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KORRELAT TILL VÅLD 
Samband mellan våldskriminalitet och variablerna alkohol- och drogbruk,  

anknytning, impulsivitet och socialt nätverk i två grupper våldsdömda ∗ 
 

Andreas Bourkaib 
 

Att finna korrelat till våld har länge rönt stort intresse inom den 
forensiska psykologin, inte minst med ambitionen att kunna predicera 
en persons framtida våldsamhet. I denna studie undersöks hur tretton 
variabler inom de fyra kategorierna substansbruk, impulsivitet, 
anknytning och upplevt socialt nät korrelerar med tidigare registrerad 
våldskriminalitet hos två grupper: personer inom kriminalvårdens 
frivård respektive rättspsykiatrins öppenvård. Signifikanta 
korrelationer återfanns mellan den tidigare våldsbrottsligheten och två 
av variablerna inom anknytning, en av variablerna inom impulsivitet 
och en av variablerna inom socialt nät. Inga signifikanta korrelationer 
återfanns mellan våldskriminalitet och substansbruk. De båda 
grupperna skilde sig åt i fråga om hur korrelationerna fördelade sig, 
såtillvida att för frivårdens klienter korrelerade enbart en av 
variablerna i kategorin socialt nät med våldskriminaliteten. Resultatet 
visar att framför allt bristande tillgång på social interaktion och 
bristande eftertanke har samband med våldsbrottslighet hos personer 
lagförda för våldsbrott och att dessa faktorer är av intresse för att 
predicera framtida våld. 

 
 
En fråga som varit aktuell länge inom den forensiska psykologin är huruvida det är möjligt att 
professionellt predicera farlighet, definierad som benägenhet att agera våldsamt, på 
individnivå (Belfrage, 1995). Vidare har man frågat sig bland annat vilka typer av sådana 
beteenden som är möjliga att förutse, hur pass säkra förutsägelser som är möjliga att göra, 
samt i de fall då en sådan bedömning är förenad med konsekvenser för den bedömde parten, 
exempelvis vid så kallad särskild utskrivningsprövning från rättspsykiatrisk vård, huruvida det 
kan betraktas som etiskt försvarbart (Wrightsman & Fulero, 2005). 
 
Forskningen som syftat till att besvara ovanstående frågor har visat på tämligen blandade 
resultat och har varit förenad med en mängd praktiska och etiska svårigheter, varav den 
viktigaste ofta har varit att det är av olika skäl omöjligt, eller åtminstone mycket vanskligt, att 
utföra experimentella studier. Den befintliga forskningen har varierat från att generera i 
högsta grad nedslående resultat vad avser förmågan att predicera farlighet (Belfrage, 1995) till 
i vissa fall någorlunda positiva (Monahan et al., 2005), i varje fall för vissa typer av farlighet 
eller för vissa typer av individer. Oenighet träffar man även snabbt på i fråga om vilken typ av 
kunskap som fodras, till vilken typ av förutsägelser den kan nyttjas, samt hur pass korrekta 
prediktioner som är möjliga att göra (Andershed, Wirius, Sturup, Lindqvist, & Kristiansson, 
2010). 
 
Denna studie har undersökt hur ett antal variabler korrelerar med tidigare våldskriminalitet 
hos två grupper av personer dömda för våldsbrott. Den ena gruppen har blivit dömda till 
                                                 
∗ Tack till Anne H. Berman för handledning, Joakim Sturup för utbildning i COVR, Meta Brolund och övrig 
personal vid Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen vid Löwenströmska sjukhuset för upplåtelse av lokal 
och vänligt bemötande samt Sara Devaki Eriksson och Helena Saaranen för korrekturläsning. 
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rättspsykiatrisk vård, den andra till kriminalvård. Variablerna som undersöktes var sådana 
som endera teoretiskt eller empiriskt visats ha relevans för studiet av brott och våld 
(Blackburn, 1993; Andrews & Bonta, 2003). Centralt har varit tanken på att kunna utröna 
huruvida någon eller några av variablerna skulle kunna vara intressanta i syfte att bedöma en 
persons risk för framtida våldshandlingar. Frågan kan inte säkert besvaras då deltagarnas 
kriminalitet efter datainsamlandet inte ingår i studien. Dock kan samband mellan variablerna 
som mäts här och personernas tidigare kriminalitet, enligt ett aktuariskt synsätt, vilket 
redogörs för längre fram, ändå ge viktig information om vilka faktorer som är relevanta att ta i 
beaktande då avsikten är att försöka bedöma risken att någon kommer att agera våldsamt. 
Även en datoriserad riskbedömning har genomförts och även resultatet från denna har 
korrelerats med den historiska kriminaliteten. Detta öppnar en möjlighet att i framtiden titta 
på den kriminalitet som förekommit i de båda grupperna och se om de variabler som 
korrelerat med historisk våldsbrottslighet är desamma som de som korrelerar med framtida 
våldsbrottslighet, och även att utvärdera riskbedömningsinstrumentet genom att se hur väl det 
predicerat våldsbrotten jämfört med övriga variabler. 
 
 
Psykologin och lagen 
 

Den forensiska psykologins syfte är att studera de psykologiska omständigheterna kring ett 
brott, samt brottets psykologiska aspekter och konsekvenser. Även om fokus ofta läggs på de 
psykologiska faktorerna hos gärningspersonen är detta inte den enda ansatsen som är möjlig 
eller förekommande utan den forensiska psykologin rymmer även studiet av brottsoffer, 
vittnen och personer som arbetar med brott, brottslingar och lagar (Wrightsman & Fulero, 
2005).  
 

Den forensiska psykologins område tangerar sålunda juridikens vid flera punkter vilket 
innebär vissa svårigheter och särskilda omständigheter jämfört med annan psykologisk 
forskning. För att kunna uttala sig om psykologiska faktorer involverade i kriminalitet krävs 
förutom sedvanlig psykologisk förståelse även en förståelse för lagen, dess utformning, 
funktion och bakomliggande mekanismer. Den rättspsykologiska forskningen och litteraturen 
är rik på exempel där detta har ignorerats vilket lett till att studiers resultat ibland blir 
svårtolkade och att generaliserbarheten och reproducerbarheten blir lidande (Blackburn, 
1993). Dessutom leder det till att den uppdelning i lagligt och olagligt som råkat råda på den 
platsen i den tiden uppfattas som någonting självklart vilket givetvis inte enbart tar något ifrån 
möjligheten att förstå just det man föresatt sig att studera utan även försvårar etiska 
överväganden. Oavsett vilken person eller grupp av personer som är fokus för 
rättspsykologisk forskning så kommer brott att vara den minsta gemensamma nämnaren. I sin 
enklaste definition är ett brott var handling som är i strid med gällande lag. Utan att göra 
några utflykter i den rättsfilosofiska disciplinen kan konstateras att en lag är ett dekret där den 
eller de som i ett samhälle har makten att utfärda ett sådant dekret har angett vad den eller de 
inte kommer att tillåta. Makten att utfärda dekretet blir då även att likställa med makten att 
upprätthålla lagen vilket inkluderar att identifiera, spåra och i många fall även straffa den som 
brutit mot det som instiftats (Kelman, 1987). 
 
Problemen för rättspsykologin med detta är, även om de sällan dryftas, uppenbara. Eftersom 
lagar, och därmed även definitionen av vad som är ett brott och vem som är en brottsling, är 
produkten av vissa personers intention att reglera människors beteenden kommer de att 
kännetecknas av en hög grad av godtycklighet och variation utifrån vilka personer eller 
grupper i ett samhälle som har lagstiftande makt, vad dessa har för intressen och vilka 
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uppfattningar den eller dessa har om lämpligast sätt att se att dessa intressen uppfylls (Hartjen, 
1972). Sålunda tenderar lagar att omfatta många och skiftande beteenden, att variera i stor 
utsträckning beroende på tid och plats samt i generella uppfattningar om lagens riktighet och 
rimlighet. Detta i sin tur kommer att innebära svårigheter för den som söker studera brotten 
och brottslingar utifrån ett psykologiskt perspektiv. 
 
Då lagar omfattar så många och så vitt skilda aktiviteter är det rimligt att anta att den som 
söker finna specifika psykologiska egenskaper eller processer hos lagbrytare, eller för den 
delen brottsoffer, kommer att få olika resultat beroende på vilken typ av brott 
gärningspersonerna begått. Lagar varierar dessutom beroende på vilken plats som avses. Detta 
försvårar jämförelser och begränsar generaliserbarheten av rättspsykologiskt vetande. Även 
bakom brottsrubriceringar som vanligtvis brukar översättas mellan olika språk så som om de 
var synonyma gömmer sig inte sällan stora skillnader. Samma typ av varians finner man om 
man ser på olika skeden i historien, och den som varit betraktad som brottsling vid en tidpunkt 
har det inte vid en annan. 
 
Eftersom lagen är så pass godtycklig och varierande, och brott sålunda inte någon naturlig 
eller enhetlig beteendekategori, är givetvis även svaret på frågan om vem som är brottsling 
också det. Detta har givit upphov till debatt inom de discipliner som syftar till att studera 
brottslingar, inklusive den forensiska psykologin, i fråga om vilka grupper, individer och 
beteenden som ska studeras och om vilka slutsatser som kan dras från resultaten. Vissa har 
föreslagit att då den gemensamma nämnaren för alla brottslingar är just det att de bryter mot 
en lag, oavsett vilken denna är, så bör fokus för den forensiska psykologin vara just 
regelbrytandet (Blackburn, 1993). Studiet blir då vilka psykologiska processer som är 
involverade i regelbrott och vad som skiljer dem som är benägna att bryta regler från dem, 
som är obenägna att göra det. Det är dock svårt att se detta resonemang som något annat än att 
man skjutit problemet ett steg framåt. Inte helt otroligt är att regelbrottet att gömma 
utvisningshotade flyktingbarn involverar avsevärt annorlunda processer än exempelvis 
regelbrottet väpnat rån. Därmed inte sagt att vissa av de involverade processerna omöjligen 
skulle kunna vara i viss mån likartade. 
 
Utöver detta tillkommer, som i den mesta psykologin, iakttagandet att även väldigt likartade 
beteenden ibland kan vara resultatet av vitt skilda psykologiska förlopp hos aktören. 
Brottsrubriceringar är vidare tämligen grova kategoriseringar som sällan ger speciellt utförlig 
information om en händelse. I det typiska fallet säger rubriceringen inget om mot vem 
handlingen riktats mot, hur, varför eller under vilka omständigheter handlingen utförts. 
Sålunda kan man förvänta sig att personer som gjort sig skyldiga till ett och samma brott 
potentiellt kan skilja sig avsevärt från varandra, även i fråga om de egenskaper och processer 
som varit essentiella i fråga om att föranleda brottet. Som det brukar sammanfattas i statistiska 
sammanhang är brottslingar en i högsta grad heterogen grupp, och detta gäller även om man 
specificerar sig till att tala om just våldsbrottslingar.  
 
 
Våld, brott, våldsbrott och påföljder 
 
Våld är så väl globalt som historiskt sett en företeelse som är och har varit så vanligt 
förekommande att många ansett att det är att betrakta som någonting fundamentalt och 
inneboende mänskligt (exempel på några av de mer namnkunniga företrädarna för detta 
synsätt är Darwin, 1859; Freud, 1961 och Lorenz, 1966; för exempel på den motsatta 
ståndpunkten se bland andra Thomas, 1958). Att dryfta riktigheten i denna slutsats ligger 



 

 

7 

långt utanför fokus för denna text men dess premisser torde vara svåra att ifrågasätta för de 
flesta. Internationellt sett är våld en av de vanligaste dödsorsakerna och en av de största 
källorna till mänskligt lidande (WHO, 2002). Inte heller i tidigare perioder av historien 
förefaller människan varit förskonad från att utsättas, och utsätta andra människor, för våld. 
Sedan den allra tidigaste dokumenterade historien har aggression och väpnade konflikter 
genomsyrat mänsklig tillvaro och en stor andel av forntidens och antikens dokument som 
ännu finns bevarade inte bara avhandlar krigen utan även hyllar dem. 
 
I det mer moderna samhället hyllas fortfarande ofta våldet i flera sammanhang, exempelvis 
inom litteratur, underhållning, eller i krigssammanhang. Samtidigt är våld i hög grad reglerat 
av lag och dess användande inom det egna samhället i de flesta fall förbehållet särskilda 
grupper. Den som ertappas med att begå ett brott mot de lagar som reglerar våldsanvändandet 
i samhället riskerar att bli föremål för rättsliga interventioner. Dessa interventioner är i 
Sverige böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn (icke-frihetsberövande påföljder), eller 
fängelse, samt överlämnande till särskild vård (BrB 1:3; frihetsberövande påföljder, SFS 
1962:700). Den särskilda vården kan komma ifråga för personer som är unga, missbrukare 
eller psykiskt störda. I fråga om vården for psykiskt störda personer regleras denna enligt 
lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 1991:1129). Kriminalvårdspåföljd ådöms av 
allmän domstol. 
 
Kriminalvårdens frivård är ansvarig för övervakning av de personer som är villkorligt frigivna 
från kriminalvårdsinrättning, de som dömts till skyddstillsyn och personer som fått 
fängelsestraff omvandlat till intensivövervakning med elektronisk kontroll. Den 
rättspsykiatriska vården kan bedrivas antingen som öppenvård eller slutenvård utifrån beslut 
från vårdinrättningen. Föremål för rättspsykiatrisk vård kan göras den som antingen dömts till 
detta av domstol eller den som redan är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt 
och är i behov av rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård ådöms först efter rättspsykiatrisk 
utredning, som syftar till att utröna dels huruvida en person som begått ett brott gjort så under 
inflytande av vad som benämns allvarlig psykisk störning dels huruvida personen har ett 
behov av psykiatrisk vård. En rättspsykiatrisk utredning måste i samtliga fall ha begärts av 
domstol och för att en sådan ska kunna komma på fråga krävs att brottet är av en sådan art och 
grad att fängelse förekommer i straffskalan. Sålunda kan inte utredning begäras för ringa 
brott, även i fall där det skulle kunna betraktas som uppenbart att brottet begåtts under 
inflytande av sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Två typer av rättspsykiatriska utredningar finns, § 7-utredning, även ibland kallad ”liten 
sinnesundersökning” efter en tidigare, numera obsolet, benämning, och den rättspsykiatriska 
undersökningen (RPU). Om RPU visar att personen uppfyller kriterier för vård enligt LRV 
(lagen om rättspsykiatrisk vård) har domstolen möjlighet att utdöma detta som påföljd. Om 
vård enligt LRV utdöms kan ingen annan påföljd, så som exempelvis fängelse, komma på 
fråga. Årligen undersöks mellan 600 och 700 personer och ca 50% av dessa döms till vård 
enligt LRV. Av dem som döms till vård enligt LRV döms omkring 90% till LRV-vård med så 
kallad särskild utskrivningsprövning. Detta innebär att utskrivning från vårdinrättningen 
måste beslutas i domstol och inte på institutionen där personen vårdas. Inget av fallen innebär 
dock en tidsbestämd påföljd utan personen kan teoretiskt sett vara föremål för rättspsykiatrisk 
vård till sin död (Socialstyrelsen, 2005).  
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Riskbedömningar 
 
Riskbedömningar är en väsentlig del av den rättspsykiatriska vården, liksom av 
kriminalvården, i såväl Sverige som i flera andra länder (Andershed et al., 2010). För de 90 % 
som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning tas, som nämnts, 
beslut om utskrivning från vårdinrättning av domstol, men grunden för denna, eller utebliven 
sådan, är i regel en riskbedömning. Inom kriminalvården används givetvis inte 
riskbedömningarna som grund för beslut om när personen kan ”skrivas ut” då detta är helt en 
juridisk fråga. Däremot används bedömningarna ofta som underlag för beslut om permission 
från anstalt och liknande.  
 
Termerna riskbedömning och farlighetsbedömning används ibland synonymt. Dock anser 
många att man kan betrakta dessa som, om än närliggande, skilda företeelser. Termen 
farlighetsbedömning används då företrädelsevis för att beskriva de äldre varianterna, främst 
bedömningarna av första och ibland andra generationen (se nedan) emedan riskbedömning 
syftar till att beskriva de mer moderna förhållningssätten och förfarandena (Andershed et al., 
2010).  
 
 

Riskbedömningarnas historia. 
 
Riskbedömning som företeelse har en historia som är praktiskt taget lika lång som, och som 
ofta har gått hand i hand med utvecklingen av, den moderna rättsvetenskapen. Inom den 
positivistiska kriminologin och straffrätten, grundlagd av Cecare Lombroso (1835-1909) och 
med exempelvis Enrico Ferri (1856-1929) och svenske Olof Kinberg (1873-1960) som 
tongivande efterföljare, betonades brottslingen över brottet. Grundprincipen var att brottets art 
och grad var av mindre vikt än risken för recidivism och möjligheten till rehabilitering hos 
personen som begått det (Belfrage, 1995). Lombrosos teorier om brottslingar och deras 
egenskaper benämns även antropologisk kriminologi och dess metoder som involverade bland 
annat frenologi och fysiognomik torde i dag vara företrädelsevis av rent historiskt intresse. I 
fråga om de moderna riskbedömningarna kan dessa sägas ha gått igenom tre, eller, enligt 
vissa, till och med fyra faser (Andershed et al., 2010; Monahan et al., 2005).  
 
 

Första generationens riskbedömningar: Ostrukturerade riskbedömningar. 
 
Ursprungligen lämnades bedömningen företrädelsevis till den kliniske bedömarens 
uppfattning. Dessa kunde vara läkare, psykologer, socialarbetare eller liknande, och inte 
sällan vårdgivare till den bedömde. Bedömningens utseende och innehåll ifrågasattes sällan 
utan istället förlitades på bedömarens kompetens. Sålunda kunde de också se mycket olika ut 
och tillika saknades ofta evidensbas, snarare var de att betrakta som teoribaserade (Andershed 
et al., 2010). I de flesta fall, då liksom idag, kom riktigheten i farlighetsbedömningar ofta att 
förbli i praktiken oprövat i och med en naturlig ovilja att släppa fria personer bedömda som 
farliga. Omständigheter ledde dock till att säkerheten i denna typ av bedömningar 
vetenskapligt kunde prövas (Belfrage, 1995). 
 
Fallet Baxstrom i USA 1966 kom att kasta starkt tvivel över det såväl vetenskapliga som 
etiska med de ostrukturerade metoderna för riskbedömning. USAs högsta domstol bedömde 
att tvångsintagningen på en rättspsykiatrisk institution av Jonnie Baxstrom efter redan avtjänat 
fängelsestraff på grund av kliniskt bedömd farlighet var i strid mot konstitutionen och 
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beordrade att denne skulle skrivas ut. Fallet blev prejudicerande och ca 500 brottslingar som 
bedömts psykiskt störda och farliga skrevs ut i samhället. Uppföljningar gjordes av dessa i 
fråga om återfall i kriminalitet och våld (Steadman & Cocozza, 1974). Det visade sig att 
riskbedömningarna, som legat till grund för dessa personers interneringar, var fel i mer än 50 
% av fallen. Några år senare inträffade ett mycket snarlikt fall i en annan delstat, det så 
kallade Dixonfallet. Forskarna Thornberry och Jacoby (1979) gjorde en studie liknande 
Steadman och Cocozzas och kom fram till i stort sett samma resultat som dessa. 
  
Dessa resultat gav upphov till en häftig debatt där klinikers förmåga att göra reliabla 
bedömningar av individers risk för farlighet starkt ifrågasattes. Ett mycket markant exempel 
är Ennis och Litwacks skrift från 1974 som redan med sin titel, ”Flipping coins in the 
courtroom”, kraftfullt kritiserade förfarandet (Belfrage, 1995). Flera studier i ämnet följde, 
samtliga med liknande resultat exempelvis Monahan (1981), Menzies (1989) samt Webster 
och Menzies (1987). Forskningens resultat sammanfattades av Monahan 1988 i tre punkter: 
 

1. Den högsta graden av prediktion av framtida farlighet som forskningen kan uppvisa är 
0,33. Detta betyder att på tre personer där framtida farlighet prediceras, bara en visar 
sig vara farlig i verkligheten. 

2. De bästa prediktorerna för farlighetsbedömningar är inte kliniska bedömningar utförda 
av psykiatriker utan vanliga demografiska variabler så som kön, ålder, tidigare 
våldsbrott etc. 

3. De svagaste prediktorerna vid farlighetsbedömningar är psykiatriska diagnoser och 
andra psykologiska/psykiatriska faktorer. 

 
Paradoxalt nog kunde man samtidigt se en ökning i efterfrågan på farlighetsbedömningar 
(Belfrage, 1995). Detta sammantaget med de nedslående resultat som forskningen kommit 
fram till ledde fram till ett ökat intresse för ny forskning i ämnet.  
 
 

Andra generationens riskbedömningar: Aktuariska riskbedömningar. 
 
Denna forskning kom att leda fram till utvecklandet av de så kallade aktuariska 
farlighetsbedömningsinstrumenten (Andershed et al., 2010). De aktuariska metoderna 
utmärktes av en fokus på riskfaktorer som empiriskt och statistiskt visat sig ha ett samband 
med våldsbrottslighet, så som demografiska faktorer eller tidigare kriminellt våld. 
Bedömningarna kom att baseras huvudsakligen på historiska data om individen och dessa 
data, och det slutgiltiga resultatet av bedömningen skulle företrädelsevis kunna omsättas 
kvantitativt. Då man inte kunnat påvisa någon vidare evidens för att psykologiska variabler, så 
som personlighetstyp, temperament, svar på projektiva test och liknande, skulle ha något 
samband med våldsamhet avfördes dessa ur bedömningarna. Exempel på andra generationens 
instrument är VRAG, - Violence Risk Appraisal Guide (Quinsey, Harris, Rice & Cormier, 
1989) och Static-99 (Hanson & Thornton, 1999). 
 
Även om instrument av denna typ förlitade sig på faktorer som statistiskt påvisats ha samband 
med risk för våldsbeteenden har det visat sig att de på det individuella planet har mycket 
begränsad prediktionsförmåga (Andershed et al., 2010). Hart och medarbetare sammanfattar 
forskningen kring de aktuariska instrumenten enligt följande:  
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”The ARAIs (actuarial risk assessment instruments) cannot be used to estimate an 
individual’s risk for future violence with any reasonable degree of certainty and should be 
used with great caution or not at all.” (Hart, Michie & Cooke, 2007, sid 60). 
 
Vidare förlitade sig de aktuariska instrumenten på demografiska och historiska faktorer, så 
kallade statiska riskfaktorer. Sålunda fanns det begränsade eller inga möjligheter för en person 
att så att säga minska i farlighet, personen var helt och hållet sin historia. Exempelvis 
tenderade de aktuariska instrumenten att tillskriva två personer liknande risk för återfall i 
våldsbrott om de båda hade samma kön, ålder och hade begått samma brott. Detta oavsett om 
den ena personen utryckte ånger och en vilja att leva som en integrerad del av samhället och 
den andra uttrycker stolthet över handlingen och en vilja att leva som marginaliserad i 
samhället. Så väl sunt förnuft som klinisk erfarenhet talar för att risken för återfall i våld 
mycket väl kan skilja sig mellan två sådana fall. 
 
Parallellt med sådana insikter gjorde även psykopatibegreppet ett återtåg i den forensiska 
psykologin. Psykopatibegreppet så som formulerat av Cleckley 1941 operationaliserades av 
Hare (1997) som även utformade ett instrument som ansågs kunna mäta psykopati, PCL – 
Psychopathy Checklist. Det visade sig även att en persons resultat på PCL kunde predicera 
återfall i våldskriminalitet mycket bra, enligt vissa bättre än något annat (Doyle, Carter & 
Dolan, 2007, refererad i Andershed et al., 2010). 
 
Det började hävdas att individuella och psykologiska faktorer ändå kunde ha en plats i 
riskbedömningarna. Samtidigt uppstod en ökad efterfrågan på riskbedömningar som kunde 
kopplas till preventiva åtgärder. Riskbedömningen skulle omformuleras till att även kunna 
användas som bas för ett arbete som syftade till att minska risken. 
 
 

Tredje generationens riskbedömningar: Strukturerade kliniska bedömningar. 
 
Den tredje vågen inom farlighetsbedömningarna är ett försök att bevara de aktuariska 
bedömningarnas styrkor samtidigt som man försökt att åtgärda nämnda brister, och kan sägas 
vara en slags syntes mellan de två tidigare modellerna. Dessa kan beskrivas som strukturerade 
kliniska bedömningar där man använder de aktuariska instrumenten som bas, men även låter 
klinikern göra ytterligare bedömningar. Förfarandet benämns även SPJ – Struktured Clinical 
Judgement. En viktig skillnad från andra generationens bedömningar är att riskfaktorer inte 
bara identifieras och klassificeras som förekommande eller inte utan även vägs i fråga om sin 
betydelse i det individuella fallet, så kallad relevansskattning. Den kliniske bedömaren ges 
även möjlighet att beakta ytterligare faktorer som kan vara aktuella för just den bedömde 
personen. Dynamiska faktorer, faktorer som i varje fall potentiellt kan förändras över tid som 
exempelvis psykologiska egenskaper, får även ett större utrymme (Andershed et al., 2010). 
 
Ett exempel på instrument utvecklat för tredje generationens riskbedömningar är HCR-20 
(Webster, Eaves, Douglas & Wintrup, 1995) som har sitt namn efter att den består av 20 
frågor som rör vad som benämns som historiska, kliniska (clinical) respektive riskvariabler. 
Andra exempel är SARA, Spousal Assault Risk Assessment (Kropp & Hart, 2000) med 
partnervåld som fokus och SVR-20, Sexual Violence Risk – 20 (Boer, Hart, Kropp & 
Webster, 1997) som söker predicera risken för sexuellt våld. Så väl HCR-20 som VRAG 
använder psykopati enligt PCL som en av riskfaktorerna. 
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”Fjärde generationens” riskbedömningar. 
 
Enligt vissa kan man även tala om en fjärde generation av riskbedömningar (Andershed et al., 
2010). Främsta, eller eventuellt enda, skillnaden från tredje generationens tänkande är ett 
betonande av vikten att kontinuerligt uppdatera bedömningen.  
 
Ett exempel på ett fjärde generationens instrument är COVR, Classification of Violence Risk 
(Monahan et al., 2005), ett datoriserat riskbedömningsinstrument som söker predicera 
våldsbrottslighet hos allmänpsykiatriska patienter. COVR ger en riskprediktion för 20 veckor 
framåt och går mycket snabbt att genomföra jämfört med tidigare instrument så som VRAG 
och HCR-20. Då COVR används i denna studie kommer denna att avhandlas vidare längre 
fram, under avsnittet om studiens instrument. 
 
 

Typer av riskbedömningar. 
 
Utöver ett indelande av metoder och instrument i de så kallade generationerna kan 
riskbedömningsinstrument klassificeras utifrån vilket beteende som söks prediceras och 
utifrån vem som kan göras föremål för bedömning med instrumentet. Vissa instrument syftar 
till att enbart bedöma risk för specifika kategorier av brott, exempelvis sexualbrott, emedan 
andra har som ambition att kunna predicera mer breda kategorier. Vidare är vissa instrument 
ämnade för användning på personer från ett större antal olika bakgrunder emedan många är 
mer specifika i fråga om vilka grupper de är avsedda att användas i. 
 
Framför allt det senare är en viktig distinktion då ett psykometriskt instrument tenderar att 
uppvisa störst funktionalitet då det används på personer tillhörande de grupper det utvecklats 
för och utprovats på (McCusker, 2007). När det är fråga om en ansats att predicera våld blir 
detta särskilt tydligt då olika populationer tenderar att ha olika frekvenser av våldshandlingar. 
Denna frekvens utgör populationens basindex, eller base rate, och är relevant då det av 
naturliga skäl är mer vanskligt att korrekt förutsäga att något kommer att äga rum, ju mer 
ovanligt förekommande händelsen är (Loza, 2004). Vissa instrument för farlighetsbedömning 
är specifikt utformade och utprovade för specifika populationer emedan andra eftersträvar att 
kunna producera korrekta prediktioner för flera olika klientel. Ett exempel på ett väldigt 
specifikt instrument är ERASOR som används för att bedöma risk för återfall i sexualbrott för 
ungdomar mellan 12 och 18 års ålder. Instrument som HCR-20 och VRAG är avsedda att 
användas på alla som tidigare begått brott. Gemensamt för de flesta instrument är att de är 
avsedda att predicera framtida våld hos personer som redan utfört våldshandlingar. Dessa har 
en avsevärt högre base rate än normalpopulationen i fråga om våldsfrekvens vilket gör det i 
någon mån möjligt att predicera deras framtida våldsanvändande. Några undantag finns i de 
instrument som söker predicera våld hos allmänpsykiatriska patienter, exempelvis COVR. Det 
förutsätts då inte att patienten har agerat våldsamt tidigare. Allmänpsykiatriska patienter har 
dock även de en betydligt högre base rate för våld jämfört med det stora flertalet människor 
(Harris & Lurigio, 2007), och instrument som avser predicera våld hos medlemmar ur en 
normalpopulation förefaller inte existera. 
 
 
Riskfaktorer 
 
Den viktigaste frågan för farlighetsbedömningarna är vilken typ av information om personen 
som är relevant och empiriskt kan kopplas till en ökad, eller eventuellt minskad, risk att 
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personen begår våldsbrott. I denna studie har undersökts hur tretton variabler i fem kategorier 
korrelerar med historisk våldsbrottslighet. Dessa kategorier är alkohol- och 
narkotikakonsumtion, impulsivitet, anknytning och upplevelsen av socialt nätverk. 
Kategorierna är samtliga sådana som erhållit stort intresse inom forskning kring prediktion av 
våld, antingen då de befunnits teoretiskt intressanta eller då de empiriskt visats kunna ha 
relevans. 
 
 
Droganvändning 
 
Alkoholens samband med våldsbrottslighet har studerats flitigt och resultaten pekar entydigt 
på ett starkt positivt samband på så väl individuell (Boles & Miotto, 2003) som strukturell 
nivå (Lenke, 1990). Sambandet har kunnat påvisas även i experimentella studier (Bushman & 
Cooper, 1990; Ito, Miller & Pollock, 1996). Även korrelationen mellan narkotika och våld har 
studerats mycket flitigt, men i detta fall har resultaten varit långt ifrån lika samstämmiga och 
tydliga (Kuhns & Clodfelter, 2008). I fråga om narkotikas inverkan på våld kompliceras 
bilden avsevärt av att det rör sig om vitt skilda preparat med högst varierande effekter och av 
att det förekommer många ytterligare eventuella bakomliggande variabler, som exempelvis 
kriminell subkultur och marginalisering, som måste tas i beaktande. Exempelvis Osgood, 
Johnson, O’Malley och Bachman (1988) kommer fram till att så väl narkotikaanvändande 
som kriminalitet kan förekomma som del i vad de benämner ”en avvikande livsstil” och att 
sålunda eventuella iakttagna korrelationer mellan de båda inte utan vidare kan betraktas som 
kausalsamband eller ofta kanske inte ens som genuina samband. Studiet blir vidare avsevärt 
försvårat av preparatens juridiska status, vilket gör experimentella studier praktiskt taget 
omöjliga och prospektiva studier minst sagt vanskliga att genomföra. Sålunda är man i 
flertalet fall begränsad till retrospektiva studier för att skaffa kunskap om samband mellan 
narkotika och våld. 
 
Goldstein (1989) föreslår tre tänkta sätt som ett preparat ändå tänkbart skulle kunna ha ett 
kausalsamband med våldsamt beteende. I psykofarmakologiskt våld förorsakar eller främjar 
effekter av preparatet i sig våldsamt beteende, Ekonomiskt tvångsmässigt våld innebär att en 
person begår instrumentella våldsbrott i syfte att bekosta ett bruk eller missbruk och 
systemiskt våld handlar om att processer som sätts i spel på grund av ett illegalt preparats 
distribuering kan leda till konflikter som deltagarna söker lösa medelst våldshandlingar. 
Goldsteins typologi är främst att betrakta som en klassificering av hypoteser där mycket av 
den kriminologiska och den psykologiska forskningen inom området kan klassificeras så som 
prövningar av någon av hypoteserna. Intressant att notera kan vara att hypotesen om 
ekonomiskt tvångsmässigt våld egentligen är en hypotes om kontrollskador, det vill säga 
skadeverkningar som kan tillskrivas den samhälleliga kontrollen av preparatet snarare än 
någon egenskap hos preparatet i sig, och att hypotesen om systemiskt våld kan sägas vara 
tillämpbar i alla sammanhang där fördelning av resurser leder till våld, inklusive många 
väpnade konflikter mellan nationer. 
 
 

Alkohol. 
 
Studier av alkoholens korrelation med våld fokuserar främst på psykofarmakologiskt våld 
(Blackburn, 1993) och att alkohol ofta var involverat vid våldsbrott konstaterades tidigt. 
Shupe (1954) finner vid analys av urin hos 882 personer gripna för brott att så många som 67 
% av personer gripna för mord, 45 % av de gripna för våldtäkt och 88 % av de gripna för 
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misshandel medelst kniv varit under påverkan av alkohol vid tidpunkten för det misstänkta 
brottet. Även hos offer för våld konstaterades tidigt alkoholpåverkan vara vanligt och 
Wolfgang (1958) fann att 55 % av personer befunna skyldiga till mord varit alkoholpåverkade 
men även 53 % av mordoffren. En mycket stor mängd forskning därefter fram till dags dato 
framkommer med liknande fynd (Blackburn, 1993). Även om naturligtvis 
alkoholkonsumtionen i fråga skett innan dåden i fallen som behandlas i dessa studier har 
många invändningar på goda grunder framförts mot slutsatsen att ett direkt kausalt samband 
föreligger mellan alkohol och våld. Collins (1989) sammanfattade en samling studier som 
påvisar att ett lika starkt samband föreligger mellan alkoholintag och kriminella aktiviteter 
överlag, som föreligger mellan alkohol och våld. Pernanen (1991) invänder efter att ha 
undersökt ett samhällsurval (community sample) i Kanada samt studerat kanadensiska 
barbesökare att den vanligaste effekten av att inta alkohol inte förefaller vara aggression utan 
snarare positiva emotioner, ”harmlöst larvande” och att farligt agerande var ovanligt. 
 
Relationen mellan alkohol och våld är sålunda på intet sätt enkel att beskriva eller förstå. 
Graham (1980) identifierar fyra olika kategorier av teorier om alkoholens samband med 
våldsbrott. Direktorsaksteorier omfattar främst disinhibitionsteorierna kring alkohol och våld 
vilka kortfattat går ut på att alkohol på något sätt minskar de hämningar som i nyktert tillstånd 
får människor från att avstå från att bruka våld. Dessa teorier lutar sig framförallt tillbaka på 
den psykodynamiska driftsteorin som beskriver aggression som en allmän och mänsklig 
drivkraft. Teorierna om alkohol som direktorsak kan ifrågasättas delvis då inget kunnat bevisa 
de driftsteoretiska premisserna i resonemanget och delvis då, som nämnts ovan, alkohol i 
flertalet fall konsumeras under fredliga former och utan olagligt beteende som konsekvens 
(Blackburn, 1993).  
 
Indirektorsaksteorier behandlar huruvida relationen mellan alkohol och våld medieras av de 
effekter alkohol kan ha på vakenhetsgrad och kognition. Taylor och Leonard (1983) påpekar 
att alkohol reducerar en persons förmåga att vara uppmärksam på flera stimuli samtidigt och 
att skifta uppmärksamhet mellan olika saker. De föreslår att detta leder till att personen blir 
mer stimulusbunden, mindre känslig för inhibitoriska signaler och får sämre förmåga att 
förutse aversiva konsekvenser och därför blir mer benägna till riskfyllt beteende. Ett tredje 
närmandesätt är att titta på Motiven att dricka, vilka för vissa personer kan vara att reducera 
ångest och tillskansa sig en upplevelse av makt och kontroll. Dessa upplevelser interagerar 
sedermera med andra effekter hos alkoholen och ger upphov till överdriven ”tapperhet”. 
Predispositionella eller situationella faktorer-teorier slutligen innebär att man ser både 
alkoholkonsumtionen och våldshandlingarna som resultatet av en eller flera gemensamma 
bakomliggande orsaker, antingen hos personen i fråga eller i situationen som omgärdar denne. 
En sådant tänkbart bakomliggande orsak kan vara en eller flera personlighetsegenskaper 
vilket beskrivs bland annat av Buikhuisen, Van Der Plas-Korenhoff och Bontekoe (1988). 
Vissa situationer då alkohol konsumeras kan även tänkas vara mer aggressionsinducerande än 
andra. Graham, La Rocque, Yetman, Ross och Guistra (1980) fann att de barer i Vancouver i 
Kanada där våld var vanligast förekommande också var de barer som var minst estetiskt 
tilltalande, ovänliga, slitna och där etablissemanget lade få restriktioner på acceptabelt 
beteende. 
 
Som synes är överlappningen mellan Grahams fyra kategorier av teorier relativt stort och de 
flesta studier kan antagligen beskrivas som havandes sin utgångspunkt i mer än en av dessa. 
Bilden förvirras ytterligare av olika studiers mycket varierande mätmetoder och 
operationaliseringar (Kuhns & Clodfelter, 2008). Som Blackburn (1993) dock påpekar så 
finns gott om exempel på laboratorieexperiment som har visat att alkohol ger signifikanta 
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effekter i fråga om aggression jämfört med placebo (se exempelvis Bushman & Cooper, 
1990) vilket talar för att ett direkt kausalsamband faktiskt kan föreligga mellan alkoholintag 
och benägenhet att utföra våldshandlingar. 
 
 

Narkotika. 
 
I fråga om samband mellan narkotikaintag och våldsamhet är frågan långt ifrån lika utredd. 
Detta förefaller inte vara resultatet av bristande intresse eller forskning i frågan, tvärtom finns 
ingen brist på studier i ämnet. Kuhns och Clodfelter (2008) konstaterar vid en genomgång av 
den befintliga forskningen i ämnet att resultaten är motstridiga och att en mycket stor del av 
studierna är behäftade med metodologiska brister. I ett flertal av de genomgångna studierna 
hade kausalitet konstaterats utan att de så kallade kausalitetens tre regler, korrelation, 
tidsordning och uteslutande av skensamband varit uppfyllda. 
 
Kuhns och Clodfelter (2008) noterar att det inte är förknippat med några större svårigheter att 
mäta rena korrelationer mellan våldsbrottslighet och narkotikakonsumtion men att 
sambandens styrka ofta är oklara och att många motstridiga resultat på denna punkt florerar i 
forskningen.  Styrkan och riktningen på sambanden tenderar att variera utifrån vilket preparat 
som avses, mätmetoden för att fastställa konsumtion (urinanalys, blodprov, självrapportering 
etc.), mätmetod för och operationalisering av våld, hur stort tidsspann som undersöks och om 
man tar polydroganvändning i beaktande eller inte. Korrelationer har dock återfunnits i vissa 
studier mellan våld och kokain, phencyclidin (PCP), amfetaminer, vissa hallucinogener och 
vissa lugnande medel. Användande av marijuana har inte befunnits korrelera med våld när 
man kontrollerat för andra korrelat med våld. Inte heller andra hallucinogener har kunnat 
kopplas till psykofarmakologiskt våld bortsett från att LSD i vissa fall kan ge upphov till 
”dåliga trippar” vilka i sin tur i vissa fall kan inkludera aggressivt beteende. Föga belägg finns 
vidare för narkotikainducerat våld hos heroinmissbrukare bortsett från under avvänjning då 
våldsamt beteende har förekommit i klinisk erfarenhet under inflytande av abstinens. Vidare 
föreligger stora könsskillnader och ofta då ett signifikant samband mellan narkotikaintag och 
våld kunnat påvisas för män har inget samband återfunnits för kvinnor. Detta kan tänkas ha att 
göra med biologiska skillnader mellan könen i fråga om metabolism eller endokrinologi men 
kan även vara en antydan om att det observerade sambandet narkotika och våld emellan är 
kopplat till andra faktorer än farmakologiska egenskaper hos preparatet.  
 
Kuhns och Clodfelter (2008) konstaterar vidare att ett flertal studier uppvisar metodologiska 
brister i fråga om att konstatera tidsordning i fråga om narkotikaintag och våldshandlingar. 
Framförallt tenderas att mäta såväl drogkonsumtion och våldsbrott under vissa förutbestämda 
tidsintervaller. Exempelvis frågar man hur försökspersonernas narkotikavanor sett ut under 
senaste året och beaktar inte vilket som faktiskt föregick vilket. Att aggressivt beteende 
föregår droganvändande är en modell som bör övervägas i sammanhanget och Kuhns och 
Clofelter ger exempel på ett flertal studier vars resultat antyder att så faktiskt kan vara fallet. 
Ofta utgör även urvalet av försökspersoner en viktig begränsning i studier så till vida att 
försökspersonerna ofta rekryteras från institutioner eller lagföringsregister vilket givetvis 
riskerar att leda till att personer med våldsamt eller på annat vis kriminellt beteende kommer 
att vara överrepresenterade. Studier som undersöker tidsordning för korrelation mellan 
narkotika och våld för specifika populationer är få. En studie undersökte sambandet mellan 
narkotikakonsumtion och våld bland kvinnor och fann där inget belägg för att 
droganvändande skulle leda till våld (Hein & Hein, 1998, refererad i Kuhns & Clofelter, 
2008). I en studie som undersökte psykiskt sjuka personer som bedömts som individer med 
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hög risk för våldsamt beteende fanns visst belägg för att drogintaget föregått 
våldshandlingarna, men flera av deltagarna hade använt alkohol i kombination med narkotika 
och sambandet var inte signifikant för de som enbart använt narkotika (Mulvey et al., 2006).  
 
Eftersom regelrätta experiment, som nämnts, ofta är svåra eller omöjliga att genomföra 
tvingas man söka andra sätt att eliminera eller kontrollera för bakomliggande faktorer med 
statistiska metoder eller försöksdesign. Bakomliggande faktorer som kan tänkas ligga till 
grund för variation i såväl narkotikabruk som våld är i många avseenden samma eller 
liknande som för alkoholkonsumtion och våld. Genetiska faktorer kan potentiellt ligga bakom 
de båda företeelserna och visst stöd finns för att alkoholism kan ha genetiska komponenter 
(Cadoret, Yates, Troughton, Woodworth & Stewart, 1995; Li, 2000). Framför allt finns flera 
studier som tyder på att personer med antisocial personlighetsstörning eller psykopati kan ha 
en förhöjd risk till så väl våld som att bruka och missbruka alkohol och narkotika (Kuhns & 
Clofelter, 2008).  
 
I en svensk studie (Haggård-Grann, Hallqvist, Långström & Möller, 2006), undersöks hur 
berusning av olika preparat inverkar på risken att begå en olaglig våldshandling hos personer 
som dömts för våldsbrott till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Studien använder en case-
crossover design och varje deltagare tjänstgör sålunda som sin egen kontroll, där risken att 
begå en våldshandling under påverkan av narkotiska preparat jämförs med samma persons 
risk att göra så utan att vara under påverkad. Man finner här att berusning av alkohol innebär 
en ökning av risken att begå ett våldsbrott med över 13 gånger. Intaget av höga doser av 
läkemedel av typen benzodiazepiner innebar en sjufaldig ökning medan normalt doserat 
amfetamin bara innebar en 1.7 gångers ökning och normalt doserat cannabis innebar en 
reduktion av risken till 90 %. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras i fråga om alkoholkonsumtion att största delen av 
forskningen finner starka samband mellan alkohol och våld, även om sambandets utseende 
och riktning inte kunnat entydigt klargöras. I fråga om narkotika däremot har samband inte 
säkert konstateras, bortsett möjligen för svaga samband i specifika situationer för några få av 
preparaten. 
 
 
Självkontroll och impulsivitet 
 
Även impulsivitet är flitigt studerat i förhållande till kriminalitet, våldskriminalitet (af 
Klinteberg, Von Knorring & Oreland, 2004) och sexualbrottslighet (Grubin & Kennedy, 
1991). Då en vanlig uppfattning om kriminalitet är att den ofta inbegriper tillfredställandet av 
omedelbara behov på ett sätt som kan innebära en risk för aversiva konsekvenser på längre 
sikt så har kriminella ofta förutsatts vara bristande i fråga om planeringsförmåga eller 
förmågan att inhibera impulser. Vissa utvecklingsrelaterade störningar kan tillika förstås så 
som bristande självkontroll och det finns stöd i forskning att dessa kan föregå antisocialt 
beteende (Blackburn, 1993). 
 
Impulsivitet är ingalunda vare sig ett enhetligt eller ett helt oproblematiskt begrepp och ett 
flertal olika operationaliseringar florerar i den psykologiska forskningen och litteraturen 
(Blackburn, 1993; Whiteside & Lynam, 2001). Framförallt kan begreppet impulsivitet dels 
avse en specifik psykologisk process, dels ett övergripande funktionssätt hos en individ, ett 
personlighetsdrag, men i båda fallen är det vanskligt att kunna knyta konceptet till yttre och 
observerbara beteenden. Konstruktet förutsätter att inre impulser uppstår hos personen vilka 
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leder till beteenden så till vida denna inte kontrollerar, eller ”bromsar” impulsen. Sålunda 
finns inget sätt att avgöra om ett beteende är resultatet av en bristande kontroll av impulsen, 
då det lika gärna kan röra sig om en osedvanligt stark impuls. Impulsen i sig i sin tur, kan 
betraktas som blott en cirkulär inferens om en förmodad inre orsak för något beteende 
(Blackburn, 1993) och Skinner (1953) påpekar att begreppet självkontroll måste leda till att 
man frågar sig ”vem kontrollerar vad?”. 
 
Definitionen av impulsivitet och självkontroll är i hög grad beroende av teoretiska 
förmodanden. I klassisk psykodynamisk och psykoanalytisk teori är förmågan att skjuta upp 
belöningar en funktion av egots kontroll över driften. Genom fantasier och planering kan 
impulser, som är betraktade som instinktiva, hållas i schack emedan behaviorister i sin tur 
betraktar självkontroll som någonting kontextspecifikt och inlärt (Blackburn, 1993). 
 
Gemensamt för många operationaliseringar är att impulsivitet, eller dess motsats, 
självkontroll, oftast beskrivs som tämligen stabila personlighetsdrag. Vissa gånger beskrivs 
dessa drag som så stabila att man menar att de kan vara urskiljbara redan hos spädbarnet för 
att senare vara i huvudsak bestående livet igenom (Andrews & Bonta, 2003). Hög grad av 
impulsivitet har visat sig vara associerat med ett flertal psykiatriska diagnoser hos så väl barn 
som vuxna och är i sig ett diagnostiskt kriterium för en mängd diagnoser, exempelvis ADHD, 
borderline personlighetsstörning och antisocial personlighetsstörning (APA/DSM-IV, 2000). 
 
Hyperaktivitet i barndomen har visats ha samband med våldsamt beteende senare i livet i flera 
studier (Dalteg & Levander, 1998; Lahey & Loeber, 1997). Hawkins m. fl. (1998) fann vid en 
meta analys en korrelation på 0,13 mellan hyperaktivitet och antisocialt beteende. 
Hyperaktivitet och impulskontroll är idag en viktig del i många psykologiska teorier om 
kriminellt beteende (Andrews & Bonta, 2003). Schwartz, Snidman och Kagan (1996) fann ett 
samband mellan vad de kallade ett ”ohämmat” temperament så tidigt som vid 21 månaders 
ålder och själv- och föräldrarapporterad kriminalitet och aggression vid 13 års ålder och Caspi 
et al. (1994) fann att det de benämnde som ”bristande kontroll temperament” vid tre års ålder 
kunde predicera självrapporterad och officiellt antisocialt beteende när personerna var 21 år 
gamla. 
 
Beroende på vad som i olika situationer har ansetts praktiskt och på vilken definition av 
impulsivitet man i forskning har utgått från har man valt att mäta och kvantifiera begreppet på 
olika sätt. Ofta används olika typer av självskattningar som exempelvis UPPS (Whiteside & 
Lynham, 2001) och Blackburns IM (Blackburn, 1971). Även olika skalor i flera 
personlighetsinventorier som MMPI-2, Neo-PI, och 16PF anses mäta eller återspegla 
impulsivitet eller typer av impulsivitet. Andra sätt som har använts i samma syfte är renodlade 
prestationstester som Porteus Labyrinter, Gibsons spirallabyrinter och Arrow-Dot (AD) 
deltestet i Dembrose och Slobins IES. Tanken är att man på så sätt får ett mått på vad man 
kallar psykomotorisk impulsivitet där tiden att klara uppgiften och antalet fel som begås får 
utgöra ett mått på detta. Ytterligare en metod som används är att konstruera tester eller 
experiment som man anser kunna mäta en försökspersons förmåga att prioritera större 
långsiktiga förstärkare över mindre kortsiktiga (Blackburn, 1993). Flera studier har sökt efter 
samband mellan impulsivitet, mätt på dessa eller andra sätt, och kriminellt beteende. Föga 
förvånande har man kommit fram till lite olika resultat när man använt olika typer av mått och 
mätmetoder. 
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Impulsivitetsskalor och personlighetsinventorier. 
 
Ma (hypomani) skalan, eller skala 9, i MMPI testen anses kunna vara ett mått på impulsivitet. 
Dock verkar Ma-skalan ensamt inte kunna diskriminera kriminella personer från kontroller. 
Dock har Ma-skalan tillsammans med skala 4, Pd (psykopatiskt avvikande) skalan visat sig 
vara associerad med primär psykopati (Blackburn, 1993). En studie av Monachesi och 
Hathaway (1969) fann att tonåringar med ett mönster av förhöjda värden på skala 4, 9 samt 8 
(Schizofreniskala) hade en förhöjd risk att registreras i officiella handlingar som kriminella 
vid ett senare tillfälle. Liknande resultat erhålls av Rathus och Siegel (1980) och Blackburn 
(1993) drar slutsatsen att Ma-skalan kan predicera kriminellt beteende, dock bara då den 
åtföljs av förhöjda värden på Pa-skalan vilken anses relatera till anknytningsstil enligt 
Bowlbys anknytningsteori. Sambandet verkar dock ha bäring främst på egendomsbrottslighet, 
skadegörelse och lindrigare narkotikabrott, inte för våldsbrott eller grövre kriminalitet över 
lag. Dock finner Kumari m. fl. (2009) ett svagt men signifikant samband mellan impulsivitet 
mätt med Eysencks IVE-7 och grovt våld hos vuxna schizofrena. 
 
Kelly och Veldman (1964) jämförde i en prospektiv studie barn som hoppat av skolan, barn 
som begått brott och vad dom kallar ”icke-avvikande” barn med varandra med F-Skalan 
(Surgency) i 16PF, som anses kunna vara ett mått på impulsivitet, och fann att även om skalan 
kunde differentiera mellan dom ”avvikande” och ”ickeavvikande” barnen kunde den inte 
skilja ut de båda ”avvikande” grupperna från varandra och sålunda inte predicera kriminellt 
beteende som sådant. Saunders, Repucci och Sarata (1973) i sin tur har använt BIS och inte 
kunnat finna några skillnader mellan ungdomsbrottslingar och skolbarn. Ramirez och Andreu 
(2006) använde BIS – Barratt Impulsiveness Scale som impulsivitetsmått och fann ett 
samband mellan impulsivitet och fientlig aggression enligt CAMA - Cuestionario de 
Actitudes Morales sobre Agresio´n bland vuxna från en spansk normalpopulation. Som 
författarna dock påpekar är CAMA snarast ett mått på attityder till aggression än ett mått på 
faktisk aggression, än mindre på våld. 
 
Gough, Wenk och Rozynko (1965) jämförde engångsförbrytare med recidivister med MMPI, 
CPI - California Psychological Inventory, samt ett basindex baserat på personens kriminella 
historia och fann att även om det sistnämnda måttet bäst predicerade återfall så kunde 
grupperna differentieras någorlunda med MMPIs Ma skala samt SC (Selfcontroll) och So 
(Socialization) skalorna på CPI. Mack (1969) däremot fann inga skillnader på MMPI mellan 
engångs- och återfallsförbrytare och Gendrau, Grant, Leipciger och Collins (1979) fann att 
enbart MMPIs So skala bidrog till recidivism, inte Ma-skalan. 
 
 

Tester av personers förmåga att skjuta upp belöningar. 
 
Studier som direkt undersökt förmågan att uppskjuta belöningar har funnit att låg förmåga att 
göra detta är associerat med nutidsfokus och lägre socioekonomisk klass (Mischel, 1984). 
Mischel föreslår att låg förmåga till uppskjuten behovstillfredsställelse kan vara en bidragande 
orsak till kriminalitet och till och med psykopati. Mischel fann att kriminella pojkar valde 
omedelbar belöning oftare än kontroller, men att variationerna var mycket stora i den 
kriminella gruppen och att hälften av dessa valde den långsiktiga belöningen. Roberts, 
Erikson, Riddle och Bacon (1974) har funnit att recidivister var mer benägna att välja 
omedelbar belöning än engångsförövare. 
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Prestationstester. 
 
I fråga om psykomotorisk impulsivitet är Porteus labyrinttester ett av de mest vanligt använda 
(Blackburn, 1993). Porteus (1959) sammanfattade de studier som använt sig av hans 
labyrinttest och fann högst signifikanta skillnader mellan arbetare som bedömts ha 
disciplinära problem och de som bedömts vara till belåtenhet, ungdomsbrottslingar och andra 
ungdomar samt mellan kriminella och ickekriminella vuxna. Resultaten har replikerats av 
bland annat Riddle och Roberts i en studie 1977 (refererad i Blackburn, 1993). O’Keefe 
kritiserade dock förfarandet utifrån att man inte kontrollerat för institutionalisering och finner 
inga signifikanta skillnader mellan kriminella och ickekriminella grupper när båda lever inom 
ramarna för en institution (O’Keefe, 1975). Schalling och Rosen (1968) fann att Q värdet på 
Porteus labyrinttest kunde diskriminera mellan brottslingar som var psykopater enligt 
Cleckleys kriterium och andra brottslingar. Dock innefattar Cleckleys psykopatidefinition, 
liksom den numera mer vanligt använda Hares, i sig kriteriet impulsivitet. Som kontrast fann 
Sutker, Moan, och Swanson (1972) att personer som definierats som psykopater utifrån 
resultat på MMPI hade signifikant lägre Q värde på labyrinttestet. Gibson (1964) fann att 
ungdomsbrottslingar och skolpojkar som beskrevs som ”stygga” av sina lärare utförde hans 
Spirallabyrintstest snabbare och med fler fel än andra pojkar och Davis (1974) fann liknande 
skillnader mellan personer på institution som betedde sig konformt och de som inte gjorde 
det. Gillian (1965, refererad i Blackburn, 1993) däremot fann inga skillnader mellan 
kriminella flickor och en kontrollgrupp. Kelly och Veldman (1964) kom fram till att barn som 
var snabbare och som gjorde mer fel på uppgifter som involverade enkla motoriska moment 
var mer benägna att senare begå kriminella handlingar och att hoppa av skolan. Saunders, m. 
fl. (1973) däremot fann inget samband mellan prestation på ett figurmatchningstest och 
kriminalitet hos barn och ungdomar. I en mer aktuell studie (Vigil-Colet & Codornia-Raga, 
2004) återfanns ett negativt samband hos vuxna mellan prestation på en ”starta/stanna” 
uppgift och ilska mätt med the Buss & Perry Aggression Questionnaire, dock återfanns inget 
samband mellan prestation på uppgiften och fysisk aggression mätt med samma instrument. 
 
 

Tester av personers tidsuppfattning. 
 
Ytterligare ett sätt som ibland använts för att mäta impulsivitet är att mäta personers 
tidsuppfattning. Idén kommer ur ett resonemang som säger att förmågan att skjuta upp 
förstärkningar är ett resultat av förmågan att beakta framtida konsekvenser och sålunda 
kanske personer som föredrar omedelbara förstärkare framför långsiktiga har en mindre 
förmåga att uppskatta tiden. Några studier som tyder på att detta skulle kunna vara fallet samt 
att detta skulle kunna diskriminera kriminella personer från andra har presenterats, framförallt 
Siegman (1966) och Getsinger (1976) som tittat på hur pass korrekt en person uppskattar en 
tidsperiod som förlöpt och hur lång tid personen uppskattar att det kommer att ta innan något 
inträffar. Roberts m.fl. finner att detta är speciellt sant för recidivister (Roberts et al., 1974). 
Landau (1976) invänder mot dessa resultat med anledning av att de inte kontrollerat för 
institutionalisering och finner att institutionalisering i sig har som effekt att korta av 
tidsperspektivet för så väl intagna i fängelse som för militärer och dessutom att när tidpunkten 
för avslutande av institutionsvistelsen närmade sig så blev båda gruppernas tidsperspektiv 
längre. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att huvudparten av forskningen talar för att samband finns 
mellan impulsivitet och så väl brott i allmänhet som våldsbrott. Dock finns även en tämligen 
stor mängd forskning som inte funnit sådana samband. Resultaten tenderar vidare att variera 
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beroende på ett stort antal faktorer, bland annat vilka brottslingar som studeras samt vilka 
definitioner av, och mått på, impulsivitet som använts. 
 
 
Anknytning 
 
Anknytningsteorin utformades och presenterades först av John Bowlby (Andrews & Bonta, 
2003). Bowlby drog slutsatser om den sociala anknytningens natur genom studiet av små 
barns reaktioner då de separerades från sina mödrar och kom fram till att bandet mellan moder 
och barn formades i syfte att ge barnet möjlighet att utforska omgivningen. Detta tilläts 
genom att modern för barnet kom att utgöra en trygg punkt till vilket barnet kunde återvända 
efter sina gradvis längre utfärder i omgivningen. Beroende på hur pass väl detta band mellan 
moder och barn utformades kom barnets sätt att relatera till modern att te sig olika. Detta 
mönster som formas tidigt i moder/barn relationen utgör sedan prototypen för alla senare 
relationer en person har. 1988 modifierade Bowlby sin teori på främst två punkter. Dels 
ansågs nu att den personen som barnet utvecklade denna första bindning till inte 
nödvändigtvis behövde vara den biologiska modern, vilken primär vårdgivare som helst 
kunde fylla den funktionen, dels att anknytningen kunde utvecklas även efter två års ålder.  
 
Då förälder/barn bandet utgör grunden för alla senare relationer anses störningar i detta band 
kunna förorsaka problem i anknytningen till andra vuxna, kamrater och till och med till 
institutioner och symboler så som exempelvis skolan, en anställning eller 
”samhällsordningen”. Anknytningsteorin har haft genomslag inom den forensiska psykologin 
dels på grund av att den ansetts kunna ha teoretisk relevans och dels då den ansetts kunna ha 
relevans för rehabilitering av förbrytare till samhället. Bland annat spelar tanken på 
anknytning en viktig roll i Hirschis kontrollteori om brottslighet (Andrews & Bonta, 2003). I 
försök att se om det kunde stå att finna samband mellan avbrott i relationen mellan förälder 
och barn och med kriminellt beteende har framförallt studerats personer uppväxta med 
frånskilda föräldrar. Wells & Rankin (1991) utförde en metaanalys av 44 studier som tittade 
på korrelationen mellan att komma från en skilsmässofamilj och kriminalitet och fann en 
korrelation på 0.15. Dock fann Lipsey & Derzon (1998) ingen signifikans när utfallsmåttet var 
specifikt våldsamt beteende vid en metaanalys av nio studier. 
 
Hirshi (1969) operationaliserade anknytning som föräldrars övervakning av barnet, 
kommunikation emellan barn och föräldrar samt gillande identifiering. I en studie av 4000 
high school elever återfanns en korrelation mellan var och en av dessa och kriminalitet. Andra 
studier har återfunnit kopplingar mellan desorganiserad och undvikande anknytningsstil och 
bland annat aggression hos barn (Lyons-Ruth, 1996), pedofili (Sawle & Kear-Colwell, 2001) 
och narkotikabruk och antisocialt beteende hos ungdomar (Allen, Hauser & Borman-Spurell, 
1996; Rosenstein & Horowitz, 1996).  
 
Vilken den exakta mekanism är genom vilken anknytningsstil inverkar på olagligt beteende 
har man dock inte kunnat påvisa med någon större säkerhet. Vissa (Haapasalo & Pokolaa, 
1999; Waters, Hay, & Richters, 1986) har föreslagit att den relevanta komponenten är 
identifikation med föräldrar, operationaliserat så som dels imitation av föräldrars beteende, 
dels som responsivitet för föräldrakontroll. Bristande föräldrastil och misshandel skulle kunna 
leda till distansering och svag identifiering med föräldrarna. Denna hypotes har inte kunnat 
stödjas med direkta tester, men har fått indirekt stöd av data. Bland annat har kunnat påvisas 
att bland kriminella ungdomar så reducerade ökad anknytning till föräldrarna graden av 



 

 

20 

kriminalitet (Anderson, Holmes & Ostresh, 1999) och att stark anknytning till föräldrarna var 
associerat med en tro på lagen (Sokol-Katz, Dunham & Zimmerman, 1997).  
 
Fonagy m.fl. (1997) lägger fram hypotesen att ungdomstiden är en period som karakteriseras 
av ett skiftande av fokus för anknytning från det att föräldrarna är de mest betydelsefulla 
föremålen för anknytningen till mer generella vuxna och sociala bindningar. I och med detta 
uppstår en brytpunkt då varken de gamla eller de nya banden är till fullo aktiva. Detta 
representerar en normal process men innebär också att det vid denna punkt råder en svagare 
kontroll jämfört med tidigare och senare perioder i personens liv. Detta skulle kunna förklara 
ökningen av olagligt beteende i denna ålder. Om detta stämmer skulle det kunna innebära att 
en mjuk övergång till nya prosociala modeller skulle kunna utgöra en skyddsfaktor mot 
utvecklandet av ungdomskriminalitet. Hypotesen får visst stöd av bland andra Born, Chevalier 
och Humblet (1997) som kommer fram till att institutionaliserade ungdomsförbrytare som 
sedermera upphörde med kriminellt beteende visade fler exempel på framgångsrik anknytning 
till prosociala personer än de som framhärdade i kriminalitet. Kausalsambandet i den studien 
måste dock i högsta grad betraktas som oklart. Andrews och Bonta (2003) hävdar att även om 
anknytning är en viktig faktor är den av sekundär betydelse i förhållande till föräldrars 
uppfostringsmetoder. Dock konstateras på annat ställe i samma text att anknytning kan tänkas 
påverkas av uppfostringsmetoder. 
 
Forskningsläget vad avser anknytning och kriminalitet ger sålunda en något otydlig bild, där 
dock en något större del av forskningen ändå pekar mot att åtminstone svaga samband 
troligen förekommer mellan en otrygg anknytning och kriminella aktiviteter. I fråga om 
våldskriminalitet blir bilden än mer otydlig, men ändå sådan att det i var fall inte bör uteslutas 
att anknytning kan vara på något sätt involverat i våldsbrottslighet. 
 
 
Socialt nät 
 
En faktor som under lång tid inte fick mycket uppmärksamhet inom den forensiska 
psykologin men som under senare tid har börjat studeras i större utsträckning är social 
exklusion, avvisande och ensamhet i relation till aggression och våld (Leary, Twenge, & 
Quinlivan, 2006). Under det senaste decenniet har intresset ökat för denna koppling bland 
annat som ett resultat av studier av plötsliga, oväntade, dramatiska och ofta grova 
våldshandlingar som förekommit i framförallt, men inte enbart, USA, som fått stor 
uppmärksamhet i massmedia. Som exempel på sådana incidenter räknas så kallade ”school 
shootings” (Leary, Kowalski, Smith & Phillips, 2003). Dock finns en ökande mängd 
forskning som stödjer hypotesen om ett samband mellan avvisande och ensamhet och mer 
vardaglig våldskriminalitet så som exempelvis partnervåld (Dutton, 2007). Intresset för 
kopplingen har även ökat då det visat sig i en mängd studier ha en, ibland förvånansvärt, stor 
prediktionsförmåga. 
 
Korrelationsforskningen mellan sociala nät och våld tenderar att omfatta såväl akut som 
kroniskt avvisande (Acute och cronic social rejection) enligt terminologi från Leary m.fl. 
(2003). Den förra syftar på specifika incidenter av avvisande i någon form emedan den senare 
syftar på mer utdragna perioder av bristande social kontakt. 
 
Försvårande för denna forskning är inte bara fastställande av kausalitet utan dessutom att 
mycket tyder på att det föreligger en bidirektionalitet mellan avvisande eller ensamhet och 
våld (DeWall, Twenge, Gitter, & Baumeister, 2009). Förutom att den som blir avvisad kan 
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svara med aggression eller att den som har litet eller inget socialt nät kan tillskansa sig en 
fientlig inställning till sina medmänniskor så kan den som använder våld få svårigheter i 
umgänget till andra. Inte bara kan andra dra sig undan, risken finns också att personen avskiljs 
från umgänge genom institutionalisering.  
 
 

Socialt nät och aggression hos barn. 
 
Redan innan den forensiska psykologin hade börjat intressera sig för detta samband i någon 
större utsträckning studerades kopplingen avvisande och våld/aggression inom ramen för 
barnpsykologin. Mycket av den forskningen kan beskrivas som ståendes med minst en fot i 
anknytningsteorin och utfallsmåtten är av naturliga skäl sällan kriminellt våld utan snarare 
ilska, beteendeproblematik och aggression i allmänhet. Barn som förskjutits av sina föräldrar 
har befunnits vara i större utsträckning fientliga och aggressiva i ett flertal studier exempelvis 
av Symonds så tidigt som 1939 (Symonds, 1939). Ett senare exempel på en studie som 
kommer fram till samma resultat är Edens (1999). Garbarino (1999) kommer fram till att 
svagt föräldrastöd predicerar aggression hos barn samt att sambandet är starkare hos pojkar än 
hos flickor. Dock studerar Garbarino svagt föräldrastöd utifrån fastställda mått, inte utifrån 
barnets upplevelse vilket innebär att flera faktorer kan ha spelat in. Lefkowitz, Russman, 
Walder och Eron (1973) fann rejektion från föräldrar att vara den över huvud taget starkaste 
prediktorn av barns aggressioner.  
 
Rohner (1975) genomförde en massiv studie i 60 länder och fann att sambandet bestod i så 
gott som samtliga samhällen och att barn som erhöll en låg grad av acceptans från sina 
föräldrar var genomgående mer fientliga, aggressiva eller passivt aggressiva. Korrelationen 
mellan föräldraacceptans och dessa egenskaper befanns vara -0,49. Frågan om kausalitet och 
direktionalitet i sambandet har visat sig vara svårare att fastställa, eftersom ett barn som 
regelmässigt upplever sig avvisat av sina föräldrar kan svara med aggressivitet, men samtidigt 
torde föräldrar kunna vara mer benägna att avvisa barn som är aggressiva och fientliga 
(Andrews & Bonta, 2003) I ett försök att avgöra frågan om kausalitet genomförde Mathews, 
Woodall, Kenyon och Jacob (1996) en studie där man vid två tillfällen med tre års mellanrum 
bedömde kvalitén på förälder/barn-interaktion och barnets grad av fientlighet. Även här 
gjorde forskarna bedömningen av kvalitén på interaktionen och barnets upplevelse var inte en 
variabel som beaktades. Studien visar att lågkvalitativ interaktion predicerade fientlighet hos 
barnet tre år senare även då man kontrollerat för graden av fientlighet som uppmätts tre år 
tidigare. Även om denna design kan ifrågasättas som säkerställandes kausalitet ger det ändå 
vissa ledtrådar. 
 
 

Samband mellan socialt nät och våld hos vuxna. 
 
Vad avser forskning på vuxna finns det dels experimentella studier som undersökt sambandet 
mellan avvisande och ilska, aggression och våld, dels studier som tittat på sambandet i 
relation till livet i samhället. Nedan kommer att redogöras framförallt för forskning som 
studerat så kallad kroniskt avvisande, snarare än akut avvisande som kommer att behandlas 
endast i korthet, då det är det kroniska avvisandet som är av intresse för denna studie. 
 
Sampson och Laub (1993) fann att ogifta män var mer benägna att begå brott än gifta. Detta 
samband kvarstod då man kontrollerat för ålder. Utfallsvariabel i denna studie var kriminalitet 
överlag och det kontrollerades inte för några andra variabler än ålder varför det är tveksamt 
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vad man kan dra för slutsatser från detta. Makepeace (1989) fann att 15 % av det våld som 
förekom i ett antal studerade ”dejting relationer” kunde tillskrivas att någon av parterna 
upplevt sig avvisad av den andre. För sammanboende par var motsvarande siffra 11 %. Som 
Leary m.fl. (2006) påpekar kan detta vara en underskattning eftersom Makepeace fann att 20 
% av våldet kan relateras till upplevelser av svartsjuka och då denna upplevelse i sig kan antas 
ha en komponent som består i att man upplever sig som avvisad. En annan studie visar att 
makar som mördar sina hustrur ofta (45 % av fallen) gör detta då separation från denna är 
nära förestående. Det omvända förhållandet gäller dock inte (Crawford & Gartner, 1992).  
 
Våldsamma makar har befunnits rapportera fler tankar och rädslor kring att bli övergivna än 
makar som inte är våldsamma (Dutton, van Ginkel, & Landolt, 1996). Dutton (1998) 
beskriver ett fenomen som han benämner ”maskerat beroende” som innebär att våldsamma 
makar kan utrycka sig nedlåtande, känslokallt eller fördömande om sin partner samtidigt som 
det är vanligt att de finner möjligheten att de ska bli övergivna plågsam. De tenderar vidare att 
vara överdrivet känsliga för tecken på avvisande och att betrakta även oskyldiga och 
alldagliga händelser som potentiella hot mot relationen.  
 

Även utanför nära relationer finns studier vars resultat tyder på ett samband mellan våld och 
upplevelse av avvisande. Garlick, Marshall och Thornton (1996) undersöker ett urval av 
dömda brittiska våldtäktsmän, personer som förgripit sig på barn och brottslingar som inte 
begått sexualbrott i fråga om dels upplevelse av grad av intimitet och ensamhet, dels i fråga 
om var skulden för upplevda brister i intimitet tillskrivs. Garlick m.fl. fann att i fråga om både 
intimitet och ensamhet så skilde sig de tre grupperna från varandra såtillvida att både de som 
dömts för övergrepp på barn och våldtäktsmännen låg lägre i upplevd intimitet och högre i 
upplevd ensamhet än de brottslingarna som inte dömts för sexualbrott. Lägst poäng för 
intimitet och högst för ensamhet erhöll de som dömts för övergrepp på barn och båda dessa 
grupper tillskrev skulden för sina upplevda brister på kvinnor i allmänhet. Grupperna skilde 
sig åt i det att våldtäktsmännen attribuerade mer av skulden för sina upplevda brister externt 
emedan de som dömts för övergrepp på barn la en större del av skulden på sig själva. 
 

Sexualmord är ett relativt ovanligt brott och de flesta studierna som gjorts på 
gärningspersoner för denna handling är renodlade fallstudier. Den federala polismyndigheten i 
USA har dock samlat ett litet men strukturerat material med data omfattandes 36 
sexualmördare. Ressler, Burgess och Douglas (1988) har genomfört analyser på detta material 
och kommer bland annat fram till att ett genomgående drag hos dessa gärningspersoner är 
dels en inadekvat anknytning till den primära vårdgivaren samt upplevelser av isolering och 
socialt utanförskap. 
 
 

Experimentella studier rörande avvisande och aggression. 
 
Antalet experimentella studier om sambandet mellan avvisande och ilska, aggression och våld 
är ännu så länge tämligen litet (Leary et al., 2006). En svårighet med att studera samband 
mellan social exkludering och våld i experiment är att det av naturliga skäl inte är möjligt att 
använda kriminellt våld som utfallsvariabel. Sålunda tenderar experimenten som ändå utförts 
att istället titta på saker som självskattad ilska, simulerat våld eller, i vissa fall, aggression 
riktad mot andra men på ett ickefysiskt vis. Buckley, Winkel och Leary (2004) visar i en serie 
experiment hur undersökningsdeltagare som inte blir valda som samarbetspartner av andra 
”falska” deltagare till fingerade uppgifter rapporterar mer ilska än deltagare som blir valda. 
Pepitone och Wilpizeski (1960) finner att personer som blivit avvisade i liknande situationer 
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beskrev personerna som avvisat dem som mindre sympatiska och att deras åsikter var 
ogrundade och Geller, Goodstein, Silver och Sternberg (1970) finner att 
undersökningsdeltagare som blivit ignorerade av andra deltagare gav dessa sämre ”betyg” än 
de som inte blivit ignorerade. Snapp och Leary (2001) finner dessutom att deltagare som 
upplevde att de inte blev lyssnade på av meddeltagare inte bara tyckte sämre om deltagaren 
som ignorerat dem, utan även tyckte sämre om andra, ”oskyldiga”, deltagare i experimentet 
som hade blivit lyssnade på. Detta kan anses tyda på att personer när de upplever sig som 
oönskade kan rikta sina negativa evalueringar inte bara mot personen som inte önskat dem, 
utan även mot den som i stället var önskad. Ett liknande resultat erhålls i ett experiment av 
Twenge, Baumeister, Tice och Strucke (2001) där deltagare även gavs en möjlighet att 
använda en typ av våld i form utav aversivt, starkt, brus som kunde spelas upp av deltagaren 
för en annan. I detta experiment visar det sig att avvisade deltagare var mer benägna att 
tillföra mer av detta aversiva stimuli till och med mot helt nyintroducerade deltagare som 
alltså varken hade varit avvisande eller varit de som blivit valda istället för deltagaren. 
Warburton, Williams och Cairns (2006) genomför ett liknande försök där man även 
introducerar en stressor i form av obehagligt ljud som spelades upp för deltagaren. Deltagaren 
har därefter möjlighet att befalla en nyintroducerad deltagare att dricka stark sås. Man finner 
att effekten är störst då avvisande och stressor förekommit tillsammans jämfört med endera 
var för sig, och att deltagare i denna betingelse anbefaller flera hundra procent högre 
konsumtion av såsen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att även om ämnet inte kan anses vara hitintills 
välbeforskat pekar den övervägande delen av forskningen mot att ett samband finns mellan 
bristande sociala kontakter och våldshandlingar. Mycket talar även för att det rör sig om ett 
samband där kausala förlopp kan verka i båda riktningarna. 
 
 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att studera sambandet mellan ett antal dynamiska riskfaktorer och 
den tidigare våldsbrottsligheten hos två grupper rekryterade från kriminalvårdens frivård 
respektive rättspsykiatrins öppenvård. De faktorer som studeras är alkoholkonsumtion, 
narkotikakonsumtion, anknytningsdimensioner, impulsivitet och socialt nätverk. 
 
Vidare kommer att utrönas huruvida eventuella samband ter sig olika beroende på vilken av 
tre definitioner av våld som används. 
 
Med den befintliga forskningen som bakgrund kan följande fem hypoteser formuleras som här 
underkastas prövning. 
 

1. Alkoholkonsumtion har ett samband med våldsbrottslighet. 
2. Narkotikakonsumtion har inte ett samband med våldsbrottslighet. 
3. Anknytning har ett samband med våldsbrottslighet såtillvida att mer distanserade 

anknytningsdimensioner medför en ökad risk för våldsbrott. 
4. Impulsivitet har ett samband med våldsbrottslighet. 
5. Tillgång till sociala relationer har ett negativt samband med våldsbrottslighet. 
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Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagarna deltog i en behandlingsstudie vid Karolinska Institutet som syftade 
till att undersöka effektiviteten av automatiserat telefonstöd för våldsbrottslingar (Berman, 
Marklund & Szaló, 2008). Deltagarna rekryterades från den rättspsykiatriska öppenvården 
och från kriminalvårdens frivård. Samtliga deltagare hade dömts för våldsbrott, dock inte 
nödvändigtvis vid det senaste tillfället personen dömts. 
 
De rättspsykiatriska patienterna rekryterades från rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningar i 
Göteborg och Upplands Väsby. Frivårdens klienter rekryterades från frivårdsenheterna i 
Göteborg och Uppsala. Sammanlagt rekryterades 12 personer från rättspsykiatrin och 14 
personer från frivården. Dock misslyckades rekvireringen av registerdata från BRÅ för två 
individer i frivårdsgruppen, varpå testresultat för dessa inte kunde användas för att korrelera 
mot den tidigare brottsligheten. 
 
 
Operationaliseringar 
 
I denna studie har använts tre definitioner av våldsbrott. Definition 1 är en definition som ofta 
används i statistik och i forskning, i Sverige bland annat av Brottsförebyggande Rådet i flera 
sammanhang. Även definition 2 är vanligt använd, bland annat av BRÅ (2006). Utöver dessa 
båda definitioner har lagts definition 3, som kan sägas vara en ansats till en i sammanhanget 
mer funktionell definition. Ambitionen är här att samla alla de olagliga våldhandlingar som 
hypotetiskt sett kan tänkas ha samband med gemensamma eller likartade psykologiska 
egenskaper eller processer. Vilka specifika brott som ingår i respektive definition redovisas 
nedan i tabell 1. 
 
Tabell 1. De tre använda definitionerna av våldsbrott. Samtliga brottsrubriceringar enligt BrB. 
Definition 1 Definition 2 Definition 3 
Mord Mord Mord 
Dråp Dråp Dråp 
Misshandel Misshandel Misshandel 
 Våldtäkt Våldtäkt 
 Rån Rån 
 Våld mot tjänsteman Våld mot tjänsteman 
  Vållande till kroppsskada eller 

sjukdom 
  Grov fridskränkning 
  Mordbrand 
  Olaga hot 
  Våldsamt motstånd 
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Instrument 
 
Variablerna mäts med hjälp av följande instrument: 
 
 

Riskbedömning avseende våldshandling. 
 
COVR – Classification of Violence Risk (Monahan et al, 2005). Ett datoriserat 
riskbedömningsinstrument som använder sig av ett så kallat ”frågeträd” (Iteration 
Classification Tree – ITC), vilket innebär att de frågor som ställs är beroende på vilka svar 
som givits på föregående frågor. COVR är utvecklat i USA för användning på 
allmänpsykiatriska patienter och är baserat på ett stort antal riskfaktorer. Programmet 
innehåller 95 frågor, men samtliga frågor används alltså inte, och det exakta antalet varierar 
beroende på respondentens svar. Tiden för genomförandet av intervjun är ca fem till tio 
minuter. COVR genererar sedan en riskuppskattning angiven i procent som är risken att 
personen begår en våldshandling de närmaste 20 veckorna. COVR anger även risken i 
klasserna mycket låg, låg, genomsnittlig, hög och mycket hög. I COVR används såväl statiska 
riskfaktorer så som tidigare gripanden av polis, skalltrauma och tidigare egen viktimisering 
som dynamiska riskfaktorer så som ilska, impulsivitet och psykiatriska symptom. 
 
Någon gedigen forskningsmängd kring COVR finns i dagsläget ännu inte. Skaparna av 
COVR har genomfört en valideringsstudie som antyder att COVRs användbarhet skulle kunna 
vara god, i vart fall i USA (Monahan et al., 2005). Studien har dock kritiserats av McCusker 
(2007) som även varnar för förlitandet på COVR som underlag för bedömningar. I 
Storbritannien antyder resultaten från en pågående studie att COVR skulle kunna predicera 
våldsbrottslighet med lika stor säkerhet som en psykopatiskattning med PCL-R (Doyle, Carter 
& Dolan, 2007, refererad i Andershed et al., 2010). I Sverige har COVR nyligen utprovats på 
ett stort urval av akut intagna psykiatriska patienter. Dock visade det sig att 
prediktionsförmågan under svenska förhållanden inte var tillräckligt god för att COVR skulle 
ha något större praktiskt värde (Sturup, Lindqvist, & Kristiansson, 2009). Om COVR kan 
predicera våldsbrottslighet i Sverige för personer i andra grupper, så som personer som gjorts 
föremål för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård är inte undersökt. Dock låter sig data som 
insamlats för denna studie användas som ett partiellt underlag för att undersöka denna fråga.  
 
 

Alkohol. 
 
AUDIT – Alcohol Use Disorders Identification Test (Saunders, Aasland, Babor, De la Fuente 
& Grant, 1993). Ett enkelt screeninginstrument som ger en uppfattning om personens 
alkoholvanor. Testet är utvecklat av WHO och väl validerat i flera länder (Babor, Higgins-
Biddle, Saunders, & Monteiro, 2001) inklusive Sverige (Källmén, Wennberg, Berman & 
Bergman, 2007). 
 
AUDIT består av 10 frågor varav de åtta första besvaras på en femgradig skala och poängsätts 
från noll till fyra och de två sista besvaras på en tregradig skala som poängsätts som 0, 2 eller 
4. Sålunda kan en person erhålla mellan noll och 40 poäng. Vanligen brukar man räkna 
poängsummor över 8 för män och 6 för kvinnor som en indikator på riskabel 
alkoholkonsumtion och summor över 15 för män och 13 för kvinnor som en indikator på mer 
svårartade alkoholproblem. AUDIT presenteras på ett ensamt A4 ark där även en 
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omvandlingstabell finns med som tillåter respondenten att räkna om sin alkoholkonsumtion 
till enheter om 12g ren alkohol vilket i sammanhanget benämns som ”en drink”. 
 
 

Narkotika. 
 
DUDIT - Drug Use Disorders Identification Test (Berman, Bergman, Palmstierna, & Schlyter, 
2005), motsvarade AUDIT men avser narkotikavanor. DUDIT är utvecklat och validerat i 
Sverige och har visats kunna differentiera mellan personer som uppfyller DSM-IV kriterier 
för missbruk och för beroende av narkotika. DUDIT har visats ha goda egenskaper vad gäller 
att screena för beroende enligt DSM-IV och ICD-10 i grupper av narkotikakonsumenter. 
Dock har inte samma validitet kunnat påvisas vad avser andra grupper. 
 
DUDIT består av 11 frågor där de nio första besvaras på en femgradig skala och poängsätts 
från noll till fyra och de två sista frågorna besvaras på en tregradig skala och poängsätts med 
0, 2 eller fyra vilket innebär att en person kan erhålla totalpoäng på mellan noll och 44. Testet 
presenteras på ett A4 ark med ett medföljande ark där det anges vilka preparat som skall 
räknas som droger i sammanhanget samt under vilka omständigheter medicin skall räknas 
eller inte. Svensk lagstiftning innebär att alla poäng utöver noll på DUDIT indikerar ett 
kriminellt beteende. Även om detta kanske kan betraktas som problematiskt i sig för 
konsumenten är detta givetvis inte att likställa med vare sig missbruk eller beroende av ett 
preparat.  
 
 

Impulsivitet. 
 
UPPS – Urgency, (lack of) Premeditation, (lack of) Perceverance, Sensation seeking 
(Whiteside & Lynam, 2001), som avser mäta impulsivitet. UPPS utvecklades av Whiteside 
och Lynam som en ansats att isolera de konceptualiseringar av impulsivitet som förekommer i 
ett stort antal olika teorier om personlighet. Personlighetstestet NEO-PI-R och ett flertal 
impulsivitetsskalor administrerades till 437 försökspersoner. Resultaten faktoranalyserades 
vilket resulterade i de fyra distinkta konceptualiseringar av impulsivitet vilka givit skalan dess 
namn.  
 
UPPS är ett självskattningsformulär med 45 frågor som besvaras på en fyrgradig skala från 
”stämmer helt” till ”stämmer inte alls” och mäter de fyra typerna av impulsivitet vilka 
skaparna benämner ”facetter”. Dessa fyra subtyper är: 
 
Urgency - benägenheten att agera obetänksamt under negativ affekt, eventuellt i syfte att 
reglera denna, oönskade konsekvenser i det långa loppet till trots. Personer som har höga 
värden i denna subskala tenderar även att ha svårigheter att emotstå frestelser och begär. 
 
Lack of Premeditation - benägenheten att agera utan att innan tänka igenom konsekvenserna 
av agerandet samt en benägenhet att prioritera omedelbara mindre belöningar före mer 
önskade belöningar senare. 
 
Lack of Perseverance - benägenhet att ge upp påbörjade aktiviteter som kan vara tråkiga eller 
svåra och att ha en benägenhet att vara lättdistraherad. 
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samt 
 
Sensation Seeking - en tendens att uppskatta och eftersträva aktiviteter som är spännande samt 
en öppenhet att pröva nya aktiviteter som eventuellt kan vara farliga. 
 
UPPS har visat sig vara valid för kliniska populationer bland annat i USA (Whiteside, Lynam, 
Miller & Reynolds, 2005) där flera av subskalorna kunnat differentiera personer med 
borderline personlighetsstörning, spelmissbruk och alkoholister med antisocial 
personlighetsstörning från friska kontroller och alkoholister utan antisocial 
personlighetsstörning. 
 
I Sverige har UPPS validerats av Marklund (2008) som funnit stöd för skalans faktorstruktur. 
Marklund har även kunnat påvisa att två av UPPS delskalor kan diskriminera mellan svenska 
rättspsykiatriska patienter, frivårdsklienter och en kontrollgrupp bestående av 
psykologstudenter vid Stockholms universitet. 
 
 

Anknytning. 
 
ASQ – Attachment Style Questionnaire (Feeney, Noller & Hanrahan, 1994), i svensk 
översättning av Tengström och Håkansson (1997) som avser mäta anknytningsstil.  
 
Instrumentet är ett självskattningsformulär bestående av 40 frågor. Formuläret baseras på 
anknytningsteorin så som utvecklad av bland andra Bowlby och Ainsworth. ASQ har fem 
subskalor vilka är Tillit, Distans, Sakorientering, Relationsfixering samt Bifallsbehov. 
Respondentens resultat på de olika subskalorna kan tillsammans sägas utgöra en 
anknytningsprofil, och denna kan vidare klassificeras i olika typer. ASQ manualen innehåller 
förslag på fyra sådana typer. Dessa är distanserad, trygg, ängslig och ambivalent 
anknytningsstil. I denna studie har ASQ dock ej använts på det sättet, utan varje subskala har 
betraktats som en separat variabel i de statistiska analyserna. Detta då urvalet var så litet att 
nominaldata i fyra kategorier inte kunnat analyseras statistiskt.  
 
ASQs validitet och reliabilitet har visat sig vara god i Australien där det utvecklats. Även i 
Sverige har ASQ visat sig ha god validitet och samstämmighet med testen SASB och KSP. 
Även reliabiliteten har visats hög för ASQ i Sverige, även om man funnit något lägre stöd för 
faktorstrukturen jämfört med Australiensiska förhållanden (Tengström & Håkansson, 1997).  
 
 

Sociala relationer. 
 
ISSI – The Interview Schedule for Social Interaction (Henderson, Duncan-Jones, Byrne & 
Scott, 1980) som ger en uppskattning av hur personen uppfattar sitt sociala nätverk såväl 
kvalitativt som kvantitativt. ISSI har sitt ursprung i att Henderson m.fl. (1980) fann de vanligt 
brukade sociologiska operationaliseringar för snäva i och med det att de beaktade enbart 
strukturen i sociala relationer utan att ta hänsyn till de emotionella aspekterna och föreslog i 
stället ett synsätt som inkluderade dels en persons fullständiga spektrum av sociala relationer 
dels anknytning enligt Bowlbys modell inom detta spektrum.  
 
ISSI är ett självskattningsinstrument som i originalversionen består av 50 frågor fördelade 
över fyra delskalor, AVSI - Availability of social interaction, ADSI – Adequacy of social 
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interaction, AVAT – Availability of attachment samt ADAT – Adequacy of attachment. De 
första två avser mäta tillgängligheten av respektive kvalitet på sociala kontakter och de senare 
två tillgängligheten av respektive kvalitet på nära relationer. Olika varianter av ISSI 
förekommer och i denna studie har använts endast AVSI och AVAT från den svenska 
kortversionen (Undén & Orth-Gomer, 1989) då en svensk valideringsstudie uppvisat vissa 
tveksamheter i fråga om validitet och faktorstruktur i fråga om de båda andra delskalorna 
(Eklund, Bengtsson-Tops & Lindstedt, 2007). Validiteten i fråga om AVSI och AVAT 
befanns dock fullgod. 
 
 
Procedur 
 
En riskbedömning genomfördes på samtliga deltagare med COVR. Denna utförs av 
författaren på Löwenströmska sjukhusets rättspsykiatriska öppenvårdsmottagning i Upplands 
Väsby och av en forskningsassistent vid TLC-projektet på frivårdsenheterna i Göteborg och 
Uppsala samt den rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Göteborg. Vissa av deltagarna 
besvarade övriga instrument på papper i närvaro av testaren, emedan andra besvarade dessa 
via telefon (beroende på om personen tillhör försöksgruppen eller kontrollgruppen för TLC 
studien). Utöver detta rekvireras även registerdata från BRÅ över lagföringar de senaste tio 
åren samt, för de rättspsykiatriska patienterna, den rättspsykiatriska undersökningen. 
 
Statistiska analyser 
 
Data kodades numerärt och testades för korrelationer med Spearmans rho. Icke-parametrisk 
analys valdes på grund av urvalens begränsade storlek och då normalfördelning inte kunde 
förutsättas. 
 

 

Resultat 
 

Gruppernas sammansättning 
 
Antal lagföringar samt demografisk sammansättning för grupperna var för sig samt 
tillsammans redovisas nedan i tabell 2a och 2b. Som synes är grupperna tämligen lika och 
inga signifikanta skillnader grupperna emellan återfinns i fråga om vare sig ålder (U = 69,000, 
N1 = 12, N2 = 12, p = 0,462), totalt antal tidigare lagföringar (U = 56,500, N1 = 12, N2 = 12, p 
= 0,378), eller antal tidigare lagföringar för våldsbrott enligt någon av definitionerna, (U = 
62,500, N1 = 12, N2 = 12, p = 0,590), (U = 65,500, N1 = 12, N2 = 12, p = 0,713) respektive (U 
= 62,500, N1 = 12, N2 = 12, p = 0,590). Inte heller skillnaden i könsfördelning mellan 
grupperna är signifikant (χ² = 1,583, df = 1, p = 0,208). Medianvärden och variationsvidd på 
de skalor och delskalor som använts i grupperna var för sig samt tillsammans redovisas i 
tabell 3. 
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Tabell 2a. Medianer (variationsvidd) i fråga om ålder, tidigare brottslighet respektive 
våldsbrottslighet i grupperna var för sig och totalt.  

 
 FV (n=12) RP (n=12) Total (n=24) 

Ålder  42,0 (30,0) 37,5 (37,0) 40,0 (37,0) 
Brott  7,0 (18,0) 10,0 (42) 8,5 (43,0) 
Våldsbrott 1  1,5 (6,0) 1,0 (7,0) 1,5 (7,0) 
Våldsbrott 2  2,0 (6,0) 1,5 (7,0) 2,0 (7,0) 
Våldsbrott 3  2,5 (9,0) 3,0 (9,0) 3,0 (9,0) 

 
Tabell 2b. Könsfördelningen i grupperna var för sig och totalt. 
 FV (n=12) RP (n=12) Total (n=24) 
Män 13 9 22 
% 92,9 75 84,6 
Kvinnor 1 3 4 
% 7,1 25 15,4 

 

Tabell 3. Medianer (variationsvidd) på samtliga skalor i grupperna var för sig och totalt. 
 FV (n=12) RP (n=12) Total (n=24) 

Risk för våld  26,0 (68,0) 26,0 (55,0) 26,0 (75,0) 
AUDIT  9,0 (23,0) 0,0 (14,0) 2,5 (23,0) 
DUDIT  0,0 (9,0) 0,0 (19,0) 0,0 (19,0) 
Distans  4,0 (3,4) 3,5 (2,9) 3,7 (3,8) 
Sakorientering  2,4 (4,3) 2,4 (2,1) 2,4 (4,3) 
Tillit  4,3 (4,0) 4,0 (4,3) 4,0 (4,3) 
Bifallsbehov  2,9 (5,0) 3,7 (3,6) 3,1 (5,0) 
Relationsfixering  3,1 (4,4) 2,7 (3,3) 2,9 (4,4) 
Urgency  28,0 (24,0) 33,0 (19,0) 30,0 (26,0) 
Premeditation  34,0 (28,0) 30,0 (19,0) 31,0 (30,0) 
Perseverance  30,5 (24,0) 28,0 (17,0) 29,0 (27,0) 
S. Seeking  25,5 (27,0) 39,0 (22,0) 33,0 (27,0) 
AVSI  5,5 (5,0) 6,0 (3,0) 6,0 (5,0) 
AVAT  5,5 (5,0) 5,0 (3,0) 5,0 (5,0) 

 

 

Korrelationer 
 
Korrelationer enligt Spearmans rho mellan det totala antalet brott under perioden, liksom för 
våldsbrott enligt de tre olika definitionerna under perioden och de olika uppmätta 
testvariablerna för hela gruppen redovisas nedan i tabell 4-8. Signifikanta korrelationer anges 
i tabellerna som † = p < 0,1, * = p < 0,05, ** = p < 0,01 och *** = p < 0,001. 
 
 

COVR. 
 
Korrelationer mellan risken för framtida våld enligt COVR och det totala antalet tidigare brott 
respektive våldsbrott enligt de tre använda definitionerna, för grupperna beräknade 
tillsammans och separat, redovisas i tabell 4. Som synes kunde inga signifikanta samband 
konstateras i fråga om detta. 
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Tabell 4. Korrelationer mellan riskbedömningen och tidigare brottslighet respektive 
våldsbrottslighet för båda grupperna var för sig och totalt. 

 
  Brott Våldsbrott 1 Våldsbrott 2 Våldsbrott 3 

FV (n=12) Risk för våld 0,020 -0,449 -0,184 -0,194 
RP (n=12) Risk för våld 0,360 0,057 0,086 -0,012 
Total (n=24) Risk för våld 0,108 -0,100 -0,023 -0,133 

 
 

Alkohol och narkotikakonsumtion. 
 
Inte heller i fråga om alkoholkonsumtion enligt AUDIT och narkotikakonsumtion enligt 
DUDIT återfanns några signifikanta korrelationer med vara sig den tidigare totala 
brottsligheten eller den tidigare våldsbrottsligheten, oavsett definition, vilket redovisas i tabell 
5 nedan. 
 
Tabell 5. Korrelationer mellan alkohol- och narkotika konsumtion och tidigare brottslighet 
respektive våldsbrottslighet för båda grupperna var för sig och totalt. 

 
  Brott Våldsbrott 1 Våldsbrott 2 Våldsbrott 3 

FV (n=12) AUDIT ,152 ,156 ,245 ,245 
 DUDIT ,618 -,104 ,416 ,416 
RP (n=12) AUDIT -,181 -,516 -,370 -,449 
 DUDIT -,181 -,516 -,370 -,449 
Total (n=24) AUDIT -,213 -,111 -,095 -,151 
 DUDIT ,167 -,383 -,119 -,003 

 
 

Anknytning. 
 
Korrelationer mellan anknytningsdimensioner så som mätta med ASQ och den tidigare 
brottsligheten respektive våldsbrottsligheten redovisas nedan i tabell 6. 
 
Tabell 6. Korrelationer mellan anknytningsdimensioner enligt ASQ och tidigare brottslighet 
respektive våldsbrottslighet för båda grupperna var för sig och totalt. 

 
  Brott Våldsbrott 1 Våldsbrott 2 Våldsbrott 3 

FV (n=12) Distans -,370 -,331 -,176 -,176 
 Sakorientering -,096 -,203 -,161 -,161 
 Tillit -,209 ,305 ,167 ,167 
 Bifallsbehov ,019 -,006 ,040 ,040 
 Rel. fixering ,198 ,160 ,363 ,363 
RP (n=12) Distans ,127 -,177 ,037 -,090 
 Sakorientering -,761* -,775* -,767* -,836* 
 Tillit -,670† -,258 -,374 -,273 
 Bifallsbehov -,283 -,511 -,308 -,243 
 Rel. fixering -,364 -,512 -,334 -,450 
Total (n=24) Distans -,225 -,166 -,019 -,187 
 Sakorientering -,452 -,488* -,477 -,515* 
 Tillit -,513* -,022 -,173 -,067 
 Bifallsbehov ,026 -,143 -,044 ,078 
 Rel. fixering ,025 -,076 ,107 ,094 

† = p < 0,1, * = p < 0,05 
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Som synes framträder en något annorlunda bild grupperna emellan, och även då grupperna 
behandlas sammanslagna. För frivårdens klienter syns inga signifikanta korrelationer mellan 
anknytningsdimensionerna och den tidigare brottsligheten. För de rättspsykiatriska patienterna 
däremot återfinns signifikanta negativa korrelationer mellan ASQs sakorientering och så väl 
den totala brottsligheten (rho = -0,761, N = 12, p = 0,047, two-tailed) som samtliga av de 
använda definitionerna av våldsbrott (rho = -0,775, N = 12, p = 0,041, two-tailed), (rho = -
0,767, N = 7, p = 0,044, two-tailed) och (rho = -0,836, N = 12, p = 0,019, two-tailed). Vidare 
en negativ korrelation, signifikant på 10% nivå, mellan tillit och den totala tidigare 
brottsligheten (rho = -0,670, N = 12, p = 0,100, two-tailed). 
 
När grupperna behandlas tillsammans kvarstår sambandet mellan sakorientering och den 
första respektive tredje definitionen av våld, (rho = -0,488, N = 24, p = 0,047, two-tailed) och 
(rho = -0,515, N = 24, p = 0,034, two-tailed). Dock ej för den totala brottsligheten eller 
våldsbrott enligt definition två. Dessutom framträder en signifikant negativ korrelation mellan 
Tillit och den totala tidigare brottsligheten (rho = -0,513, N = 24, p = 0,035, two-tailed).  
 
 

Impulsivitet. 
 
Korrelationer mellan impulsivitetsdimensioner så som mätta med UPPS och den tidigare 
brottsligheten respektive våldsbrottsligheten redovisas nedan i tabell 7. 
 
Tabell 7. Korrelationer mellan impulsivitetsdimensioner enligt UPPS och tidigare brottslighet 
respektive våldsbrottslighet för båda grupperna var för sig och totalt. 

 
  Brott Våldsbrott 1 Våldsbrott 2 Våldsbrott 3 

FV (n=12) Urgency -,319 -,225 -,196 -,196 
 Premeditation -,528 -,551 -,528 -,528 
 Perseverance -,184 -,250 -,037 -,037 
 S. Seeking -,056 ,441 ,352 ,352 
RP (n=12) Urgency ,273 ,256 ,074 ,072 
 Premeditation ,755* ,797* ,846* ,804* 
 Perseverance ,255 ,473 ,408 ,468 
 S. Seeking ,367 ,249 ,280 ,427 
Total (n=24) Urgency ,019 -,004 -,063 -,069 
 Premeditation ,158 ,226 ,277 ,065 
 Perseverance ,010 ,131 ,223 ,123 
 S. Seeking ,230 ,344 ,309 ,442† 

† = p < 0,1, * p < 0,05 
 
För frivårdens klienter återfinns inga signifikanta korrelationer. För gruppen rättspsykiatriska 
patienter däremot korrelerar (lack of) Premeditation signifikant mot den totala brottsligheten 
(rho = 0,755, N = 12, p = 0,050, two-tailed) och mot samtliga våldsbrottsdefinitioner, (rho = 
0,797, N = 12, p = 0,032, two-tailed), (rho = 0,846, N = 7, p = 0,016, two-tailed) och (rho = 
0,804, N = 12, p = 0,029, two-tailed). Då grupperna beräknas sammanslagna framträder 
vidare en korrelation, signifikant på 10 % nivå, mellan Sensation Seeking och våldsbrott 
enligt definition 3 (rho = 0,442, N = 24, p = 0,099, two-tailed). 
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Socialt nät. 
 
Korrelationerna mellan ISSIs aspekter av socialt nätverk och den tidigare brottsligheten 
redovisas i tabell 8. 
 
Tabell 8. Korrelationer mellan socialt nät enligt ISSI och tidigare brottslighet respektive 
våldsbrottslighet för båda grupperna var för sig och totalt. 

 
  Brott Våldsbrott 1 Våldsbrott 2 Våldsbrott 3 

FV (n=12) AVSI -,399 -,373 -,719* -,719* 
 AVAT -,155 ,029 -,309 -,309 
RP (n=12) AVSI -,822* -,989** -,930** -,905** 
 AVAT ,200 ,124 ,117 ,255 
Total (n=24) AVSI -,461 -,638* -,796*** -,656** 
 AVAT -,026 ,134 -,059 -,056 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p <= 0,001 
 
ISSIs Availability of Attachment skala korrelerar inte signifikant med någon av 
brottsdefinitionerna, vare sig för någon av de enskilda grupperna eller när de beräknas 
tillsammans. Availability of Social interaction däremot korrelerar i frivårdsgruppen 
signifikant negativt mot våldsbrott enligt definition 2 (rho = -0,719, N = 12, p = 0,044, two-
tailed) och 3 (rho = -0,719, N = 12, p = 0,044, two-tailed). För de rättspsykiatriska patienterna 
vidare korrelerar AVSI signifikant negativt mot så väl den totala brottsligheten (rho = -0,822, 
N = 12, p = 0,023, two-tailed) som samtliga definitioner av våldsbrott, (rho = -0,989, N = 12, 
p = 0,000, two-tailed), (rho = -0,930, N = 12, p = 0,002, two-tailed) och (rho = -0,905, N = 12, 
p = 0,005, two-tailed). 
 
När grupperna behandlas sammanslagna kvarstår sambandet mellan AVSI och samtliga 
definitioner av våldsbrott, (rho = -0,638, N = 24, p = 0,010, two-tailed), (rho = -0,796, N = 24, 
p <= 0,000, two-tailed) och (rho = -0,656, N = 24, p = 0,008, two-tailed). Dock återfinns vid 
sammanslagning av grupperna inget samband mellan AVSI och den totala tidigare 
brottsligheten. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att studera huruvida samband förelåg mellan frekvensen 
av generell kriminalitet samt, framför allt, våldskriminalitet och faktorerna alkohol- och 
narkotikakonsumtion, fyra aspekter av impulsivitet, fem aspekter av anknytning och två 
aspekter av socialt nätverk hos två olika grupper personer dömda för våldsbrott. En 
strukturerad riskbedömning genomfördes vidare vars resultat korrelerades mot deltagarnas 
tidigare kriminalitet och våldskriminalitet. Tre olika definitioner av våldskriminalitet 
användes. De båda urvalsgrupperna behandlades såväl var och en för sig som sammanslagna. 
 
Hypoteserna som prövades var följande: 
 

1. Alkoholkonsumtion har ett samband med våldsbrottslighet. 
2. Narkotikakonsumtion har inte ett samband med våldsbrottslighet. 
3. Anknytning har ett samband med våldsbrottslighet såtillvida att högre förekomst av 

distanserade anknytningsdimensioner medför en ökad risk för våldsbrott. 
4. Impulsivitet har ett samband med våldsbrottslighet. 
5. Tillgänglighet av sociala relationer har ett negativt samband med våldsbrottslighet. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att ett signifikant och starkt samband, enligt Cohens 
riktlinjer, förelåg mellan sakorientering mätt med ASQ och såväl total kriminalitet och 
samtliga använda definitioner av våldskriminalitet samt att ett signifikant starkt samband 
förelåg mellan bristande eftertanke och total respektive våldskriminalitet, enligt samtliga 
använda definitioner, för gruppen rättspsykiatriska patienter. Sambandens riktningar visar att 
bristande eftertanke hade samband med ökad kriminalitet emedan ökande sakorientering hade 
samband med minskad kriminalitet. När båda grupperna beräknas tillsammans korrelerar även 
ASQs tillit negativt mot antal brott samt, på 10 % nivå, Sensation Seeking och våldsbrott 
enligt den tredje definitionen, samband som inte framträder när endera gruppen beräknas 
separat. Sålunda är rimligt att utgå ifrån att om stickproven varit större hade åtminstone 
korrelationen mellan Tillit och totala antalet brott varit signifikant hos i varje fall någon av de 
båda grupperna, vilket den på 10% nivå också är i den rättspsykiatriska gruppen. Vidare 
befanns ett starkt negativt samband föreligga mellan tillgängligheten av social interaktion och 
alla brottsvariablerna hos de rättspsykiatriska patienterna, två av våldsbrottsvariablerna för 
frivårdsgruppen och samtliga våldsbrottsvariabler, men ej generell brottslighet när grupperna 
behandlades sammanslagna.  
 
Nedan följer en diskussion av resultaten, därefter diskuteras studiens begränsningar och 
svagheter. Avslutningsvis följer en kort diskussion om denna studies potentiella relevans i ett 
vidare sammanhang samt förslag på vidare forskning inom området. 
 
 
Resultatdiskussion 
 

COVR. 
 
Det visade sig att riskbedömningen med COVR inte hade något signifikant samband med vare 
sig den tidigare totala brottsligheten eller den tidigare våldsbrottsligheten, oavsett definition, 
för någon av de båda grupperna. Inte heller då båda grupperna beräknades tillsammans fanns 
några signifikanta korrelationer. 
 
I huvudsak är inte detta att förvånas över nämnvärt. För det första kan nämnas det uppenbara 
att COVR inte är utformat för att predicera personers tidigare våldsbrottslighet utan för att 
uppskatta framtida risk för våldsbrott. För att predicera denna framtida risk använder sig 
COVR bland annat av tidigare våld men dessutom av en stor mängd andra statiska respektive 
dynamiska riskfaktorer. Dock finns en stor mängd forskning som talar för att en av de 
starkaste prediktorerna för framtida våldsbrottslighet är just tidigare våldsbrottslighet 
(Andrews & Bonta, 2003). Med detta i beaktande hade eventuellt åtminstone en svag 
korrelation mellan COVR bedömningen och den tidigare våldsbrottsligheten varit att förvänta 
sig. Ett antal faktorer talar för att man detta till trots inte med rätta hade kunnat vänta sig allt 
för mycket i fråga om samband. 
 
För det första är COVR är utvecklat i USA och utprovat på stickprov där. Även om många av 
de psykologiska faktorer som visat sig vara relevanta för våldsbrott ofta, riktigt eller inte, 
implicit förutsatts vara de samma i hela västvärlden så finns många andra korrelat till 
våldsbrottslighet som är sociala, ekonomiska och politiska. Många av dessa är i väsentliga 
avseenden annorlunda i USA jämfört med Sverige. I USA är vidare våldsbrott betydligt 
mycket vanligare än i Sverige vilket, i och med den så kallade ”base rate problematiken” gör 
prediktion av våld vanskligare i Sverige (Loza, 2004). För det andra så är COVR utvecklat för 
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och utprovat på allmänpsykiatriska patienter. Sålunda är COVR med hög trolighet sämre 
lämpad att använda vid riskbedömning för rättspsykiatriska patienter och klienter inom 
kriminalvården. Deltagarna i denna undersökning är dessutom specifikt utvalda i egenskap av 
våldsbrottslingar och flertalet av dem är också recidivister, vilket gör dem ytterligare skilda 
från den grupp COVR är utvecklat för. För det tredje så har COVR förvisso visat sig ha god 
prediktionsförmåga i upphovsmännens egna konstruktions och valideringsstudier (Monahan 
et al. 2000; Monahan et al. 2005) och den brittiska valideringsstudien (Doyle, Carter & Dolan, 
2007, refererad i Andershed et al., 2010), men dessa resultat har som nämnts ifrågasatts 
(McCusker, 2007). I den tämligen omfattande svenska studie som gjorts på 
allmänpsykiatriska patienter i Stockholm visade sig COVR predicera framtida våld mycket 
dåligt (Sturup, Lindqvist, & Kristiansson, 2009). Ovanstående sammantaget gör att bristen på 
korrelation mellan COVR och tidigare våld hos svenska kriminella inte är allt för förvånande. 
 
Detta sagt bör noteras att de undersökta gruppernas våldsbrottslighet efter COVR 
bedömningen inte analyseras i denna undersökning och att prediktionerna mycket väl kan visa 
sig stämma väldigt bra. 
 
 

Alkoholkonsumtion. 
 
Inga signifikanta korrelationer återfanns mellan brott eller våldsbrott och bruk av alkohol i 
någon av grupperna, eller när grupperna beräknades tillsammans. Med tanke på att en 
avsevärd mängd forskning kunnat konstatera kopplingar mellan alkohol och våld är detta 
något förvånande och det kan spekuleras kring vad denna frånvaro av samband kan tänkas stå 
för. 
 
Förklaringen torde vara den en av följande: 
 

1) De samband som i flera studier dokumenterats såsom föreliggande mellan 
alkoholkonsumtion och våldskriminalitet, föreligger inte i dessa två grupper 
våldsbrottslingar. 

 
2) Nämnda samband är förvisso förekommande, men någon eller några faktorer i 

undersökningens utformning eller utförande gör att detta samband inte framkommer. 
 
Mot bakgrund av den stora mängd forskning som påvisat förekomsten av en koppling mellan 
alkohol och våld, och att ingenting talar för att detta urval skulle vara unikt i detta hänseende 
framstår den senare av dessa förklaringar som den mer troliga. Ett mer detaljerat resonemang 
kring vilka faktorer som med störst sannolikhet kan ha inverkat på resultatet följer i 
metoddiskussionen längre fram. Dock får konstateras att i detta fall kunde inte återfinnas stöd 
för hypotesen att alkoholkonsumtion har samband med våldsbrottslighet, dock med vissa 
reservationer.  
 
 

Narkotikakonsumtion. 
 
Inga signifikanta korrelationer återfanns heller mellan brott eller våldsbrott och narkotikabruk 
i någon av grupperna, eller båda grupperna sammantagna. Den befintliga forskningen 
avseende sambandet mellan narkotikakonsumtion och våldsbrott har, som beskrivits, 
genererat tämligen motstridiga resultat och är ofta bristfällig. Dock pekar merparten av 
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forskningen på att sambandet mellan narkotika och våldskriminalitet är svagt eller obefintligt 
vad avser de flesta preparat och i de flesta fall. Detta förefaller gälla i ökande utsträckning ju 
högre krav som ställs på forskningen i fråga om design och metodologi. Med detta i 
beaktande är det här uppkomna resultatet vad som torde vara det mest rimliga att förvänta sig, 
och hypotesen att narkotikakonsumtion inte har samband med våldsbrottslighet kan anses ha 
fått stöd. Samtidigt kan de invändningar som kan riktas mot metodologin i fråga om 
sambandet mellan alkohol och våld uttryckas även i detta fall, och kommer att avhandlas 
tillsammans med dessa. 
 
 

Anknytning. 
 
I fråga om anknytning skiljer sig bilden åt för de båda grupperna, och en något annorlunda 
bild framträder även när grupperna bearbetas sammantagna. För gruppen rekryterad från 
kriminalvården återfinns inga signifikanta samband mellan någon av ASQs subskalor och 
kriminalitet eller våldskriminalitet, oavsett definition. Detta är något anmärkningsvärt då man 
hade kunnat förvänta sig en positiv korrelation mellan någon eller båda av de subskalor som 
mäter distanserad anknytning, då viss forskning pekat på att ett sådant samband ofta 
föreligger. Vidare hade eventuellt en negativ korrelation mellan Tillit enligt ASQ och våld 
och brott varit att förvänta. I fråga om Tillit är det rimligt att misstänka att frånvaron av 
statistiskt signifikant samband är resultatet av att urvalsgrupperna varit så små, i synnerhet 
som en negativ korrelation mellan Tillit och brott faktiskt framkommer då grupperna 
behandlas sammanslagna (se nedan). 
 
I fråga om de båda subskalorna Distans och Sakorientering, som förväntas mäta distanserad 
anknytning, och frånvaron av samband med utfallsvariablerna tvingas man till ren spekulation 
i fråga om förklaringar till det uppkomna resultatet. Eventuellt är även detta resultatet av 
urvalets storlek. Dock finns inget i resultatet i sig som talar för att detta skulle vara fallet. Det 
kan noteras att det förvisso är fullt möjligt för även tungt kriminellt belastade och våldsamma 
personer att ha en trygg och ”normal” anknytningsstil men att denna trygga anknytning har 
antisociala värderingar och/eller personer som objekt (Blackburn, 1993). Man kan spekulera i 
om sådan hälsosam anknytning till eventuellt antisociala kulturella eller subkulturella 
värderingar kan tänkas vara mer vanligt förekommande i populationer av psykiskt friska 
förövare än i populationer av psykiskt sjuka. Dock torde det inte vara orimligt att förvänta sig 
att en korrelation förekom även i urval från den förra. Att de båda subskalorna som mäter 
ängslig anknytning, Bifallsbehov och Relationsfixering, inte korrelerar mot någon av 
utfallsvariablerna är däremot föga förvånande, då otrygg, ängslig anknytning vanligen inte 
befunnits kriminogen (Andrews & Bonta, 2003). 
 
För gruppen rekryterad från rättspsykiatrin kan heller inte konstateras det samband man hade 
kunnat förvänta sig mellan Distans och någon av definitionerna för våld eller kriminalitet över 
lag. I fråga om Sakorientering däremot framträder en något iögonfallande korrelation där 
Sakorientering har ett signifikant starkt negativt samband med alla definitioner av våldsbrott 
och med den totala brottsligheten. Detta resultat är snarast motsatsen till vad man skulle 
kunna förvänta sig. 
 
Sakorientering beskrivs enligt ASQ manualen som en otrygg och distanserad anknytning. 
Anknytningsdimensionen är ett mått på i vilken utsträckning personliga prestationer framhävs 
över relationer och oberoende från andra framhävs (Tengström & Håkansson, 1997). Varför 
hög grad av denna anknytningsaspekt skulle vara förknippat med mindre såväl våld som 
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brottslighet i allmänhet hos psykiskt sjuka våldsbrottslingar är inte helt enkelt att teoretisera 
kring. Än mera så då detta samband inte befunnits föreligga för den andra gruppen i studien. 
Vid litteratursökning inför denna studie kunde ej återfinnas någon studie som haft ett liknande 
resultat. Samtidigt är antalet studier som använt ASQ som instrument i rättspsykologiska 
sammanhang minst sagt litet, i de flesta fall har använts instrument som AAI – Adult 
Attachment Interviw eller RC – Relationship Questionnaire. I synnerhet är antalet svenska 
rättspsykologiska studier som brukat ASQ högst begränsat.  
 
Sakorientering är vidare ett konstrukt som huvudsakligen förekommer i just ASQ, och är 
resultatet av faktoranalys av de svar de ursprungliga 470 försöksrespondenterna angivit vid 
utprovningen av items (Tengström & Håkansson, 1997). I exempelvis KSP – Karolinska 
Scales of Personality, som ASQs svenska version validerats mot, liksom i SSP – Swedish 
Universities Scales of Personality, motsvaras Sakorientering av det mer generella konstruktet 
Detatchment. Detta i sin tur korrelerar lika starkt mot ASQs Distans som Sakorientering i 
valideringsstudien.  
 
En svensk studie (Rönnlund & Karlsson, 2006) som korrelerade ASQ mot instrumentet YSR - 
Youth Self-Report, i en grupp bestående av 62 svenska ungdomar i 15-16 års ålder, fann inga 
eller svaga korrelationer mellan ASQ och Externalizing Problems Scale delskalan i YSR. 
Denna delskala avser mäta externaliserande problembeteenden, däribland kriminalitet och 
våld. I stället befanns att ASQ korrelerade betydligt starkare mot vad som i YSR benämns 
som internaliserande problembeteenden. Endast en svensk studie har kunnat återfinnas där 
ASQ använts på ett urval med delvisa likheter med de som undersökts i denna studie. Studien 
i fråga undersökte bland annat sambandet mellan anknytning enligt ASQ och psykopati enligt 
PCL:SV hos unga lagöverträdare placerade för vård under tvång på SIS hem. Denna studie 
fann inga signifikanta korrelationer mellan någon av ASQs delskalor och psykopati vilket 
åtminstone ur ett teoretiskt perspektiv kan anses något förvånande (Holmqvist, 2008). 
 
Det förefaller som de studier som funnit korrelation mellan anknytning och brott eller våld 
inte har använt ASQ som instrument och att de studier som använt ASQ inte funnit några 
samband. Sålunda finns anledning att spekulera kring huruvida de aspekter av anknytning 
som ASQ mäter är de som är involverade i våldsamt beteende. 
 
I fråga om det negativa sambandet mellan Sakorientering och brott och våld konstaterat i 
denna studie kan inte mycket nämnas eftersom motsvarande eller liknande resultat saknas så 
väl i empiriska studier som i teoretiska ramverk och endast ren spekulation kan återstå. Som 
föremål för sådan är resultatet intressant. Utan referenser finns inget sätt att sluta sig till om 
det är ett kausalt samband eller inte, eller huruvida det skulle vara fråga om ett 
kausalsamband, i vilken riktning kausaliteten i så fall går. Det går förvisso att föreställa sig 
hur en önskan att inneha och bevara materiell egendom, uppnå personliga prestationer och 
erhålla social status skulle kunna vara en egenskap som skulle kunna minska en persons 
benägenhet att begå lagöverträdelser och faktum är att i viss kriminologisk litteratur så nämns 
liknande principer (Hirschi, 1969). Varför detta i så fall skulle gälla för de rättspsykiatriska 
patienterna men inte kriminalvårdens klienter är vanskligt att förklara. Kanske skulle det gå 
att se som ett resultat av att psykiskt sjuka personer ofta är i flera hänseenden marginaliserade 
i samhället, och att dessa av den anledningen kan tendera att uppleva de faktorer som är 
involverade i dimensionen Sakorientering som viktigare. Dessa faktorer skulle i sådant fall 
kunna verka starkare i att få personen att avhålla sig ifrån kriminalitet för deltagare i denna 
grupp. En annan tänkbar förklaring kan vara att personer med autism och Aspergers syndrom 
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ingår i den rättspsykiatriska gruppen, och att personer med dessa tillstånd ofta kan tänkas 
betona materiella ting och personliga prestationer högre än mellanmänskliga relationer.  
 
Sakorientering är inte i sig del i anknytningsteorin så som den vanligtvis framställs utan är en 
faktor som framkommit vid utvecklandet av ASQ. Det är en smula vanskligt att avgöra vad 
sakorientering egentligen står för i sig självt. Enligt ASQs manual så anges att sakorientering 
representerar en, bland flera, otrygg anknytningsstil. Samtidigt är ASQ ett multidimensionellt 
instrument där fem delskalor vägs samman och där dessa delskalors inbördes förhållande 
leder till en klassificering av anknytningsstilen. Sålunda har man valt att sammanfoga flera 
mått med intervalldata till ett värde på nominalskalnivå.  
 
När båda grupperna beräknades sammantaget framträder även en negativ korrelation mellan 
Tillit enligt ASQ och det totala antalet brott. Detta gäller dock inte för våldsbrott oavsett 
vilken av de tre definitionerna som avses. Korrelationen är inte heller signifikant för någon av 
grupperna när dessa beräknas separat. Det senare torde vara resultatet av låg power på grund 
av det lilla urvalet och när man beaktar korrelation och signifikans mellan tillit och brott 
separat visar det sig att det för frivårdsgruppen inte föreligger någon tendens till signifikans 
(rho = -0,209, N = 12, p = 0,562, two-tailed). Det gör det däremot för den rättspsykiatriska 
gruppen (rho = -0,670, N = 12, p = 0,100, two-tailed) där den medelstarka negativa 
korrelationen ju faktiskt är signifikant på 10% nivå. Sålunda kan man tänka sig att största 
delen av den signifikanta korrelationen som framträder då grupperna analyseras sammantagna 
härrör från den rättspsykiatriska gruppen men att antalet deltagare varit för litet för att 
resultatet skulle bli signifikant på 5% nivå då gruppen analyserades ensam. 
 
Att Tillit korrelerar negativt mot allmän kriminalitet är inte anmärkningsvärt då det finns gott 
om tidigare studier som visat att otrygg anknytningsstil kan ha en koppling till brott. Mer 
anmärkningsvärt blir att korrelationen inte verkar vara förekommande i kriminalvårdsgruppen 
samt att den negativa korrelationen endast verkar röra den totala brottsligheten, inte 
våldsbrottsligheten.  
 
Det är viktigt att notera att delskalorna i ASQ i sig själva inte anger anknytningsstil. Snarare 
är de att betrakta som fem olika egenskaper som kan variera i grad mellan olika individer och 
som i sina inbördes förhållanden till varandra samtliga samverkar i att bilda en persons 
anknytningsstil. Sålunda säger inte exempelvis ett lågt värde på delskalan Tillit med 
nödvändighet att någon har en generellt otrygg anknytningsstil utan detta anges av delskalans 
värde sammanvägt med värdet på de andra fyra delskalorna. I denna studie har undersökts hur 
dessa fem egenskaper korrelerat mot utfallsvariablerna och sålunda bör alla jämförelser med 
studier som undersökt generell anknytningsstils samband med brott och våld göras med stor 
försiktighet. Detta till trots kan konstateras att hypotesen att mer av distanserade 
anknytningsdimensioner har samband med våldsbrottslighet här inte erhöll stöd. 
 
 

Impulsivitet. 
 
Även i fråga om impulsivitet framträder olika bilder de två grupperna emellan. Inga 
signifikanta korrelationer kunde återfinnas mellan impulsivitet och våld för frivårdens 
klienter, eller när grupperna kalkylerades sammanslagna. För de rättspsykiatriska patienterna 
återfinns signifikanta positiva starka korrelationer mellan UPPS (lack of) Premeditation och 
så väl total brottslighet som samtliga definitioner av våldsbrottslighet. 
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Resultatet i fråga om de rättspsykiatriska patienterna får man säga är väntat i ljuset av tidigare 
forskning och även i enighet med vissa teoretiska förmodanden. Vad som kan betraktas som 
anmärkningsvärt är att ingen korrelation återfinns mellan (lack of) Premeditation och brott för 
frivårdsgruppen. Eventuellt skulle detta kunna vara ett resultat av låg power, eller så kan det 
betyda att för denna grupp så finns faktiskt inte denna koppling. Ingenting i resultatet i sig 
talar för att låg power skulle vara anledningen till att sambandet inte återfinns, men det är 
givetvis inte möjligt att säkert säga. 
 
Vid litteratursökning kunde inte återfinnas någon studie där UPPS, eller dess underliggande 
fyrafaktorstruktur, använts där målvariabeln har varit specifikt kriminellt våld. En studie som 
dock i likhet med denna har undersökt relationen mellan impulsivitet och bland annat 
avvikande beteenden och aggression och använt sig av den fyra-faktors modell som UPPS är 
baserat på är Miller, Flory, Lynam och Leukefelt (2003). Resultatet är delvis det samma, dock 
skiljer sig urvalet avsevärt från det som använts i denna. Man har där undersökt 481 
ungdomar ur normalpopulationen i USA och finner en medelstark positiv korrelation mellan 
(lack of) Premeditation och vad som benämns som ”varierande uppförande problem”. I denna 
konstrukt ryms inte bara kriminella handlingar utan även alkoholkonsumtion, tobaksrökning, 
skolkande och annat och informationen är vidare självrapporterad. Jämförelser med denna 
studies resultat bör därför göras med viss försiktighet. Miller m.fl. finner även en svag 
korrelation mellan de varierande uppförande problemen och sensationslystnad, ett samband 
som inte återfunnits i denna undersökning. Dock kan skönjas en tendens till ett sådant 
samband när de båda grupperna beräknas tillsammans och faktum är att då är sambandet 
mellan Sensation Seeking och våldsbrott enligt den tredje definitionen faktiskt signifikant på 
10 % nivå (rho = 0,442, N = 24, p = 0,099, two-tailed). 
 
Att resultatet skiljer sig mellan frivårdsklienterna och de rättspsykiatriska patienterna kan vara 
förbryllande men är kanske inte alltför anmärkningsvärt. Även om många studier har funnit 
att kriminella personer, och framför allt våldsamma sådana, varit mer impulsiva än personer i 
normalpopulationer och att grad av impulsivitet korrelerar med frekvens av våldsincidenter 
samt att man överlag brukar anse att den samlade forskningen totalt pekar åt detta håll är detta 
ingalunda alltid fallet. Att studier inte finner detta samband förekommer tämligen ofta och 
variationerna är många. Resultaten tenderar att variera, ibland kraftigt, beroende på vilka 
grupper som undersöks, vilka definitioner av brott och våld som använts och hur data om 
detta samlats in och inte minst vilka mått på impulsivitet som använts. Dock finns även 
exempel på när samma eller mycket snarlika grupper undersökts med samma instrument och 
resultaten ändå skiljer sig. Exempelvis Smith och Waterman (2006) och Baker och Ireland 
(2007) har båda undersökt impulsivitet hos våldsbrottslingar och studenter. Smith och 
Waterman finner brottslingar, och framförallt våldsbrottslingar mer impulsiva än studenter 
emedan Baker och Ireland inte finner några skillnader. Båda studierna använder instrumentet 
BIS-II som mått på impulsivitet och båda är utförda i England.  
 
Det förefaller vidare som att de flesta studier som återfunnit starka samband mellan 
impulsivitet och våld har undersökt grupper där recidivister och engångsförbrytare 
förekommer blandat. Flera studier har funnit att recidivister är mer impulsiva än så väl 
normalpopulation som engångsförbrytare och då ett blandat urval testas för korrelation mellan 
impulsivitet och brott tenderar givetvis korrelationen att framstå som både starkare och mer 
signifikant än om man gör motsvarande beräkningar för urval bestående av bara den ena 
typen. I denna studie har undersökts enbart recidivister vilket kanske kan förklara frånvaron 
av samband i frivårdsgruppen. I sådant fall är snarare det starka sambandet mellan 
impulsivitet och brott som återfunnits för den rättspsykiatriska gruppen något att förvånas 
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över eftersom båda grupperna är mycket lika i fråga om den tidigare våldsbrottsligheten. Man 
bör med detta i åtanke överväga möjligheten att detta samband helt eller delvis är ett 
skensamband där någon bakomliggande variabel kan ha påverkat så väl uppmätt impulsivitet 
som brottsfrekvensen. Med tanke på urvalets karaktär blir möjligheten att psykisk sjukdom 
skulle kunna fungera som en sådan bakomliggande variabel i hög grad tänkbar. 
 
Hypotesen att impulsivitet har samband med våldsbrottslighet kan här sägas ha fått ett delat 
stöd, då detta visat sig vara fallet i fråga om den rättspsykiatriska gruppen, men inte för 
frivårdsgruppen. 
 
 

Socialt nät. 
 
Av alla de tretton variabler som tagits med i denna studie är ISSIs Availiability of Social 
Interaction den som korrelerar starkast mot den tidigare våldsbrottsligheten. Korrelationen är 
negativ och sålunda innebär detta att med mindre tillgänglighet av social interaktion så ökar 
förekomsten av våldskriminalitet. AVSI är vidare den enda variabel som korrelerar med 
våldsbrottslighet hos gruppen klienter inom frivården. Denna korrelation mellan bristande 
social tillgänglighet och våld är i linje med en mängd tidigare forskning av vilken den 
viktigaste finns refererad tidigare i denna text. Även att brist på social interaktion skulle ha ett 
starkare samband med våld än några andra kända faktorer har konstaterats på vissa håll, bland 
annat Office of the Surgeon General (2001) där det konstateras att social isolering är en större 
riskfaktor för våld än exempelvis fattigdom, psykisk sjukdom, drogmissbruk och till och med 
medlemskap i kriminella organisationer. 
 
Det samband som observeras här är i högsta grad ett starkt samband och förklarar till exempel 
så mycket som 98 % av variansen i våldsbrottsligheten enligt den första använda definitionen 
för gruppen rättspsykiatriska patienter. Som nämnts tidigare i denna text har tidigare 
forskning kunnat konstatera att exklusion och isolering kan inverka kausalt på ilska och 
aggression. Samtidigt talar mycket för att våldskriminalitet även kausalt kan förorsaka 
isolering och exklusion. Det är näst intill otänkbart att en korrelation i den storleksordning 
som här observerats skulle kunna vara resultatet av enbart det ena eller det andra förloppet. 
Snarare torde vara rimligt att antaga att denna korrelation är en konsekvens av båda dessa 
förlopp och eventuellt även andra processer som kan ha inverkan på så väl socialt nät som på 
våldsbenägenhet. Exempelvis har i andra sammanhang konstaterats att psykisk sjukdom kan 
öka såväl risken för våld (Wallace, Mullen, & Burgess, 2004) som risken till exklusion (Stilo, 
et al. 2008). Detta skulle kunna fungera som bakomliggande faktor som i sådant fall även 
skulle kunna förklara hela eller delar av skillnaden mellan de här båda undersökta grupperna, 
då sambandet är svagare för frivårdens klienter.  
 
I fråga om Availability of Attachment föreligger inga signifikanta samband. Då forskning som 
använt ISSI, eller något jämförbart instrument, i sammanhang liknande detta saknas finns 
inget att jämföra detta resultat med. Dock är det intressant så till vida att AVSI korrelerar med 
våld när AVAT inte gör det. AVSI representerar det större sociala nätet och möjligheter till 
interaktion och kan tänkas innefatta sådant som vänner, grannar, släktingar och kollegor 
emedan AVAT representerar de människor som oftast anses vara de som betyder mest för en 
person, så som familj och partner och tillgängligheten av nära anknytning. Sålunda har här 
befunnits att möjligheten till interaktion säger mer om deltagarnas våldskriminalitet än deras 
möjlighet till nära anknytning, något som eventuellt kan förvåna. Samtidigt har mycket låga 
värden på AVAT inte förekommit i denna studie. Antagligen återspeglar materialet faktiska 
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förhållanden så till vida att få personer inte har någon enda närstående. Om det varit större 
spridning i fråga om AVAT är det inte omöjligt, och kanske till och med troligt, att det hade 
funnits en korrelation till våld även i fråga om detta, alltså att avsaknad av nära relationer 
skulle vara en kriminogen faktor om antalet relationer var mycket litet eller noll. Man kan 
vidare lätt tänka sig att AVAT är en mer stabil faktor än AVSI för den som är våldsam eller 
påläggs det sociala stigmata som en dom för ett våldsbrott kan innebära. Nära vänner och 
anhöriga är antagligen mer toleranta än mer flyktiga bekanta och det är dessutom troligare att 
dessa finns kvar för en person under och efter ett avtjänat straff.  
 
Det erhållna resultatet är intressant då mängden forskning om relationen mellan våld och 
isolering fortfarande är begränsad, trots ett ökande intresse de senare åren. Utländska studier 
som använt ISSI som instrument för att studera sambandet mellan isolering och våld kunde 
inte hittas vid databassökning och svenska studier i ämnet saknas praktiskt taget helt, oavsett 
mätinstrument. Social isolering är heller ingenting som vanligtvis förekommer som en 
riskfaktor i riskbedömningsinstrument. Resultatet kan även anses intressant med tanke på de 
interventioner som utgör påföljderna för brott. Straff kan ofta vara stigmatiserande i sig 
(Lemert, 1951; Becker, 1963) och straff som dessutom innebär frihetsberövande har vidare 
som en naturlig konsekvens att tillgängligheten av social interaktion minskar. Om social 
interaktion fungerar som en skyddsfaktor mot våld torde denna typ av påföljder vara snarast 
kontrainducerade. Liknande resonemang har framförts av bland annat Braithwaite (1989), 
men då som resultat av en helt annan typ av forskning. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att hypotesen att social exklusion har ett samband med 
våldsbrottslighet här har fått stöd. 
  
 

De olika  våldsdefinitionerna. 
 
Det visade sig att det parallella användandet av flera olika definitioner av våldsbrott inte 
tillförde särskilt mycket till resultatet. Endast för två av resultaten syntes någon skillnad 
definitionerna emellan: i fråga om sakorientering när grupperna analyserades tillsammans och 
i fråga om tillgänglighet av social interaktion för frivårdens klienter. I fråga om 
sakorienteringen förefaller det helt enkelt vara en fråga om låg power. Vad avser 
tillgänglighet av social interaktion för frivården dock är skillnaden mellan den första 
definitionen av våldsbrott och de båda andra tämligen stor och reflekterar antagligen ett 
verkligt förhållande. Den första definitionen av våldsbrott innefattar de grövre och mer 
renodlade våldsbrotten mord, dråp och misshandel och det förefaller som att för den 
undersökta gruppen har just dessa brott inget samband med tillgängligheten av social 
interaktion. Detta trots att de båda andra definitionerna, som inkluderar dels en del lindrigare 
brott, dels en del brott av mindre renodlad våldskaraktär (exempelvis våldtäkt som kan förstås 
även som ett sexualbrott och rån som även kan förstås som en ekonomiskt motiverad 
handling), förefaller ha ett sådant samband. Dock är typerna av brott tämligen ojämnt 
fördelade i urvalet och andelen mord och dråp är mycket liten i förhållande till de andra 
brotten. Detta tillsammans med urvalets lilla storlek gör att det inte helt kan uteslutas att det 
rör sig om en statistisk artefakt och det är vanskligt att spekulera i vad som kan ligga bakom 
resultatet, om det över huvud taget reflekterar verkliga förhållanden, utan att i så fall först 
utreda saken vidare. 
 



 

 

41 

Bortsett från rent statistiska problem så som urvalens storlek och ojämn distribution av 
våldshandlingar i dem kan man tänka sig två förklaringar till att inte fler och större skillnader 
kunde observeras mellan de olika definitionerna. 
 

1. Det finns inga skillnader i fråga om hur de testade variablerna korrelerar mot olika 
våldshandlingar. Sålunda kan, i fråga om dessa variabler, exempelvis mordbrand 
förstås på ett mycket liknande sätt som exempelvis våld mot tjänsteman. 

 
2. Det finns skillnader, men den uppdelning som här brukats är inte en uppdelning som 

tillåter att dessa skillnader synliggörs. 
 
Ur ett rent ”common sense” perspektiv förefaller den andra förklaringen som den i högsta 
grad mer troliga. Man kan lätt tänka sig att vitt skilda beteenden troligen kan påverkas av 
åtminstone delvis olika faktorer, även om samtliga av beteendena har klassificerats som 
kriminella och som våldsbrott. Dessutom är den uppdelning som här använts helt godtycklig. 
De första två är definitioner som ofta används i officiell statistik och den tredje är en egen 
ansats att komma fram till en funktionell definition. Detta sätt att dela upp 
brottsrubriceringarna har använts i brist på andra föreslagna uppdelningar.  Urvalets storlek 
har heller inte tillåtit användandet av mer kraftfulla statistiska metoder för att analysera 
uppdelningen och komma fram till en eller flera bättre funktionella definitioner, vilket dock 
torde vara helt möjligt i andra, och större, stickprov. 
 
 
Metoddiskussion 
 

Urval. 
 
Deltagarna i denna studie medverkade i Karolinska Institutets studie om automatiserat 
telefonstöd (TLC) som var en behandlingsstudie. TLC-studien syftade till att i pilotform börja 
studera effekten av datoriserat telefonstöd till personer dömda för våldsbrott. Sålunda var 
deltagarna i studien valda utifrån sin våldsbrottslighet. Denna sammansättning skiljer sig från 
huvudpopulationerna såtillvida att i frivårdspopulationen i Sverige är bara omkring 20% 
våldsbrottslingar (Brottsförebyggande rådet, 2006), i populationen svenska rättspsykiatriska 
patienter utgör våldsbrottslingar cirka 80% (Socialstyrelsen, 2005). Sålunda är de båda 
urvalen inte att betrakta som representativa för någon av populationerna, i synnerhet inte 
frivårdsurvalet. Dock torde de vara tämligen representativa för populationerna psykiskt friska 
respektive psykiskt sjuka våldsbrottslingar som gjorts föremål för kriminal- respektive 
rättspsykiatrisk vård.  
 
Hur pass representativa urvalen är för de större populationerna psykiskt friska 
våldsbrottslingar och psykiskt sjuka våldsbrottslingar är svårt att avgöra. Alla personer som 
begår brott blir inte ertappade, och antagligen är risken att bli ertappad högst varierande och 
beroende av en stor mängd faktorer. Det samma torde gälla för risken att drabbas av påföljd 
och för vika påföljder som kan vara aktuella. Forskning har visat på att faktorer som 
socialgrupp och etnicitet spelar en stor roll i sådana sammanhang (Kyvsgaard, 1995). Vilka 
faktorer som är involverade i straffrättsliga processer, och i vilken utsträckning, kan göras 
föremål för mycken debatt och frågan är förvisso utanför syftet med denna undersökning. 
Dock kan konstateras att de faktorer som är relevanta med största säkerhet inte följer i 
statistiska sammanhang rekommenderade riktlinjer för urvalsselektering.  
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Bortfall. 

 
Bortfallet i TLC-studien visade sig vara mycket stort vilket delvis bidragit till att urvalen som 
använts i denna studie blivit små. Dock skedde bortfallet i TLC-studien framförallt i två 
sammanhang. TLC-studien samlade in data vid tre tillfällen och många respondenter deltog 
bara vid första tillfället. Detta har ingen påverkan i denna studie som enbart använt data 
insamlade vid första tillfället. I övrigt var bortfallet i TLC-studien begränsat till personer som 
deltog i experimentgruppen och som skulle lämna svar via Telecoach emedan samtliga 
personer i TLC-studiens kontrollgrupp lämnat data manuellt vid åtminstone första 
datainsamlingstillfället. Då de deltagare som bortfallit från TLC-studiens experimentgrupp 
inte signifikant skiljer sig från dem som medverkat i fråga om kriminell belastning eller 
demografiska variabler är det rimligt att antaga att denna studies resultat inte påverkats i 
nämnvärd utsträckning av detta. 
 
 

Design och instrument. 
 
I denna studie har förutom urval även använts instrument från TLC-studien. Detta har som en 
konsekvens att instrumenten som använts i vissa fall antagligen inte är de optimala för detta 
sammanhang även om de eventuellt är det för TLC-studiens syften. TLC-studien är en 
behandlingsstudie och data samlades in vid flera tillfällen och användes som utfallsmått. I 
denna studie har resultaten i stället korrelerats mot historisk data. Denna design gör att 
reliabilitet och validitet minskar i synnerhet i fråga om alkohol- och narkotikakonsumtionen 
när dessa mätts som i denna studie. 
 
Samtliga oberoende variabler i denna studie är så kallade dynamiska faktorer. De kan sålunda 
variera över tid. Dock är graden av potentiell variation olika i de olika fallen. Impulsivitet och 
anknytningsstil betraktas i allmänhet vara tämligen stabila över tid (Andrews & Bonta, 1993) 
även om detta på goda grunder har ifrågasatts av bland annat O’Keefe (1975) och Roberts m. 
fl. (1974).  Socialt nät torde generellt sett rimligen vara mer föränderligt över tid, även om 
man kan spekulera i att i varje fall en persons närmaste relationer är tämligen stabila, vilket 
dryftats tidigare i denna text. I fråga om intag av berusningsmedel däremot är antagligen 
situationen en annan, och det är antagligen inte orimligt att antaga att en persons konsumtion i 
hög grad varierar över tid, undantaget givetvis absolutister. Då AUDIT och DUDIT är 
ämnade att samla information om alkohol- respektive narkotikakonsumtion det senaste året 
säger informationen inget om huruvida eventuellt intag skett i anslutning till begångna 
våldshandlingar. Till detta får läggas att resultaten på enkäterna korrelerats mot registrerade 
våldsbrott de senaste tio åren. Att i stället använda sig av AUDIT och DUDIT, som här, och 
korrelera resultatet bara med det senaste årets kriminalitet skulle kunna vara ett mer förnuftigt 
tillvägagångssätt som dock tyvärr inte varit möjligt i denna studie på grund av antalet 
deltagare. Sålunda får frågeställningen i denna studie anses vara huruvida personer som är 
mer benägna att konsumera droger även är mer benägna att begå våldshandlingar. Inga 
slutsatser kan därför dras om eventuella farmakologiska effekter av alkohol eller narkotika på 
våldsbrottslighet. 
 
Förfarandet vid datainsamlingen kan vidare ha påverkat resultatet. Överlag är att svara något 
annat än noll poäng på DUDIT det samma som att medge att man begått en kriminell 
handling det senaste året. Detta i sig är något som man skulle kunna tänka sig inverkar 
menligt på många personers benägenhet att medge eventuell narkotikakonsumtion. Även om 
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deltagarna försäkrats om så väl verbalt som skriftligen om att full sekretess föreligger kan 
man knappast bortse från möjligheten att deltagare känt sig misstänksamma över hur deras 
svar skulle kunna komma att hanteras, eller i varje fall ansett det bättre att ”ta det säkra före 
det osäkra”. Att ifyllandet av formulären skett i kriminalvårdens respektive rättspsykiatrins 
lokaler torde heller givetvis inte kunna ha förbättrat detta. 
 
DUDIT kan vidare vara olämpligt att använda i sammanhang som detta då preparat förskrivna 
av läkare och konsumerade enligt ordination inte anges i DUDIT. Detta kan vara 
problematiskt i och med att ett preparats farmakologiska egenskaper inte har något att göra 
med dess juridiska status. Sålunda kan preparat förbises på grund av sin legala status även om 
det har egenskaper relevanta i studiet av våldsbrott (se Haggård-Grann m. fl., 2006, för en 
svensk studie som beaktar konsumtion av legala liksom illegala preparat på lika villkor).  
 
Vidare är preparat som exempelvis benzodiazepinderivat, metylfenidat, ergotamin eller 
metadon och buprenorfin läkemedel som skrivs ut av läkare men som även är i varierande 
utsträckning populära som rekreations- eller missbruksdroger. Att en läkare förskrivit en 
medicin betyder sålunda inte automatiskt att det inte skulle kunna vara fråga om ett rekreativt 
bruk eller ett missbruk. Tvärtom finns mycket som talar för att en ansenlig del av missbruket 
som sker i Sverige är av preparat utskrivna till en själv (MOB, 2004). DUDIT har dock i 
sammanhanget fördelen att  ändå definiera oförskriven konsumtion av läkemedel som 
droganvändning, vilket flera andra liknande skalor inte gör. 
 
 
Avslutande reflektioner 
 
Sammanfattningsvis har denna studie gett ett resultat som i vissa avseenden sammanfallit med 
tidigare forskning emedan den i andra genererat resultat som avvikit från vad som kunnat 
förväntats på empirisk eller teoretisk grund. En del av frågeställningarna är inte tidigare 
undersökta, under svenska förhållanden eller över huvud taget, varpå resultatet även kan anses 
tillföra något till tidigare kunskaper i ämnet. Framför allt gäller detta korrelationerna som 
befunnits föreligga mellan bristande tillgänglighet av social interaktion och våld som inte är 
undersökt i Sverige tidigare. Ett större underlag skulle ha tillåtit mer avancerad och kraftfull 
statistik att tillämpas på materialet och det hade eventuellt möjliggjort att dra fler slutsatser 
kring riktningen på sambandet än vad som här varit möjligt. Uppenbart är ändå att detta är en 
fråga som förtjänar vidare uppmärksamhet inom svensk forensisk psykologisk forskning. 
Resultatet är huvudsakligen överensstämmande med utländsk forskning i ämnet som använt 
andra instrument och att kunna konstatera, dels att samma samband föreligger för svenska 
våldsbrottslingar och dels att det förefaller som att tillgänglighet av social interaktion har 
större samband med våldskriminalitet än tillgänglighet av nära anknytning, är av relevans inte 
bara som potentiell faktor vid riskbedömning utan även för resonemang kring påföljder för 
brott.  
 
Även det något förbryllande samband som här setts föreligga mellan sakorientering och våld 
skulle kunna vara intressant att se om det fortfarande förelåg vid en replikering av den delen 
av studien på grupper liknande de som här använts och andra. Om så skulle visa sig vara fallet 
skulle det därifrån kunna utgöra en utgångspunkt för vidare spekulation och eventuell 
forskning. 
 
Vidare är det lovande att att UPPS som är ett förhållandevis nytt instrument kunnat detektera 
variationer i impulsivitet som är relevanta för den ena gruppens våldskriminalitet. 



 

 

44 

Instrumentet är knappast använt i Sverige tidigare, och internationellt inte på urval av denna 
typ. Detta mot bakgrund av forskning som visat på att impulsivitet kan vara ett tämligen 
stabilt drag hos en person gör att resultatet är intressant med tanke på predicering av framtida 
risk för våld. 
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