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Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat en hög prevalens av personlighetssyndrom hos patienter inom 

rättspsykiatrisk vård. Diagnostisk stabilitet av personlighetssyndrom har undersökts i 

kliniska populationer men till vår kännedom ej hos vårddömda patienter. Följande uppsats 

är en retrospektiv aktmaterialstudie som utgår från tre årskohorter av vårddömda patienter. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka förekomst samt diagnostisk stabilitet av 

personlighetssyndrom. Att undersöka diagnostisk stabilitet är betydelsefullt då aktuella 

diagnoser påverkar valet av lämpliga vårdinsatser. Journal- och aktmaterial granskades 

från RPU och genom det aktuella vårdtillfället för inkluderade patienter (n=65). 

Personlighetssyndrom var vanligt förekommande i urvalsgruppen, främst inom kluster B, 

men samsjukligheten var däremot oväntat låg. Den diagnostiska stabiliteten för samtliga 

personlighetssyndrom var 54.5 %. Begränsningar med studien var framförallt storleken på 

urvalet. Framtida forskning behöver bland annat fokusera på faktorer som kan påverka 

graden av diagnostisk stabilitet, såsom ålder och vårdtid.  

 

Nyckelord: Prevalens, diagnostisk stabilitet, personlighet, personlighetssyndrom, 

rättspsykiatri, vårddömda patienter 
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kompetens genom hela uppsatsprocessen. Ni har varit ett stort stöd och en fantastisk hjälp! 

Tack också till personal på den verksamhet där vi genomfört studiens datainsamling.   
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Abstract 
Previous research has shown a high prevalence of personality syndrome among mentally 

disordered offenders. Diagnostic stability regarding personality syndromes has been 

studied in clinical populations but has, to our knowledge, not been examined for patients 

within forensic psychiatric care. The following study is a retrospective register study 

based on three cohorts of forensic psychiatric patients. The aim of this thesis was to 

examine the prevalence and diagnostic stability of personality syndromes. Studying 

diagnostic stability is important as treatment decisions largely depend on a correct 

diagnosis and an understanding of the course of the disease. Medical records and case files 

were reviewed from the forensic psychiatric investigation and throughout the current 

treatment episode for the included patients (n=65). Personality disorders were common in 

the group, primarily within cluster B, while commorbidity was unexpectedly low. The 

diagnostic stability for personality syndromes were 54.5 %. Limitations of the study was 

primarily the small number of participants. Future research should investigate potential 

predictors for diagnostic stability such as age and length of treatment.  

 
Keywords: Prevalence, Diagnostic stability, Personality, Personality disorder, Forensic 

psychiatry, Mentaly disordered offenders 

 
  



  
 

 4 

Innehåll 

Introduktion __________________________________________________________ 5 
Personlighetsteori och personlighetssyndrom ________________________________ 5 
Diagnostisk stabilitet ___________________________________________________ 8 
Rättspsykiatri ________________________________________________________ 10 
Syfte och frågeställningar _______________________________________________ 11 

Metod _______________________________________________________________ 12 
Deltagare ___________________________________________________________ 12 
Instrument ___________________________________________________________ 13 
Design ______________________________________________________________ 14 
Procedur ____________________________________________________________ 14 
Dataanalys __________________________________________________________ 15 
Etik ________________________________________________________________ 15 

Resultat _____________________________________________________________ 16 

Diskussion ___________________________________________________________ 19 
Resultatdiskussion ____________________________________________________ 19 
Metoddiskussion ______________________________________________________ 24 
Sammanfattande kommentar ____________________________________________ 26 
Rekommendationer för framtida studier ___________________________________ 27 

Referenser ___________________________________________________________ 28 
 



  
 

5 
 

Introduktion 

Vårddömda patienter är en grupp med mångfacetterad problematik som ställer 

stora krav på vården. Valet av behandling och synen på prognosen för ett tillstånd utgår 

till stor del från att patienten har blivit korrekt diagnostiserad (Shilders et al., 2016), 

varför kunskap kring eventuella diagnostiska förändringar är av betydelse. Att känna till 

förekomsten av psykiatriska tillstånd hos olika patientgrupper är viktigt bland annat för 

styrande av resurser inom vården. Följande uppsats undersöker prevalens och 

diagnostisk stabilitet av personlighetssyndrom hos vårddömda patienter. 

Personlighetssyndrom kan förstås som en dysfunktionell och maladaptiv personlighet.  

 

Personlighetsteori och personlighetssyndrom 

Ordet personlighet kommer från grekiskans persona, vilket var namnet på de 

masker som antikens skådespelare bar på amfiteatrarna. Idag är den allmänna 

innebörden av begreppet personlighet något varaktigt och beständigt inom varje individ. 

Det är individens “sanna själv” och inget som med lätthet byts ut likt masker under ett 

skådespel (Karterud, Wilberg, & Urnes, 2014). Stabilitet utgör ett kriterium i många 

definitioner av personlighet (Allen, 2000; John, Robins, & Pervin, 2011; Kartrud et al., 

2014). McCrae och Costa (1994) beskriver personligheten som den genomgående ton 

en individ spelar sitt liv efter. Den har betydelse för hur vi tar oss an vår omgivning och 

oss själva. På vilket sätt personligheten förändras eller är stabil över tid är dock ett 

omdiskuterat ämne inom personlighetspsykologisk forskning. Enligt John et al. (2011) 

hävdar många teoretiker att stabiliteten ökar med stigande ålder. Costa och McCrae har i 

flera studier lyft fram argument för att personligheten är stabil efter 30 års ålder (Costa 

& McCrae, 2006; McCrae et al., 1994). De menar att personlighetens utveckling främst 

har en biologisk grund och därmed når stabilitet utifrån en naturlig utvecklingskurva 

(Costa et al., 2006; McCrae et al., 2000). Andra forskare anser att utvecklingen bättre 

förstås kontextuellt, utifrån ett samspel med omgivningen, och att personligheten över 

längre tid är föränderlig om människans sociala kontext är föränderlig (Ardelt, 2000; 

Roberts, Walton, & Viechtbauer, 2006). Om personligheten förändras eller är stabil 

över tid får implikationer för hur människan kan förstå sig själv och tänka om 

framtiden, men även hur vi kan förstå och hjälpa andra, exempelvis patienter inom 

sjukvården, och är därför ett aktuellt forskningsområde inom psykologin.  

En patologisk personlighet innebär missanpassade karaktärsdrag som är 

överdrivet rigida och/eller extrema, vilket kan förklaras med det diagnostiska begreppet 
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personlighetssyndrom (PS). En mer utförlig definition av PS finns i de diagnostiska 

manualerna DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) och ICD 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). 

DSM-5 (American Psychiatric Association (APA), 2013) beskriver PS som ett varaktigt 

mönster av inre upplevelser och beteenden vilka tydligt avviker från det som kan 

förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret är inflexibelt och framträdande i 

många olika sammanhang. Det är stabilt över tid och kan spåras tillbaka till 

adolescensen eller tidig vuxen ålder samt orsakar lidande eller någon form av 

funktionsnedsättning. ICD-10 definierar peronlighetssyndrom som ”en allvarlig 

störning i individens karaktärsmässiga konstitution och beteende, vilket vanligtvis 

omfattar flera områden av personligheten och nästan alltid förknippas med avsevärda 

personliga och sociala inskränkningar” (Emmelkamp, Kamphuis, & Lindqvist, 2009, s. 

17). De båda manualerna har således en liknande syn på PS med betoning på att de 

utgör genomgripande mönster i beteenden, tankar och upplevelser som avviker från det 

förväntade i individens kulturella och sociala kontext. Problematiken orsakar lidande 

och tar sig generellt uttryck i upprepade interpersonella svårigheter. En patient med PS 

upplever generellt symtomen som relativt jagsyntona, det vill säga som en naturlig och 

inneboende del av sig själv (Emmelkamp et al., 2009). 

Utöver de generella kriterierna för PS har DSM-5 och ICD-10 även specificerade 

PS. DSM grupperar dessa i tre kluster: kluster A (Paranoid PS, Schizoid PS och 

Schizotyp PS), kluster B (Antisocial PS, Borderline PS, Histrionisk PS och Narcissistisk 

PS) samt kluster C (Ängslig PS, Osjälvständig PS och Tvångsmässig PS). Indelningen 

utgår från att diagnoserna inom varje kluster kan karaktäriseras på ett liknande sätt 

(APA, 2013). Individer med ett syndrom inom kluster A framstår ofta som udda eller 

excentriska, medan individer inom kluster B uppfattas som dramatiska, emotionella och 

oberäkneliga. Individer inom kluster C tycks ofta vara oroliga och räddhågsna. 

Författarna till DSM-5 menar att dessa kluster kan ha viss tillämpning inom forskning 

och utbildning, men betonar samtidigt att klusterbegreppen saknar tillförlitlig validitet 

(APA, 2013).  

I DSM-5 finns även en kategori för ”Övriga PS”, med diagnoserna 

Personlighetsförändring orsakad av annat medicinskt tillstånd, Andra specificerade PS 

samt Ospecificerat PS. Diagnosen Personlighetsförändring orsakad av annat medicinskt 

tillstånd används när en patient har drabbats av en varaktig personlighetsförändring till 

följd av fysiopatologiska orsaker, exempelvis skalltrauma. Andra specificerade PS och 
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Ospecificerat PS tillämpas när en patient är drabbad av tydligt lidande eller 

funktionsnedsättning, men inte uppfyller kriterierna för ett specifikt PS (APA, 2013). 

Vid diagnoser i kategorin ”Övriga PS” uppmanas diagnossättaren att göra en 

beskrivande tilläggstext, exempelvis ”Ospecificerat PS med antisociala drag” (APA, 

2013).  

DSM är den överlägset mest använda diagnosmanualen inom forskning på PS 

(Karterud et al., 2014). Detta beror sannolikt på att DSM använder ett och samma 

system inom forskning och klinisk verksamhet, till skillnad från ICD som använder två. 

Utöver den kliniska versionen har ICD en forskningsversion (ICD-10 Research Criteria) 

med strängare krav på tröskelvärden och symtomkriterier, något som Karterud et al. 

(2014) menar skapar ett problematiskt avstånd mellan klinisk verksamhet och forskning. 

ICD-10 har försökt samordna sina kategorier och kriterier med DSM vilket gör att DSM 

kan användas inom forskning även i länder som Sverige där ICD används som standard 

inom sjukvården.  

Utifrån DSM-systemet har prevalensen av PS undersökts både bland 

normalbefolkningen och i kliniska populationer. Studier från Storbritannien, USA, 

Turkiet och Mexiko rapporterar att 4.4-20.0 % av normalbefolkningen har minst ett PS 

(Benjet, Borges, & Medina-Mora, 2008; Coid, Yang, Tyrer, Roberts, & Ullrich, 2006; 

Dereboy, Güzel, Dereboy, Okyay, & Eskin, 2014; Samuels et al., 2002). En 

prevalensstudie som ligger nära den svenska populationen har genomförts i Norge, där 

Torgersen, Kringlen och Cramer (2001) undersökte förekomsten av 

personlighetsyndrom hos ett representativt urval av Oslo-invånare (n=2053). Studien 

visade att 13.1 % av deltagarna hade minst ett PS. Kluster C var vanligast 

förekommande (9.4 %) medan kluster B var det minst vanliga (3.1 %). Emmelkamp et 

al. (2009) lyfter fram två litteraturstudier som slagit samman resultatet från flera olika 

prevalensundersökningar och då ger en prevalens för minst ett PS på ca 12 % i 

normalbefolkningen, vilket ligger i linje med Torgersens et al. studie från 2001. 

Gällande PS inom kliniska populationer finns det studier som har visat på en 

betydligt högre prevalens än i normalbefolkningen. Zimmerman, Rothschild och 

Chelminski (2005) rapporterade en prevalens för minst ett PS på 45.5 % hos 

psykiatriska öppenvårdspatienter i ett amerikanskt urval. Även Fossati et al. (2000) och 

Marinangeli et al. (2000) hade en hög prevalens i sina studier på 71.9 % respektive 73.7 

% för slutenvårdspatienter inom psykiatrin i Italien. Andra studier har dock visat en 

betydligt lägre prevalens av PS inom kliniska populationer. Oldham och Skodol (1991) 
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rapporterade 10.8 % i ett stort urval (n=129 286) av öppen- och slutenvårdspatienter i 

USA, och Kantojärvi et al. (2004) uppmätte en prevalens på 14.6 % i ett urval av finska 

slutenvårdspatienter. Kantojärvi et al. (2004) jämförde även förekomsten av PS bland 

patienter i psykiatrisk slutenvård med en grupp från normalbefolkningen i Finland, och 

kom fram till att PS inom kluster B var mer vanligt hos psykiatriska patienter medan 

syndrom inom kluster C var vanligare hos individer i normalbefolkningen. Bland 

slutenvårdspatienterna utgjorde kluster B diagnoser 69.1 % av alla PS-diagnoser, medan 

samma kluster endast utgjorde 27.1 % av PS-diagnoserna i normalbefolkningen 

(Kantojärvi et al., 2004). 

Prevalensstudier har visat att samsjuklighet av PS, det vill säga att en individ 

uppfyller kriterierna för mer än en diagnos, förekommer både i normalbefolkningen och 

i kliniska populationer (Torgersen et al., 2001; Zimmerman et al. 2005). I Torgersens et 

al. (2001) studie hade deltagarna ett medelvärde på 1.48 PS diagnoser, då 71 % hade ett 

PS, medan 18.6 % hade två, och 10.4 % hade tre eller fler diagnoser. I en studie med 

psykiatripatienter uppvisade 60.9 % av deltagarna samsjuklighet av PS (Zimmerman et 

al., 2005). Adler (2011) menar att flera utvärderingar av dagens diagnossystem tyder på 

att symtombilderna för olika diagnoser är delvis överlappande och att svårigheten med 

att särskilja diagnoserna leder till en hög samsjuklighet.  

 

Diagnostisk stabilitet 

Diagnosen fyller flera funktioner; den ger en prognos för hur sjukdomsbilden kan 

komma att utvecklas, den ligger till grund för val av behandling, den underlättar 

kommunikationen inom vården samt gör det möjligt att bedriva forskning kring olika 

sjukdomar (Adler 2011; Hallerstedt, 2006). Inom många medicinska fält utgår 

diagnostisering från kännedom om sjukdomsmekanismer eller orsaker. Psykiatrin tillhör 

dock de områden där avsaknaden av tillräckligt säkra kunskaper kring sjukdomars 

etiologi och patogenes medför att diagnoser istället bygger på kombinationer av 

symtom, så kallade syndrom (Adler, 2011). Avsaknaden av biologiska markörer gör att 

diagnostisering inom psykiatrin främst sker utifrån kliniska bedömningar. Svårigheter 

med denna metod kan vara brist på tillgänglig information och att diagnossättarens 

subjektivitet inverkar på bedömningen (Schilders et al., 2016). Till sin hjälp har dock 

bedömaren diagnosmanualer, exempelvis DSM och ICD, som erbjuder kriterier för 

olika diagnoser. Vid diagnostisering kan även hjälpmedel som psykologiska tester och 

semi-strukturerade bedömningsintervjuer användas för att öka diagnostiseringens 
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validitet. Sannolikt vore det bäst att kombinera symtommått med biologiska markörer så 

att diagnostiseringen utgår både från ett biologiskt och ett psykologiskt perspektiv. 

Diagnoser kan inte förstås endast utifrån biologi utan måste även betraktas utifrån fler 

perspektiv såsom individens sociala kontext (Hallerstedt, 2006).  

Diagnostisk stabilitet kan definieras som andelen deltagare i en studie som 

behåller en diagnos efter en given tidsperiod (McDavid & Pilkonis, 1996; Schilders & 

Ogloff, 2016). Då PS definieras som stabila mönster av maladaptiva personlighetsdrag, 

skulle det vara rimligt att anta att dessa diagnoser, när de väl har fastställts, i hög grad 

skulle vara bestående. Trots detta finns det endast begränsat stöd för att styrka 

riktigheten i detta påstående (Grilo, McGlashan, & Skodol, 2000; McDavid et al., 

1996). I en prospektiv korttidsstudie av Shea et al. (2002) undersöktes stabiliteten för 

fyra PS (Undvikande PS, Schizoid PS, Borderline PS och Tvångsmässig PS) i en klinisk 

population (n=668). Diagnostisering gjordes genom semistrukturerade intervjuer och 

uppföljning skedde efter 6 och 12 månader. Den diagnostiska stabiliteten bland 

deltagare med Undvikande PS var efter 12 månader 56 %, Schizoid PS 34 %, 

Borderline PS 41 % och Tvångsmässig PS 42 %. Majoriteten av tidigare studier 

gällande stabilitet för PS har fokuserat på Borderline PS eller Antisocial PS (Durbin & 

Klein, 2006; Grilo et al., 2000; Shea et al., 2002). McDavid et al. (1996) gjorde en 

granskning av tidigare forskning på diagnostisk stabilitet för PS och undersökte 11 

studier, varav 10 på Borderline PS. De rapporterar en stabilitet på i genomsnitt 56 % 

med en spridning mellan 25-78 % (McDavid et al., 1996). Anledningen till att bara ett 

fåtal studier undersökt specifika PS utöver Borderline PS och Antisocial PS beror 

troligtvis på svårigheten att uppnå tillräckligt många deltagare för att kunna rapportera 

meningsfull statistik då prevalensen för vissa PS är låg (Shea et al., 2002).  

En nyligen publicerad australiensisk studie (Schilders et al., 2016) undersökte 

diagnostisk stabilitet hos fängelsedömda personer. Både diagnostisering som skett i och 

utanför fängelse undersöktes. Den diagnostiska stabiliteten var högre i fängelse jämfört 

med övrig vård. Resultatet av studien visade en sammantagen stabilitet för PS på 24.3 

% då diagnoserna sattes utanför fängelse. I fängelsemiljö var den diagnostiska 

stabiliteten däremot betydligt högre (87.5 %), vilket till stor del berodde på stabiliteten 

för Antisocial PS på 81.8 %. Stabiliteten för övriga PS var 40 %.  

Shea et al. (2002) menar att det är svårt att dra tydliga slutsatser kring diagnostisk 

stabilitet på grund av metodologiska brister och olikheter studier emellan. McDavid et 

al. (1996) tar upp flera metodologiska svårigheter som var vanligt förekommande i de 
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studier de granskade. Dessa var bland annat små urval (det lägsta på 7 deltagare), 

varierande uppföljningsperiod på allt mellan veckor till 32 år, samt användandet av 

olika metoder för bedömningar (exempelvis intervjuer och kliniska observationer).  

 

Rättspsykiatri 

Rättspsykiatri är det område inom psykiatrin som ansvarar för undersökningar och 

vård av lagöverträdare som bedömts eller misstänks lida av en allvarlig psykisk 

störning. Allvarlig psykisk störning (APS) är en juridisk term som innefattar tillstånd 

såsom psykoser, depressioner med självmordsrisk och svåra PS (Socialstyrelsen, 2002). 

En person som begått ett brott under påverkan av en APS kan enligt det så kallade 

fängelseförbudet (SFS 1962:700) inte dömas till fängelse och påföljden blir istället 

vård. Då det har konstaterats att en person har begått det brott som den står anklagad för 

kan en domstol begära att en rättspsykiatrisk undersökning (RPU) ska genomföras. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om personen led av en APS vid 

brottstillfället, om personen är i behov av psykiatrisk vård samt om det föreligger risk 

för återfall i allvarlig brottslighet. En RPU innebär en grundlig genomgång av en 

persons liv vad gäller utveckling, sjukdomshistoria, sociala förhållanden, kriminalitet 

och missbruk. Den genomförs av ett team bestående av rättspsykiater, psykolog, 

socialutredare och omvårdnadspersonal (Rättsmedicinalverket, 2017).  Resultatet 

dokumenteras i ett rättspsykiatriskt utlåtande som är vägledande för domstolen i val av 

påföljd. Varje år genomgår ca 500 personer en RPU varav knappt hälften överlämnas 

till rättspsykiatrisk vård (Rättsmedicinalverket, 2017).  

En person som har begått ett brott för vilket påföljden överstiger böter och som 

bedöms lida av en APS kan av domstol överlämnas till rättspsykiatrisk vård (SFS 

1962:700). I Sverige vårdades år 2015 ca 1700 personer enligt lagen om rättspsykiatrisk 

vård (LRV), varav ungefär 16 % var kvinnor (Nationellt rättspsykiatriskt 

kvalitetsregister (RättspsyK), 2016). LRV-dömda (i texten fortsättningsvis benämnda 

vårddömda) patienter har rätt till samma insatser som andra patienter med samma 

diagnos såsom läkarkontakt, läkemedelsbehandling, sociala insatser och psykoterapi 

(Lange Thomsen, 2006). Vårddömda har ofta en mångfacetterad och svår problematik 

som kan inkludera en kombination av psykiska sjukdomar, missbruk, psykosociala 

problem och antisociala beteenden vilket ställer höga krav på vårdsystemet (Wallinius, 

Nilsson, Hofvander, Anckarsäter, & Stålenheim, 2012). Enligt Sjögren (2008) är 

vårdandet av dessa patienter svårt och komplext då det rör sig om personer som kan 
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vara farliga både för sig själva och andra. Avsikten med vården är både att skydda 

samhället från ytterligare brottslighet och att patienten ska rehabiliteras för att vid 

utskrivning kunna leva ett värdigt liv i samhällsgemenskapen (Lindstedt, Söderlund, 

Stålenheim, & Sjödén, 2004; Sjögren, 2008). Utskrivning sker då patienten inte längre 

lider av en APS och inte riskerar återfall i allvarlig brottslighet (SFS 1991:1129). 

Bedömningar av den rättspsykiatriska vårdens upphävande ska ske kontinuerligt under 

vårdtiden. Vårdtiden kan ändå vara lång, i vissa fall mer än tio år (Lindstedt et al., 

2004).   

 I Sverige är prevalensen av PS som huvuddiagnos för vårddömda patienter 11.5 

% för kvinnor och 5.0 % för män enligt RättspsyK (2016). Stålenheim och von 

Knorring (1996) använde semistrukturerade intervjuer för att undersöka en kohort 

individer under pågående RPU (n=61) och fann att 86.9 % av dessa hade minst ett PS. 

Krona et al. (2016) undersökte en kohort vårddömda patienter i Sverige (n=125) utifrån 

diagnoser satta vid RPU och rapporterade en prevalens av PS på 27 %, där PS-diagnoser 

inom kluster B var vanligast (16 %). Liksom vid rapporteringen av PS-diagnoser hos 

psykiatripatienter inom öppen- och slutenvården tycks prevalenssiffrorna skilja sig åt 

markant mellan olika studier. Zimmerman et al. (2005) menar att den stora diskrepansen 

i rapporterad prevalens kan bero på metodologiska skillnader studierna emellan, då 

studier som använder sig av semistrukturerade intervjuer i forskningssyfte generellt 

uppvisar högre prevalenssiffror jämför med studier som använder sig av kliniska 

bedömningar. Sammantaget visar tidigare studier generellt att PS-diagnoser, särskilt 

inom kluster B, är vanliga bland vårddömda patienter såväl som öppen- och 

slutenvårdspatienter inom psykiatrin. 

 

Syfte och frågeställningar 

Kännedom gällande prevalensen av olika psykiatriska tillstånd, däribland PS, är av 

betydelse bland annat för planering av vård och utbildning av vårdpersonal, samt för en 

eventuell diskussion gällande över- eller underdiagnostisering. Ökad kunskap kring 

diagnostisk stabilitet hos vårddömda patienter kan leda till bättre anpassad vård för en 

patientgrupp med komplex och omfattande problematik. Till vår kännedom saknas 

undersökningar av diagnostisk stabilitet för PS hos vårddömda patienter.  Syftet med 

uppsatsen är därför att undersöka förekomsten av PS inom gruppen vårddömda patienter 

samt bidra till en ökad förståelse för hur dessa diagnoser kan förändras över tid.  
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Uppsatsen kommer att fokusera på två frågeställningar. Den första är av deskriptiv 

natur och uppdelad i a och b. Frågeställning 1.a. undersöker vilka PS som förekommer 

inom urvalsgruppen samt hur vanliga dessa är. Utifrån tidigare forskning antas PS inom 

kluster B vara mest frekventa, medan diagnoser inom kluster C och A antas förekomma 

i mindre utsträckning. Frågeställning 1b fokuserar på samsjuklighet bland patienter med 

PS. En hög grad av samsjuklighet förväntas baserat på resultat från tidigare studier. Den 

andra frågeställningen undersöker stabiliteten för PS. Tidigare forskning tyder på att PS, 

det teoretiska antagandet till trots, inte alltid är stabila. I flera studier har stabiliteten för 

PS varit runt 40-60 % (McDavid et al., 1996; Schilders et al., 2016; Shea et al., 2002) 

och stabiliteten i föreliggande studie kan antas motsvara dessa resultat. Av enskilda PS 

diagnoser förväntas Antisocial PS, utifrån tidigare studiers resultat, visa en något högre 

stabilitet i jämförelse med övriga diagnoser. Dock saknas som tidigare nämnts studier 

på stabiliteten av PS hos vårddömda patienter, vilket gör att antagandena utgår från 

forskning gjord på andra patientgrupper.  

 

1. a. Hur ser prevalensen av personlighetssyndrom ut bland vårddömda patienter? 

b. Hur ser samsjukligheten av olika personlighetssyndrom ut bland vårddömda 

patienter? 

 

2. Hur ser den diagnostiska stabiliteten av personlighetssyndrom ut hos vårddömda 

patienter?  

 
Metod 

Deltagare 

Studien baserades på tre årskohorter av vårddömda patienter, som under tre år på 

2010-talet skrevs in på en större rättspsykiatrisk klinik i Sverige. Under dessa år skrevs 

totalt 293 patienter in på aktuell klinik, varav 73 uppfyllde studiens inklussionskriterier. 

Dessa var att patienten skulle ha vårdats enligt LRV under minst 6 månader vid aktuellt 

vårdtillfälle på kliniken. En vårdtid på minst 6 månader bedömdes vara en rimlig nedre 

tidsgräns för att nya diagnostiska ställningstaganden skulle ha kunnat ske. Ett bortfall 

utgjordes av 7 patienter vars RPU:er inte gick att få tillgång till inom studiens tidsramar. 

En patient skrevs in vid två separata tillfällen under perioden och förekom därför som 

dubblett i datamaterialet. I detta fall användes den första inskrivningen, medan den 

andra blev ett bortfall. Urvalet utgjordes därmed slutligen av 65 patienter. Information 
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om deltagande i studien skedde genom en notering i patientens sjukvårdsjournal. Där 

framgick vem som skulle kontaktas om patienten ville dra tillbaka sitt deltagande eller 

få information om studien.  

Uppsatsen utgör en del av en större studie, ”Diagnostisk stabilitet hos 

rättspsykiatriska patienter”, som undersöker diagnostisk stabilitet av psykiatriska 

diagnoser hos sammanlagt 11 årskohorter av rättspsykiatriska patienter. Aktuella 

årskohorter valdes då antalet inskrivna patienter under dessa år motsvarade uppsatsens 

tidsbegränsningar, samt att patienterna från dessa år var tillgängliga i klinikens digitala 

journalsystem. Tabell 1 beskriver den deltagande gruppens karaktäristika avseende kön, 

ålder och vårdtid. 

 

Tabell 1.  Kön, ålder och vårdtid hos deltagande, vårddömda patienter (n= 65). 

 Man 

(n, %) 

Kvinna 

(n, %) 

M (SD) Mdn (spann) 

Kön 55 (84.6 %) 10 (15.4 %)   

Ålder (år)   35.7 (12.1) 34 (18-74) 

Vårdtid (månader)   43.9 (23.4) 48 (7-84) 

Notera. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Mdn = median. 

Instrument 

Ett datainsamlingsprotokoll utformades för den större studien “Diagnostisk 

stabilitet hos rättspsykiatriska patienter” och användes i uppsatsen. En specifik del för 

att underlätta analyser av prevalens och diagnostisk stabilitet av PS hos deltagarna 

utformades i samband med datainsamlingen. Författarna deltog aktivt i skapandet och 

testandet av protokollet. Protokollet utformades med hänsyn till såväl uppsatsens som 

den större studiens frågeställningar. Protokollet testades i en pilotstudie innan det 

användes skarpt för datainsamling till uppsatsen. Under pilotstudien samlade författarna 

in data dels gemensamt på samma patient och dels åtskilt på samma patient. Pilotstudien 

utfördes i syfte att skapa samstämmighet i användandet av datainsamlingsprotokollet 

och sammanfattades i tolkningsriktlinjer.  

Data avseende demografiska variabler (ålder, kön), vårdtid, psykiatriska diagnoser 

samt metod för diagnostik samlades in från journalanteckningar. Domar från allmänna 

domstolar och förvaltningsdomstolar samt RPU:er insamlades från patienternas 

aktmaterial. Materialet har hämtats från aktuell kliniks arkiv och digitala journalsystem. 
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I vissa fall har RPU:er saknats och dessa har då beställts från Rättsmedicinalverkets 

centralarkiv.  

I de för studien aktuella RPU:erna har en diagnostisk bedömning gjort utifrån 

DSM-IV. Diagnossättning inom den rättspsykiatriska vården skedde fortlöpande i 

journalerna under vårdperioden utifrån ICD-10. Konvertering av samtliga diagnoser till 

DSM-5 har gjorts i enlighet med Socialstyrelsens konverteringstabeller. Det 

genomsnittliga antalet diagnosrevisioner under vårdtiden var 1.4 (0-5). Som 

diagnosrevisioner räknades samtliga förändringar av patientens psykiatriska diagnoser. 

Bedömningar utfördes av läkare eller psykologer, samt vid tvärprofessionella 

vårdplaneringsmöten. I studien räknades diagnoser då de angavs med kod i patientens 

journal. Diagnostiska spekulationer som förekommit i journalanteckningar eller 

diagnoser som skrivits i text men ej kodats har inte räknats i studien.  

 

Design 

Examensarbetet är en retrospektiv aktmaterialstudie och utgår från tre årskohorter 

av vårddömda patienter, som har följts från genomgången RPU genom hela den 

rättspsykiatriska vårdtiden. Uppföljningens avslut har varit antingen avslutad vård på 

aktuell klinik alternativt datum för inklusion i studien (om vårdtiden fortfarande pågick 

vid tiden för insamling).  

 

Procedur 

Studiens urval skedde genom att aktuell kliniks inskrivningslistor för de tre valda 

åren granskades. Journalerna för samtliga inskrivna patienter undersöktes därefter för att 

finna de patienter som uppfyllde uppsatsens inklusionskriterier. Personuppgifterna för 

dessa patienter fördes in i en kodnyckel tillsammans med en unik kod. Kodnyckeln 

förvarades sedan inlåst i högsäkerhetsskåp, åtskilt från övrigt datamaterial. 

När de patienter som uppfyllde uppsatsens inklusionskriterier under de tre åren 

hade identifierats och datainsamlingsprotokollet färdigställts påbörjades insamlingen av 

data. Det skedde genom att författarna delade upp patienterna mellan sig och granskade 

journaler, domar samt RPU:er med hjälp av ovan beskrivet datainsamlingsprotokoll. All 

datainsamling gjordes av sekretesmässiga skäl på aktuell rättspsykiatrisk klinik, och 

författarna skrev under sekretessförbindelser innan de tog del av patientuppgifter. Varje 

datainsamlingsprotokoll märktes med en kod som endast kunde kopplas till 

personuppgifter genom kodnyckeln.  
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Dataanalys 

För att analysera data användes IBM SPSS version 24. Frågeställning 1a 

undersöktes genom frekvensanalyser. Prevalensen mättes utifrån tre kategorier: 1. PS 

diagnostiserat vid RPU, 2. PS diagnostiserat under vårdtid samt 3. PS diagnostiserat 

någon gång under uppföljningsperioden. Prevalensen mättes både för PS som samlad 

kategori och för enskilda diagnoser.  

För att undersöka frågeställning 1b skapades en ny kategori i SPSS där samtliga 

PS-diagnoser summerades för varje patient. För de patienter som fick mer än 1 diagnos i 

denna kategori granskades diagnosrevisionerna för att se om diagnoserna förekom 

samtidigt eller om en diagnos ersatts av en annan, då de senare ej räknades som 

samsjukliga.  

Frågeställning 2 undersöktes genom att dela upp patienterna i en diagnostiskt 

stabil och en diagnostiskt instabil grupp. Detta gjordes genom att skapa en dikotom 

variabel i SPSS där den stabila gruppen bestod både av de patienter som haft kvar sin 

PS-diagnos från RPU genom hela vårdtiden samt de patienter som haft kvar sin diagnos 

från det att den först sattes under vårdtiden fram till avslutad vårdtid/uppföljning. 

Patienter som inte tillhörde någon av dessa två kategorier bedömdes tillhöra gruppen 

instabila. Bland de instabila fanns patienter som hade fått en diagnos vid RPU men som 

sedan hade tagits bort under vårdtiden och patienter vars diagnos hade fluktuerat, det 

vill säga växelvis tillkommit och tagits bort, under uppföljningsperioden. Diagnostisk 

stabilitet beräknades genom frekvensanalyser som redovisas i tabellform.  

 

Etik 

En etikansökan genomfördes där Etikkommittén Sydost granskade och godkände 

uppsatsplanen. Uppsatsen har skett i samverkan med studien “Diagnostisk stabilitet hos 

rättspsykiatriska patienter”, som har blivit granskad och godkänd av den regionala 

etikprövningsnämnden i Linköping (dnr. 2016/221-31). Uppsatsen rymdes inom ramen 

för detta etikgodkännande. 

Då studien var retrospektiv och baserades på aktmaterial tillfrågades inte 

deltagarna om samtycke. Det bedömdes att inhämtande av samtycke från utskrivna 

patienter skulle vara mycket svårt, varför studien inte skulle gå att genomföra med 

sådant förfarande. Författarna var medvetna om risken att patienter som i efterhand ser 

att deras journalmaterial använts kan uppleva detta som en integritetskränkning. 
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Samtidigt bedömdes nyttan av studien vara stor, då undersökningsgruppen är en sårbar 

grupp i samhället där vikten av mer kunskap är av betydelse för att kunna hjälpa dem på 

bästa sätt inom vården. Deltagarna hade rätt att avbryta sitt deltagande. Att dra tillbaka 

sitt deltagande innebar att ingen ytterligare information inhämtades från patientens 

journal. Information som redan inhämtats behölls dock i studiens datafil. 

Då projektet innefattar en känslig patientgrupp har omfattande åtgärder vidtagits 

för att värna om deltagarnas anonymitet. Datainsamlingen skedde med hjälp av ett 

formaliserat datainsamlingsprotokoll som anonymiserar patientdata med hjälp av 

kodning. Kodnyckeln hölls inlåst, skild från övrigt material, och endast 

forskningspersonal vid aktuell rättspsykiatrisk klinik hade tillgång till den. Rådata och 

kodnyckel förvarades i högsäkerhetsskåp och kommer att förvaras på detta sätt i minst 

tio år efter avslutad studie och sedan arkiveras enligt de rutiner som då är gällande.  

All data som redovisas i uppsatsen är anonymiserad. Det framgår inte heller i 

uppsatsen vilken klinik materialet kommer ifrån eller vilka exakta årskohorter som 

berörs, för att minimera risken för indirekt identifikation. Data redovisas endast på 

gruppnivå i uppsatsen, och det är därför inte möjligt att identifiera specifika individer i 

resultaten.   Patientgruppen har stora vårdbehov och kunskap om deras vårdförlopp är 

därmed att betrakta som värdefull för både vårdpersonal och patienterna själva. Den 

potentiella nyttan av studien i form av kunskapsökning bedöms överväga de potentiella 

riskerna. Deltagande klinik samt övrig rättspsykiatrisk verksamhet och expertis i 

Sverige kommer att få ta del av resultaten från examensuppsatsen, för att möjliggöra 

spridning av kunskap och kunna utveckla den rättspsykiatriska vården.  

 

Resultat 

Frågeställning 1a: Hur ser prevalensen av personlighetssyndrom ut bland vårddömda 

patienter? 

Av studiens deltagare (n=65) hade 33.8 % (n=22) minst ett PS någon gång under 

mätperioden (Tabell 2). Den vanligaste diagnosen var Ospecificerat PS (13.8 %) följd 

av Antisocial PS (10.8 %). Följande diagnoser förekom inte: Paranoid PS, Schizoid PS, 

Schizotyp PS, Histrionisk PS, Ängslig PS, Osjälvständig PS, samt Tvångsmässig PS. PS 

kan delas in kluster A, B och C, då diagnoserna inom varje kluster kan beskrivas på ett 

liknande sätt. I studien hade kluster B högst prevalens (21.5 %) medan kluster A och C 
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ej förekom. Resultaten överensstämde med antagandet att PS inom kluster B skulle vara 

mest frekvent.  

För diagnoserna Andra specificerade PS och Ospecificerat PS fanns 

specifikationer som tillägg till diagnoserna i sju av tolv fall. Detta innebär att 

diagnossättaren valt att lägga till ytterligare beskrivningar utöver diagnoskod och 

tillhörande text. Den vanligaste specifikationen var “med antisociala drag” (n= 4). Näst 

vanligast var specifikationen “med emotionellt instabila drag” (n=3). Även 

specifikationerna “med narcissistiska drag”, “med paranoida drag”, samt “med organisk 

grund” förekom enstaka gånger. Majoriteterna av specifikationerna antyder en kluster 

B-problematik, vilket ytterligare stärker antagandet att detta kluster var det dominerande 

inom urvalsgruppen. 

 

Tabell 2. Prevalens av något personlighetsyndrom samt enskilda personlighetssyndrom 

(n totalt= 65). 

 Någon gånga 

n (%) 

Vid RPUb 

n (%) 

Under vårdtillfällec 

n (%) 

Samtliga PS 

 

22 (33.8) 17 (26.2) 19 (29.2) 

     Antisocialt PS 7 (10.8) 3 (4.6) 7 (10.8) 

     Borderline PS 6 (9.2) 5 (7.7) 6 (9.2) 

     Narcissistisk PS 1 (1.5) 1 (1.5) . 

     PS orsakat av annat 

     medicinskt tillstånd 

3 (4.6) . 3 (4.6) 

     Andra specificerade PS 3 (4.6) . 3 (4.6) 

     Ospecificerat PS 9 (13.8) 8 (12.3) 5 (7.7) 
a Någon gång innebär förekomst av PS-diagnos vid något tillfälle under mätperioden. 
b Vid RPU innebär att patienten diagnostiserades med PS vid den rättspsykiatriska undersökningen.  
c Under vårdtillfälle innebär att patienten hade en PS diagnos någon gång under det aktuella vårdtillfället. 
Notera. Samtliga PS innebär en sammanslagning av alla PS-diagnoser. Efter det följer prevalensen för 

enskilda diagnoser. I kategorin samtliga PS kan en patient bara förekomma en gång. Samma patient kan 

dock räknas på flera olika diagnoser eftersom det förekommit samsjuklighet i 3 fall och diagnosglidning i 

2 fall.  
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Frågeställning 1b: Hur ser samsjukligheten av olika personlighetssyndrom ut bland 

vårddömda patienter? 

Tre av de 65 patienterna hade mer än en diagnos vid samma tillfälle. Det ger en 

samsjuklighet för PS i urvalsgruppen på 4.6 %. Samsjukligheten gällde (1) PS orsakad 

av annat medicinskt tillstånd i kombination med Ospecificerat PS, (2) Antisocialt PS i 

kombination med Borderline PS samt (3) PS orsakat av annat medicinskt tillstånd i 

kombination med Antisocialt PS. Samsjukligheten i studien var betydligt lägre än vad 

som förväntades. 

 

Frågeställning 2: Hur ser den diagnostiska stabiliteten av personlighetssyndrom ut hos 

vårddömda patienter?  

För att beskriva diagnostisk stabilitet har patienterna delats in i två grupper, ”stabila” 

och ”icke-stabila”, beroende på om de behöll sina diagnoser från diagnossättning genom 

hela uppföljningsperioden eller om diagnosen någon gång togs bort. Stabiliteten har sedan 

räknats ut procentuellt och redovisas i tabell 3. Resultaten från studien visade en diagnostisk 

stabilitet på 54.5 %. Utifrån att PS beskrivs som ett stabilt och långvarigt tillstånd är en 

stabilitet på runt 50 % överraskande, dock ligger det i linje med tidigare studier gällande 

andra populationer. Då antalet patienter bedömdes vara för få för att redovisa stabilitet för 

enskilda diagnoser med undantag från Ospecificerat PS gick det inte att uttala sig om 

stabiliteten för Antisocial PS avvek från övriga diagnoser. Däremot gjordes en 

sammanslagning av diagnoser till kluster B. Stabiliteten för kluster B uppmättes till 41.7 % 

(n=5), vilket inte var högre än stabiliteten för hela studien. Ospecificerat PS som var den 

vanligaste diagnosen i urvalet hade en stabilitet på 55.6 % (n=5).  

 
Tabell 3. Antal och andel patienter med stabilt personlighetssyndrom respektive icke 
stabilt personlighetssyndrom under studien (n=22).  
 Stabila 

n (%) 

Icke stabila 

n (%) 

Samtliga PS 

 

12 (54.5) 10 (45.5) 

Notera. Samtliga PS innebär en sammanslagning av alla, i studien förekommande, PS-diagnoser. 

 

I figur 1 illustreras hur patienterna i studien har hamnat i grupperna stabila och icke-

stabila. En kartläggning av hur diagnoserna eventuellt varierar och när i processen 

förändringar sker utgör ett viktigt komplement till den procentuella uträkning som redovisas 
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i tabell 3. Utifrån flödesschemat blir det tydligt att majoriteten av patienterna som hamnat i 

den stabila gruppen har behållit sin diagnos från och med RPU, medan ett mindre antal har 

haft en fluktuerande eller borttagen diagnos. Av patienterna som fått sin PS-diagnos under 

vårdtiden har flertalet varit instabila i sin diagnos. En tolkning av figur 1 är att majoriteten 

som är stabila i sin PS-diagnos diagnostiseras med denna redan vid RPU.  

 
Figur 1. Illustration över hur patienter med PS hamnar i grupperna “stabila” och 

“icke-stabila”, (n=22).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Prevalensen för minst ett PS någon gång under vårdtiden var 33.8 % i 

föreliggande studie. Resultatet är i linje med Krona et al. (2016) som visade en 

prevalens på 27 % för PS hos vårddömda patienter i Sverige. Resultatet avviker dock 

från Stålenheim et al. (1996) som fann en betydligt högre prevalens (86.9 %) samt 

RättspsyK (2016) som fann en lägre prevalens (11.5 % för kvinnor och 5.0 % för män). 

Denna diskrepans studier emellan gällande resultaten för prevalensen av PS bland 

vårddömda patienter går att känna igen från studier som undersökt prevalensen av PS 

bland psykiatriska patienter i öppen- och slutenvård. Vissa studier har redovisat siffror 

över 60 % (Fossati et al. 2000; Marinangeli et al. 2000; Zimmerman et al. 2005) medan 

andra redovisat lägre siffror på runt 10-35 % (Kantojärvi et al., 2004; Oldham et al., 
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1991). Flera författare menar att denna diskrepans ska förstås utifrån metodologiska 

skillnader studierna emellan, då framförallt bedömningsmetoder och avgränsningar 

skiljer sig åt (Beckwith, Moran, & Reilly, 2014; Zimmerman et al., 2005). Zimmerman 

et al. (2005) menar att studier som använder sig av semistrukturerade intervjuer 

(exempelvis Fossati et al., 2000; Marinangeli et al., 2000; Zimmerman et al., 2005) 

generellt får högre prevalens för PS jämfört med studier som använder sig av kliniska 

bedömningar och registerdata (exempelvis Kantojärvi et al., 2004; Oldham et al., 1991). 

På grund av den metodologiska heterogeniteten i tidigare prevalensstudier på området 

bör jämförande tolkningar utföras med försiktighet menar Beckwith et al. (2014), som 

gjort en litteratursstudie om prevalensen av PS hos öppenvårdspatienter.  Vid 

sammanställningen av flera artiklar fann de prevalenssiffror från 1.07 % i en indisk 

studie till 92 % i en amerikansk, och hävdar att differensen i resultat studier emellan till 

stor del kan förklaras av metodologiska skillnader. De lyfter fram att studier 

genomgående rapporterar högre prevalens när resultaten kommer från strukturerade 

bedömningar utförda i forskningssyfte jämfört med när resultaten kommer från 

diagnoser ställda utifrån ostrukturerade bedömningar i klinisk verksamhet. Det här 

skulle kunna förklara varför föreliggande studie rapporterar en prevalens som 

överensstämmer med Krona et al. (2016) som också utgår från bedömningar gjorda i 

klinisk verksamhet, men avviker från Stålenheim et al. (1996) som använde 

semistrukturerade intervjuer i forskningssyfte.  

Diagnoser inom kluster B var vanligt förekommande (21.5 %) jämfört med kluster 

A och C (0 %). Detta resultat var väntat och överensstämmer med Krona et al. (2016). 

Även vid diagnoserna “Andra specificerade PS” eller “Ospecificerat PS” rörde sig 

specifikationerna nästan uteslutande inom kluster B, exempelvis specifikationen “med 

antisociala drag” som förekom 4 gånger. Tidigare studier har visat att kluster B är mer 

vanligt förekommande inom kliniska populationer i jämförelse med 

normalbefolkningen (Kantojärvi et al., 2004). Utifrån den aktuella studiens resultat 

tycks detta mönster vara ännu starkare bland rättspsykiatriska patienter, då diagnoser 

inom klustren A och C var helt frånvarande. Det går att förstå den höga prevalensen av 

kluster B-diagnoser inom den undersökta gruppen utifrån att detta kluster karakteriseras 

av utåtagerande beteenden och impulsivitet. Missbruk är även vanligt förekommande 

hos personer med kluster B-diagnoser, vilket kan vara en underliggande faktor till 

våldshandlingar (Strand, Holmberg, & Söderberg, 2009). Den sårbarhet för impulsiva 

beteenden, interpersonella svårigheter och missbruk som föreligger hos individer med 



  
 

 21 

kluster B-problematik kan ses som en del av förklaringen till att denna grupp är vanligt 

förekommande inom rättspsykiatrisk vård och fängelse. Då kluster A och C förekommit 

i tidigare studier på liknande patientgrupper, om än i betydligt lägre grad än kluster B, 

var frånvaron av dessa kluster anmärkningsvärt. Resultatet väcker frågan om kluster A 

och C är underdiagnostiserade hos vårddömda patienter. Dock bygger den föreliggande 

studien på ett litet urval och tolkningarna är spekulativa. Fler studier med större urval 

behövs för att undersöka dessa tendenser vidare.  

Patientgruppen i föreliggande studie har dömts till vård utifrån en APS. Det går att 

diskutera hur detta har påverkat prevalensen av PS och hur patienterna i den aktuella 

studien eventuellt skiljer sig från andra grupper med PS. För att ett PS ska ses som en 

APS ska den enligt lagen om rättspsykiatrisk vård vara av svår grad med 

impulsgenombrott av psykotisk karaktär eller annan psykotisk episod (SFS:1991:1129). 

Socialstyrelsen (2002) beskriver att PS som grund för APS främst kommer i fråga vid; 

låg psykoströskel, låg social funktionsförmåga, tidigare frekventa slutenvårdsperioder, 

stark självdestruktivitet, stark tvångsmässighet samt borderlinestörningar. I dessa fall är 

det alltså inte “enbart” tal om ett PS utan för att diagnosen ska räknas som en APS ska 

den vara av svårare grad. I studiens prevalens och stabilitetsberäkningar förekommer 

dock även patienter som bedömts ha en APS utifrån en annan diagnos men haft en 

samsjuklighet som inkluderar PS. Det här kan förklara varför föreliggande studie hade 

en högre prevalens av PS jämfört med RättspsyK (2016), som endast räknade patienter 

med PS som huvuddiagnos. Psykossjukdomar är vanligt förekommande bland 

vårddömda patienter (RättspsyK, 2016) vilket går att förstå utifrån ovan nämnda 

riktlinjer för bedömning av APS. Stålenheim et al. (1996) valde att exkludera uppenbart 

psykotiska patienter från sin studie, då de inte kunde genomgå en semistrukturerad 

intervju, vilket är en del i förklaringen till den studiens höga prevalens av PS. Det är 

oklart hur många vårddömda patienter som har en PS-diagnos som ej diagnostiseras på 

grund av en samtidigt pågående psykossjukdom. 

Samsjukligheten för PS var 4.6 % vilket var lägre än förväntat, då andra studier 

har visat en samsjuklighet av PS motsvarande 50-75 % (Fossati et al., 2000; 

Marinangeli et al., 2000; Zimmerman et al., 2005). Både Marinangeli et al. (2000) och 

Fossati et al. (2000) menar att samsjuklighet av PS är regel snarare än undantag bland 

psykiatriska slutenvårdspatienter. Föreliggande studie tycks visa på motsatsen. 

Förklaringen kan ligga i samma metodologiska skillnader som för den totala 

prevalensen, det vill säga att studier som använder sig av strukturerade 
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bedömningsinstrument visar en högre samsjuklighet jämfört med studier som använder 

ostrukturerade kliniska bedömningar eller granskning av journaler, vilket lyfts fram av 

Fossati et al. (2000). Föreliggande studie kan jämföras med Kantojärvi et al. (2004) som 

använde sig av ostrukturerade kliniska bedömningar i sin mätning av PS och fann tre 

fall bland 65 slutenvårdspatienter (4.6 %). 

Diagnostisk stabilitet kan definieras som andelen deltagare i en studie som 

behåller en diagnos vid upprepade mätningar (McDavid et al., 1996; Schilders et al., 

2016). Trots att DSM och ICD betonar att PS per definition är stabila över tid, visar 

senare forskning att denna stabilitet inte är så självklar som tidigare antagits 

(Emmelkamp 2009). Stöd för stabilitet har främst uppmätts i tiden före införandet av 

DSM-III, då diagnostisering av PS till stor del skedde med utgångspunkt från att 

patienten var svårbehandlad (Grilo et al., 2000). Granskad data från och med DSM-III 

införande och framåt har däremot, enligt flera forskare (exempelvis Grilo et al. 2000; 

McDavid et al., 1996), inte kunnat styrka antagandet om stabilitet. I föreliggande studie 

uppmättes stabiliteten för PS till 54.5 %. Eftersom det till vår kännedom saknas tidigare 

undersökningar av diagnostisk stabilitet bland vårddömda patienter är resultaten svåra 

att jämföra med andra studier. Med detta i åtanke ligger den uppmätta stabiliteten för PS 

dock i linje med undersökningar av andra kliniska populationer. Shea et al. (2002) fick i 

sin studie en stabilitet mellan 34-56 % för fyra olika PS och i en utvärdering av 11 

tidigare undersökningar låg stabiliteten i genomsnitt på 56 % (McDavid et al., 1996). 

Schilders et al. (2016) undersökningen av fängelsedömda ligger närmast den aktuella 

studien i val av population. Stabiliteten för diagnostisering i fängelsemiljö uppmättes till 

40 % för PS som helhet när den betydligt högre stabiliteten för Antisocial PS räknades 

bort.  

Det finns många faktorer som skulle kunna påverka stabiliteten av PS, både de 

som har att göra med sjukdomen i sig (exempelvis hur tillståndet uttrycks och 

utvecklas), men också yttre omständigheter som exempelvis av vem och var diagnoser 

sätts. I följande diskussion kommer först faktorer kopplade till sjukdomsförloppet att 

diskuteras och sedan faktorer som har att göra med diagnostisering. Slutligen kommer 

en problematisering av psykiatriska diagnoser att göras. 

McDavid et al. (1996) argumenterar för att ovissheten gällande stabilitet av PS är 

en del av en större fråga som handlar om förloppet för dessa diagnoser. Shea et al 

(2002) visade i en studie att majoriteten av deltagarna inte konstant stannade inom 

gränsvärdena för en diagnos samt att medelantalet av diagnoskriterier som uppfylldes 
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sjönk i takt med att studien fortlöpte. Detta tyder enligt Shea et al. (2002)  på en 

växlande sjukdomsbild vid PS där allvarlighetsgraden avtar över tid. Individer skulle 

således, i takt med att sjukdomen framskrider, kunna hamna under gränsen för en 

diagnos. Stabiliteten för PS skulle i så fall påverkas negativt.  

Stabiliteten för PS skulle också kunna påverkas av eventuell samsjuklighet. Vid 

förekomst av mer än ett PS menar Grilo et al. (2000) att det kan diskuteras om 

stabiliteten som uppmätts kan hänföras till en specifik diagnos. Stabiliteten skulle 

istället kunna grundas i en mer generell problematik hos individer som fångas upp av 

flera diagnoser (Grilo et al., 2000). Samsjukligheten av PS i den aktuella studien visade 

sig dock vara låg. Att patienterna diagnostiserats med endast ett PS utesluter däremot 

inte att stabiliteten påverkats av samsjuklighet mellan PS och andra diagnoser, 

exempelvis psykotiska tillstånd eller olika former av beroendestörningar, sjukdomar 

som är vanligt förekommande bland vårddömda patienter (RättspsyK, 2016).  

Utöver förändringar i sjukdomsförloppet kan stabiliteten i diagnoser enligt 

Schwartz et al. (2000) påverkas av huruvida det sker omvärderingar av tidigare 

diagnostiska bedömningar. I den aktuella studien användes samma 

diagnostiseringsförfarande som i den kliniska vardagen. Därför kan resultaten antas 

spegla en relativt sanningsenlig bild av hur diagnossystemen tillämpas i praktiken. 

Baca-Garcia et al. (2007) använde en liknande metod och menar att det finns en risk att 

vårdpersonalen, då de har tillgång till tidigare ställningstaganden, blir mer benägna att 

behålla en befintlig diagnos. Finns ett sådant bias skulle det påverka stabiliteten positivt. 

I den aktuella studien fick majoriteten av deltagarna som hamnade i den stabila gruppen 

sin diagnos vid RPU och behöll den sedan genom hela uppföljningstiden. Det mest 

sannolika tycks vara att dessa patienter har en tydlig problematik som flera vårdgivare 

är överens om. Det går ändå inte att utesluta att en patient riskerar att bli kvar i ett 

diagnostiskt fack när denne en gång har hamnat där på grund av beslutsfattande bias hos 

diagnossättaren. Samtidigt innebär rättspsykiatrisk vård ofta långa vårdperioder i sluten 

form som möjliggör ingående heldygnsobservationer och återkommande bedömningar 

av patientens psykiska status. Därför är det sannolikt att vårdpersonal skulle 

uppmärksamma förändringar i patientens sjukdomstillstånd och då eventuellt överväga 

en förändring av aktuell diagnos. Kanske är effekten som Baca-Garcia et al. (2007) 

beskriver därför lägre inom denna typ av vård då benägenheten att rätta sig efter tidigare 

bedömningar skulle vara mindre utifrån en större kunskap kring patienterna i jämförelse 

med öppnare vårdformer. 



  
 

 24 

Ytterligare en faktor som skulle kunna påverkar stabiliteten är diagnosglidning, 

det vill säga att ett psykiatriskt tillstånd övergår i ett annat. Baca-Garcia et al. (2007) 

visade i sin studie att den mest sannolika diagnosglidningen var mellan diagnoser inom 

samma block. Detta skulle som Adler (2011) skriver, kunna bero på att det fortfarande 

inte finns tydliga avgränsningar mellan vissa psykiatriska diagnoser, vilket är en brist i 

dagens diagnossystem.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att frågan varför diagnoser förändras eller 

är stabila inte är enkel att besvara då många skilda faktorer troligtvis inverkar. I 

föreliggande studie har patienter i den icke-stabila gruppen någon gång under 

vårdförloppet fått en diagnos som senare tagits bort. Detta skulle kunna bero på att 

sjukdomsförloppet leder till att en diagnos inte längre är aktuell. Det kan också vara så 

att patientens symtombild är svårtolkad varför olika diagnossättare kan ha olika 

uppfattningar om patientens problematik.  

Psykiatriska diagnoser fyller många funktioner såsom att underlätta 

kommunikation, ge riktlinjer för val av behandling och beskriva sjukdomsförlopp. 

Dessa diagnoser är dock inte oproblematiska. Diagnoserna i DSM har tagits fram av en 

expertgrupp och indelningen utgår från den samlade kunskapen kring psykiska tillstånd 

som finns idag. Detta innebär inte att klassificeringen av diagnoserna är optimal. Vad 

gäller exempelvis PS är det oklart hur vi i framtiden kommer se på dessa tillstånd. 

Kanske kommer samma indelning och kriterier att finnas kvar eller också kommer 

problematiken beskrivas på helt andra sätt. Exempelvis utforskas ett sätt att 

diagnostisera PS utifrån ett dimensionellt istället för ett kategoriskt system. McDavid et 

al. (1996) beskriver hur studier som visar på stabilitet för PS ökar bevisningen för 

validitet vad gäller dessa diagnoser, det vill säga att diagnosen motsvarar ett avgränsat 

sjukdomstillstånd. Omvänt tyder en brist på stabilitet att dagens indelning inte 

motsvarar en optimal indelning.  

 

Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer studiens metod att diskuteras, framförallt med fokus på 

det aktmaterial som granskats i samband med datainsamlingen. 

En svårighet med naturalistiska studier är den begränsade möjligheten till kontroll 

av olika variabler. Den aktuella studien är retrospektiv och har hämtat diagnoser från 

aktmaterial vilket innebär att diagnoserna inte i första hand har satts i forskningssyfte. 

Diagnoser anges relativt frekvent i patientjournaler men hur ofta diagnostiska 
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ställningstaganden har gjorts skiljer ändå mycket från patient till patient. Utöver det som 

står i aktmaterialet går det inte heller att kontrollera varför och på vilka grunder 

diagnostiska förändringar har skett. Med andra ord kan studien inte kontrollera 

frekvensen och kvaliteten bakom patienternas diagnosrevisioner. Fördelen med studiens 

tillvägagångssätt är att resultatet ger en bild av hur diagnosförändringar faktiskt sker i 

den kliniska vardagen. 

Det ligger i epidemiologiska studiers natur att vissa av deltagarna blir 

felklassificerade på så vis att vissa har sjukdomen men får inte diagnosen (falskt 

negativa), medan andra inte har sjukdomen men får felaktigt diagnosen (falskt positiva). 

Somliga blir naturligtvis korrekt diagnostiserade. Den här typen av felklassificering är 

dock en systematisk felkälla att ta hänsyn till vid tolkningen av resultat från 

prevalensstudier (Ahlbom, 2005). Det innebär att validiteten kan bedömas olika för de 

två frågorna “hur många patienter har en PS-diagnos?” och “hur många patienter har ett 

PS?”. För den första frågan kan validiteten i föreliggande studie bedömas vara hög. 

Genom att noggrant gå igenom samtliga deltagares journaler och RPU:er har författarna 

kunnat registrera diagnostiseringen under patienternas vårdtid med hög precision. För 

den andra frågan är validiteten dock utlämnad åt de bedömningar som gjorts under 

vården och vid RPU. Det finns generellt inte några helt säkra metoder för att avgöra 

vem som har en sjukdom (Ahlbom, 2005). Inom somatisk diagnostik finns felkällor i 

form av feltolkade test och missvisande symtom, och detta gäller även för psykiatrin. 

Föreliggande studie har en styrka i att materialet kommer dels från RPU och dels från 

en rättspsykiatrisk klinik med högkvalificerad vårdpersonal. Diagnostiska 

ställningstaganden har gjorts av legitimerade psykologer och psykiatriker som är väl 

insatta i rådande diagnosmanualer. Vid tolkningen av resultaten bör dock övervägas att 

felklassificering sannolikt är en felkälla, och att inverkan från denna felkälla inte helt 

går att uppskatta. 

Föreliggande studie har jämfört tidigare forskningsresultat som kommer från 

undersökningar gjorda utifrån såväl DSM som ICD. Det publiceras regelbundet nya 

reviderade upplagor av dessa diagnosmanualer. Den aktuella studien har utgått från 

DSM-IV och ICD-10 men snart publiceras ICD-11 och DSM-5 är redan ute. 

Förändringarna som sker leder till att forskning kring psykiatriska tillstånd genomförs 

utifrån olika premisser. För att undvika en “reset” vid varje ny manual blir det ändå 

nödvändigt att jämföra resultat mellan olika revisioner. I de senaste revisionerna av 

DSM har ändringar gällande PS inte varit speciellt omfattande. Inför utgivandet av 
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DSM-5 diskuterades däremot en övergång från dagens kategoriska diagnostisering av 

PS till ett dimensionellt tillvägagångssätt. Denna förändring har ännu inte genomförts 

men i en tilläggsdel till DSM-5 finns ett förslag på hur diagnostisera utifrån dimensioner 

skulle kunna genomföras (APA, 2013). Det går inte att utesluta att en jämförelse mellan 

studier genomförda utifrån olika revisioner av manualer påverkar hur resultaten kan 

jämföras då diagnostiseringen som skett kan utgå från olika kriterier. 

En av de främsta begränsningarna med studien är det låga deltagarantalet. 

Studiens omfattande granskning av aktmaterial har gett en helhetsbild av patienten och 

ett brett material att utgå ifrån vid resultatberäkningar och tolkningen av resultaten. 

Nackdelen med tillvägagångssättet har varit tidsåtgången. Ett annat angreppssätt hade 

kanske möjliggjort en större grupp patienter vilket ökat resultatens generaliserbarhet. 

Fler deltagare hade även varit fördelaktigt för möjligheten att genomföra statistiska 

analyser. Under studiens gång övervägdes exempelvis analyser genom beräkningar av 

Cohen’s kappa och logistiska regressioner med avseende på variablerna ålder vid 

inskrivning samt vårdtid, vilket dock bedömdes inte skulle bli meningsfullt utifrån 

storleken på urvalet. Simmons, Nelson och Simonsohn (2011) lyfter fram risken att 

studier når falskt positiva resultat om statistiska analyser och redovisning av data utförs 

med alltför stor flexibilitet. De presenterar ett antal regler som de anser att forskare bör 

följa vid utförande och rapportering av dataanalyser, bland annat att forskarna bör samla 

in minst 20 observationer per cell. Mot bakgrund av detta resonemang har föreliggande 

studie valt att inte utföra inferensstatistiska analyser.  

Studiens journalmaterial är hämtat från en och samma klinik. Det innebär att 

studiens deltagare förutom vid RPU har diagnostiserats vid samma klinik av ett mindre 

antal läkare och psykologer. Då det, trots användande av diagnosmanualer, finns en 

subjektivitet i diagnostisering går det att spekulera i hur detta kan påverka diagnoserna 

som registrerats. Tankesätt kring patienter och deras diagnoser kan färgas av kulturen på 

vårdinrättningen där patienten vistas. Generaliserbarheten av föreliggande studies 

resultat skulle öka om data hämtats från flera olika kliniker.  

 

Sammanfattande kommentar 

Föreliggande studie fann att PS var vanligt förekommande i urvalgruppen, särskilt 

diagnoser inom kluster B. Detta resultat var väntat utifrån tidigare forskning. 

Samsjukligheten var dock oväntat låg. Den diagnostiska stabiliteten var 54.5 %, vilket 

är i linje med resultat från andra studier. Stabiliteten kan dock tyckas vara lägre än 
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väntat utifrån teoretiska beskrivningar av PS, där tillståndets förlopp ofta beskrivs som 

stabilt och långvarigt. Diagnoser fyller en funktion på flera olika nivåer. För patienten 

kan den innebära en förklaring till det egna lidandet, men den kan också vara 

stigmatiserande och utestängande från samhällsgemenskapen. För vårdgivande är det ett 

redskap för kommunikation med patienten och planering av behandlingsinsatser. På 

samhällsnivå kan diagnoser göra skillnad på vem som blir dömd till vård eller fängelse. 

Det är viktigt att diagnostisering blir så bra som möjligt och att sättet som diagnoser 

använts är väl beforskat och kritiskt granskat. Då studien har ett litet urval bör resultaten 

inte generaliseras, utan studien kan snarare ses som explorativ. Skulle resultaten dock 

replikeras i fler studier finns det anledning att fundera kring vilken betydelse dessa 

resultat har för synen på PS. Förloppet kan vara mer fluktuerande och mindre stabilt än 

vad som tidigare antagits. Detta kan knytas till forskning om personlighet och en 

diskussion kring huruvida personligheten är stabil eller föränderlig utifrån biologiska 

och kontextuella faktorer. Hur PS bäst ska beskrivas är en fråga som aktivt beforskas 

och är under utveckling, exempelvis utifrån forskning kring dimensionella system. PS är 

inte alltid lätt att diagnostisera men är viktigt att få rätt då det har stor betydelse för 

behandlingen, inte minst vid samsjuklighet med andra tillstånd. Fortsatt forskning på 

området innebär förhoppningsvis att diagnoserna får en allt större meningsfullhet både 

för vårdgivare och patienter.  

 

Rekommendationer för framtida studier 

Förutom liknande studier med ett större deltagarantal skulle det vara intressant att 

i framtiden undersöka faktorer som skulle kunna påverka graden av stabilitet, 

exempelvis vilka vårdinsatser patienten erbjuds, ålder vid inskrivning samt hur länge 

patienten vårdats på kliniken. Av betydelse skulle också vara att undersöka hur 

samsjuklighet med övriga psykiatriska diagnoser påverkar stabiliteten. Då diagnosen 

ska vara vägledande i valet av behandling skulle det vara intressant att utforska hur 

vårdinsatser anpassas efter diagnosförändringar. För att kunna säga något mer generellt 

kring vårddömda patienter i Sverige behövs en jämförelse mellan olika kliniker. 
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