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Fokus för dagen 
 

• Vad vet vi om psykisk ohälsa och våld? 

• Att bedöma risk för våld 

• Att hantera och bemöta personer med psykisk 

ohälsa och våldsbeteende 
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Allt våld är målinriktat & funktionellt 
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Våld som samhällsproblem   

 

• En av de vanligaste dödsorsakerna 15-44 år      

o 14 % män 

o 7 % kvinnor  

• Ca 112 000 anmälda våldsbrott i Sverige 2016    

• Män står för 85% av alla våldsbrott   

Våldsbrott Väpnade konflikter 

BRÅ, 2014; 2017; WHO, 2002 
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Psykisk ohälsa & våld 
• Missbruk/Beroende 

- 25% av alla våldsbrott begås av personer med missbruk/beroende 
- alkohol 
- abstinens (dålig stresstolerans, irritation) 
- mängd & frekvens 

 

• Organiska hjärnsjukdomar 
- demens  
- utvecklingsstörning 
 

• Personlighetsstörningar 
- antisocial 
(- borderline) svårt reglera känslor 

 

Bristande impulskontroll 

Ökad aggressivitet 
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Bristande 
konsekvenstänkande 



Psykisk ohälsa & våld 
• Psykotiska tillstånd inkl. schizofreni 

o positiva symtom                   ökar risk 

 Upplevd förföljelse (paranoia), uppmanande röster, känslan av 

 att någon/något annat tar kontroll över ens handlingar 

o negativa symtom                  minskar risk 

o samtidigt missbruk står för sambandet? 

• ADHD då? 

o hyperaktiviteten  

o kombination med tidigt norm- och regelbrytande beteende! 
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Är personer med psykisk 
ohälsa särskilt farliga? 
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Psykiatriska/ 

kliniska faktorer 

Kriminogena 

 faktorer 



Kliniska & kriminogena 
riskfaktorer 

Kliniska 
• Insikt 

• Vanföreställningar/ 

Paranoia 

• Hallucinationer 

• Instabilitet 

• Attityd/kognitiv stil 

• Följsamhet med 

behandling 
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Kriminogena 
• Ålder vid brottsdebut 

• Historik av kriminalitet 

• Kön  

• Psykosocial bakgrund 

• Psykosocial miljö 

• Exponering för våld 

• Umgänge 

 



Vilka riktas våldet mot? 
 

• Familj/närstående 

 

• Behandlingspersonal 

 

• Sällsynt med ”vansinnesdåd” mot allmänheten 
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Att bedöma risk för 
våld 
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Att bedöma risk för våld 

• Evidensbaserat 
o Vad säger forskningen? 

• Strukturerat 
o Använd befintliga, beprövade checklistor 

• Ta hänsyn till individuella variationer! 
o ”Triggers” 

o Särskilda risksituationer 

• VÅGA FRÅGA! 
o Vem vet bäst om inte personen själv?! 
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Hur ska jag kunna veta om någon är 

farlig för sig själv eller andra? 
 

• Har personen tidigare visat våldsamma tendenser? 
 

• Aktuell aggressivitet/tankar på våld 
 

• I vilka situationer/under vilka förutsättningar har 
personen tidigare varit våldsam? 
 

• Dokumentationens betydelse 
 

• Påverkan av droger/alkohol  sänkt impulskontroll! 
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Att hantera risk för våld hos 
personer mer psykisk ohälsa 
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Våldsprevention 

Vardaglig Strukturerad 

Björkly, 2004; Kivisto, 2016; Saini, 2009; Swanson, 2008 
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Strukturerad hantering av 
risk för våld 

sik 
Riskscenarion 

Rekommendationer 

riskhantering 

sik 

Patient & personal 

Prioritera 

Strategier & ansvarsområden 
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Strukturerad hantering av 
risk för våld 

RISKHANTERING 

Behandling 

Tillsyn 

Skyddande 
faktorer 

Rågården 181107 



Hör gärna av er vid 
frågor/funderingar! 

 

Märta Wallinius Leg. psykolog, med. dr. 
Marta.Wallinius@med.lu.se 
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