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Till 

Dem vars livssituation 

detta arbete vill belysa 

There are probably few people 

whose work lies outside the 

courts who realize that in 

nine criminal cases out of ten 

the charge is theft, 
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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla-dem som medverkat som 

undersökningspersoner och lagt ned tid, arbete och intresse för 

att möjliggöra denna undersökning. Ti har ofta känt oss uppmunt

rade av den vänlighet och förhoppning om framgång med arbetet, 

som man uttryckt. 

Detta arbete utgår från psykiatriska institutionen, Umeå Uni

versitet till vilken vi båda har varit knutna. Stort tack till 

professor Carlo Perris, vår lärare och vän, som redan från de 

första funderingarna har stött oss med entusiasm och aldrig sinan

de intresse. Han har alltid varit beredd att ställa sina breda och 

djupa kunskaper till vårt förfogande och hans kritiska tänkande 

har givit oss många spännande diskussioner och värdefulla infalls

vinklar. Forskningssituationen tillsammans med professor Perris är 

gynnsam och inspirerande. 

Tack även till docent Eva Johansson, överläkare vid Statens 

Rättspsykiatriska Station i Umeå, som redan i inledningsskedet 

hjälpt oss tillrätta och diskuterat rättspsykiatriska aspekter. 

Hon har följt arbetet genom åren och i olika skeden bidragit med 

värdefulla synpunkter. 

Vi tackar lagman Sigvard Bälter för att han har informerat oss 

om de juridiska förhållandena och praktiska förutsättningarna kring 

undersökningen, samt för värdefull granskning av delar av manuskrip

tet. 

Ett varmt tack för gott samarbete med personal på tingsrätterna 

i Umeå, och kriminalvården i Umeå-regionen. 

Vi vill även tacka personal och värnpliktiga vid I20/K4 för gott 

samarbete, samt ledningen vid förbanden för att de välvilligt 

ställt resurser till förfogande. Ett särskilt tack till förbands

läkaren Bertil Niklasson som underlättat vårt insamlande av mate

rial. 

Till sjuksköterskan Sonja Holmgren ett varmt tack för träget stöd, 

intresse och sensibelt handläggande vid genomförandet av den under

sökning som avser mäta smärtkänslighet. 
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MD Gunilla Român och FD Ola Român tackar vi för deras medverkan 

vid metodutvecklingen av Relationsschemat, och de kollegor som 

varit experter vid valideringen av Självskattningsformuläret 

för deras medverkan med detta. 

Yi tackar professor Carl-Gerhard Gottfries för medverkan i 

expertvalidering samt för granskning av manuskriptet. 

Tack till FD Bengt Hållberg och FK Lars Göran Arnoldsson för 

gott samarbete och välvilligt intresse för de statistiska problemen« 

Sekreterare Doris Cedergren tackar vi för att hon med stort in

tresse hjälpt oss med utskrifter under arbetets gång. Sekreterare 

Yivianne Enqvist har svarat för den slutliga utskriften och genom 

sin kunnighet och hjälpsamhet utgjort ett stort stöd. 

För den engelska översättningen tackar vi FM Birgitta Höglund. 

Arbetet har understötts med hjälp av medel från Brottsförebyggan

de rådet (Dnr Ue 30/74)» Dr Gustaf Lundahls Donationsfond samt 

Kulturnämnden i Umeå kommun. 
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Introduktion 

I detta arbete kommer vi att avhandla tillgreppsbrott. De är 

bland de vanligaste av alla brott, i alla kulturer och i alla 

tider. Den övergripande målsättningen med denna undersökning är 

att pröva en teori, som kan bidra till förståelse av denna typ 

av kriminalitet, och utgöra en länk mellan möjliga etiologiska 

faktorer och det kriminella beteendet. Som delmålsättning prövas 

olika metoder som kan användas i studier av populationer med en 

sådan karaktär. 
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Målningen på omslaget har gjorts av en av •undersökningspersonerna, 

FF:16. 
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Kapitel I Teoretisk bakgrund 

Allmän "bakgrund 

Reaktionen på kriminalitet har i alla tider präglats av ett 

slags hat - kärlek. Man har oftast tagit avstånd från den krimi

nella handlingen som sådan, den innebär ju ett hot mot den person

liga tryggheten, "både individuellt och materiellt. Samtidigt som 

dessa handlingar verkar skrämmande, är de ibland också attraheran

de. Vissa brott, t ex "elegant" utförda stölder av riffifityp och 

välplanerade rån som "det stora tågrånet" i England för några år 

sedan verkar nästan enbart attraherande. Rån av gamla och/eller 

handikappade är däremot enbart frånstötande. 

Djurexperiment har visat (Hebb 1958)* att bland annat schimpanser 

blev mycket skräckslagna när deras vårdare visade sig utklädd, 

alltså både bekant och obekant samtidigt. En människa som begår 

kriminella handlingar är på en gång känd och okänd inom oss och 

därför skrämmande. Vi kan uppleva det välkända i kriminella hand

lingar. Stölder av olika dignitet är så vanliga att vi kan upp

leva det välkända i denna kriminella handling. Piera rapporter 

har verifierat att den dolda brottsligheten är hög (Christie et al 

1965> Olofsson 1971» Werner 1971) innebärande att många människor 

som inte betraktas som kriminella har begått brott och skulle 

kunna .identifiera sig med någon som utfört en kriminell handling. 

Likväl upplever de flesta människor en känsla av något okänt och 

skrämmande inför kriminalitet. Denna känsla kan tänkas skilja 

sådana som dömts för brott, och som vi i detta arbete benämnt kri

minella, från sådana som ej dömts. Det är bland annat denna blanda

de upplevelse som man utnyttjar i litteraturen, teatern och filmen 

där man också försöker spegla den kriminelles personlighet och de 

omständigheter som lett till att han begått brott. 

Kriminalitet är ett stort problem i samhället, inte bara för dem 

som utsätts för kriminella handlingar utan även för dem som begår 

dessa. Den kriminelle hotas av sanktioner både från samhällets 

institutioner och från enskilda människor t ex i form av avstånds

tagande. Hur kommer det sig då att så många trots detta begår 

kriminella handlingar? 
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Forskning inom detta område har utvecklats längs olika linjer. 

Närmast kommer vi nu att presentera några författare med olika 

forskningsinriktning som har intresserat sig för kriminellt "be

teende i stort och som har påverkat oss. I en studie av fyrtio

fyra unga tjuvar diskuterar Bowlby (1944) den möjliga förekomsten 

av genetiska faktorer. Han menar, att dessa specifikt leder till 

kriminalitet. Med genetiska faktorer förstår han förekomst av 

psykisk sjukdom hos föräldrar och farföräldrar. Bowl "by själv ger 

emellertid ingen tillfredsställande förklaring till hur psy

kiatrisk morbiditet i släkten skulle leda till stöld och erkänner 

att det i praktiken är omöjligt "to disentangle the genetic effect 

of an inherited factor and the psychological influence of unstable 

parents". Eysenck (19^4) anser, att det finns en stark hereditär 

grund för personlighetsdragen extraversion/introversion och neu-

roticism. Vidare redovisar han samband mellan hög grad av extra-

version/neuroticism och vissa kriminella grupper. Således skulle 

kriminalitet medieras via ärftliga personlighetsdrag. 

Bohman (1976) har på ett adoptionsmaterial visat att genetiska 

faktorer tycks vara av betydelse för manifestationen av alkohol

missbruk. I fråga om kriminellt beteende föreligger däremot inga 

hållpunkter för ett dylikt genetiskt samband och miljöfaktorer 

måste vara mer relevanta än rent genetiska. Enligt Forssman (19?0) 

innebär hos män övertaliga X-kromosomer ökad risk för psykisk 

utvecklingsstörning, psykisk sjukdom , epilepsi och asocialitet. 

Hos kvinnor ökar övertaliga X-kromosomer risken för psykisk ut

vecklingsstörning och psykisk sjukdom. Hos män ökar övertaliga 

Y-kromosomer risken för psykisk sjukdom och asocialitet. Forssman 

anser, att de kromosomala avvikelserna ger upphov till en cerebral 

dysfunktion. Nielsen & Henriksen (1972) som också funnit en ökad 

risk för kriminalitet hos patienter med XYY-syndromet och Kline-

felters syndrom tolkar det så att dessa patienter har en sänkt 

tröskel för psykopatogena miljöfaktorer. Samma författare har även 

påvisat ökad risk för personlighetsavvikelse och kriminalitet hos 

män med en förhållandevis stor Y. Motsägande rapporter har publi

cerats av Dodson et al (1972) som inte funnit ökad frekvens av 

Y-aneuploidi hos 475 ungdomskriminella i förhållande till normal

befolkningen. 
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Hos unga människor kan en primär affektiv sjukdom maskeras av 

olika uttryck för adolescensen och karakteriseras som "behavior 

disorder" (Gallemore & Wilson 1972)• 

Forssman & Frey (1955) har jämfört pojkar med och utan beteende-

problem och funnit högre förekomst av alphafrekvenser under 10/sek 

i EEG för grupper med beteendeproblem. Fenton et al (1974) fann 

på ett engelskt specialsjukhus en prevalens på 20-50% patienter 

med "posterior temporal slow wave foci". 

Mycket tyder således på att skador eller andra förändringar i 

hjärnan föreligger i stor utsträckning hos asociala, dock ej 

särskilt hos tillgreppsbrottslingar. Etiologin till dessa skador 

kan vara genetisk eller miljöbetingad (Torold 19^9)• Stevens et al  

(1968) har föreslagit att svårt störd tidig uppväxtmiljö kan inter

ferera med "the development of the physiological cerebral electri

cal pattern in certain individuals". 

Även emotionella reaktioner som t ex "affection" och aggression 

har en biologisk instinktiv grund (Fromm 1976), som även djur

experiment visat på (Harlow &Harlow 1966tLorenz 19^9)» Andra undersök

ningar tyder på en genetisk disposition för behovet av mängden 

känslokontakt (Schaefer & Bayley 1965» Schaffer & Emerson 1964)• 

Hur komplexa emotioner uttrycks har dock inlärts som utvecklings

psykologiska experiment visat (Spitz £ Wolf 1946, Mowrer 1960, 

Gewirtz "Erapathetic learning" 1965)• Eysenck (1957) relaterar låg 

socialiseringsnivå till betingningssvårigheter medan Buss (1966) 

pekar på att man blir så kallad psykopat på grund av att man har 

lärt in fel beteende. Kyliga och avståndstagande föräldrar eller 

inkonsekventa uppfostringsmetoder gör det svårt för barnen att 

lära in en riktig social modell. Exempel på andra studier som be

lyst det emotionella klimatets betydelse under uppväxttiden för 

utvecklande av kriminellt beteende är i Amerika Glueck & Glueck 

(195O, 1962), McCord & McCord (1959) och i Sverige Jonsson (1969) 

och Olofsson (1971, 1975)* Ben inlärningsteoretiska modellen kan 

med fördel användas jämsides med den psykoanalytiska (Pollard £ 

Miller 1950). 

Ur jagpsykologisk referensram har nyligen Humble et al (1974) 

undersökt unga lagöverträdare (11—14 år) och funnit, att mängden 
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ångest eller aggressivitet inte spelar någon roll för "asocial 

•utveckling", utan att det är jagets förmåga att tolerera, kon

trollera eller integrera affekterna som har "betydelse. Psykoana

lytiker som Tuovinen (1970» 1973) anser däremot att kriminellt 

"beteende är en reaktion på ångest, och att den "brottsliga hand

lingen kan vara ett försök att reglera stark ångest# Matzda & 

Sykes (1957) beskriver hur kriminella, för att undvika medveten

het om känslor av ångest och skuld, försöker att neutralisera 

det skedda genom förnekande av ansvar eller till och med genom 

att förneka det skedda» Aven aggressivt beteende mot människor 

som påpekar felaktigheten i det skedda förekommer. Burks & 

Harrison (1962) pekar på aggressionen som ett medel att undvika 

depression. De anser, att det finns en underliggande depression 

"bakom antisociala aggressioner, Kaufman & Heims (1958) har "be

skrivit en "depressive core" hos "barn som visar aggressivt anti-

socialt "beteende* Melges £ Bowlby ( 19^9) pekar på känslan av 

hopplöshet hos många kriminella. Denna känsla anser de intimt 

förknippad med ett inskränkt tidsperspektiv. Dessa citerade för

fattare ser kriminalitet i förhållande till ångest, nedstämdhet 

och aggression. 

I en av de få uppsatser där tjuvar studerats från psykiatrisk 

synpunkt gör Medlicott (1968) skillnad mellan stöld som professio

nell handling och stöld som symptom. När Medlicott ser stöld som 

symptom ser han den som ett uttryck för en underliggande psykotisk-, 

neurotisk- eller karaktärsstörning. 

Speciellt snatteri har i de flesta undersökningar rapporterats 

utföras av människor med psykiska störningar (Medlicott 1968). 

I skönlitteraturen har ett sådant tema behandlats t ex av Hailey 

(1971). 

En del för fram att speciella politiskt - ekonomiska system 

reducerar kriminalitet (Viktorov 1976), Denna sociala förklarings

modell kommer vi emellertid inte att innefatta i vår undersökning. 

Naturligtvis har stöld varit föremål för intresse även ur andra 

sociologiska infallsvinklar men största delen av sociologiska 

studier är av statistisk karaktär eller som t ex Sutherlands 

(1969) studie ägnade åt stöld som yrke. 
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Den sociala ram inom vilken en människa lever bestämmer vilka 

kulturella mål han strävar efter och vilka medel han använder för 

att nå dessa mål (Merton 1957)* I denna ram kan man t ex tänka sig 

att sådana missbrukare faller som stjäl för att få medel till sitt 

missbruk, med andra ord stöld primärt på grund av vinning. En del 

människor har enligt vår mening svårare att nå de eftersträvade 

målen med de tillåtna medlen exempelvis på grund av genetiska 

skador och/eller psykologiska och sociala hinder. Men som Cohen  

(1955) påpekar, att långt ifrån alla som stjäl gör det för att 

bli ägare till något speciellt efterlängtat som inte kan nås med 

tillåtna medel# Många kriminella ungdomar slår sig samman till 

gäng och stjäl enligt Cohen "for the hell of it", Detta tyder i 

sin tur på att en stöld kan vara ett sätt att avreagera sig, något 

som anknyter till psykoanalytiska resonemang ovan. 

Perris (1974) har påpekat "att olika teorier kompletterar var

andra, så att de olika faktoruppsättningarna ger varandra kom

pletterande eller alternativa förklaringar". Detta har inspirerat 

oss till en teori som bygger på en multifaktoriell bakgrund till 

uppkomst av kriminellt beteende. 

Egen teori 

Vid studier av kriminologisk litteratur och i klinisk verksamhet 

har vi "blivit övertygade om att de olika refererade undersökningar

na och förklaringsmodellerna till kriminalitet endast bidrar med 

något av verkligheten var för uppkomst av kriminella handlingar. 

Både från litteraturstudier och empiriska iakttagelser i den 

kliniska kontakten med brottslingar har en teori vuxit fram som 

kan tänkas kunna belysa den medierande faktorn mellan en multi

faktoriell bakgrund och den kriminella handlingen, Yi kallar denna 

medierande faktor för olust. 

Innebörd av termen olust 

I Ord för Ord, synonymordbok (Palmér et al i960) anges olust i 

§1 vara synonymt med: känsla av obehag, missnöje, ledsnad, leda, 

ibland nära nedstämdhet, disharmoni, I §2 anges hat, avsky. 
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I vår undersökning använder vi ordet olust som samlingsbegrepp 

för varje känsla av obehag,exempelvis frit t flytande ångest, ten

sion, nedstämdhet och bitterhet, känslor av existentiell tomhet, 

intighet, alienation och meningslöshet, hopplöshet, maktlöshet 

och hjälplöshet, 

Yi föredrar begreppet olust då det är mer omfattande än var och 

en av sina komponenter och ej bundet till speciell teori eller 

värderingar. 

Olika genetiska och traumatiska faktorer, postinfektiösa till

stånd, relations- och kommunikationsstörningar och bristande eko

nomiska resurser t ex till följd av arbetslöshet är exempel på 

olustskapande förhållanden. 

Vanligtvis reagerar människor på ett socialt adekvat sätt under 

påverkan av olustkänslor, men hereditära, somatiska, sociala, per

sonlighet smässiga och psykologiska faktorer kan samverka med den 

aktuella situationen och göra att olustkänslor aktiverar ett be

teende som är asocialt. Yi ser detta beteende som individens omed

vetna försök att återställa sin känslomässiga jämvikt (Fig 1), 

härvid kommunicerande sin olyckliga situation. 

Fig 1 

Känslomässigt 
upplevande /K 

känslo
mässig 
homeostas 

biologiska 
faktorer 

biologiska 
faktorer 

sociala 
faktorer 

sociala 
faktorer 

psykologiska 
faktorer 

psykologiska 
fak torer 
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Fig 1 visar schematiskt en individ som befinner sig' i känslo

mässig homeostas, utan störande olustkänslor. Positiva och nega

tiva sociala, psykologiska och biologiska faktorer verkar hela 

tiden på individen och ändras någon av dessa så att de negativa 

överväger rubbas balansen så att olust uppkommer, olusten ökar 

och individen måste aktivera sig för att återställa balansen. 

Positiva kompenserande sociala, psykologiska och biologiska fak

torer kan återställa balansen. 

Bakgrundsfaktorer till den typ av kriminalitet som här under

söks anser vi vara sådana som väcker olust. Detta illustreras i 

Pig 2. 

Olustskapande 
bakgrunds
faktorer 

olust 

socialt acceptabla lös
ningar, ex hjälp hos sam
hällets organ 

socialt icke-acceptabla 
lösningar, ex brott 

När olusten uppstått försöker individen göra sig av med detta 

för honom obehagliga upplevande t ex genom den kriminella hand

lingen. Detta aktiva beteende leder till att individen kan fri

göra sig från sin olust, och varje lyckad lösning underlättar för 

ett nytt aktivt beteende, men varje gång snabbare efter upplevd 

olust (Pig 3)• 

Pig 3 

brott brott brott 

homeostas homeostas homeostas 

/fv 

/ olust 

rubbning av rubbning av rubbning av 
homeostas homeostas homeostas 
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Den kriminella handlingen fungerar som positiv förstärkning genom 

att reducera en olustig känsloupplevelse, vilket kan förklara var

för den tenderar att återupprepas. Tiden för gripande ev uteblivet 

gripande samt tiden före påföljdens verkställande har betydelse 

för graden av behovstillfredsställelse, så att ett gripande under 

inledningsskedet till ett brott ger mindre behovstillfredsställelse, 

medan ett brott som kunnat fullföljas utan ingripande ger högre 

behovstillfredsställelse (Eysenck I964). Vi ser alltså den upp

repade kriminella handlingen som ett beteende som ger intermittent 

förstärkning, och som sådant mycket svårt att utsläcka, så länge 

de negativa etiologiska faktorerna kvarstår som rubbar den känslo

mässiga balansen (homeostas). 

Man kan även tänka sig att ofta upprepad kriminalitet fortsätter 

autonomt, fastän de etiologiska momenten undanröjts, något som 

man kan se hos vissa neurotiska symptom (t ex konversionssymptom). 

Det autonoma upprepade kriminella beteendet kan illustreras som i 

Fig 4. 

brott brott brott=homeostas- brott. 

homeostas 
pos.först. 

\, 
homeostas = 

^ pos. först. ̂  

rubbning av rubbning av rubbning av 
homeostas homeostas homeostas 

Fig 4 visar hur en individ som upplever en rubbning i homeostasen 
begår brott och brottet kommer att reducera olusten vilket inne

bär positiv förstärkning. Vid upprepning kommer slutligen hand

lingen "brott" att upprepas autonomt p g a den tidigare samman

kopplingen mellan brott och positiv förstärkning. 

Inom ramen för denna teori kan den kriminella handlingen även 

ses som ett sätt att kommunicera på ett icke-verbalt sätt (proto-

språk, S zasz 1961). Negativa faktorer av biologisk, social och 

psykologisk natur försätter individen i en ohållb ar och outhärdlig 

livssituation, om vilken den kriminella handlingen är ett budskap. 
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Användandet av kriminell handling som kommunikationsmedel anser vi 

kan förekomma jämsides med symboliskt - logiskt språk. Detta kan 

dock vara stört av laesionella faktorer eller psykologisk hämning. 

Ofta är språket ej så väl differentierat hos dessa människor 

(Palm 1970). För övrigt ger symboliskt - logiskt språk ej alltid 

tillräcklig utlevelse av den spänning individen känner, dessutom 

rör det sig om intensiva känslomässiga olustupplevelser, som 

tar sig kriminella uttryck. 

Frågeställningar 

Yår teori innebär således att det kriminella beteende som här 

avses är ett uttryck för olust, och att denna olust bör ses mot 

en multifaktoriell bakgrund. 

Utifrån litteratur och empirisk kunskap är bl a genetiska och 

traumatiska faktorer, postinfektiösa tillstånd, relations- och 

kommunikationsstörningar och bristande ekonomiska resurser olust-

skapande. 

Yi antar, att såväl hereditärt som tidigare i livet och i aktuell 

situation det finns olustskapande faktorer av biologisk, psyko

logisk och social art hos de kriminella, i större omfattning än 

hos en icke-kriminell frisk jämförelsegrupp. Med detta antagande 

som grund har vi formulerat nedanstående hypoteser. 

Bakgrundsfaktorer till olust 

Sådana faktorer är: 

a) heredo-familjära 

större psykisk och somatisk sjuklighet i familjen 

fler fall av missbruk i familjen 

fler fall av kriminalitet i familjen 

mer stridigheter i hemmet 

b) personliga faktorer 

större främlingskänsla inför föräldrarna och kommunikations

svårigheter 

sämre skolanpassning 

mer egen psykisk och somatisk sjuklighet 
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Aktuella uttryck för olust 

sämre arbetsanpassning 

sämre ekonomi 

mer eget missbruk 

upplevelse av sig själva som icke-framgångsrika 

otillfredsställda psykogena "behov 

kort tidsperspektiv 

"brottet föregås av olust 

"brottet reducerar olust 

Om förhållandena kring brottet antar vi i övrigt 

mer kontakter med andra kriminellt belastade personer 

upptäcktsrisken verkar endast avskräckande på icke-kriminella 
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Kapitel II Material och statistisk undersökningsmetodik 

Brottsrubricering 

I det inledande kapitlet har vi diskuterat allmänt om kriminali

tet kontra icke-kriminalitet. Detta arbete kommer företrädesvis 

att handla om människor som åtalats och som dömts för egendoms

brott. Dessa "brott debuterar tidigt och förekommer i alla samhälls

klasser (Carlsson 1972). De har stor generalitet och svarar för 

en hög procent av den s k "dolda "brottsligheten" (jfr Kap i). 

I 8 Kap i "brottsbalken står stadgat om tillgreppsbrott. Dessa 

är stöld, snatteri, bodräkt, grov stöld, rån, grovt rån, till

grepp av fortskaffningsmedel, egenmäktigt förfarande, självtäckt 

och olovlig kraftavledning. Snatteri uteslöts då detta brott 

ofta reds ut på plats, och i alltför ringa omfattning och under 

okontrollerbara förhållanden leder till åtal. Bodräkt, som är en 

specialsituation av stöld, uteslöts p g a sin relativt ringa före

komst. Vi beslöt även undanta rånbrotten från vår brottsgrupp. I 

dem finns en komponent av våld mot person som gör att det ur 

psykologisk synvinkel inte är självklart att de är jämförbara med 

stöld, som är den brottstyp som vi huvudsakligast intresserat oss 

för. Vi ansåg inte heller att egenmäktigt förfarande, självtäckt 

och olovlig kraftavledning var psykologiskt likställt. Däremot 

ansåg vi att försök till de av oss medtagna brotten skulle ingå. 

Det kan ofta vara tillfälligheter som avgör om brottet hinner 

fullbordas eller inte så att brottsrubriceringen kommer att bli 

stöld eller försök till stöld, men de omständigheter som initierat 

handlingen bör vara desamma. 

Vi bestämde oss för en prospektiv uppläggning av undersökningen, 

för att få så aktuella data som möjligt. Av praktiska skäl beslöt 

vi att endast personer som skulle komma att dömas vid någon av 

Umeås två tingsrätter, Umeå och Umebygdens tingsrätt, skulle ingå. 

För att få en enhetlig uttagningsprincip skulle stöld, grov 

stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel eller försök till någon 

av dessa tre vara någon av åtalspunkterna, undantaget §7-gruppen. 

Den dömde skulle vara 18 år fyllda och inte vara föremål för vård 

enligt barnavårdslagen. Anledningen till detta är vad som stadgas 

i 1§, lag den 20 mars 1964 me(^ särskilda bestämmelser om unga lag
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överträdare: "Har "brott "begåtts av någon som vid tiden för "brottet 

ej fyllt aderton år, må utöver vad som följer av 20 kap 7§ i rätte

gångsbalken, åklagare besluta att ej tala å "brottet", och vad som 

stadgas i 3*1 kap 1§ i brottsbalken "kan den som begått brottslig 

gärning bliva föremål för vård enligt barnavårdslagen, må rätten, 

efter hörande av barnavårdsnämnd eller, i fråga om den som är 

inskriven såsom elev vid ungdomsvårdsskola, skolans styrelse 

överlämna åt nämnden eller styrelsen att föranstalta om erforder

lig vård". Yi har i dessa fall följt principen att ej medta sådan 

person i undersökningen som redan har vård av barnavårdsnämnden 

eller är intagen för vård på ungdomsvårdsskola även om de skulle 

ha fyllt 18 år. 

Undersökningsgrupper och urvalsprinciper 

För att kunna jämföra personer vars brottsliga verksamhet är 

av olika svårighetsgrad bestämde vi oss för att undersöka dels 

sådana som för första gången dömts för tillgreppsbrott, dels 

sådana som för första gången dömts till fängelse för tillgrepps

brott. Yidare, genom att ta med en grupp människor där domstol 

förordnat om läkarintyg enligt lagen om personundersökning vid 

brottmål (sk §7-intyg), skulle en jämförelse kunna göras med 

personer som både begått brott och ifrågasatts som psykiskt sjuka. 

Den första undersökningsgruppen skulle utgöras av sådana som för 

första gången åtalats och dömts för vissa tillgreppsbrott efter 

fyllda 18 år. Möjligheten finns dock att någon tidigare över

lämnats till vård enligt barnavårdslagen men ej kvarstår ander 

barnavårdsnämndens övervakning. Den andra undersökningsgruppen 

skulle bestå av människor, ej tidigare dömda till fängelse, där 

omständigheterna kring det aktuella brottstillfället bedömts som 

så allvarliga att vederbörande dömts till fängelse. Båda dessa 

grupper skulle utgöras av konsekutiva fall. Den tredje undersök

ningsgruppen slutligen, skulle vara sådan där rätten förordnat om 

s k §7-intyg. Yar tredje person som av tingsrätterna i Umeå hän

visades till s k §7-undersökning skulle hänvisas till den av för

fattarna som är läkare. Det första 1J året hänvisades var tredje 

och därefter skulle varannan hänvisas för att fortare få undersök

ningsgruppen fulltalig. 
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I alla grupper skulle såväl män som kvinnor medtas, då vår teori 

att olust föregår "brott, förutsätts gälla generellt för män och 

kvinnor. 

Då vi även ämnade belysa de kriminella gruppernas relationer i 

familjen och upplevelser i "barndomen, bestämde vi oss för att för

söka få med föräldrar och ett syskon, i första hand närmast lik-

könade, i undersökningen. 

Vi beslöt att ha värnpliktiga som jämförelsegrupper. Vi ansåg 

värnpliktiga som acceptabla då undersökningsgrupperna förväntades 

vara ungefär i värnpliktsålder och huvudsakligen män. Den första 

jämförelsegruppen skulle utgöras av värnpliktiga vilka hänvisats 

till psykiatrisk konsult av förbandsläkare p g a psykiska besvär 

(VplK). Anledningen till att denna grupp ansågs lämplig, var att 

dessa personer hade mött en situation som de inte klarat av och 

på vilka de reagerade med olust. De valde att kommunicera sin 

olust genom att söka till den militära sjukvården. Enligt vår upp

fattning är detta ett av de socialt adekvata sätten (se sid 16) 

att kommunicera olust, medan den kriminella handlingen utgör 

kommunikationsmedlet för andra. 

Den andra jämförelsegruppen- skulle bestå av sådana värnpliktiga 

som ej hänvisats till konsult p g a psykiska besvär (VplF). Jäm

förelsegruppen utan psykiska besvär utvaldes efter matchning i 

variablerna skolutbildning och hemort. En tredje Vpl-grupp på 

30 konsultfall har deltagit i en förstudie till undersökningen 

med EPI (VplK2). 

För jämförelsegrupperna planerade vi ej kontakt med familjerna, 

utan beslöt oss för att begränsa oss till anamnestiska data. 

Jämförelsegrupperna, dvs VplK och VplF bestämdes till 30 

värnpliktiga vardera. Antalet i dessa grupper fick vi beräkna i 

förväg, då tillstånd krävdes från de militära myndigheterna. För 

att med säkerhet få 20 frivilliga beslöt vi att begära tillstånd 

att få undersöka 30 personer. Då dessa två grupper presenteras 

sammanslagna benämns de Vpl-gruppen. 
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Gruppstorlek 

Varje undersökningsgrupp, dvs "förstagångsdömda" (FD), "första 

gången i fängelse" (FF) och "§7-gruppen" (§?) skulle "bestå av minst 

20 personer frånräknat sådana som ej velat deltaga. Då dessa tre 

grupper presenteras sammanslagna "benämns de den kriminella (Krim) 

gruppen. 

Denna gruppstorlek valdes med hänsyn till att gruppen skulle 

kunna insamlas inom en sådan tidsrymd att påverkan av samhälls

faktorer skulle vara likartad. 

Tabell IIs 1 redovisar antalet undersökningspersoner som tillfrågats, 

antal som deltagit samt kön och åldersfördelning (medianvärde x* ) 

Undersöknings
grupper 

Till
frågade 

Vägrat Deltagit Män Kvinnor Ålder 
(år) 

FD 29 9 20 19 1 20 

FF 22 2 20 19 1 23 

§7 20 0 20 16 4 26 

VplK 30 0 30 30 0 20 

VplF 30 0 30 30 0 20 

Materialinsamling 

Uppgifter om vilka som dömts (FD och FF) inhämtades vid tings

rätterna ur domstolens akter. Sedan domen vunnit laga kraft, sökte 

vi kontakt per telefon eller personligen, förklarade vilka vi var, 

vårt ärende och "bad om ett sammanträffa nde. Vägrade man, gjorde 

vi inga ytterligare påstötningar, av etiska skäl. För att erhålla 

planerade antalet 20 undersökningspersoner tillfrågades i FD-

gruppen 29 och i FF-gruppen 22. 

Därefter träffade vi undersökningspersonen och genomförde under

sökningen. Alla undersökningspersoner har undersökts var för sig. 

Undersökningstiden för varje deltagare har i genomsnitt varat 

2'2 - 3 timmar. Efter undersökningen "bad vi om tillåtelse att t ill

fråga även föräldrar och syskon. Fick vi detta tillstånd tog vi 

kontakt med anhöriga, också per telefon, och framförde vårt ärende. 
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I de fall även dessa varit villiga att delta i -undersökningen har 

sammanträffande ordnats, vanligen i undersökningspersonens hem. 

Detta har av de flesta föräldrar ansetts som den bekvämaste lös

ningen. Somliga har dock kommit till psykiatriska klinikens mottag

ning. 

Bortfall av familjemedlemmar 

Det har funnits ett stort psykologiskt motstånd mot att ge oss 

tillstånd att kontakta anhöriga. Man har inte velat "blanda in dem 

i sådant som har med kriminalitet att göra. Ofta var föräldrar 

och syskon inte införsatta i vad som hade försiggått. Angivna 

skäl från anhörig till att ej vilja delta har varit "bl a att det 

ej uppfattades som deras angelägenhet, att man inte haft lust 

eller haft "läkarskräck". Några har förhalat sammanträffandet och 

varit oanträffbara så länge att vi tolkat detta som ett indirekt 

meddelande om att de ej velat delta i undersökningen. 

Tabell 11:2 Antal syskon, mödrar och fäder som deltagit, ej får 

vidtalas, har vägrat, är döda el. saknas av andra skäl 

FD FF §7 

Deltagit 8 4 11 

Syskon Får ej vidtalas 1 9 0 
Syskon Får ej vidtalas 

Vägrat 5 5 6 

Saknas 6 2 3 

Deltagit 9 3 5 

Får ej vidtalas 4 7 2 

Fäder Vägrat 4 2 3 

Saknas 1 1 1 

Döda 2 7 9 

Deltagit 12 7 7 

Får ej vidtalas 4 8 1 

Mödrar Vägrat 4 3 6 

Saknas 0 1 1 

Döda 0 1 5 
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Undersökningsperioder 

FD-gruppen och deras familjer undersöktes mellan den l/6 1973 

och den I/5 1975. 

FF-gruppen och deras familjer undersöktes mellan den I/9 1974 

och den 1/9 1976. 

§7-fallen och deras familjer undersöktes mellan den i/i 1974 

och den i/il 1975* 

De värnpliktiga som sökt psykiatrisk konsult undersöktes under 

tiden juni - augusti 1973* 

Den matchade värnpliktsgruppen undersöktes under tiden oktober 

- november 1973 och en re-testning av dessa skedde under tiden 

december 1973 - januari 1974« 

Analys av dem som tillfrågats men som e.j deltagit i Krim-gruppen 

För att kunna nå det planerade antalet, 20 personer, i FD-gruppen 

har vi frågat 29 personer. 

Information om dem som vägrat delta är samlad från personunder

sökningar. Det rör sig om nio fall, varav en kvinna, i ålders-

intervallet 1.8-48 år, där sju personer är under 24 år. Denna för

delning i kön och ålder skiljer sig inte från de undersökta i denna 

grupp. Bland dem som ej kommit att ingå i undersökningen förekommer 

en med alkoholproblem och tre med tidigare kriminalitet, vilket 

förefaller mindre än i den undersökta gruppen. Hos fem av de nio 

förekommer aktuell psykisk sjukdom eller insufficiens. Hos två 

förekommer andra sviter efter svåra somatiska sjukdomar. Detta är 

klart mer än i den undersökta gruppen. Två har problem på arbets

marknaden. Fyra var berusade då brottet begicks och hos åtta av 

nio anges brottet som en oförklarlig impulshandling. Således tycks 

de personer som ej kommit med i undersökningen ha mer psykisk och 

fysisk insufficiens än de som deltagit. De personer som ej del

tagit säger sig uppleva brottet som något oförklarligt och främman

de som de inte vi ll kannas vid, "man är väl inte kriminell för att 

man har råkat göra något sådant här". Skäl att inte ställa upp i 

undersökningen har genomgående varit att man kände sig generad över 

det som inträffat och helst av allt ville glömma. Någon har varit 

oanträffbar trots ett flertal telefonpåringningar och besök i 

bostaden. 



27 

För att kunna nå det planerade antalet, 20 personer, i FF~gruppen 

har vi tillfrågat 22 personer. 

De två som ej velat delta är i 20-årsåldern, och är kända av 

barnavårdsnämnden sedan tidiga tonåren för missbruk av alkohol och 

för kriminalitet. I personundersökningarna har påpekats, att "båda 

haft goda hemförhållanden. Båda har haft anpassningsproblem i 

skolan och på arbetsmarknaden. Brotten har begåtts under alkohol

påverkan. Av tillgängliga sociala data framkommer inget som talar 

för att dessa två personer skiljer sig på något systematiskt sätt 

från de personer som ingår i vår fängelsegrupp. 

Angivna skäl till att inte delta har varit att man inte haft 

lust. 

För att nå det planerade antalet, 20 personer, i §7-gruppen har 

vi endast behövt fråga 20 personer. 

Dessa personer har tillfrågats i samband med undersökning (till 

vilken de är skyldiga att inställa sig) för utfärdande av intyg, 

om de kunde tänka sig att,utanför sin skyldighet, medverka i vår 

undersökning. 

Statistisk undersökningsmetodik 
2 Om inte annat särskilt anges, har chi -testning, för prövning 

av skillnader mellan grupper, använts. 

För p<L .05 utsätts symbolen 

för p< .01 * 

för pC.001 -"- ** 
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Kapitel III Metoder 

Målsättningen vid val av metoder har framför allt varit att 

"belysa kriminellas upplevelser av sina känslor, sina anhöriga och 

sin nära sociala miljö från olika infallsvinklar. 

Något tillgängligt testbatteri för en sådan undersökning har vi 

inte funnit. 

Av den anledningen har vi planerat att dels använda oss av be

fintliga metoder, dels utveckla undersökningsmetoder som kunde 

täcka de aspekter vi ville belysa med vår undersökning. 

Med de uppgifter som vi insamlat har vi tänkt få möjlighet att 

analysera förekomst av olust, medveten eller omedveten. 

De metoder vi valt kommer i det följande att motiveras och be

skrivas. Testbatteriet omfattar följande undersökningsmetoder: 

Strukturerad intervju, fallbeskrivningar, skattningsschema för 

likhet i attityder, skattningsformulär för hur man tror mor resp 

far skulle bedöma sig själv, relationsschema, självskattnings-

formulär, CMPS, TAT, personligt färgval, personligt tidsperspektiv 

och experimentell smärta. 

Strukturerad intervju 

Som en allmän kontaktyta till dem som skulle undersökas, och som 

grundval för insamlandet av bakgrundsdata, men framför allt för 

att få den undersöktes upplevelse av sin uppväxttid, sin nuvarande 

situation och av sig själv, konstruerade vi en strukturerad inter

vju. I denna intervju skulle även finnas möjlighet för den under

sökte att presentera sin egen inställning till brott och varför man 

begår brott. Intervjun skulle ge oss en omfattande psykiatrisk 

anamnes inkluderande uppgifter om eventuellt missbruk. Den struk

turerade intervjun utgör grundstommen i undersökningen, och är 

sammansatt med utgångspunkt från vår referensram och våra specifi

cerade hypoteser (Bilaga i). Frågorna var skriftliga, men har fram

ställts muntligen, och svaren ifyllts av undersökaren. Detta for 

att få så likartade betingelser som möjligt i intervjun. 
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Fallbeskrivnin gar 

Fallbeskrivningar av varje undersökningsperson i de kriminella 

grupperna avsåg att belysa vars och ens utveckling och livssitua

tion fram tom aktuellt brott, I fallbeskrivningarna framträder 

den enskilde individen bakom gruppjämförelserna. 

Skattningsschema för likhet i attityder 

Som ett grovt mått på likhet i attityder mellan den undersökte 

och dennes föräldrar konstruerade vi ett skattningsschema för 

likhet i attityder (Bilaga 2), Yi ville utröna om denna enkla 

metod skulle kunna ge information för att belysa vår hypotes, 

att de kriminella känner större främlingskänsla inför sina för

äldrar än jämförelsegruppen# Skattningsschemat utgörs av samma 

typ av skala som självskattningsformuläret. Administrationen av 

testet har också skett på samma sätt (se självskattningsformuläret). 

Skattningsformulär för hur man tror mor resp far skulle bedöma sig 

själv 

Vi har använt det av oss konstruerade frågeformuläret (som pre

senteras på sid 3û) även för bedömning av mor och far. Den under

sökte får först bedöma sig själv och senare får han ett nytt 

formulär, där bedöma sig själv bytts ut mot hur du tror din mor 

skulle bedöma sig själv och slutligen ytterligare ett för skatt

ning av hur du tror din far skulle bedöma sig själv. 

Vi menar, att vi därigenom får fram undersökningspersonernas 

upplevelse av sina föräldrar. Att projektioner ingår i dessa skatt

ningar är sannolikt, men deras upplevelser av föräldrarna inklusive 

projektioner, är ändå det som de reagerar på. 

Relationsschema 

För att belysa sociala relationer har vi konstruerat ett fråge

formulär av typ ofullständiga meningar, där den undersökte får 

fylla i vilka människor som han vill ha omkring sig, och vilka 

han vill undvika eller stöta bort. Detta formulär har vi kallat 

Relationsschema (Bilaga 3)* 

Resultaten av de metoder som hittills presenterats avses,till

sammans med fallbeskrivningarna,bilda underlag för en global bedöm
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ning av de kriminellas "bakgrund, nuvarande livssituation samt 

deras sociala relationer. 

S.jälvskattningsf ormulär 

För att "belysa de speciella frågeställningar angående olust, som 

vi haft inför denna undersökning ingår det här presenterade själv-

skattningsschemat som ett komplement till den strukturerade inter

vjun, I stället för att undersökaren "bedömer relevanta variabler, 

får de undersökta själva skatta dessa variabler. En av fördelarna 

med skattningsmetoden är att beskrivningen kan bli mer differen

tierad än en intervju, på grund av att skattningsmetoden kan inne

hålla så många fler frågor som alla presenteras på samma sätt, 

vilket inte alltid är möjligt i en intervju. Skattningsschemat är 

betydligt mindre tidskrävande än motsvarande intervju, vilket är 

viktigt då undersökningen ändå tar 2-3 timmar per undersöknings

person. 

De variabler som skattas, är inte tänkta att beskriva personlig

heten i första hand, utan skall belysa olust och olustframkallande 

upplevelser. En del av variablerna kan dock även betraktas som 

beskrivande personlighetsvariabler. 

Vi anser,att dessa variabler är situationsbundna, och har inte 

"relative consistency" som s k traits har (Magnusson 1975). Det 

innebär, att vi menar att den aktuella livssituationen påverkar 

skattningarna. Att en persons självuppfattning är beroende av den 

omedelbara miljön har även visats av Ludwig & Maehr (1967) och 

Soarés & Soarés (1969)- Dessutom inverkar begåvningsnivån på en 

persons självskattning (Goulet & Barclay 19^7, Palm 1970) liksom 

psykofarmaka (Nyländer & Palm 1970) och sjukdom (Coppen & Metcalfe  

1965, Perris 1971). 

Vi beslöt, att formuläret skulle bestå av grafiska skalor, var 

och en beskrivande olika aspekter av känslor och beteenden. Varje 

skala är en 6-punktsskala. Vid de grafiska linjernas ändpunkter 

finns påståenden som är varandras motsatser. Exempel på påståenden 

som förekommer i testet är: lätt arg - aldrig arg, har ofta sam

vetskval - har aldrig samvetskval. Den som skattas skall markera 

med ett kryss på linjen den punkt på skalan som motsvarar hans 

uppfattning om sig själv (instruktion och test i Bilaga 2). 
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Vid sammanställning av materialet reducerades 6-punktsskalorna 

till 3-punktsskalor genom att vi förde samman de två längst till 

vänster, de två mellersta, de två längst till höger, till vardera 

en punkt. Varje variabel är således indelad i tre kategorier, där 

den pol som vi uppfattat som den mest positiva gavs benämningen 1, 

den pol som vi uppfattat som mindre positiv gavs "benämningen 3 0°h 

den däremellan benämningen 2. 

Till 23 värnpliktiga och 20 sjuksköterskeelever har testet admi

nistrerats i grupp för att ge material till en faktoranalytisk 

studie. Testgruppen utgjordes, utan bortfall, av sådana som var 

närvarande i tjänstgöring eller undervisning på en av oss utvald 

dag. 

Syftet med faktoranalysen var att sammanföra frågor som korre

lerar med varandra till "higher order factors". Således enligt 

Galtung (1970) "variables are apportioned to factors in degrees, 

and not in terms of either - or, yielding a much more realistic 

picture of the topography of variables used in an investigation". 

I faktoranalysen ingår variablerna benämnda från 1 till % 

En faktoranalys genomfördes och resultatet av denna redovisas i 

Tabellerna Ills 1-4» 

Utifrån den roterade faktormatrisen grupperades variablerna på 

fem faktorer, så att variabler med en korrelation på minst .40 

med en faktor fördes under faktorn i fråga. Vi följde regeln att 

om en variabel hade en korrelation på minst .40 under två faktorer, 

förde vi variabeln till den faktor med vilken den hade den högsta 

korrelationen. Undantag gjordes för variabeln spänd - avslappnad 

och ful-vacker. Se nedan. 

Därefter presenterade vi variablerna med namnförslag, grupperade 

i de fem faktorerna, även de med namnförslag till en expertgrupp 

bestående av sju psykiatriker och åtta psykologer (ett bortfall 

ur psykologgruppen gör sju psykologer) för s k expertvalidering. 

Experterna skulle ta ställning till följande: namn på variablerna, 

sammanfattande benämning på faktorn samt huruvida någon av variab

lerna föreföll irrelevant för faktorn. 
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Tabell 111:1 Faktormatris 

Variabel 

1. Glad-ledsen 0 .43 -0.55 -0 .05 0.15 -0.14 

2 « Lätt arg-aldrig arg 0 .32 0.46 0 .09 -0.59 -0.10 

3. ïmpuls iv-e ft ert änks am -0 .32 0.40 0 .13 -0.53 0.05 

4. Noggrann-dåligt ord
ningssinne 

0 .08 -0.23 0 .67 -0.05 0.46 

5. Uthållig-ger lätt upp 0 .52 -0.12 0 .18 0.10 -0.19 

6. Mindervärdeskänslor-
gott självförtroende 

0 .53 -0.10 -0 .14 -0.46 -0.04 

7. Inbunden-öppen 0 .58 -0.46 -0 .27 0.10 -0.02 

8. ÄngsIig-lugn 0 .58 0.34 0 .29 0.16 -0.09 

9. Driver sin vilja igenom
ger efter 

0 .43 

CM CM O
 0 .03 -0.12 0.38 

10. Optimistisk-missmodig 0 .67 0.15 0 .03 0.24 0.30 

11. Dagdrömmare-realist 0 .37 -0.35 0 .42 0.07 -0.32 

12. Tar egna initiativ-
vill fråga andra 

0 .53 -0.34 0 .18 -0.03 0.06 

13. Lycklig som barn
olycklig som barn 

0 .34 0.14 -0 .39 -0.16 0.63 

14. Spänd-avslappnad 0 .58 0.53 0 .13 0.27 0.10 

15. Tänker länge på en oför-
rätt-glömmer fort en 
oförrätt 

0 .55 0.30 -0 .49 -0.16 -0.29 

16. Lyckats bra i skolan-
lyckats dåligt i skolan 

0 .24 

CM O
 
O
 1 0 .59 -0.02 0.17 

17. Självsäker-osäker 0 .11 -0.47 0 .22 -0.57 -0.19 

18. Anpassar sig lätt till nya 
situationer-vill helst ha 
kvar gamla vanor 

0 .45 0.03 -0 .11 0.05 -0.25 

19. Har ofta samvetskval-
har aldrig samvetskval 

0 .52 0.41 -0 

CM o
 •
 -0.07 -0.29 

20. Lyckats bra i arbetet-
lyckats dåligt i arbetet 

0 .49 0.05 -0 .25 -0.26 0.31 

21 . Känslig för vad andra 
tycker och tänker-bryr sig 
inte om andras åsikter 

0 .30 -0.19 -0 .18 -0.07 0.24 

22. Blir fort irriterad-
11 tål mycket" 

0 .67 0.13 0 .03 -0.16 0.03 
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23# Blir fort trött-stor 0.66 0.03 0.13 -0.08 0.01 
energi 

24. Yill gärna vara för sig 0.20 -0.25 -0.31 -0.01 -0.40 
själv-vill gärna vara 
med andra 

25. Ful-vacker -0.10 -0.32 -0.53 0.12 0.31 

26. Yill alltid vara bäst- -0.24 -0.47 -0.02 -0.53 0.00 
står gärna tillbaka 
för andra 

27. God kamrat-dålig kamrat O.63 -0.20 -O.O4 0.20 -0.02 

Tabell 111:2 Eigenvalues och kumulativ proportion av total

variansen 

Eigenvalues 

5.67431 2.66734 2.19662 1.88764 1.75665 

Kumulativ proportion av totalvariansen 

0.21016 0.30895 0.39031 O.46O22 O.52528 
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Tabell III s 3 Roterad faktormatris 

Variabel 

1. Glad-ledsen -0 .13 -0 .71 -0 .01 0. 03 0 «12 

2. Lätt arg-aldrig arg -0 .18 0 .30 0 .03 -0. 74 0 .14 

3. Impulsiv-eftertänksam -0 .25 0 .67 0 .07 -0. 22 -0 .06 

4. Noggrann-dåligt ord
ningssinne 

-0 .09 -0 .05 0 .83 0. 11 0 .12 

5. Uthållig-ger lätt upp 0 .06 -0 .48 0 .13 -0. 33 -0 .00 

6 • Mindervärde skänslor-
gott självförtroende 

-0 .33 -0 .21 -0 .07 -0. 46 0 .39 

7. Inbunden-öppen -0 .06 -0 .68 -0 .15 -0. 05 0 .37 

8. ÄngsIig-lugn 0 .39 -0 .23 0 .23 -0. 56 -0 .00 

9. Driver sin vilja igenom
ger efter 

-0 .06 -0 .24 0 • 26 -0. 07 0 .51 

10. Optimistisk-missmodig 0 .45 -0 .31 0 .20 -0. 30 0 .43 

11. Dagdrömmare-realist -0 .16 -0 .57 0 .29 -0. 21 -0 .24 

12. Tar egna initiativ-
vill fråga andra 

-0 .11 -0 .50 0 .27 -0. 18 0 .24 

13. Lycklig som barn
olycklig som barn 

0 .16 0 .14 -0 .04 -0. 06 0 .81 

14. Spänd-avslappnad 0 .63 -0 .09 0 • 16 -0. 51 0 .16 

15. Tänker länge på en oför-
rätt-glömmer fort en 
oförrätt 

0 .11 -0 .15 -0 .53 -0. 60 0 .26 

16. Lyckats bra i skolan-
lyckats dåligt i skolan 

0 .02 -0 .11 0 .63 -0. 18 -0 .02 

17. Självsäker-osäker -0 .74 -0 .20 0 .17 -0. 16 0 .00 

18. Anpassar sig lätt till nya 
situationer-vill helst ha 
kvar gamla vanor 

0 .09 -0 .34 -0 .17 -0. 35 0 .05 

19. Har ofta samvetskval-
har aldrig samvetskval 

0 .20 -0 .11 -0 .14 -0. 67 0 .01 

20. Lyckats bra i arbetet-
lyckats dåligt i arbetet 

-0 .01 -0 .07 -0 .03 -0. 29 0 .61 

21. Känslig för vad andra 
tycker och tänker-bryr sig 
inte om andras åsikter 

-0 .05 -0 .20 -0 .00 0. 00 0 .42 

22. Blir fort irriterad-
"tål mycket" 

0 .07 -0 .25 0 .10 -0. 55 0 .34 
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23. Blir fort trött-stor 0,06 -0.35 0.17 -0.49 0.25 
energi 

24. Vill gärna vara för sig -0.18 -0.39 -O.4I -0.09 -O.05 
själv-vill gärna vara 
med andra 

25. Ful-vacker -0.01 -O.O9 —0.31 O.48 O.42 

26. Vill alltid vara bäst- -0.72 O.O5 0.02 0.19 O.O7 
•står gärna tillbaka 
för andra 

27. God kamrat-dålig kamrat 0.16 -0.59 O.O4 -0.21 0.25 



Tabell 111:4 Korrelationsmatris 

Variabel 

1. Glad-ledsen 

2. Lätt arg-aldrig arg 

3. Impulsiv-eftertänksam 

4. Noggrann-dåligt ordnings
sinne 

5. Uthållig-ger lätt upp 

6. Mindervärdeskänslor-
gott självförtroende 

7. Inbunden-öppen 

8. Ängslig-lugn 

9. Driver sin vilja igenom
ger efter 

10. Optimistisk-missmodig 

11. Dagdrömmare-realist 

12. Tar egna initiativ-
vill fråga andra 

13. Lycklig som barn-
olycklig som barn 

1 4 .  Spänd-avslappnad 

15. Tänker länge på en 
oförrätt-glömmer fort 
en oförrätt 

16. Lyckats bra i skolan-
lyckats dåligt i skolan 

17» Självsäker-osäker 

18. Anpassar sig lätt till nya 
situationer-vill helst ha 
kvar gamla vanor 

19» Har ofta samvetskval-
har aldrig samvetskval 

20. Lyckats bra i arbetet-
lyckats dåligt i arbetet 

21. Känslig för vad andra tycker 
och tänker-bryr sig inte om 
andras åsikter 

22. Blir fort irriterad-
"tål mycket" 

23. Blir fort trött-stor energi 

2 4 .  Vill gärna vara för sig 
själv-vill gärna vara med 
andra 

25. Ful-vacker 

26. Vill alltid vara bäst-står 
gärna tillbaka för andra 

27. God kamrat-dålig kamrat 
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Den slutliga sammansättningen av faktorerna efter expertvali-

deringen framgår av Tabell 111:5 

Tabell 111:5 Slutlig sammansättning av faktorerna 

Faktor 1 

Optimistisk-missmodig (framtidssyn) .45 

Självsäker-osäker (självsäkerhet) -.74 

Vill alltid vara bäst-står gärna tillbaka för andra 
(framåtanda) -*72 

Faktor II 

Glad-ledsen (stämningsläge) -.71 

Impulsiv-eftertänksam (impulsivitet) .67 

Uthållig-ger lätt upp (uthållighet) -.48 

Inbunden-öppen (kontaktförmåga) -.68 

Dagdrömmare-realist (verklighetsförankring) -.57 

Tar egna initiativ-vill fråga andra (initiativrikedom) -.50 

God kamrat-dålig kamrat (pålitlighet i individrelationer) -.59 

Faktor III 

Noggrann-dåligt ordningssinne (ordningssinne) .83 

Lyckats bra i skolan-lyckats dåligt i skolan (skolprestation) .63 

Vill gärna vara med andra-vill gärna vara för sig själv -•41 
(sällskaplighet) 

Faktor IV 

Lätt arg-aldrig arg (aggressivitet) -.74 

Mindervärdeskänslor-gott självförtroende (självförtroende) -.46 

Ängslig-lugn (ängslan) -.56 

Spänd-avslappnad (spänning) -.51 

Tänker länge på en oförrätt-glömmer fort en oförrätt 
(långsinthet) -.60 

Har ofta samvetskval-har aldrig samvetskval (samvete) -.67 

Blir fort irriterad-tål mycket (irritabilitet) -»55 

Blir fort trött-stor energi (energitillgång) -#49 

Faktor V 

Driver sin vilja igenom-ger efter (viljestyrka) .51 
Lycklig söm barn-olycklig som barn (barndomstid) .81 
Lyckats bra i arbetet-lyckats dåligt i arbetet (arbetspresta
tion) .61 
Känslig för vad andra tycker och tänker-bryr sig inte om 
andras åsikter (självständighet) .42 

Ful-vacker (självuppfattning) .42 
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Faktor I bestod efter vår ursprungliga sammanställning av fyra 

variabler. Variabeln "spänning" med korrelation .63 i faktor 1 och 

som även har korrelation-« 51 med faktor IV bedömdes bättre höra 

samman ined faktor IV och flyttades dit. Variabeln "självuppfatt

ning" med korrelationen .48 i faktor IV korrelerar .42 med faktor 

V och har efter expertvalideringens utfall flyttats till denna 

faktor. 

Kommentar till tabell över slutlig sammansättning av faktorerna 

Faktor I innehåller tre variabler: den första har vi gett namnet 

framtidssyn eller livshållning, den andra självsäkerhet och den 

tredje framåtanda. Den kan även ses som självhävdelse och själv

säkerhet. Hela faktorn omfattar således en slags livshållning 

som i sin ena pol har optimism-självsäkerhet och önskan om att 

vara bäst och i andra polen missmod, osäkerhet och benägenhet att 

stå tillbaka för andra. 

Faktor II innehåller sju variabler betecknade stämningsläge,, 

impulsivitet eller omedelbarhet, uthållighet, kontaktförmåga, i 

mening kontaktyta alltså förmåga att skapa nya kontakter och 

troligen ej något uttryck för djupet i kontakten. Vidare verklig-

hetsförankring, initiativrikedom och pålitlighet i individrela

tionen. Faktorn omfattar känsloutflöde och kanalisering av känslor. 

Ena sidan bildas av: glad-impulsiv-uthållig-öppen-realist-tar 

egna initiativ och god kamrat. Andra sidan bildas av: ledsen-

eftertänksam-ger lätt upp-inbunden-dagdrömmare-vill fråga andra 

och dålig kamrat. 

Faktor III innehåller tre variabler, som enligt vår uppfattning 

innebär ordningssinne, skolprestation och sällskaplighet. Vid 

konstruktion av variablerna övervägde vi termen slarvig som mot

pol till noggrann, men avvisade den som onödigt värdeladdad. 

Faktorn innebär förmåga att följa regler i sociala sammanhang, 

att kunna inordna sig i ett socialt system. I ena polen finns: 

noggrann-lyckats bra i skolan och vill gärna vara med andra. I 

den andra polen: dåligt ordningssinne-lyckats dåligt i skolan och 

vill gärna vara för sig själv. 
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Faktor IT utgörs av åtta variabler, aggressivitet, självförtroen

de, ängslan, spänning, långsinthet, samvete, irritabilitet och 

energitillgång« Vi anser att denna faktor som en del omfattar ut

tryck för aggressivitet. En annan viktig del av faktorn ger uttryck 

för energitillgång och det är möjligt att en vidareutveckling i 

form av ännu en rotering skulle innebära att faktorn delades i 

aggressivitet och energitillgång. Detta ansåg vi inte vara ange

läget i det skede då skalans möjligheter att meningsfullt diffe

rentiera ännu inte hade utprövats# I den ena polen finns: aldrig 

arg-gott självförtroende-lugn-avslappnad-glömmer fort en oförrätt-

har aldrig samvetskval-tål mycket och stor energi. I den andra 

polen finns: lätt arg-mindervärdeskänslor-ängslig-spänd-tänker 

länge på en oförrätt-har ofta samvetskval-blir fort irriterad och 

blir fort trött. 

Faktor V omfattar fem variabler, nämligen viljestyrka, barndoms

tid, arbetsprestation, självständighet och självuppfattning, I 

expertvalideringen har framkommit att variabeln viljestyrka kanske 

i stället borde heta självförtroende» Yi tycker också att den 

variabeln handlar om självförtroende, men hela faktorn handlar 

enligt vår mening om självförtroende och självkänsla. Faktorns 

ena pol innefattar: driver sin vilja igenom-lycklig som barn-

lyckats bra i arbetet-känslig för vad andra tycker och tänker och 

vacker. Andra polen innefattar: ger efter-olycklig som barn-

lyckats dåligt i arbetet-bryr sig inte om andras åsikter och ful. 

Test - retestreliabilitet 

I ett preliminärt skede av utvecklingen av skalan utfördes en 

test-retest. Populationen utgjordes av kontrollgruppen värnplik

tiga som finns redovisad i Kapitel II. Där finns även undersök

ningsförfarandet beskrivet. Av praktiska skäl, tillgång till 

undersökningspopulation, gjordes test-retesten före expertvali

deringen. Expertvalideringen medförde sedan att två variabler 

flyttats, spänning från faktor I till IV, och självuppfattning 

från faktor IV till V. Denna förflyttning kan inte påverka test-

retestreliabiliteten i nämnvärd omfattning, varför vi inte ansett 

det nödvändigt att göra nya beräkningar. Test-retestreliabiliteten 
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framgår av Tabell III:6 

Tabell Ills 6 L i n j ä r  korrelation for test-retest av s ,j älvskattning 

av personlighetsvariabler 

Faktor I II III IY V 

I .66 

II .73 

III .54 

IV .54 

Y .54 

N=29 

De korrelationer som framkommer ur test-retestmätningen visar 

viss stabilitet för faktor I och II. För övriga variabler talar 

reliabiliteten för situationskänslighet och att de reflekterar 

en aktuell känsloupplevelse. 

CMPS 

Ett i kliniskt bruk vedertaget frågeformulär ansåg vi skulle 

bidra till att belysa individerna ur psykologisk referensram. 

CMPS (Cesarec-Marke 1968) valde vi som mest fördelaktigt, p g a 

att det erbjuder jämförelsemöjligheter med ett av de s k pro-

jektiva test vi valt, TAT. Båda bygger på Murrays personlighets

teori (Cesarec-Marke 1968). Se vidare under TAT. 

Thematic Apperception Test. Jämförelse mellan TAT och CMPS 

Thematic Apperception Test (TAT) har valts som vedertagen pro

jektiv metod för att beskrivningen av undersökningspersonerna 

även skulle omfatta omedvetna känslor. 

TAT"är en metod för att ta fram dominerande drifter, emotioner, 

sentiment, komplex och konflikter inom personligheten. Särskilt 

värde ligger i dess kraft att exponera underliggande, bortträngda 

tendenser som man inte är villig att tillstå, eller inte kan till

stå, då de är omedvetna. TAT är användbart i varje personlighets

studie och vid tolkning av beteendestörningar..." (Murray 1943)• 
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Man "berättar, enligt Morgan & Murray (1935) lika mycket om sig 

själv som om den bild man koncentrerar sig på (se även Atkinson  

1958)* Sherwood (1966) rapporterar från en undersökning att män 

projicerar mer "need for affiliation" i TAT än i självskattnings-

formulär . Young (1956) använde TAT på "delinquents" och påvisade 

att olyckliga historier var vanligast och förekom i en proportion 

på 62.8^. 

Inom ramen för denna undersökning ansåg vi det ej möjligt av 

tidsskäl, att genomföra hela TAT. Yi har därför valt ut 7 tavlor 

som vi ansåg skulle vara mest lämpliga för att undersöka sådana 

psykogena behov som framför allt är relevanta för beskrivning av 

olust. 

Bellak (1954) har sammanställt ternata som de olika tavlorna upp

väcker och vi följer i nedanstående presentation huvudsakligen 

hans framställning: 

Tavla 1 

En ung pojke som funderar över en fiol som ligger på bordet fram

för honom 

Denna tavla anses vara den mest värdefulla av TAT-tavlorna, för 

att göra uttalanden om hela personligheten. Den väcker bl a 

känslor av aggression, ångest, dominans samt behov av framgång. 

Tavla 3 BM 

På golvet lutad mot en soffa sitter en pojke hopkrupen med huvudet 

böjt mot sin högra arm 

Tavlan anses väcka känslor av aggression och depression. 

Tavla 9 BM 

Pyra män klädda i overaller ligger i gräset och tar det lugnt 

Stimulerar svar som hänför sig till aktuella relationer. 

Tavla 12BG 

En roddbåt uppdragen på åstranden i ett skogslandskap. Det finns 

inga människor på bilden 

Företrädesvis användbar för att frammana depressiva svar. 
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Tavla 13 S 

En liten pojke som sitter på tröskeln till en lada 

Framkallar liknande svar som tavla 1. 

Tavla 14 

Silhuetten av en man (eller kvinna) mot ett ljust fönster« Resten 

av tavlan är helt svart 

Uppväcker känslor av fruktan och nedstämdhet samt suicidala ten

denser. 

Tavla 20 

En svagt upplyst figur (man eller kvinna) som mitt i natten står 

lutad mot en lyktstolpe 

Provocerar framför allt fruktan. 

Instruktion och tillvägagångssätt har i stort varit det som re

kommenderats av Murray (1943) och Bellak (1954)* 

Vår utgångspunkt vid utarbetande av en modell för utvärdering 

var att få såväl en kvalitativ som en kvantitativ "beskrivning. 

Basen för vår "beskrivning har varit den av Murray (1943) pre

senterade. Han har dock en så stor mängd variabler att det inte 

varit praktiskt möjligt att utnyttja alla. Vi har inriktat oss på 

sådana variabler som varit intressanta för våra frågeställningar. 

McClelland et al (1953)» Atkinson (1958) och Clark et al (1956) 

har föreslagit utvärderingsmodeller som använts och modifierats 

av Verma (1973)• 

Vi har utvecklat dessa modeller vidare och en beskrivning av de 

variabler som medtagits följer nedan: 

Variabel för framgång: 

a. beskrivning av handling som leder till framgång 

b. förväntan om framgång 

c. beskrivning av framgång 

Variabel för aggression: 

a. beskrivning av handling som leder till aggression 

b. förväntan om/fruktan för aggression 
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c. beskrivning av aggression 

Variabel för positiv affekt: 

a. beskrivning av handling som leder till positiv affekt (är lika 

med uttryck för välbefinnande, positiva känslor) 

b. förväntan om positiv affekt 

c. beskrivning av positiv affekt 

Variabel för affiliation: 

a. beskrivning av handling som leder till affiliation (är lika 

med positiv samvaro med andra) 

b» förväntan om affiliation 

c. beskrivning av affiliation 

Variabel för autonomi: 

a. beskrivning av handling som leder till självständigt hävdande 

av den egna personen 

b. förväntan om självständigt hävdande av den egna personen 

c. beskrivning av självständigt hävdande 

Variabel för passivitet: 

a, beskrivning av handling som leder till passivitet 

b. förväntan/önskan om passivitet 

c• beskrivning av passivitet 

Variabel för misslyckande : 

a. beskrivning av fruktan för misslyckande 

b. beskrivning av hinder för att lyckas 

c# beskrivning av misslyckande 

Variabel för negativ affekt: 

a. beskrivning av fruktan för negativ affekt (är lika med uttryck 

för olust, obehag, känslor av olycka) 

b* beskrivning av hinder för positiv affekt 

c. beskrivning av negativ affekt 
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Variabel för dominans; 

a. förväntan om/fruktan för att någon skall "bli utsatt för 

dominans 

"b. "beskrivning av hinder för självständighet 

c, "beskrivning av dominans 

Varje kategori kodas från 1 till 3 beroende p å en sammanvägning 

av frekvens, intensitet och duration. 

För varje tavla kan man få en maximal poäng 3 för varje variabel. 

Maximal poäng är 21 per variabel och testtillfälle. 

Interbedömarreliabilitet 

I litteraturen finns företrädesvis redovisat interbedömarrelia

bilitet på enstaka variabler. Så har t ex Goff & IJleman ( 1973) 

reliabilitetskoefficienter mellan .86 och .96 för variabeln 

achievement, sedan de uteslutit den bedömare som hade lägst sam

stämmighet. Rodders (1973) som har mätt samstämmighet mellan två 

bedömare för variablerna achievement, aggression och nurturance 

drar slutsatsen att interbedömarreliabilitet på över .90 kan upp

nås i uppskattningen av psykogena behov från TAT-protokoll. 

Ekehammar & Magnusson (1974) har kommit fram till att olika be

dömare av TAT-protokoll upplever samma grad av säkerhet vid be

dömningen. Vidare att de olika variablerna skattas med samma 

upplevda säkerhet. 

I syfte att visa graden av samstämmighet som kan uppnås med rela

tivt lite samträning beräknades interbedömarreliabilitet efter 

samträning på 10 protokoll från det insamlade materialet. Efter 

genomgång av 10 protokoll upplevde vi ganska stor säkerhet vid 

kategoriseringen, och övergick därför till att var och en för sig 

bedöma 20 protokoll på vilka interbedömarreliabilitet sedan be

räknades. Vi ville göra beräkningar på alla variablerna, på en 

tavla och utvalde tavla 1 som den mest lämpliga. Därutöver ville 

vi bedöma åtminstone någon variabel på var och en av de övriga 

tavlorna. Vi utvalde då den eller de variabler som var mest frek-

vent förekommande på respektive tavla. Resultat redovisas i 

Tabell 111:7. 
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Tabell 111:7 Interbedömarkorrelation för de olika kodningssvaren 

i TAT (rangkorr.)(rho) 

^^•^Jayla 
Variabel^^^^ 1 3 BM 9 BM 12 BG 13 BG 14 20 

Framgång .82 .56 

Aggression .69 .92 

P.ositiv affekt .76 .82 

Affiliation .73 .45 .78 

Autonomi .62 .76 

Passivitet .76 .61 

Misslyckande .46 .73 

Negativ affekt .60 .83 

Dominans .81 1.0 

N=20 
De flesta variablerna visar god överensstämmelse mellan bedömarna. 

Den varierande överensstämmelsen på olika tavlor för samma variabel 

kan förklaras av tavlornas skilda förmåga att frammana tydliga 

projektioner av variabeln. 

Jämförelse mellan TAT och CMPS 

Eftersom TAT och CMPS bygger på samma teoretiska variabler 

(Murray 19439 Cesarec-Marke 1968) har vi gjort en jämförelse 

mellan dessa två test. Tabell III: 8 visar korrelationer mellan 

TAT-variabler och CMPS. 

Någon överensstämmelse föreligger inte mellan variablerna i de 

TAT-tavlor som vi valt och CMPS. En förklaring kan vara att den 

låga överensstämmelsen hänger samman med att TAT företrädesvis 

bidrar med omedvetet material till variabeln, medan CMPS, som ju 

är ett frågeformulär, endast speglar medvetet upplevande. Vilken 

effekt vårt urval av TAT-tavlor har haft kan vi ej bedöma. 
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Tabell 111:8 Jämförelse mellan vissa CMPS-variabler och variabler 

i TAT (Kendalls korrelation) 

Krim-gruppen, vpl-gruppen och syskongruppen 

CMPS Guilt 
feelings 

Succor-
ance 

Achieve
ment 

Affilia
tion 

Aggres
sion 

Domi
nance 

Auton
omy TAT 

Framgång 

Aggre ssion 

Positiv 
affekt 

Affiliation 

08 

00 

08 

Autonomi 04 

Passivitet 

Negativ 
affekt 

Dominans 

Personligt färgval med test - retest 

En metod, som närmast bör betraktas som projektiv, och vars använd

barhet ännu inte klargjorts, är att använda färg som uttrycksmedel 

för känslor « Yi kallar det sätt att välja färg som vi har använt oss 

av för Personligt färgval, och har med denna metod avsett att pröva 

om det är möjligt att påvisa om en bestämd färg kan kopplas samman 

med någon dominerande känsloupplevelse, t ex någon som framkommer 

från något av de övriga testen, t ex TAT. 

Kandinsk.y (1%9) menar, att varje färg har ett inneboende värde, 

en "inre klang". Genom association skulle detta färgens värde ge 

upphov till en sinnesrörelse som motsvarar färgens inre värde. Många, 

bl a Jung (1964) och Jacobi (1969) anser, att färg kan användas för 

att ge uttryck för känslor. De olika färgernas symbolvärde har be

skrivits av bland andra ovan nämnda författare och alla har i stort 

samma beskrivning av de olika färgernas symbolvärden. Vi har valt 

att följa Kandinsk.y s (1969) framställning. 

Två grova distinktioner kan göras. Den ena att tonen är varm 

eller kall. Med varmt eller kallt menas färgens dragning åt gult 

resp blått. Den andra stora motsättningen är den mellan vitt 

och svart. 
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Den gula färgen är ljus, varm och dynamisk. En gul cirkel före

faller att stråla ut mot iakttagaren, ju mer vitt som "blandas i, 

desto mer tycks det gula flyta ut. Den gula färgen kan aldrig få 

något större djup, i motsats till blått, men har utåtriktad inten

sitet. Gult har p g a dessa sina egenskaper kommit att symbolisera 

förståndet "intellektualisering", men också kraft och makt. Det "blå 

kan fördjupas, dess rörelse är mot sin egen medelpunkt, som lätt 

kan iakttas vid betraktande av en "blå cirkel. Ju mörkare det "blå 

blir, desto närmre kommer det till svart. Mörk blå "har en inre 

klang" av "sorg, oändligt djup, utan tröst". Gult och blått blandat 

är grönt, kallt och varmt tar ut vartannat, liksom rörelserna, och 

det grönas inre värde är stillhet och vila. Grönt begär ingenting, 

påkallar ingen uppmärksamhet, har inga bitoner av glädje eller 

sorg. "Vitt är symbolen för en värld där alla materiella egenskaper 

och substanser försvunnit, med dem även färgerna. Vi kan inte upp

fatta det vitas klang, vi uppfattar endast stor tigande stillhet. 

Men stillheten är inte död utan rik på möjligheter. Den är "intet 

före begynnelsen". Det svarta däremot, är "ett intet tömt på möj

ligheter", som dödens intet "en evig tystnad utan hopp och framtid". 

Den röda färgen, gränslöst varm, en levande, livlig och orolig 

färg, med en samlad kraft och intensitet som gör ett målmedvetet 

intryck. Det röda har endast en svag utåtriktad rörelse, det röda 

glöder inom sig självt, men ger ändå intryck av aktivitet. Rött är 

symbol för psykisk vitalitet, känslomässig kraft och aggressivitet. 

Om rött fördjupas med svart reduceras det rödas intensitet. En av

trubbad orörlig färg uppstår, brun - där det röda endast förnimms 

som en sjudande knappt hörbar klang, som dock låter ana ett mäktigt 

inre. Brunt har "en obeskrivlig inre skönhet: det undertrycktas 

väntande liv". 

Gult är en färg som uttrycker handlingskraft, intellektualitet 

och makt och vi förväntar oss att denna färg skall väljas av 

människor med höga poäng på variabler som framgång, autonomi och 

dominans i TAT. Blått och svart associerar till känslor av vemod 

och sorg och förväntas väljas av människor med höga värden på 

negativ affekt i TAT. 
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G-rönt och vitt symboliserar på olika sätt vila och stillhet och 

förväntas väljas av människor med höga värden på passivitet i TAT. 

Rött och "brunt symboliserar känslointensitet, aktivitet och kraft 

med olika tydlighet och förväntas väljas av människor med höga 

värden på aggression i TAT, men också på defence of status som är 

ett slags .indirekt hävdande av sig själv. 

Kandinsky har presenterat färger och deras symbolvärde ur konst-

vetenskapligt perspektiv. Andra har använt färger i psykologisk 

diagnostik eller terapi. Rorschachs psykodiagnostik ( 1921 ) "bygger 

även på färgtolkning men inom en strukturerad ram, och kombinerat 

med form, rörelse och helhet-del. Binder (1933) har senare påpekat 

betydelsen av svart och vitt och dess schatteringar för diagnosti-

sering av nedstämdhet och depression i Rorschachtestet. Lüscher  

(1949) har redovisat ett test som bygger på att man anger de färger 

som man tycker om, resp inte tycker om, eller man väljer någon 

akromatisk färg, svart-vit. Lüscher anser, att man på detta sätt 

kan få viktig information om mer eller mindre medvetna konflikter 

inom den testade, och om hans personlighet. Aström & Tobiason 

(1965) har undersökt psykiatriska patienter med Lüschers färgtest 

och funnit, att patienter med "patologiska MPI-svar" hade avvikande 

färgval. 

Rubino & Scoppa (1932) och Cicognani (i960) har använt Lüschers 

test på psykiatriska patienter och funnit, att dysthymiker och 

deprimerade väljer förhållandevis "passiva" färger (blått och 

grönt). Jacobi (19^9) har beskrivit hur färger kan användas tera

peutiskt. En del forskare har undersökt vilka färger människor 

föredrar och hur de förknippas med olika adjektiv och känslor. 

Eysenck (1941) har visat, att vissa färger föredras framför 

andra. De mest prefererade färgerna var blått, rött och grönt i 

nämnd ordning. Walton et al (1933) har dock visat, att även för en 
vanlig färg, rött, växlar preferensen i befolkningen under olika 

tidsperioder. Wright & Rainwater (1962) har redovisat beskriv

ningar som "Happiness, Showiness, Forcefulness, Warmth och Elegance" 

i samband med färger, medan Hogg (1969) funnit samband mellan färg 

och beskrivningar som "Strength, Pleasantness, Warmth och Usualness". 

Sivik (1974) har presenterat 4 semantiska faktortolkningar och deras 
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samvariation med färgparametrar, Hans faktor II benämns Evaluation 

och innefattar affektiv värdering. T ex vilken färg är vackrast? 

Blå framstår som den färg som oftast väljs som vackrast i alla 

nyanser. Färger värderas lägre när de "blandas med svart i olika 

mängd. Blått och grönt kan "blandas med mer svart än gult och rött 

innan de uppskattas mindre. Guilford & Smith (1959) har kommit 

till liknande resultat. 

I normalpopulationen uppskattas således färger utan inblandning 

av svart. Människor med sänkt sinnesstämning däremot visar sig 

vilja undvika färg (Cerbus & Nichols 19^3)• 

Inom kulturer finns konventioner om vissa färgers samhörighet 

med vissa känslor. Så är t ex svart inom vår kulturkrets en sorgens 

färg medan det i Kina är den vita färgen som symboliserar sorg 

(Jacobi 19é9)• 

Vi ansåg det viktigt att personen i fråga fick aktivt välja färg, 

då vi menar att aktivt deltagande innebär större emotionellt enga

gemang på samma sätt som aktiv inlärning ger bättre effekt än 

passiv (Elmgren 1957)* För att pröva en människas färgval har vi 

använt oss av ett test som standardiserats på följande sätt: 

Undersökningspersonen har givits ett vitt papper 15 x 10 cm. Pappe

ret har avsiktligt valts litet för att minska det initiala motstån

det. Undersökningspersonen fick också en pensel, vatten och en färg

låda innehållande följande färger: vit, citrongul, orange, ockragul, 

cinnoberrött, karminrött, ljus marinblå, mörkblå, ljusgrön, mörk

grön, brun och svart. Vid beräkningen har vi sammanfört de gula 

färgerna (citrongul, orange och ockragul) till en enhet. På samma 

sätt har vi också till en enhet sammanfört de röda (cinnoberrött, 

karminrött), de blå, (ljus marinblå, mörkblå) och de gröna färgerna 

(ljusgrön, mörkgrön). Yi har alltså räknat med sju färger sammanlagt. 

Instruktionen till personligt färgval är följande: "jag skulle 

vilja att Du målar på detta lilla papper, Du får göra på vilket 

sätt Du vill, med motiv eller bara med färger, en eller flera 

färger. Det skall inte vara något märkvärdigt, några minuter skall 

det ta". Testet har dock ingen tidsbegränsning utan anmärkningen 

om tid är till för att ytterligare minska motståndet. Vi har an

tecknat de två första färgerna som använts. En förutsättning för 
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att använda personligt färgval på de kriminella grupperna har varit 

färgvalets konstans över tiden. För att pröva detta genomfördes en 

test-retest med 30 dagars mellanrum och under likartade undersök

ningsbetingelser . De värnpliktiga som ej sökt psykiatrisk konsult 

utgjorde undersökningsgrupp. Resultaten framgår av Tabell 111:9* 

Tabell 111:9 Sannolikhetsberäkning för att en person väl .i er samma 

färg vid två olika tillfällen samt signifikansprövning 
2 av differensen till verkligt värde med Chi one sample 

test 

Återkommer Återkommer e.i 

Sannolikhets
värde 11.2 16.8 

Verkligt värde 25 3 

N=28 
*•* 

En av de två först valda färgerna återkommer bland de två först 

valda vid nästa tillfälle oftare än vad man kan förvänta jämfört 

med en sannolikhetsberäkning. 

Prövningen visar, att en färg återkommer från ett testtillfälle 

till ett annat med stor regelbundenhet, vilket skulle kunna tolkas 

som att en persons färgval inte grundar sig på tillfällig sinnes

stämning utan är mer konstant. Vi kan dock inte uttala oss om 

vilken påverkan minneseffekten kan ha haft. Å andra sidan kunde 

ett längre tidsintervall ha introducerat andra störande variabler. 

Personligt tidsperspektiv 

Som inledning till en diskussion om skillnader i tidsbegrepp hos 

olika människor, kan det vara på sin plats att uppmärksamma själva 

begreppet tid. Det är ej tid i sig som abstrakt begrepp vi upp

fattar utan det som försiggår från en tidpunkt till en annan, näm

ligen en mental organisationsprocess .förenande tanke och handling 

(Whitrow 1965)* Upplevelsen av tid omfattar upplevelse av förfluten 

tid, nutid och framtid. Det som vi benämner tidsperspektiv är det

samma som i engelskspråkig litteratur kallas "time orientation" 

feanidt & Johnson 1955)» elle r "future time perspective" (Wallace 
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1956). I tyskspråkig litteratur använder man „Zukunftserlebens, 

Zunkunftsbewsstsein" (Straus 1928, Kloos 1938). 

Människor som stjäl har visat sig ha ett kortare tidsperspektiv 

än icke kriminellt belastade (Barndt & Johnson 1955* Broek & 

Giudice 19&3* Melles & Bowlby 19&9)« Detta skulle kunna vara en 

del av den av många, t ex Arieti (1963) iakttagna oförmågan att 

planera framåt. 

Störd upplevelse av tid, speciellt framtiden, är något som 

också karakteriserar deprimerade (Straus 1947» Binswanger i960). 

Yi har tagit upp en metod som föreslagits av Barndt & Johnson 

(1955) i samband med en undersökning av tjuvar. Den uppgift som 

ges, är en typ av ofullbordad mening där den som testas skall 

avsluta en påbörjad historia. Början av historien lyder: "Yid tre

tiden en ljus, solig eftermiddag i maj gick två pojkar längs en 

gata nära utkanten av staden...". 

Sedan historien avslutats ombeds den som testas att besvara 

frågan hur lång tidsrymd historien omspänner. Den uppgivna tids

perioden placeras i någon av fyra kategorier, beroende på sin 

längd (Barndt & Johnson 1955)« Kategori 1 = 0-59 min. Kategori 2 = 

60 - 299 min. Kategori 3 = 300 min - 1 vecka. Kategori 4 = mer än 

1 vecka. Reliabilitetsberäkningar för denna metod finns ej redo

visade i litteraturen. 

Om metoden skall kunna användas som ett mått på en individs 

personliga tidsperspektiv, bör inte tidsperspektivet förändras i 

någon avsevärd utsträckning från en närbelägen tidsperiod till en 

annan. 

För prövning av test- retestreliabilitet retestades den värn-

pliktsgrupp som ej sökt psykiatrisk konsult efter en månad. 

Tabell 111:10 visar fördelningen av antalet försökspersoner (n) 

på de olika kategorierna vid testtillfället samt deras fördelning 

vid retest. 

McNemars test med Yates korrektion för prövning av skillnader har 

gjorts. Denna visar ingen signifikant skillnad mellan testtillfällena. 

Mätt på det sätt som vi tagit upp, förefaller det som om samma per

soner har ett likartat tidsperspektiv vid olika tillfällen. Detta 

gör denna metod användbar som mätinstrument inom forskning på olika 

gruppers tidsperspektiv. 
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Tabell 111:10 Test Retest 

Kategori N Kategori 

12 3 4 

1 4 

2 18 

3 4 

4 2 

2 1 1 

3 12 2 1 

1 3 

1 1 

N=28 

Experimentell smärta 

Ångest och smärta är förknippade med varandra på många olika sätt. 

T ex har smärta använts för att'framkalla ångest. Den smärtstillande 

effekten av placebo tolkas som till stor del emotionellt betingad 

snarare än betingad av sensoriska komponenter av smärtupplevelsen 

(Schalling 1975) • Schalling & Levander (19^4) ̂ ar me<^ en metod 

avsedd att mäta smärta genom elektrisk stimulering funnit att 

"delinquents" som varit ångestbenägna visat större känslighet för 

smärta än sådana som ej visat öppen ångest. I den mån olustbenägen

het och ångestbenägenhet är likvärdiga begrepp förväntar vi oss att 

de kriminella, liksom Schallings & Levanders ångestbenägna, grupp tål 

experimentell smärta i mindre utsträckning. Den använda metoden för 

att mäta experimentell smärta innebär att man med speciellt kon

struerad apparatur sänder en svag elektrisk ström genom två rost

fria elektroder i 0#9$-ig NaCl-lösning, där försökspersonen håller 

sina .fingrar (Schalling 1970b, von Knorring 1975 för utförligare 

beskrivning av metoden). Den terminologi som här används är densamma 

som använts av dessa författare. Yi skiljer mellan värden uppmätta 

vid kontinuerlig stimulusökning (K) och stimulusökning i diskreta 
steg (D). I båda serierna har vi noterat värden då försökspersoner 
rapporterat upptäckt av stimuleringen (DT), smärta av stimuleringen 

(PI1), och ovilja att utsätta sig för ökad stimulering (TL). Smärt
uthålligheten CPE) är lika med skillnaden mellan TL och PT. En 
sammanfattning av de olika måtten är "pain measures" (PM). 

Medeltalet av fem mätningar har utgjort värdet för DT, medeltalet 
av tre mätningar har utgjort värdet för vardera PT och TL, gällande 
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både kontinuerlig stimulusökning och ökning med diskreta steg. 

En specialutbildad sjuksköterska har utfört mätningarna. 

Metoden för mätning av experimentell smärta har tidigare visat 

god omedelbar test- retestreliabilitet, för PT r=.73 och TL r=.97 

(von Knorring 1975)• PÖr att undersöka huruvida metoden har en 

acceptabel test- retestreliabilitet på längre tid har vplF-gruppen 

testats med en månads intervall, i samband med den förstudie som 

redovisas i Kapitel IY, och under likartade standardiserade för

hållanden. Resultaten redovisas i Tabell IIIî11-1 2 • "'Indersöknings

grupp har utgjorts av de värnpliktiga som ej sökt psykiatrisk kon

sult. 

Tabell III:11 Medelvärden (x) och spridning (s) för test-retest av 

strömvariabler uttryckt i mA. 

Test K Test D Retest K Retest D 

DT PT TL PE DT PT TL PE DT PT TL PE DT PT TL PE 

X 0.6 2.9 4.4 1.5 0.7 4.0 5.7 1.5 0.6 3.1 5.0 2.0 0.7 4.5 6.5 2.0 

s 0.2 1.3 1.5 1.5 0.2 

o
 •
 

CM 

2.8 1.5 0.2 0.2 1.6 1.4 0.1 2.0 2.4 1.4 

N=29 N=29 

Tabell 111:12 Pearson Product-moment korrelation för test-retest av 

strömvariabler 

TK 

DT PT TL PE 

TD 

DT PT TL PE 

DT .41 

PT .54 

TL .62 

PE .43 

DT .28 

PT .69 

TL 

O
 

CD •
 

PE .77 

N=28 
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Test- retestreliabilitet mätt med en månads intervall för ström

variablerna har alltså visats ha en överensstämmelse som är olika 

för de olika måtten. De mest reliabla ärs 

PT och TL med ökning i diskreta steg# Då PE är en av PT och TL 

beroende variabel följer att även den får god reliabilitet i detta 

fall# 
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Kapitel IV Personlighetsdrag i .jämförelsegrupperna mätt med EPI 

samt dessas samband med experimentell smärta 

Tidigare undersökningar 

I detta kapitel presenteras en förstudie av våra jämförelse

grupper# Vi ansåg, att en sådan förstudie som "bidrar till att ge 

kompletterande "beskrivning av våra jämförelsegrupper skulle vara 

av värde « 

Vi avser, att inom ramen för denna undersökning "belysa reaktio

ner på experimentell smärta hos personer som vi uppfattar som ut

satta för psykisk påfrestning, då det finns anledning att anta, 

att smärtupplevelsen förändras vid psykiska insufficienstillstånd 

(von Knorring 1975)* En av de situationer, som kan utgöra en psy

kisk påfrestning är den militära grundutbildningen, som påbörjas 

av ca 90 i« av den vuxna manliga befolkningen (Bliding 1975» 

Sandberg 1974)* En del värnpliktiga blir psykiskt insufficienta 

och söker psykiatrisk konsult och vi har intresserat oss för denna 

grupp som jämförelse med dem som begått kriminella handlingar, 

då vi ju anser båda beteendena som en kommunikation om en olustig 

livssituation. 

Eysenck & Rachman (1965) beskriver personligheten i dimensionerna 

extraversion- introversion, och tänker sig att människor fördelar 

sig på ett kontinuum mellan dessa poler. En annan viktig dimension 

i deras personlighetsbeskrivning är stabilitet - instabilitet# Den 

senare termen benämns också emotionalitet eller neuroticism och 

dessa termer beskriver enligt Eysenck & Rachman på ett adekvat sätt 

innebörden av termen instabilitet, 

Eysenck (1964) uppger, att extraverta människor, både neurotiska 

och normala, är mer svårbetingade än introverta, neurotiska och 

normala. Hall & Stride (1954)> som använt värme som smärtkälla, 

fann ätt ångestneurotiker uppfattade och reagerade tidigt på 

smärta. De konkluderar i samband med en diskussion med utgångs

punkt bl a från Eysencks hypoteser om personligheten, att "so 

far as is known, there is, at present, no adequate evidence of 

significant relationships between pain response and constitu

tional - temperamental types". Senare har en del författare funnit 

sådana korrelationer (Lynn & Eysenck 19^1, Petrie et al i960), 
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medan andra ej funnit detta (Levine et al« 1966). Schalling et al» 

(1970) har antagit, att de skilda resultaten skulle kunna "bero på 

vilken typ av stimulering som använts. 

De har i samma arbete funnit, med mätning av smärttröskel med 

elektrisk stimulering via kontinuerlig stimuleringsökning eller 

stimuleringsökning i diskreta steg, att mer extraverta - impulsiva 

individer tålde starkare stimulering än mindre extraverta. Med sti

mulering i diskreta steg fann de, att individer med höga värden 

på neuroticism- psykastenivariabler var mer känsliga än de med 

låga värden på variablerna. Schalling (1970b) har mätt extraversion 

med Marke-Nyman Temperament Inventory (MM1) och ställde frågan om 

Eysencks extraversionsskala som innehåller både "items" om impulsi-

vitet och sociabilitet korreler'ar med smärttröskelmätningar på 

samma sätt som MT, Hon har i ett senare arbete (Schalling et al. 

1970) besvarat frågan nekande för den icke uppdelade extraversions-

skalan. 

Hypoteser 

I denna förundersökning har vi velat pröva följande hypoteser. 

1. Vi förväntar oss, att de som söker psykiatrisk konsult är mer 

neurotiska i Eysencks mening än de som ej söker sådan. Otto (1964* 

1966) har nämligen visat, att vissa personlighetsvariabler och 

vissa sociala förhållanden under uppväxtåren har ett samband med 

psykiska störningar och anpassningssvårigheter under värnplikts-

tjänstgöring. De som tycks vara mest i riskzonen är personer som 

utvecklat "asteniska, infantila" personlighetsegenskaper inom 

nedre genomsnittet eller därunder ifråga om intellektuell utrust

ning och med s k karaktärsstörningar. Vanliga bland dessa är 

neurotiska tillstånd och insufficiensreaktioner medan psykoser är 

ovanliga (Otto 1974)* 

2. De som ej söker psykiatrisk konsult är mer extraverta än de som 

söker sådan. Detta antar vi på grundval av hur Eysenck beskriver 

extraversion (Eysenck & Rachman 19&5) &är den typiskt extraverte 

anges vara social, med ett behov av att ha folk att prata med samt 

sorglös och optimistisk. 
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3. Yi antar i enlighet med vår första hypotes, att de som söker 

psykiatrisk konsult är mer impulsiva än de som ej söker sådan. 

Eysenck & Eysenck (1963) beskriver en dualism i E-skalan, socia-

"bilitet och impulsivitet, som sedan Schalling & Holmberg (1970) 

använt vid personlighetsmätningar. De fann, att impulsivitet och 

neuroticism är korrelerade med varandra. 

4» Vi antar, att de som ej söker psykiatrisk konsult är mer 

sociabla än de som söker sådan. Schalling & Holmberg (1970) har 

även visat, att det föreligger en negativ korrelation mellan 

sociabilitet och neuroticism. 

5» De som söker psykiatrisk konsult har högre PM än de som ej 

söker. Som relaterats tidigare har extraverta - impulsiva personer 

högre "pain measures" (PM) än icke extraverta - impulsiva. 

Rapporterade besvär 

De besvär de värnpliktiga uppgivit vid intervjutillfället är 

angivna i Tabell IY:1. En värnpliktig kan ha uppgivit mer än ett 

besvär och kan således ha blivit registrerad för mer än en besvärs

typ i tabellen. Besvärskategorierna är desamma som redovisats av 

Bliding (1975) i studie över psykisk insufficiens hos värn

pliktiga. Bliding har använt intervju av halvstrukturerad typ, 

medan vi i efterhand har bedömt de värnpliktigas spontana be

rättelse. Det föreligger skillnad i procentuell andel av de olika 

besvären i Blidings arbete och detta, vilket kan tänkas förklaras 

av att vi har använt en annan metodik. 

Tabell IVs1 Rapporterade besvär hos de båda konsultgrupperna 

(VplK + VplK2). 

Symp

tom 

Spän-
nings-
sympt. 

Mag-
tarm-
besv# 

Sömn
stör
ning 

Ängslar 
- oro 

.Trött
het 

Ret
lig
het 

Isole
ring fr 
kamr. 

Depr. 
sympt. 

Alk. 
över
kons. 

Övr. 

N 

* 

17 15 27 29 4 13 11 23 8 15 

28 25 45 48 7 23 18 38 13 25 

N = 6 0 
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I VplF-gruppen rapporterade 24 sig vara helt besvärsfria. Spän

ningsbesvär förekom hos 2 värnpliktiga, mag-tarm-besvär hos 3 värn

pliktiga och sömnstörning och trötthet hos vardera 1 värnpliktig. 

De värnpliktiga i VplF-gruppen tillmätte sina besvär liten betydel

se • 

Procedur 

Undersökningsgrupperna har på tjänstetid deltagit i denna under

sökning. 

Samma testledare administrerade EPI-formulären till alla del

tagarna. För extraversion, neuroticism och lieskalan uträknades 

staninevärden enligt den svenska normeringen (Bederoff-Pettersson 

et al 1968). For den tudelade extraversionsskalan har endast 

använts råvärden. 

Medeltalet av fem mätningar har utgjort värdet för DT, medel

talet för tre mätningar har utgjort värdet för vardera PT och TL, 

gällande både kontinuerlig stimulusökning och ökning i diskreta 

steg. 

Den statistiska analysen har utgjorts av t-test och linjär 

korrelation (Edwards I960). 

Metoder 

Personlighetsvariablérna har mätts med Eysenck Personality Inven

tory, EPI, form A (Eysenck & Eysenck 1964)5 ett frågeformulär som 

avser mäta tre personlighetsvariabler: extraversion (E), intro
version (i) samt neuroticism (n). Dessa variabler beskrivs utför

ligt av Eysenck & Rachman (1965)* Frågeformuläret innehåller dess

utom en lie-skala (L). 
Eysenck & Eysenck (1964) redovisar själva reliabilitetsvärden 

beräknade på den uppsplittrade A- och B-formen där r = .86 för 

E-variabeln och r = .93 för N-variabeln. I Sverige har Bederoff-

Pettersson et al (1968) använt en neurotikergrupp och beräknat 

split-half reliabilitet på A-formen där r = .86 för E-variabeln 

och r = .80 för N-variabeln. 

Vi har utfört en test-retestprövning och resultaten av denna 

framgår av Tabell IV:2 och IV:3# 
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Tabell IV:2 Medelvärden (x) och spridning (SD) för test-retest av 

EPI (staninevärden)« Undersökningsgrupp VplF 

EPI Test 

E N L 

Retest 

E N L 

x 6.0 3.7 4.2 5.7 3.9 3.4 

s 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 

N=28 

Tabell IV:3 Linjär korrelation för test-retest av EPI» E-skalan 

indelad i sociabilitet(SE ) »impulsivitet(iE ) »activity 

(Act E)och ascendence (Asc E ) »Undersökningsgrupp VplF 

Retest 

EPI 

L E E SE IE Act E Asc E 
total 

L .60 

N .73 

E .42 

S .69 

I .74 

Act E .36 

jAsc E .53 

N=28 

Överensstämmelsen i EPI är acceptabel mellan testtillfällena utom 

för E-skalan i denna undersökning, även om den är lägre än för

väntat med utgångspunkt från de test- retestvärden som Eysenck har 

presenterat (1964)* Särskilt vad gäller den totala E-skalan är 

reliabiliteten låg. Dock är korrelationerna i delskalorna impulsivi-

tet och sociabilitet betydligt högre än för E-skalan i sin helhet. 

Då E-skalan förutom impulsivitet och sociabilitet även består av 

andra s k "primary traits" nämligen "activity" och "ascendence", 

måste det vara dessa som i hög grad svarar för den låga reliabili-
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teten i den totala E-skalan. En kontroll av denna hypotes visade, 

att så var fallet med en korrelation för "activity" på r = .36 

och "ascendence" på r = .53» Det är alltså tillförlitligare att 

använda delfaktorerna impulsivitet och sociabilitet för sig än 

att använda den odelade E-skalan, 

P ersoni .ighe t svar i abl er 

Resultat 

Av Tabell IV:4 framgår resultaten av EPI-mätningarna uttryckta i 

staninepoäng samt en statistisk analys av dessa. 

Tabell IV:4 Jämförelse mellan VplK2 och VplF i EPI 

Värden i stanine (medelvärde + SD samt statistisk 

analys) 

VplK2 VplF 

x SD x SD t 

E 3.8 1.8 6.0 1.6 4.9 

N 6.8 2.0 3.8 1.6 -6.5 ** 

L 3.9 1.5 4.2 1.5 0.9 n.s. 

VplK2 N=30 
VplF N=30 

Ur tabellen framkommer signifikanta skillnader både vad gäller 

extraversionsskalan och neuroticismskalan. 

Vad gäller neuroticismskalan framkommer att VplK2-gruppen har 

högre staninepoäng än VplF-gruppen, vilket är i linje med vår 

första hypotes,» 

För extcaversionsskalan gäller att VplF-gruppen har högre 

staninepoäng än VplK2-gruppen, vilket är i linje med vår andra 

hypotes» Resultaten för den tudelade extraversionsskalan fram

kommer i Tabell IV: 5 beräknad på råvärden. 
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Tabell IV: 5 Jämförelse mellan VplK2 och VplF-gruppen for variab

lerna impulsivitet (i) och sociabilitet (s) av E-
skalan i EPI 

VplK 2 

x SD 

VplF 

x SD t 

I 3.3 2.1 4.4 2.3 -1.8 n.s. 

s 4.9 2.3 7.1 1.6 -4.0 ** 

N=30 N=30 

Variabeln impulsivitet visade ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna, således kan vår tredje hypotes ej bekräftas# 

För variabeln sociabilitet framkommer signifikant skillnad mellan 

VplK2 och VplF-grupp så att VplF-gruppens råvärden är större än 

VplK2-gruppens vilket bekräftar vår fjärde hypotes. 

Tabell IV:6 Jämförelse mellan VplK och VplF-gruppen i PM uttryckt 

i mA 

VplK VplF 

X SD X SD 

Kontinuerlig 

DT 0.58 0.17 0.-55 0.18 

PT 2.59 1.52 2.78 1.17 

TL 4.03 2.06 4.37 1.53 

PE 1.44 1.48 1.55 1.34 

Diskret 

DT 0.71 0.17 0.70 

o
 

cm O
 

PT 3.64 2.61 3.99 2.02 

TL 5.19 2.81 5.70 2.83 

PE 1.55 1.46 1.69 1.79 
N=25 U=29 

Som framgår av Tabell IV:6 föreligger inga signifikanta skillnader 

mellan VplK och VplF-gruppen i någon av strömvariablerna. 
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Tabell IV:7 Korrelation mellan E-skalan, N-skalan och PM 

Undersökningsgrupp VplE 

S tröm-
^svariabler Kontinuerlig Diskreta steg 

Persorwv 
lighets-\. DT pT TL PE DT PT TL PE 
variabler 

E -.07 .12 .08 .03 .05 .19 .22 .13 

N .33 .44* .41* .02 .31 .51* .41* .08 

N=29 

Ur Tabell IV:7 framkommer en signifikant korrelation mellan 

neuroticism-poäng och strömvariablerna PT och TL både vad gäller 

kontinuerlig stimulering och diskreta steg# 

Tabell IV:8 Korrelation mellan impulsivitet (i) resp sociabilitet 

(s) i E-skalan i EPI och PM för VplF-gruppen 

Ström-
>svariabler Kontinuerlig Diskreta steg 

Person-N. 
lighets-
variabler DT PT TL DT PT TL 

I -.04 .03 -.15 .12 .07 .14 

S -.35* -.09 .03 -.42**-.35* -.05 

N=29 

I Tabell IV:8 noteras signifikanta negativa samband mellan variabeln 

sociabilitet och DT för kontinuerlig stimulering och stimulering i 

diskreta steg samt för PT när det gäller stimulering i diskreta 

steg» 
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Diskussion 

Eliding (1975) som undersökt karakteristika för värnpliktiga som 

utvecklat psykiska insufficienstillstånd under grundutbildningen 

har använt neuro s skal an ur Marke-Nyman Medicinskt I*råge schema och 

funnit att denna differentierar mycket starkt mellan personer som 

utvecklar psykisk insufficiens och personer som inte gör det« 

I denna undersökning har N-skalan i EPI också visat sig kunna 

differentiera mellan värnpliktiga som visat sig "bli insufficienta 

under grundutbildningen och icke-insufficienta. Dessutom har E-

skalan kunnat differentiera mellan de två grupperna, så att de som 

ej blivit insufficienta har karakteriserats av större sociabilitet. 

Med hänsyn till dessa resultat skulle N, E och S kunna användas i 

predicerande syfte. Troligen är det så att sociabilitet minskar 

påfrestningen av vistelse på även andra typer av "totala institu

tioner" (GofTman I96I, Perris 1972), t ex sjukhus och fängelser. 

Individer med detta personlighetsdrag i mindre utsträckning skulle 

alltså löpa större risk att bli insufficienta på kollektiva insti

tutioner än de som har detta personlighetsdrag i större utsträck

ning. Vad som nu sagts gäller rimligen totala institutioner med en 

social struktur som bygger på samvaro med andra människor och inte 

sådana institutioner där isolering av den enskilde individen är 

ett framträdande drag. 

N-skalan i EPI har visat sig samvariera med PM, så att de indi

vider som har högre värden i N-skalan också har högre värden på 

PT och TL än de som har lägre värden i skalan. Dock är att notera 

att inom den grupp som har studerats ingen har högre värden än 

medelvärdet på testet. Med en viss grad av neuroticism upp till 

optimal nivå ökar förmågan att tolerera experimentell smärta enligt 

denna undersökning. Därefter förefaller det som om denna förmåga 

avtar (Schalling 1970b). Detta är i linje med vad man funnit an

gående hur prestation påverkas av motivation och uppgiftens svårig

hetsgrad. Bästa prestationen uppnås under förhållanden då motiva

tion eller "drive" är genomsnittliga (Broadhurst 1959)# Eysenck 

(1964) anser, att emotion kan verka som "drive" och har i sin 

personlighetsteori satt likhetstecken mellan emotionalitet och 

neuroticism (Eysenck & Raehman 19&5). 
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"Vidare har framkommit, att ju mer sociabel en individ är desto 

tidigare upptäcker han strömmen. Av intresse är att ännu en gång 

notera, att ingen i gruppen värnpliktiga som ej sökt psykiatrisk 

konsult, vilken är den grupp som utgjort underlag för denna korre

lationsberäkning, har värden på N-skalan söm överskrider medel

värdet. Det måste alltså vara andra mekanismer än de tidigare beskriv

na neurotiska som orsakar att de mer sociabla upptäcker strömmen 

tidigare# Sådana mekanismer kan tänkas vara attityder som tidigare 

visats kunna påverka DT. Hare & Torvaldson ( 1970) kunde med hjälp 

av belöning sänka DT hos både psykopater och icke-psykopater. 

Gruppen med höga värden i sociabilitet kan tänkas ha en högre 

arousal än andra med lägre värden i personlighetsvariabeln socia

bilitet. 
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Kapitel Y Resultat och kommentarer 

Fallbeskrivningar 

(Dessa bör ej refereras, varesig helt eller delvis, utanför fack
pressen) 

FD : 1 Kvinna 28 år. Intresserad av undersökningen. Tycker det är 
skönt att komma ut och träffa folk, då hon upplever det som på
frestande att vara sjukskriven. Är motoriskt orolig. Hon är upp
vuxen på en lantgård i en liten by. Föräldrahemmet var ekonomiskt 
torftigt. Föräldrarna var aldrig gifta och fadern missbrukade alko
hol. Då fadern drack måste modern och de två barnen ibland ta sin 
tillflykt till grannarna. Föräldrarnas förhållande ledde då FD:1 
var 19 år till separation. Mellan 19 och 26 års ålder har hon haft 
sällskap. Brytningen i detta förhållande tar FD:1 mycket hårt. Hon 
söker läkare för sömnsvårigheter och inleder ett intensivt uteliv. 
FD:1 har alltid använt alkohol i samband med nöjesliv. FD:1 har 
fast anställning på samma plats sedan många år. 27 år gammal får 
hon en mastit som antibiotikabehandlas men inte läker ut och som 
leder till långvariga sjukskrivningsperioder. Infektionen är inte 
utläkt när brottet, som FD:1 upplever som en oförklarlig impuls
händelse, begås. Det stulna var av ringa värde, och stölden be
gicks i nyktert tillstånd. FD:1 beskrivs av flera i sin omgivning 
som "hård och tuff". Hon har en tendens att konfabulera och på så 
sätt skaffa sig en förskönad värld. 

FD : 2 Han är 19 år, mjuk, sensibel och lite återhållsam i kontakten. 
Han skäms över det läge i vilket brottet har försatt honom. Det gick 
bra i skolan upp till 14 års ålder. Då tilltog de konflikter som 
föräldrarna hade, vilket drygt ett år senare ledde till skilsmässa 
mellan dem. I samband med skilsmässan flyttade FD:2 till en annan 
stad, där han bodde inackorderad och arbetade i två år på samma 
arbetsplats. Han flyttade från denna arbetsplats p g a obekväma 
arbetstider och började omskolningskurs som han fortfarande går på. 
FD:2 är i 10-årsåldern opererad för en aorta stenos. Redan före 
föräldrarnas skilsmässa sökte sig FD:2 ut från hemmet. Han använde 
vid denna tid sniffningspreparat regelbundet under ett års tid. 
Numera använder han måttligt med alkohol och endast till helgerna. 
Han är frikallad från militärtjänst p g a sin medfödda kärldefekt. 
Han upplever frikallelsen som onödig och är en lokal förmåga i is
hockey. I släkten finns på moderns sida enstaka kriminell handling 
och flera personer med psykiska insufficiensperioder. Modern och 
de två barnen är sensibla, veka och bräckliga personligheter och 
alla tre har varit i konflikt med fadern, som är en människa som 
har svårt att få tillgång till sin emotionalitet och på ytan har 
en hård och överlägsen attityd. Brottet har begåtts efter övertal
ning av kamrater och FD : 2 uppger att han egentligen inte ville vara 
med. Han ångrade sig också djupt efteråt. 

FD : 5 Man 19 år, som är byggnadsarbetare, deltar i undersökningen 
med entusiasm. Är angelägen att vi även talar med modern, som han 
gillar. Tycker det är bra med en sådan här undersökning. Han pratar 
spontant och förtroligt och ser glad ut. Föräldrarna, särskilt 
modern, har alkoholproblem. Far hade tre barn i tidigare äktenskap 
vilka alla är skötsamma. De är ej uppfostrade ihop med FD:3- Mor 
hade ett barn från tidigare äktenskap. Denne är uppfostrad ihop med 
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FL:3 och har upprepad kriminalitet. Under tidigare år var föräldra
hemmet fattigt. FL:3 är från 13 års ålder känd hos barnavårdsnämnden. 
Före nu aktuellt brott är FL:3 dömd upprepade gånger enligt barna
vårdslagen. Brottet begicks under alkoholpåverkan tillsammans med 
kamrater. FL:3 kan inte uppge något motiv för brottet, men det retar 
honom att han gjorde det. Anser sig ha det så bra nu att det inte 
var nödvändigt. FL:3 är känd som öppen och generös. Han är samman
boende och har barn. 

FL : 4 Man 18 år, som är tystlåten och tillbakadragen i kontakten. 
Förstår inte alltid instruktionen och säger då inte till utan för
söker gissa sig fram. Försöker slingra sig undan och hoppa över det 
han upplever som svårt. Säger ingenting spontant. Uppvuxen i sköt
samt hem. Far upplever svårigheter i kontakten med FL:4 och har ett 
annat syskon som favorit. Mamman mycket nervös och orolig för både 
sig själv och familjen. FL:4 gick till 6:e årskursen i hjälpklass 
och gick också om årskurs 6. Känd hos barnavårdsnämnden från 15 års 
ålder. FL:4 har haft flera kortvariga arbeten och slutat en del då 
han inte trivts eller tyckts sig orka med dem. Han har alkoholprob
lem och ser upp till kamrater som är mer företagsamma än han. Han 
beskrivs som "otroligt naiv och godtrogen". Brottet begicks till
sammans med kamrater under alkoholpåverkan, och FL:4 har en bort
förklarande attityd till det inträffade. 

FL : 5 Man 23 år. Han är rund och godmodig samt begåvad under genom
snittet. Född och uppvuxen och har alltid bott i liten by. Föräldrar
na var kusiner och han är yngst i en stor syskonskara. Lå FL:5 föddes 
var föräldrarna i 45-årsåldern. Föräldrarna har uppfostrat honom med 
fasta normer och stor personlig kontakt, vilket efter faderns död, 
då FL:5 var 19 år, har fullföljts av modern ensam. T ex dricker FL:5 
inte alkohol för att han "får inte för mor". Let finns allvarlig 
psykisk sjuklighet i släkten, men ej inom familjen. Man upplever 
att FL:5 klarade skolan något sånär. Efter skolan har han arbetat 
med sin far i skogen och han har nu fast arbete på en mindre industri 
i närheten av hemorten. FL:5 är väl anpassad på sin boendeort och 
upplever sig ha mycket att göra där och har många kamrater, dock har 
han inte haft flicksällskap. Let aktuella brottet, som är bagatell-
artat, kom till i kamratkretsen och FL:5 blev åtalad då han var den 
ende som blev kvar när alla andra smet. Efter brottet upplevde han 
en otäck känsla, men man har pratat om händelsen hemma och kunnat se 
dess rätta dimension, samt att FL:5 är den som har fått stå för 
gruppens tilltag. 

FL : 6 19-årig man med en arrogant attityd. Försöker ta varje till
fälle att briljera över undersökarna. Upplever sig som förmer än 
andra. En viss rädsla inför situationen kan skymtas. FL:6 kommer 
från ett mycket välbärgat hem. Inga sociala belastningsfaktorer 
eller psykisk sjuklighet känd i släkten. Ambitiös med höga krav på sig 
själv, men osäker på sin förmåga. I skolan känd för "översitteri" samt 
"åsiktsförtryck" mot en del kamrater. Man upplevde honom som osäker 
och en "som lätt föll undan om det sattes hårt mot hårt". FL:6 har 
just gått ut gymnasieskolan med genomsnittliga betyg. Han överkonsume
rar vanligen inte alkohol. Brottet begicks under berusning. FL:6 hade 
behov av något och såg ingen annan utväg än att ta detta då han för 
stunden var utan kontanter. Upplever brottet som förargligt, då det 
kan ställa honom inför en del problem i framtiden. 
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FD : 7 En 18-årig man som i intervjusituationen ger en fluktuerande 
formell kontakt. Det emotionella flödet är sparsamt och ibland "blir 
han nästan avvisande då han föreläggs uppgifter som han uppfattar 
som svåra och som gör honom osäker, I morföräldrahemmet skall ha 
förekommit alkohol till övermått. FD:7*s far har haft stora alko
holproblem under barnens hela uppväxttid. Den äldre brodern vistas 
från 5 månaders ålder hos farföräMrarna, som är pingstvänner, och 
han "blev kvar" hos dem när övriga familjen flyttade till en stor
stad då FD:7 var 13 år. Brodern har varit intagen på ungdomsvårds
skola, men är numera, sedan två år, skötsam och sammanboende med 
en flicka vilken FD:7 tillskriver äran av att brodern numera är 
skötsam. Från 14 års ålder har FD:7 varit institutionsplacerad på 
ett flertal olika platser p g a social misskötsamhet. På dessa 
institutioner har han fullföljt grundskolan och även försökt sig 
på gymnasieutbildning. FD : 7 var första gången berusad då han var 
13 år gammal och från 14 års ålder injicerar han amfetamin intra
venöst. 15 år gammal hade han sin första "noja". Hans alkohol
problem är allvarliga. I hemmet, som är välskött och av god eko
nomisk standard, ställer endast mamman upp. Pappan har, trots 
telefonöverenskommelse fått förhinder just vid tiden för vårt 
besök, fastän han efter detta förväntas ta emot gäster i hemmet. 
Mor är vänlig, men avvaktande. Hon förnekar, skyler över och för
skönar FD:7îs uppväxtförhållanden och aktuella situation. Berättar 
hur bra det går för föräldrarna och den yngre brodern nu som är i 
12-årsåldern. Hon upplever att FD:s misslyckanden beror på 
dåliga kamrater i storstadsmiljön och att FD : 7 egentligen är 
väldigt snäll, mjuk och tillgiven. Aktuellt brott har begåtts då 
FD:7 var på rymmen från ungdomsvårdsskola och skedde under på
verkan av alkohol och narkotika för att skaffa pengar till ytter
ligare missbruk. 

FD : 8 En 19-årig man, som är öppen, frimodig och spontan. Enligt 
anhöriga är han självständig och har ett hett humör, är snarstucken, 
men sedan man grälat går det fort att komma sams. Modern lämnade 
hemmet för en annan man då FD : 8 var 3 år. Fadern tilldömdes vårdnaden 
om FD:8 och hans äldre broder. Bröderna vistades först på barnhem, 
därefter i fosterhem, och återvände då FD:8 var 7 år till fadern 
och hans nya fru. Bröderna kommer bra överens med henne, vilket 
man även gjorde med fosterföräldrarna, med vilka man fortfarande 
har kontakt. Brodern.har haft tillfälliga alkoholproblem och be
gått sådan kriminalitet att han mist sitt körkort, vilket han dock 
ånyo erhållit. FD:8 bor fortfarande hemma. I hemmet användes obe
tydligt med alkohol och där råder en god stämning. FD:8 själv an
vänder inte alkohol regelbundet, men då han dricker, dricker han 
till berusning. 6 år gammal hade FD:8 en commotio cerebri i samband 
med en bilolycka. Han har alltsedan han var liten varit mycket in
fektionskänslig och varje år haft infektioner i hals och öron. FD:8 
har efter genomgången grundskola gått yrkesskola under två år. 
Första tiden i denna gick det dåligt och han tänkte sluta, men hans 
klassföreståndare intresserade sig särskilt för honom och då gick 
det bättre. FD : 8 har vid tiden för brottet mer skulder än tillgångar. 
Ingen tidigare kriminalitet. Aktuell brottslig handling begicks 
under berusning "bara blev ett ryck... Ville egentligen inte... 
Var rädd efteråt". 
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FD : 9 En 20-årig man som på ytan är "butter och kortfattad i sitt 
tal, men som under samtalets gång visar känslomässig sensibilitet 
med stark inlevelse i sin situation. Han har vuxit upp som mellan
barn i en mycket stor syskonskara. Han missbrukar alkohol men 
sköter dock arbete, Alla syskonen skötsamma, FD:9 har erhållit en 
sträng uppfostran. Han har alltid varit i konflikt med far. Modern 
harforsökt balansera FD:9:s förhållande till far. I skolan gick 
det dåligt och p g a att FD:9 var orolig och bråkig gick han några 
månader i 8:an i specialklass, därefter vägrade han vidare skol
gång. Har haft några olika arbetsanställningar med varierande 
framgång, men har ett fritidsintresse, spelar ett instrument och 
planerar att ingå i en orkester. Hade enuresis nocturna till 10 år. 
FD:9 började använda snus vid 6 och öl vid 8 års ålder och är vid 
undersökningstillfället att beteckna som kronisk alkoholist i 
medicinsk mening. Brottet begicks under berusning och han upp
fattar det som en hämndreaktion mot en nära anhörig på vilken han 
vid brottstillfället var arg. Den anhörige var dock inte den som 
blev utsatt för brottet. 

FD : 10 En 30-årig kvinna som går haltande p g a ryggbesvär. Hon är 
välvårdad och samarbetsvillig. Hon är spänd och talar stötigt med 
en tendens att repetera det undersökaren säger. Fadern hade alkohol
besvär under FD:10:s uppväxttid och under alkoholförtäring blev 
han ibland häftig och skrämde FD:10 så att hon tidvis måste lämna 
hemmet. Från mitten av tonåren till 21 års ålder låg hon på nätter
na i en släktings hem då denna inte vågade vara ensam sedan hennes 
make dött. FD:10 tycker att hon inte haft förtroendefulla rela
tioner till sina föräldrar. Från 15 års ålder har hon haft rygg
värk som blivit svårare och svårare och lett till flera olika sjuk
husvistelser. 35 år gammal ansöker hon om delpension p g a sin lång
variga ryggvärk men även p g a perioder med nedstämdhet då hon' inte 
ens orkar med hemmets skötsel. Beträffande de nervösa besvären 
säger hon, att de debuterade i form av hjärtklappning och gråt-
attacker och önskan att få vara ensam efter första graviditeten. 
Hon fick sitt första barn 27 år gammal efter två års äktenskap 
och har sedan ytterligare ett barn men barnen måste tidvis vistas 
hos mormor då FD:10 vissa dagar inte förmår stiga upp p g a värk. 
I FD:10:s släkt finns depressiva besvär och alkoholbesvär. FD:10:s 
brott har begåtts i samband med att maken fått en "arbetskollaps", 
vilket sedermera lett till omskolning och samtidigt med att FD:10 
haft accentuering av sina ryggbesvär. FD:10 är inte tidigare känd 
för brottsliga handlingar och hon har inga alkoholbesvär även om 
hon ibland tar alkohol för att lindra sin värk. Hon upplever det 
brott hon åtalats för som något "oförklarligt och gräsligt". Efter 
att hon upptäckts har hon ej vågat gå ut eller gå till affären 
ensam i den lilla ort där hon bor. 

FD : 11 Man 21 år, vänlig och tillmötesgående. Skämtar ibland lite 
försiktigt. Ger intryck av att vara lugn och trygg. Goda uppväxt
förhållanden. Gått ut gymnasieskolan med genomsnittliga betyg. 
Under skoltiden arbetat som ungdomsledare och också varit aktiv 
idrottsman. Goda vitsord och är känd för att kunna skapa förtroende 
för sin person och samarbeta med andra människor. Fast sällskap och 
ett framtidsarbete som han är intresserad av. Inget missbruk. 
Brottet begicks tillsammans med kamrater som kommit överens om att 
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göra en "plöj". Tycker det var tråkigt att det hela tog sådana 
väldiga dimensioner i efterförloppet. 

FD:12 En 20-årig man som i intervjusituationen är tystlåten och 
inte pratar spontant. Han har "bråttom att få undersökningen undan
stökad så fort som möjligt. Förnekar alla former av tankar, upp
levelser och känslor kring sin egen person. Säger sig leva helt 
för nuet. Tänker aldrig på det som har varit, har inga intressen 
och inga konkreta planer för framtiden. Hans far hade alkohol
problem som förvärrades vid tiden för FL:12:s födelse. Fadern 
favoriserade FD:12 framför de övriga familjemedlemmarna så mycket 
att modern upplevde att fadern tog barnet ifrån henne. Modern var 
rädd för fadern och efter skilsmässan, som ägde rum då FD:12 var 
7 år, var modern rädd att fadern skulle komma och titta i fönstren, 
vilket även FD:12 blev. Modern är sedan strax efter skilsmässan 
sammanboende med en annan man som FD:12 accepterar. Den biologiske 
fadern är död. FD:12 gick 9TP och vantrivdes under grundskolan. 
Han tyckte mycket illa om när kamraterna slogs och bråkade. Han 
har haft diverse ströarbeten men har nu ett någorlunda fast arbete 
som han trivs med. Även om FD:12 går för sig själv och är tystlåten 
hemma har han ett stort beroende av att vara med i kamratkretsen 
i vilken han känner sig fri och kan prata. De ungdomar han håller 
ihop med dricker öl och driver omkring på samhället där han bor. 
Det aktuella brottet begicks i måttligt alkoholpåverkat tillstånd 
tillsammans med kamraterna. Han är icke tidigare känd för krimi
nella handlingar. 

FD:13 Kvinna 21 år. Till en början misstänksam och avvisande till 
kontakt, men mjuknar och blir sedan nyanserad med en dragning åt 
bitterhet över sin situation. Har bestämt att i fortsättningen 
vara mer självständig för att på så sätt bli mer tillfreds med sitt 
liv. Född som sladdbarn till gamla föräldrar. Fadern gravt inva
lidiserad från det FD:13 var 7 år. Modern inledde ett nytt förhållan
de innan FD:13:s far var död, vilket han gjorde innan FD:13 gick 
ut skolan. Med den nye mannen kom FD:13 inte överens. FD:13 har 
varit sängvätare, var mycket sjuk som liten och var hackkyckling i 
skolan. FD:13 anger att en äldre syster var mer omtyckt av modern 
än hon själv. FD:13 är gift och är graviditetsledig efter sitt 
andra barn. Förhållandet i äktenskapet uppfattas av FD:13 som otill
fredsställande ooh hon får själv bära ansvaret för hemmet och bar
nen. Det aktuella brottet begicks efter det att FD:13 under en längre 
tid varit ensam med b arnen och alla tre dessutom varit sjuka. Hon 
kände att hon måste åka in till centrum för att få koppla av och 
upplevde vistelsen där och brottet "som i en drömvärld". Brottet 
begicks på ett sätt som måste leda till upptäckt. Hon menar att alla 
myndighetspersoner varit mycket snälla och förstående efter brottet 
och försökt hjälpa henne på alla sätt. 

FD : 14 Detta är en 19-årig man med hippie-betonat yttre, mjuk och 
vänlig i kontakten med ett förtroendefullt närmande. Han har två 
yngre syskon varav den ene fick svår diabetes då FD:14 var i 11-
årsåldern och därvid kom FD:14 i bakgrunden i familjen. Mamman är 
mjuk, skygg och undanglidande. Pappan har varit idrottsman av 
internationell toppklass, något som varken mamman eller FD:14 
nämner. Far är rakt på sak, med bestämda åsikter som han hävdar, 
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men han förefaller ärligt emotionellt engagerad i FD:14« Föräldrar
na hade långvariga konflikter i sitt äktenskap och skilde sig då 
FD:14 var i 11-årsåldern. Alla barnen stannade hos mor vid skils
mässan. FD:14 trivdes inte i skolan, men har dock gått ett års 
yrkesutbildning. Därefter har han haft diverse kortvariga AMS-
arbeten och fadern har även försökt hjälpa honom till en anställ
ning på sin arbetsplats, men FD:14 trivdes ej, då han ej kunde dra 
jämnt med sin far och slutade. Han är för närvarande arbetslös och 
säger sig trivas med det. FD:14 hade enuresis nocturna tills han 
var 12 år. Han upplevde sig ha varit hackkyckling hos far och att 
det funnits en rivalitet mellan honom och far om mor, som FD:14 
upplevde tog parti för honom. FD:14 tycker att han känner sig 
"knäckt" sedan två år före skilsmässan och att den fortfarande 
akuta konflikten med far förstorades, särskilt i samband med skils
mässan. Han började då vara ute med kamrater, sniffade och drack 
alkohol. Då FD:14 var 15 år gammal sökte man på barnpsykiatrisk 
klinik för hans thinnermissbruk. FD:14 har av och till depressions
perioder och har vid något tillfälle försökt begå suicid. FD:14 
använder regelbundet intravenöst centralstimulantia och även LDS. 
Han begår brott för att skaffa pengar till narkotikan. Han tror, 
att folk accepterar honom trots att han begår brott. 

FD : 15 Man 19 år, orolig och ängslig. Söker intensivt kontakt. 
Drar ut på undersökningen till flera tillfällen för att få behålla 
kontakten. Tycks vara vilsen och ensam, vet ej vart han skall ta 
vägen eller vad han skall göra med sitt liv. Uppvuxen under eko
nomiskt trygga förhållanden. FD:15ïs moder lider sedan åtskilliga 
år av en psykos som nyligen resulterat i skilsmässa. FD:15 har 
skött sin skolgång och har gjort sig omtyckt på arbete "det finns 
bara gott att säga om" FD:15« Han är idrottsintresserad och fram
gångsrik inom detta område. Han hade tänkt sig en framtid som 
fältflygare. FD:15 är rädd att bli mentalsjuk som modern. Han 
känner sig vilsen och rotlös p g a föräldrarnas skilsmässa. Han 
har inte haft någon att anförtro sina tankar och funderingar åt, 
inget hem att besöka. Ingen tidigare kriminalitet eller missbruk 
är känt. Det aktuella brottet begicks på FD:15îs initiativ till
sammans med kamrater sedan man hade festat lite grann. Det till
gripna hade inget praktiskt värde för FD:15. Brottet följdes av 
ytterligare några under samma omständigheter. FD:15 upplever sina 
brott som något ångestfyllt, som gör honom deprimerad och ikull-
kastar hela hans framtid. 

FD:16 En 20-årig man som är osjälvständig och känslomässigt omogen, 
förskönar sin situation och hänför sina misslyckanden till andra. 
Han har fortfarande det lilla barnets relation till sin far. Kommer 
från ett komplett hem, där båda föräldrarna har socialt framstående 
positioner. Psykisk sjukdom, missbruk eller kriminalitet är ej 
kända i släkten. FD:16 själv är inte tidigare känd för kriminalitet. 
Uppväxttiden beskrivs ha varit problemfri och han tillhör en nykter
hetsorganisation. Han har passerat gymnasieskolan med goda resultat. 
I sin nuvarande arbetssituation vantrivs han, men försöker ändå stå 
ut. Brottet har begåtts i nyktert tillstånd "var kanske trött, blev 
mer eller mindre övertalad" av kamraterna att begå brotten. Han 
ville hela tiden fara ifrån brottsplatsen men "blev ikullsnackad". 
Tycker att det var "taskigt att bli upptäckt". Vid samtal med 
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fadern framkommer att denne ser mer allvarligt på att brotten var 
så dåligt genomförda att sonen blev upptäckt, än på brotten som 
sådana, 

FD : 17 En 23-årig man som konverserar lugnt, avspänt och vänligt. 
Stillsam och balanserad i sina rörelser. Han bodde på några olika 
platser i glesbygd under sin tidiga barndom och familjen flyttade 
när han var 10 år gammal till tätort. I hemmet fanns även ett yngre 
utvecklingsstört syskon, som under sina första år vistades långa 
tider på sjukhus. FD: 17 själv är född med en njure.. Då FD: 17 var 
13 år separerade föräldrarna för att två år senare juridiskt skilja 
sig. Under dessa år fick fadern magbesvär och modern vårdades för 
insufficiens på psykiatrisk klinik och en äldre syster deltog i 
en del smärre kriminalitet. FD:17 själv är inte tidigare känd för 
kriminalitet. FDî17 dricker inte alkohol ofta, men då han dricker, 
dricker han till berusning. Han har genomgått grundskolan med gott 
resultat och därefter skaffat sig en tre-årig yrkesutbildning. Han 
har nu ett skiftesarbete, vilket han upplever som tungt. FD:17 
började sällskapa med sin nuvarande flickvän då han var 15 år 
gammal och man bor, sedan han var 19 år, samman. Innan FD:17 flytta
de ihop med sin flickvän bodde han efter skilsmässan hos fadern 
tillsammans med sin äldre syster. Uppfostran var sträng och man 
duade inte fadern. Trots att FD:17 och hans äldre syster bor långt 
ifrån varandra har man en god och frekvent kontakt med varandra, 
dock ej med fadern. Systern är numera socialt välanpassad och fram
gångsrik. FD:17 begick sitt brott i berusat tillstånd. Det var en 
impulshandling där han gav efter för önskan att ha det föremål han 
tog. Värdet av det stulna föremålet var ringa. 

FD : 18 Man 19 år. Mjuk, vänlig och med en förtroendefull inställ
ning. Verkar ha långt till vrede, glider undan aggressivitet och 
känner sig sårad. Otrygga och ekonomiskt besvärliga uppväxtför
hållanden. FD:18:s föräldrar skilde sig då han var 2 år. Modern 
gifte strax därefter om sig men separerade ånyo fyra år senare. 
FD:18 var fosterbarn från 11 till 14 års ålder och trivdes bra i 
fosterföräldrahemmet. Moderns tredje man upplevdes av FD:18 som 
en far och kom till familjen då FD:18 var 9 år. Denne man omkom 
då FD:18 var 14 år; Skol- och arbetsplatser har FD:18 skött väl. 
Tidigare arbetsgivare anser honom som mycket punktlig, arbets-
villig och fin i kontakten. FD:18:s biologiska far var enligt 
modern rejecting. FD:18 har gjort sig skyldig till snatteri under 
hela sin uppväxt, både i hemmet och på olika arbetsplatser. Genom 
moderns ingripanden och genom FD:18:s egen personlighet har detta 
inte lett till samhällsingripanden. FD:18 har många vänner, enligt 
modern, fastän han stjäl från dem. De uppfattar hans beteende som 
kleptoman! och kräver tillbaks av honom om man saknar någonting. 
Nu aktuellt brott anser FD:18 själv inte som någon stöld, vilket 
dock domstolen gjort. 

FD:19 Man 21 år. Kort och koncis i kontakten. Vill fort komma 
igång för att få det hela undanstökat så fort som möjligt. Tycks 
inte vilja tänka eller känna efter utan svarar raskt på allt. 
Verkar helt likgiltig inför sin person och inför brottet. Har fyra 
syskon. Båda föräldrarna förvärvsarbetande. Skolgången gick bra 
tills FD:19 flyttade från by- till centralskola i samband med 
flyttning till högstadiet. Kom då in i en kamratkrets där man 
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sniffade och drack öl. Anses som lättledd. Avbröt skolgången efter 
ett halvt år i nian. P g a misskötsamhet under högstadietiden 
ställd under övervakning enligt BvL. Denna kontakt fungerade dock 
inte. Han har haft en del arbeten som han dock fått sluta sedan 
det blivit brist på arbete. Har mycket goda vitsord från sina ar
betsplatser. Han anses som duktig, villig och arbetssam. Strax 
före värnpliktstiden träffar FD:19 en flicka med vilken han flyttar 
samman och under hans värnpliktstid på annan ort får paret ett barn. 
Flickvännen blev bekant med en annan man och FD:19 blev formligen 
utkastad från deras gemensamma hem. Han återvände då till hemorten 
och träffade sina gamla kamrater från högstadietiden. Samma dag 
brottet begicks hade FD:19 sökt socialhjälp men blivit nekad. 
Brottet begicks på följande vis: "Jag var på fyllan, behövde 1 

cigaretter, knallade in, upptäcktes en kvart efter". 

FD:20 Man 21 år, blyg och tystlåten. Verkar något generad i under
sökningssituationen. Svarar dock till synes öppenhjärtligt, och ver
kar glad över att hans situation har förbättrats sedan brottet be
gicks. Kom till fosterföräldrar 6 månader gammal och adopterades 
något år senare. Ingen kontakt med biologiska föräldrar. Adoptiv-
föräldrahemmet är gott och kontakten mellan föräldrar och FD:20 
är god upp till det att han blir 13 år. Kontakten återetablerad 
efter senaste brotten. Då FD:20 var 13 år fick han reda på att 
adoptivföräldrarna inte var biologiska föräldrar. Vid denna tid 
skedde också flyttning till medelstor industristad. I samband 
härmed började FD:20 vantrivas i skolan, var ute med kamrater och 
drack öl och blev också känd för tillgreppsbrott hos barnavårds
nämnden. 17 år gammal omhändertagen för samhällsvård och placerad 
på yrkesskola. Då han lämnade skolan flyttade han från den tidigare 
staden till Umeå och har här haft olika arbeten, varav ett har 
varat i drygt 2 år. Av anhöriga beskriven som känslig, snäll och 
ömsint. Då brottet begås är FD:20 sjukskriven sedan en längre tid 
för somatisk åkomma. Han har fått slut av den flicka han sällskapat 
med en längre tid och han är deprimerad. Vid brottstillfället be
rusad. 

FF:1 FF:1 är 25 år och nr två av tre syskon där ett 10 år äldre 
syskon är socioekonomiskt synnerligen framgångsrik och det yngre 
syskonet är fött med ett allvarligt kroppshandikapp. Detta syskon 
är dock den enda i släkten med vilken FF:1 har riktigt god kontakt. 
FF:1 är en person som uttalar sig bestämt och med pondus. Han har 
bestämda åsikter som han hävdar, han uttrycker sig differentierat 
och tänker efter innan han säger sin mening. Föräldrarna är båda 
grava alkoholmissbrukare och fadern har haft övervakning enligt 
NVL, första gången då FF:1 var sju år. Kriminalitet förekommer i 
släkten. FF:1 fick avbryta grundskolan i förtid p g a en allvarlig 
extremitetskada som gjorde honom arbetsoförmögen i lj år. P g a 
sin skada kan han inte ta tyngre kroppsarbeten. FF:1 har i såväl 
skola som arbetsliv haft anpassningssvårigheter. Han har haft 
många kortvariga arbetsanställningar och också påbörjat en del 
utbildningar som han dock inte fullföljt, trots god begåvning. 
På sina arbetsplatser har han givit omgivningen upplevelsen av 
att han tyckt sig kunna sina arbetsuppgifter bättre än vad i 
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själva verket varit fallet, vilket lett till konflikter. Han har 
fungerat bäst då han fått arbeta ensam. Han upplever sig som snäll 
och en som är lojal mot vänner. Vill egentligen inte slåss, är 
beskyddande mot svaga och handikappade. FF:1 önskar studera vidare 
för att erhålla ett arbete som ger honom högre socioekonomiskt 
status och mer intellektuell tillfredsställelse. Han dricker alko
hol i perioder "då jag är deprimerad och inte har något att se 
fram emot. Jag dricker då alkohol i veckor men kan sedan se att 
allt inte är så djävligt och kan då lägga av utan vidare". Det 
aktuella brottet begicks i en sådan här nedstämdhetsperiod "för 
att få tusenlappar så jag kunde köpa snygga kläder och komma upp 
ur depressionen". 

FF:2 FF:2 är 20 år och mellanbarn i en från många håll omvittnad 
skötsam familj där dock morfadern avtjänat långt fängelsestraff. 
FF:2 ammades till 2 års ålder. Det är alltid modern som ställer 
upp för FF:2. Som ogift uppbar fadern sporadiskt socialhjälp. 
Sedan fadern ingått äktenskap har familjen uppburit socialhjälp 
varje år. Fadern har i olika perioder varit arbetslös. Han har 
varit sjukskriven för dålig rygg. Fadern var aktuell för nykter
hetsnämnden år 1958 med anledning av olika fylleriförseelser på 
privat område. Han hade då vid ett tillfälle uppgivit, att det 
var hans frus svartsjuka som var orsaken. 
FF:2 började sniffa thinner vid 8 års ålder, och har sedan 

fortsatt missbruka gifter, och utökat användningen till alkohol 
och olika former av narkotiska preparat. Han har aldrig kunnat 
anpassa sig till skolan. FF:2 har haft en del anställningar, dock 
ingen längre än ett år. Han är vid undersökningens genomförande 
20 år. Från sina arbetsplatser har han fått acceptabla vitsord 
och från någon, där han trivts, mycket goda. FF:2 har tävlat 
i lagidrott. FF:2 gjorde sitt första kända tillgreppsbrott som 
8-åring och sedan denna tid har han av och till gjort sig skyldig 
till kriminella handlingar av typ egendomsbrott men även miss
handel och narkotikabrott. I opåverkat tillstånd anses FF:2 
lättsam, trevlig och mycket snäll. I undersökningssituationen 
är han emellertid butter och på dåligt humör. Vid upprepade 
tillfällen avbryter han eller hänvisar till annan dag, då han 
säger sig ha ett intressant pokerparti på gång. Däremot har det 
uppgetts, att "harf blir vild när han är påverkat och har hotat 
att dräpa". FF:2 upplever sig själv som underlägsen andra och 
tycker mycket synd om sig själv. Aktuell brottslighet begicks 
under berusning. 

FF:5 FF:3 är 30 år och mellanbarn i en stor syskonskara. FF:3 
omhändertogs för skyddsuppfostran p g a "vanart och stöld av 
pengar" då han var 10 år gammal. Han vistades dels på barnhem, 
dels i fosterhem. Efter något år flyttade han tillbaka till 
familjen men kunde inte anpassa sig i hemmiljön och fick åter 
flytta till fosterhem t o m 15 års ålder. Han hade enuresis 
nocturna till tidiga tonåren. Fadern hade sjukpension p g a 
astmabesvär sedan 50-talet och han bidrog inte nämnvärt till 
familjens försörjning. Han var gråtmild, speciellt på höstarna 
och åt nervtabletter, men vägrade söka psykiatrisk vård. Fadern 
hade också alkoholproblem, var lättretad, lättirriterad och 
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avreagerade sig på modern. Denna förde en hopplös kamp för att 
hålla ihop hemmet under en obeskrivlig social och materiell misär, 
I skolan hade FP:3 koncentrationssvårigheter och var motoriskt 
orolig. Han gick i hjälpklass och fick gå om något år. Han är 
frikallad från värnpliktstjänstgöring p g a omognad. FF:3 har 
haft en mängd olika arbetsanställningar varav en del har varat 
i många år. Av sina arbetsgivare får han övervägande positiva 
omdömen och "uppges gå bra ihop med arbetskamraterna. I undersök
ningssituationen är han synnerligen positiv och tillmötesgående. 
Lägger an på att vara så vänlig och charmerande som möjligt. 
Skämtar om sin egen charm. FF:3 har varit gift i 5 år och har 
i äktenskapet barn vilka han uppges vara mycket fäst vid. Äkten
skapet upplöstes bl a på grund av att FF:3 ibland kunde spela 
bort hela lönen på spelautomater. FF:3 är vårdad för magsår. 
Han konsumerar stora mängder alkohol. Hans kriminalitet har de 
sista 15 år, fram till nu aktuell brottslighet, varit ringa, 
företrädesvis trafikbrott. Av sin omgivning uppfattas FF:3 som 
glad, snäll och utåtriktad. FF:3 hade vid aktuella brottstill
fället en urusel ekonomi med ca 40-50 000 kronor i skuld. 
Aktuellt brott begicks under berusning bl a tillsammans med FF:4 
och var enligt FF:3 uttryck för behov av pengar. 

FF:4 FF:4 är 33 år och mellanbarn i en stor syskonskara. Han är 
född prematur med pungbråck. Flera av barnen, så även FF: 4* 
vistades några år på barnhem och i fosterhem. FF:4 genomgick 
en del av sin skoltid i hjälpklass. Han hade enuresis nocturna 
upp till tidiga tonåren. Fadern hade sjukpension p g a astma-
besvär sedan 50-talet och han bidrog inte nämnvärt till famil
jens försörjning. Han var gråtmild, speciellt på höstarna och 
åt nervtabletter, men vägrade söka psykiatrisk vård. Fadern 
hade också alkoholproblem, var lättretad, lättirriterad och 
avreagerade sig på modern. Denna förde en hopplös kamp för att 
hålla ihop hemmet under en obeskrivlig social och materiell 
misär. FF:4 har också magbesvär sedan han var 16 år och ca 
10 år senare opererades han för blödande magsår. Från journal
uppgifter framkommer iakttagelser som gör även hormonell rubb
ning trolig. Denna är dock ej närmare utredd. FF:4 har sällan 
varit arbetslös och han har överlag skött sina arbetsuppgifter 
tillfredsställande. Hans arbetsplatser har dock varit många. 
FF:4 är vid undersökningen 33 år gammal och har inte varit 
gift men haft flicksällskap längst i två år. Han är glad och 
entusiastisk och griper sig an sina uppgifter med iver. FF:4 
använder regelbundet ganska mycket alkohol, företrädesvis på 
helgerna. FF:4 är frånsett aktuellt brott inte känd för kri
minalitet eller fylleriförseelser bortsett från ett tillgrepps
brott i 20-årsåldern. FF:4 beskrivs vara "för snäll" och med 
dåligt självförtroende. Aktuell brottslighet upplever han be
gicks p g a den spänning det gav. 0m det aktuella brottet se 
FF: 3. 

FF:5 FF:5 är 19 år och yngsta barn i en stor familj. FF:5 har 
alltid varit rädd och ängslig och får även numera ibland tremor 
utan att han vet orsaken. Även i undersökningssituationen 
verkar han rädd, ängslig och omogen både fysiskt och psykiskt. 
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Tycks inte våga tala spontant eller fråga om han inte förstått. 
Man får gissa eller se hur han gör för att få en uppfattning 
om han har förstått. Frågar man säger han ja# Han har gått i 
hjälpklass där han vantrivts och skolkat i stor omfattning. 
Från 11-årsåldern är han känd för en kvantitativt omfattande 
kriminalitet, FF:5 hade enkopres till I4 års ålder. Fadern 
hade sjukpension p g a astmabesvär sedan 50-talet och han bi
drog inte nämnvärt till familjens försörjning. Han var gråt
mild, speciellt på höstarna och åt nervtabletter, men vägrade 
söka psykiatrisk vård. Fadern hade också alkoholproblem, var 
lättretad, lättirriterad och avreagerade sig på modern. Denna 
förde en hopplös kamp för att hålla ihop hemmet under en obe
skrivlig social och materiell misär, FF:5 är undergenomsnittligt 
begåvad, EEG i I4 års ålder patologiskt med måttlig episodisk 
abnormitet av paroxysmal natur. Femton år gammal placerades 
FF:5 på barnhem där han avslutade sin skolgång. Från denna tid 
uppges, att FF:5 "snattade friskt" och begick, både i skolan 
och i samhället, större och mindre stölder. Efter avslutad 
skolgång har FF:5 haft en del kortare arbeten varav ett gick 
bra en tid då FF:5 bodde hos en skötsam bror. Emellertid upp
ges FF:5 vara oerhört lättledd, "man behöver bara vinka med 
tummen". Han beskrivs som inbunden, skygg och tystlåten, FF:5 
dricker regelbundet alkohol och vid aktuellt brott var FF:5 
berusad och kamrater hade föreslagit honom till en uppgift, 
FF:5 upplever sig själv som kriminell, 

FF:6 Denne är en 51-årig man där tillgreppskriminalitet är känd 
i släkten. Han är resolut och frimodig i kontakten, bekymrad för 
sin familj och sin ekonomi, samt anser sig orättvist behandlad. 
Han uppfattar den aktuella påföljden som meningslös och skadlig 
för honom. Föräldrarna och båda syskonen är kända som skötsamma. 
FF:6 anpassade sig bra under skoltiden och trivdes i skolan. 
Efter skoltiden arbetade han på föräldrajordbruket som han 
lämnade vid 19 års ålder för att skaffa arbete. Han flackade då 
landet runt utan fast bostad och blev omhändertagen för skydds
uppfostran. Han vistades på arbetshem under 3 månader för JO 
år sedan och utskrevs därifrån för att fullgöra värnplikt. 
Samma år som han undergick skyddsuppfostran dömdes han med vill
korlig dom för försök till grov stöld. Han skötte sig bra under 
övervakningstiden och fullgjorde sin värnplikt. Under 50-talet 
är FF:6 känd för några mindre trafikbrott. Han har inte sedan 
efter värnplikten haft några perioder med arbetslöshet och är 
känd som en god och omtyckt arbetskraft. De senaste 15 åren 
har han varit resemontör. Hans familj med flera barn har under 
de senaste 20 åren varit bosatt på samma plats. FF:6 är som 
regel hemma varje helg och relationerna i familjen upplevs 
som goda, FF:6 har varit aktiv idrottsman och motionsidrottar 
fortfarande, FF:6 beskrivs som impulsiv, glad och lättsam. Han 
använder alkohol, men det har inte fört till medicinska skade
verkningar, dock begicks aktuellt brott under påverkan av alkohol. 
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FF;7 Man 4I år, mellanbarn i en stor syskonskara från inlandet, 
Suicid i släkten. Far hade en sent debuterande alkoholism, I 
samband med alkoholintag blev han aggressiv, hotfull och hade 
ofta vredesutbrott med handgripligheter. FF:7 hade normal skol
gång och värnpliktstjänstgöring. Började tidigt bruka alkohol 
och bruket tilltog under värnpliktstiden. Han har gjort upp
repade kriminella handlingar. Första gången 20 år gammal. Kri
minaliteten har avtagit under senare år och de brott som begåtts 
har alltid varit under berusning. Personlighetsmässigt lite 
bohem, känslig, ångestbenägen och osäker. Recidiverande, spe
ciellt höst och vår, har FF:7 drabbats av ångest, oro och ned
stämdhet och man har tidigare ansett sig kunna se samband mellan 
hans alkoholperioder och dessa hans psykiska besvär. Han har 
tidigare gjort suicidförsök. Senare år har han vårdats flera 
gånger på psykiatrisk klinik under diagnos alkoholismus chron. 
Han upplever också sin situation under de senare åren som otill
fredsställande. Det aktuella brottet begicks då FF:7 var på 
"dåligt humör, hade blivit av med handskar och mössa. Tänkte 
ej, minns ej". 

FF:8 Man 20 år som ger intervjuaren en känsla av att ha ett 
stort barn framför sig. Han är bekymrad över sin situation, men 
vet ej hur han skall bära sig åt. "Går så bra när man spelar 
boll, men det kan man ju inte göra jämt". Mellanbarn i stor 
syskonskara. Fadern alkoholmissbrukare och FF:8 började dricka 
alkohol i 14-årsåldern. Han drack då ihop med fadern. Denne 
suiciderade när FF:8 var 18 år. Suiciden upplevdes av FF:8 som 
ett svek. Han gick om första klass då han inte var skolmogen, 
slutade i 8:an. 12 år gammal vårdades han för hjärnhinneinflamma
tion. Arbetsanpassning och anpassning till militärtjänst, vilken 
han avbrutit, dålig. FF:8 började med kriminalitet efter av
slutad skolgång. Avtjänar 19 år gammal för första gången fängel
sestraff och har därefter haft psykiska symptom i form av ner
vositet, sömnsvårigheter, vaknat på nätterna och kallsvettats. 
Som nykter är han snäll och foglig och tävlar i en lagidrott 
men i övrigt socialt isolerad. Då han skall gå ut på stan 
måste han ha druckit, annars känner han sig orolig. Med alkohol 
i sig är han lättprovocerad, våldsam och får starka aggressiva 
utbrott. Han synes stimulerad av aggressivitet till ytterligare 
aggressivitet. Om det aktuella brottet uppger han "det var ej 
meningen. Blev bara så, krossade en ruta, så blev det roligt, 
och det blev en till". 

FF:9 En 19-årig man, mjuk och vänlig i kontakten. Han har två 
yngre syskon. Föräldrarna hade långvariga konflikter i sitt 
äktenskap och skilde sig då FF:9 var i 11-årsåldern. Alla barnen 
stannade hos mor vid skilsmässan. FF:9 trivdes inte i skolan, 
men har dock gått ett års yrkesutbildning. Därefter har han 
haft diverse kortvariga AMS-arbeten och fadern har även försökt 
hjälpa honom till en anställning. FF:9 hade enuresis nocturna 
tills han var 12 år. Han säger sig ha varit hackkyckling hos 
far. FD:9 tycker att han känner sig nedbruten redan före skils
mässan. Han började vara ute med kamrater, sniffade och drack 
alkohol. Då FF:9 var 15 år gammal sökte man på barnpsykiatrisk 
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klinik för hans thinnermissbruk. Han har av och till depressions
perioder och har vid något tillfälle försökt "begå suicid. FP: 9 
använder regelbundet narkotika, även intravenöst. Han "begår brott 
för att skaffa pengar till narkotikan. 

FF:10 Fadern till FF:10 är 20 år äldre än sin fru och var över 
50 år då FF:10, som nu är 25 år, föddes som nr tvL av tre syskon. 
Fadern äger en stor jordbruksfastighet som han dock inte sköter 
och föräldrahemmet har därför präglats av ekonomisk knapphet. 
Modern, som ursprungligen kommer från ett annat land, har för
sökt sköta jordbruket och dessutom förvärvsarbetat utom hemmet. 
Barnen har dock inte fått hjälpa till med jordbruksarbetet för 
fadern. Mellan föräldrarna har under hela äktenskapet rått miss
sämja och den manifesterade sig då FF:10 var 9 år i att modern 
tog barnen och reste tillbaka till sitt hemland där FF:10 gick 
i skolan ett år. På faderns begäran återkom dock familjen till 
hemmet igen. FF:10, som är smal och gänglig, gör trots detta ett 
robust intryck. Yerkar ha lätt för att le, men även lätt för 
att bli arg. Intresserad av sin omgivning, lättsam och öppen. 
Han har alltid varit ointresserad av skolan och haft anpassnings
svårigheter. Från 15 års ålder har han varit föremål för barna
vårdsnämndens uppmärksamhet. Denna anser, att han är en "bra 
grabb" men att miljön har påverkat honom negativt och man har 
därför önskat flytta honom hemifrån. FF:10 har dock ej velat 
flytta för mammans skull och bor fortfarande, vid 25 års ålder 
hemma. FF: 10 har haft en del kortvariga arbeten, men sedan 2-J 
år tillbaka arbetar han på samma ställe där han också trivs. 
Han ägnar sig åt lagidrott i tävlingsform och upplever sig som 
framgångsrik. FF:10 dricker regelbundet alkohol till helgerna, 
men har ännu inga medicinska komplikationer. Det aktuella 
brottet var en impulshandling i berusat tillstånd sedan FF:10 
grälat med en flickvän. Ångrar brottet, kommenterar det med 
"det var för djävligt". 

FF:11 En 21-årig man som gärna ställer upp på undersökningen. 
Han har en bestämd uppfattning om sin framtidssituation som ter 
sig främmande för verkligheten. Han har ingen insikt i allvaret 
av den höga alkohol- och narkotikakonsumtion som han uppger. 
Första dagen på fängelset gavs det tillfälle att rymma, sam
tidigt som några andra kamrater gav sig iväg, varvid FF:11 också 
följde med, men han återvände dock nästa dag sedan han tänkt 
över handlingen. Han är adopterad sedan späd ålder och i adoptiv-
släkten finns en massiv förekomst av alkoholproblem och krimi
nalitet. FF:11 började smaka öl första gången i 12-13-årsåldern, 
men har endast en sporadisk alkoholförtäring under skoltiden, 
som han avslutar efter grundskolan med medelmåttliga betyg. Efter 
en termins yrkesskola börjar han en anställning på fabrik som han 
innehade i tre år, då han fick sluta efter upprepade frånvaro
perioder utan giltigt förfall. Arbetsledningen säger dock om 
honom, att när han är där är han mjuk, lättillgänglig och sköter 
sina arbetsuppgifter oklanderligt. Han anpassar sig bra på arbets
platsen. I 17-årsåldern flyttar han hemifrån och flyttar ihop 
med en kamrat. Under detta år "festar" han rätt intensivt, så 
kraftigt att han finner anledning att flytta hem igen. Från 18 års 
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ålder injicerar han periodvis amfetamin intravenöst och han an
vänder numera alkohol dagligen i höga doser. Han har ägnat sig åt 
en icke konditionskrävande tävlingssport, där har varit framträdan
de och haft hjälp av sin far. Denne har emellertid drabbats av 
hjärtinfarkt och kan inte längre stödja honom, varför FF:11:s in
tresse har minskat för att delta och träna i sporten. Han har här
vid kommit att ytterligare vara med kamrater som använder mycket 
alkohol och hans situation "både vad gäller missbruk och social miss
anpassning har under det sista året starkt försämrats. Han anser sig 
vara snäll och lättpåverkad och aldrig "knusslig", bjuder ofta och 
hjälper andra. Brottet begicks i kamratkretsen i alkoholpåverkat 
tillstånd i en period när FF:11 hade ont om pengar, men brottet var 
av impulskaraktär. Efteråt upplevde FF:11 att "det känns bra om det 
gått bra, d v s om man klarat sig och fått med det man skall". FF:11 
är känd av myndigheterna för sina kriminella handlingar endast sedan 
ett år tillbaka. 

FF:12 Kvinna 20 år, som var lätt uttröttbar och snarstucken. För 
att kunna genomföra undersökningen behövdes mer uppmärksamhet och 
omtanke om hennes person än vad som är vanligt. Hon svarar endast 
om hon har lust, men då snabbt och rakt på sak. Mellanflicka, två 
systrar åtalade för stöld. Fadern drack före barnens födelse mycket 
alkohol, men var som berusad dock ej aggressiv. I sin ungdom satt 
fadern i fängelse efter att ha slagit militärt befäl. Modern är 
nervös, men mycket samarbetsvillig, vänlig och positiv. Fadern 
anser, att han är mer begåvad och skicklig på olika områden än vad 
hans nuvarande position i samhället antyder. Fadern har haft stor 
kontakt och engagerat sig i flickorna under deras uppväxttid. FF:12 
är labil och ångestfylld. Vid 13 års ålder sökte man barnpsykiatrisk 
klinik för hennes oro. Hon har varit vrång i skolan. "Har det ej 
passat har hon klippt till". Under tonåren började FF:12 bruka alko
hol och även sniffa. Alkoholvanorna är numera av missbrukskaraktär. 
Anpassningen i arbetslivet gick under de första åren tämligen bra, 
även om anställningarna var korta. Efterhand har anpassningen blivit 
allt sämre. FF:12 är negativ till samhällets stöd- och hjälpåtgärder. 
Hon anses nu svårplacerad på arbetsmarknaden. FF:12 hade i motortid
ningar sett och uppfattat, att det såg roligt och spännande ut att 
köra bil. Under berusning blev frestelsen för stor och hon tog 
anhörigs bil och körde. 

FF:13 Denne 32-årige man är född i glesbygd som sladdbarn till 
gamla föräldrar, 4 ungefär 10 år äldre syskon. Han har hemma fått 
en uppfostran där man har försökt lära honom normer som man vid 
avvikelser inte kunnat eller orkat vidmakthålla. De tre första skol
åren är FF:13 inackorderad p g a lång skolväg. Då han är 10 år 
gammal flyttar familjen till strax utanför tätort. I sin nya miljö 
upplever FF:13 vantrivsel. Han börjar efter hand glida in i kamrat
kretsar som har andra värderingar och intressen än de som finns i 
hans hem, där föräldrarna som är frikyrkligt engagerade, nu är 
gamla och utslitna. FF:13 som beskriver sig själv som tystlåten, 
blyg och osäker, uppges av anhöriga vara osjälvständig och lätt-
ledd. I kontakten med oss verkar han skygg och funderar länge på 
varje fråga. Talar inte spontant, men är angelägen om att "ställa 
upp". FF:13 började tidigt med missbruk, främst av alkohol. FF:13:s 
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arbetsgivare har uppgivit, att han är duktig och pålitlig och han 
har aldrig slutat sina arbeten, varav flera har varit mer än års
långa, p g a misskötsamhet• De senaste tre åren har FP:13 gått på 
folkhögskola och trivts utmärkt med detta och han planerar fort
sätta studier på högskola. Han har tidigare varit åtalad för egen
domsbrott i samband med alkoholförtäring. Det nu aktuella brottet 
begicks sedan hans fästmö brutit ett två-årigt förhållande, FF:13 
uppger, att han efter denna händelse blev "deppad" och började 
dricka "ohejdat". Brottet begicks i denna fas. 

FF:14 En 26-årig man som är mycket misstänksam inför undersök
ningen och svår att övertyga om att dess verkliga syfte var det vi 
uppgav. Han säger, att han deltar i undersökningen nu för att han 
ändrat livsstil och hade man kommit tidigare skulle han aldrig ha 
deltagit. Han är synnerligen omständlig och går igenom varje fråga 
minutiöst och uttrycker att han ändå inte är riktigt säker på att 
man har förstått vad han menar. Han besvarar allting med ett "så 
var det förr och så är det nu". FF:14 kommer från ett komplett hem 
där man tillämpat en sträng uppfostran med mycket aga och där 
allianser som bekämpat varandra, har förekommit. Far och dotter 
höll ihop och mor och son. FF:14 har genomgått vanlig grundskola 
och inte trivts i denna. Därefter har han haft ett mycket stort 
antal arbeten och omskolningskurser. Han har alltid varit mycket 
infektionskänslig. Han hade enures till 14 års ålder och sporadiskt 
inträffar fortfarande att han väter på sig på natten. Vid 14 års 
ålder börjar han med alkohol och mellan 22 och 25 års ålder an
vänder han hasch och amfetamin intravenöst. Han har haft "noja". 
När han nio månader före undersökningen slutar med alkohol kan han 
beskrivas som alkoholist i medicinsk mening. Han betecknar sig nu 
själv som absolutist och objektiva data tyder på att detta är 
korrekt. Mellan 22 och 24 års ålder är han sammanboende och har 
ett barn i detta förhållande. Strax efter att förhållandet bryts 
begår han ett allvarligt menat suicidförsök och hans konsumtion 
av missbruksmedel ökar. Det är i samband med att han åter får kon
takt med sin flickvän och man beslutar att flytta ihop efter hans 
fängelsetid som han slutar med missbruk. I detta sammanhang ändras 
även atmosfären i föräldrahemmet då modern går med i en frikyrklig 
församling. Även FF:14 och hans fästmö har orienterat sig mot fri
kyrkliga kretsar. Aktuellt brott har begåtts under pågående miss
bruksperiod för att finansiera densamma. Han uppfattar sig nu som 
en som söker sig själv och inte vet vem han är. 

FF:15 Man 21 år, avvaktande hållning, något generad. Kan endast 
arbeta under direkt överinseende, annars slutar han. Initiativlös 
och med kort uthållighet, måste hela tiden uppmuntras och lirkas 
med. Han är yngsta barn i en familj där närmaste syskon är 16 år 
äldre. Kriminalitet i släkten och alkoholmissbruk i familjen. 
FF: 15 var särskilt omtyckt och omhuldad av fa.cLern, som dog då 
FF:15 var 13 år. Som 13-åring börjat extraarbete på bensinstation, 
vilket arbete han behöll i två år. Skolgång med relativt dåliga 
betyg. Av sina lärare ansedd som känslig, vek, snäll, foglig och 
lättledd. Efterhand har han kunnat visa en hårdare attityd och 
kunnat svänga mellan vek - tuff. FF:15 har alltid varit liten till 
växten och enligt modern har detta medfört problem för honom och 
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hon tror också att hans litenhet har "bidragit till att han dricker 
öl och sprit. FF:15 har haft en hel del arbetsanställningar, varav 
han från de flesta erhåller goda vitsord men mot slutet har man 
fäst sig vid att det råder sämre förhållanden i relation till honom 
då han.är "dagen efter". Man har också uppfattat, att han "förstörde 
sig genom spritmissbruk i för stor omfattning". Sjutton år gammal 
"blir han föremål för "rådgivande samtal" hos "barnavårdsnämnden. De 
sista två åren endast arbetat sammanlagt 6 månader. Ej intresserad 
av att'skaffa arbete. Får pengar genom kompisar. Dricker drygt 75cl 
alkohol/dag och stjäl för att få ihop pengar till alkohol. 

FF:16 En 19-årig man, som är kortväxt och spenslig, saklig och 
intellektualiserande och har distinkta rörelser. Han beter sig på 
ett sådant sätt att han ger intervjuaren intryck av att han vill 
göra sig märkvärdig. Han är mycket välvillig och är många gånger 
på väg att lova saker som han sedan måste ta tillbaka. Föräldrarna 
flyttade mycket då han var liten, och även om han från 4 års ålder 
har bott i samma stad, har man även här flyttat en del. P g a 
kroppslig sjukdom blev fadern arbetslös då FF:16 var 6 år. Fadern, 
som var missanpassad och utanför i sin familj, var sedan arbetslös 
i ungefär åtta år innan han ånyo fick ett arbete. Under denna tid 
började fadern dricka alkohol och konsumera den i övermått. Sedan 
han erhållit ett nytt arbete har problemen med alkohol minskat. 
FF:16 har alltid varit infektionskänslig och fått besvär även av 
småsår. Under skoltiden, speciellt i de lägsta klasserna, fick han 
mycket stryk av kamraterna och föräldrarna fick ibland hämta honom 
i skolan för att skydda honom. Han har dock genomfört grundskolan, 
de sista klasserna i obs-klass, varefter han haft korttidsarbeten 
omväxlande med arbetslöshet. Arbetsgivarna är överlag positiva. 
Han är mellanbarn med många syskon och man har alltid haft dålig 
ekonomi. Han delar fortfarande rum med två syskon. Alkoholdebutera-
de vid 13 års ålder i en sådan omfattning att han blev magpumpad. 
Efter detta lång tids avhållsamhet från alkohol. Prövade dock på 
att sniffa i 15-årsåldern. Dricker numera alkohol mest till helger
na, men då till berusning. FF:16 är 15 år gammal ställd under över
vakning enligt Bvl. Sina brott, som är avancerade, både tekniskt 
och juridiskt, begår han i nyktert tillstånd, "man är kall och man 
bryr sig inte om något en sådan gång". Dock är FF:16 inte medveten 
om orsakerna till att han begår brott. 

FF:17 Man 21 år, som utåt ser glad och nöjd ut, men som har en 
vemodig underton i tal och åtbörder. Stillsam i sitt sätt utan att 
vara långsam eller trög. Föräldrarna kom från goda socioekonomiska 
förhållanden som flyktingar till Sverige under krigsåren. I Sverige 
fick man börja med okvalificerade arbeten men har lyckats arbeta 
sig upp till samma positioner som man lämnade i hemlandet. FF:17 är 
yngsta barnet och enda pojken. Var efterlängtad och är sladdbarn. 
Föräldrarna var i 45-årsåldern då han föddes. Stridigheter mellan 
makarna ledde till en inkonsekvent uppfostran och till skilsmässa 
som var på tal första gången då FF:17 var 11 år, men som blev verk
lighet, p g a konvention, först då han var 16 år. FF:17 har läs-
och skrivsvårigheter. Skolarbetet bra till en början men efterhand 
sämre. Hackkyckling i skolan. Från I3-I4 års ålder börjat med sniff-
ning med vilket han höll på i ca 2 år. Vid samma tid också debut 
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av ölmissbruk. Efter grundskolan studerat på olika skolor, vilket 
bl a resulterat i en yrkesutbildning. Trivs med sitt yrke och av
ser att förkovra sig ytterligare i nuvarande "bransch. Han har kro
nisk magkatarr som han uppger sig mildra med öl. FF:17 är en ar
tistisk begåvning, lättlärd och har, fortfarande, förmåga att se 
nyanserat på sig själv och omvärlden. Utåt är han en "hålligång-
människa", i sitt inre är han "en med sorgsna ögon". Hans alkohol
konsumtion är av missbrukskaraktär. Då han begår brottet är han 
"halvfull och nedstämd", ty det "hände saker och ting runt omkring 
som inte kändes bra". 

FF:18 Man 23 år, glad och vänlig vid intervjutillfället. Ansåg det 
vara både roligt och lärorikt att vara med i undersökningen. "Man 
kom att tänka på saker man aldrig tänkt på förut". Berättar att 
hans nya fästmö gjort livet värt att leva för honom igen. Krimina
litet känd i släkten. Alkoholmissbruk likaså och även fadern har 
missbrukat alkohol. Modern har från det att FF:18 var 9-10 år haft 
upprepade sjukdomsskov med varierande symptomatologi av depressiv 
och manisk art. Då FF:18 var 11 år vårdades modern första gången 
på mentalsjukhus med symptom nedstämdhet, ångest, hörselhallucina
tioner. Då FF:18 är 15 år vårdas modern ånyo på mentalsjukhus med 
symptomen aggressivitet, ökad aktivitet och två år senare anges 
polikliniskt att modern av och till har paranoida idéer. Angående 
FF:18:s fader söker han psykiatrisk mottagning då FF:18 är 17 år 
sedan han blivit insufficient med depressiv symptomatologi som en 
reaktion på hustruns sjukdom. FF:18 är sladdbarn. De äldre syskonen, 
som är skötsamma, var utflugna ur hemmet då de värsta kriserna kom 
i samband med moderns sjukdomsperioder. FF:18 har haft växlande 
sko1framgångar och får också varierande vitsord hos olika arbets
givare och även hos samma arbetsgivare. "Efter 14 dagar tilldelas 
han en varning att om han inte bättrar sig skulle han avskedas 
eftersom han bara var anställd på prov. FF:18 ryckte då upp sig 
och blev så duktig att man på företaget spärrade upp ögonen av för
våning. Så fortsatte det ett halvt år men sedan tappade han gnistan 
igen..." Till kamrater skulle han ha uttalat att han har tänkt 
"leva tills han fyller 25 år och sedan skall han hänga sig. Han 
verkar totalt likgiltig för hur det går för honom". FF:18 började 
dricka alkohol i 12-13-årsåldern. Han har sedan missbrukat alkohol 
i perioder på några år åt gången med några års mellanrum. Tolv år 
gammal tilldelad varning av BYN för delaktighet i stöld. Har aldrig 
varit nykter då han gjort något brott. FF:18 var även vid nu aktuellt 
brott berusad. Hans period av alkoholdrickande hade denna gång ut
lösts av att det blivit slut med hans flickvän. "Under perioden var 
han även arbetslös samt sjukskriven för magbesvär. Det anses vara 
lätt att komma sams med FF:18. Han är öppen och positiv mot andra. 

FF:19 FF:19 är 28 år och äldst av tre syskon. I kontakten avvak
tande, men gick med stort allvar in för arbetsuppgifterna. Han an
stränger sig för att upprätthålla självständighet. Påpekar att han 
aldrig ber om varesig hjälp eller annat. Han har inte kontakt med 
föräldrar eller anhöriga, då han "inte vill besvära någon". En 
syster betraktades som utvecklingsstörd i sin ungdom men fungerar 
idag helt normalt. Modern, som missbrukade narkotika, vårdades 
efter FF:19:s födelse under diagnos exogen neuros post partum. 
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Vid två års ålder omhändertagen för samhällsvård p g a moderns 
sjuklighet och svårigheter i äktenskapet. Då FF:19 var 7 år skildes 
föräldrarna, 15 år gammal omhändertogs han igen för samhällsvård 
och efter en kortare tid på ett hem placerades han i fosterhem. 
Samhällsvården upphörde då han blev 18 år..FF:19 har klarat sig 
acceptabelt i skolan och genomgått sjuårig folkskola. Han har haft 
en del olika arbeten, ej mer än årslånga, men har goda vitsord. 
FF:19 gör sig överlag omtyckt av sin omgivning som ger omdömen som 
snäll, vänlig och barnkär. En del av arbetena har han slutat p g a 
olyckshändelser och icke-missbruksrelaterade sjukdomar. Fyra år 
gammal vårdades FF:19 för en brännskada på buken och .20 år gammal 
hade han gulsot. FF:19 dricker periodvis mycket alkohol och har 
under några år använt narkotiska preparat även i injektionsform. 
Vid undersökningens genomförande har han dock hållit upp med nar
kotikamissbruk i fyra år. Han förekommer de senaste 10 åren inte i 
socialregistren på de orter han varit bosatt. Han gjorde sitt 
första tillgreppsbrott 12 år gammal och har sedan en upprepad kri
minalitet. Aktuell brottslighet begicks under alkoholpåverkan av 
för FF:19 okänd anledning. 

FF:20 FF:20 är 25 år och kommer från en liten by på några få går
dar. Föräldrarna har jordbruk och därutöver heltids förvärvsarbeten. 
FF:20 har fyra yngre syskon. Familjen är känd för att vara skötsam. 
FF:20 är något blyg och fåordig. Långa latenser mellan frågor och 
svar. Ibland så långa att man undrar om han uppfattat frågan. Rea
gerar med att rycka på axlarna inför alltför svåra problem. FF:20 
gick till och med mellanstadiet i byskola. Högstadiet har han genom
gått i centralskola i en medelstor kommun. Från denna tid börjar han 
bli känd för smärre kriminalitet och missbruk av alkohol. Skolresul-
taten var under genomsnittliga. Av sin omgivning har FF:20 upplevts 
som initiativlös och som en som har lätt att ge efter för grupp
tryck. Han upplever även sig själv som lättledd. Från 20-årsåldern 
har FF:20 ett flertal fylleriförseelser och 22 år gammal- får han, 
p g a att han upprepade gånger varit alkoholpåverkad i arbetet, 
sluta den anställning han innehaft sedan 5 år tillbaka. Av sin ar
betsgivare var han ansedd som en duktig arbetare och "vilken arbets
uppgift man än anförtrodde honom utförde han den ordentligt och välM. 
Arbetsgivaren skulle därför vilja återanställa honom om han kunde 
komma till rätta med sina alkoholproblem. Efter den nämnda anställ
ningens slut har FF:20 genomfört värnpliktstjänstgöring'och.erhållit 
nya arbeten. Han är nu i 25-årsåldern och fortfarande lättpåverkad 
och det aktuella brottet begicks sedan FF:20 druckit alkohol i kam
ratkretsen och blivit övertalad att delta i det aktuella brottet. 

§7:1 En 20-årig man som på ytan är butter och kortfattad, men som 
tycks ha en stark inlevelse i sin situation. Han har vuxit upp som 
mellanbarn i en mycket stor syskonskara. Han missbrukar alkohol men 
sköter dock arbete. Alla syskonen skötsamma. §7*1 har erhållit en 
sträng uppfostran. Han har alltid varit i konflikt med far. Modern 
har försökt balansera §7s1ss förhållande till far. I skolan gick 
det dåligt och p g a att §7s1 var orolig och bråkig gick han några 
månader i 8:an i specialklass, därefter vägrade han vidare skolgång. 
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Han har haft några olika arbetsanställningar med varierande fram
gång, har dock ett fritidsintresse. Han hade enuresis nocturna 
till 10 år, §7ï1 började använda öl i tidiga skolår och är vid 
undersökningstillfället att beteckna som kronisk alkoholist i medi
cinsk mening. Brottet begicks under berusning. 

§7* 2 Detta är en 20-årig man som i kontakten uppträder lite stelt 
och tvångsmässigt men välvilligt. Hans far och farfar hade alkohol
problem. Det var uppenbarligen mamman som höll ihop familjen och 
stod för den emotionella kontakten med barnen. När hon dog var 
§7:2 16 år. Före denna tid finns ingen anmärkning riktad mot §7:2:s 
och hans äldre broders skötsamhet. Fadern skaffade sig en ny kvinna 
som pojkarna inte kom överens med och de tycker sig inte heller 
efter moderns död komma överens med fadern. De började båda miss
bruka alkohol och har också kommit att bli åtalade för kriminalitet 
som har samband med alkoholförtäring. Båda har anpassningssvårig
heter från början i arbetslivet men har nu fast arbete och går 
också båda kvällskurser för att förkovra sig i sina yrken, §7:2 
har efter moderns död vistats i gäng som har avancerade alkohol
vanor. Vid tideri för undersökningen har han dock en flickvän som 
är utanför detta gäng och han tycks vara på väg bort ifrån sina 
tidigare vanor. Vid tiden för brottet var han arbetslös och detta 
hade olyckliga konsekvenser för honom i form av ont om pengar, 
gott om tid och inget meningsfullt att fylla ut den med. Han ser 
brottet som ett uttryck för att han hade ont om pengar. Han lägger 
praktiska aspekter på brottet och menar, att han tyckte det inte 
var så farligt den tid då han trodde att han hade klarat sig. 

§7:3 Man 41 år, mellanbarn i en stor syskonskara från inlandet. 
Suicid i släkten. Far blev i samband med alkoholintag aggressiv, 
hotfull och hade vredesutbrott med handgripligheter. §7:3 hade en 
normal skolgång men började tidigt bruka alkohol och bruket till
tog under värnpliktstiden. Första gången kriminella handlingar 20 
år gammal. Kriminaliteten har minskat under senare år och de brott 
som begåtts har àlltid varit under berusning. Personlighetsmässigt 
känslig, ångestbenägen och osäker. Höst och vår, har §7:3 drabbats 
av ångest, oro och nàçLstâmdhet och ser samband mellan dessa alko
holperioder och sina psykiska besvär. Han har tidigare gjort suicid-
försök. Flera gånger vårdad på psykiatrisk klinik under diagnos 
alcoholismus chron. Han upplever också sin situation under de senare 
åren som otillfredsställande. Det aktuella brottet begicks då §7:3 
var berusad och på dåligt humör. 

§7:4 En man 21 år. Nr 3 av 4 syskon. Då han föddes var föräldrarna 
i 40-årsåldern. Barn nr 2 är starkt handikappad. Fadern var gård-
farihandlare. Båda föräldrarna dog då §7:4 var liten och han har 
sedan vistats som fosterbarn hos äldre lantbrukarpar, med vilka 
han inte trivdes. Han gick 8 år i folkskola med dåligt resultat, 
varefter han intogs på ungdomsvårdsskola, där han var i två år. 
Efter en kort tids utevistelse var han sedan två år på ungdoms
fängelse. Under sin fängelsetid erhöll han aldrig långtidspermis
sion eller vård utom anstalten p g a ständiga rymningar med åt
följande ny kriminalitet. Man ansåg sig ändå ha lagt ner ett stort 
individualterapeutiskt arbete på honom, men konstaterar också, att 
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man inte menar att det hade givit något resultat, I biologiska 
släkten massiv förekomst av psykisk sjuklighet, alkoholism och 
kriminalitet, de två senare även inom familjen. §7^4 missbrukar 
inte alkohol, som han funnit att han inte mår bra på, men däremot 
amfetamin intravenöst. Han upplever sig ha varit nervös i hela 
sitt liv. På kriminalvårdsanstalt har man vid vissa tillfällen 
funnit honom hämmad, stundtals autistisk. Han har hallucinerat. 
§7:4 har ingen kontakt med sin fosterfamilj, men däremot med sin 
biologiska familj. Han är normalbegåvad, lever sig in i röllen 
som tjuv och att komma över pengar har blivit enda delen i livet 
som han tycker ger utbyte. I intervjusituationen har han varit 
samarbetsvillig. Han är dock tidvis svår att följa i tankegången 
och svarar utflytande och har svårt att hålla tråden. Han förnekar 
det aktuella brottet. 

§7:5 Kvinna som är 56 år, avvaktande och deltar mycket motvilligt 
i undersökningen. §7:5 är yngst av 6 syskon. Inga problem är kända 
från uppväxttiden, men barnen hade liten kontakt med föräldrarna 
enligt henne själv. § 7 s 5 har gått sex år i folkskola, och det gick 
bra, läraren har också uppgivits vara snäll och vänlig. Hon gifte 
sig vid 21 års ålder. I äktenskapet föddes tre barn. Maken var alko
holiserad och man skilde sig efter ca 10 års äktenskap. §7*5 har 
framför allt arbetat inom vårdsektorn i tunga arbeten och har ådra
git sig ryggbesvär. Efter sitt första äktenskap flyttade §7:5> med 
ett av sina barn, ihop med en annan man som också var etyliker. De 
senaste 2-g- åren sammanbor hon dock med en ny man som inte har miss
bruksproblem. 44 år gammal vårdades §7:5 på neurologisk klinik för 
huvudvärk som bedömdes vara psykogen samt 1 år senare på infektions
klinik för psykoneuros. Vid båda tillfällena finns uppgift om miss
bruk av barbiturater och alkohol. Från tidpunkten för första vård
tillfället har §7s 5 också varit i kontakt med psykiatrisk mottag
ning. Av och till genom åren fortsatta kontakter med psykiatrisk 
klinik p g a missbruk. Vid kontakt'förringas alkohol- och tablett
problemen. Intoxikerad har hon ett sänkt stämningsläge och gråter 
lätt, opåverkad av droger har hon ett neutralt stämningsläge. Hon 
kunde inte förutse att den aktuella handlingen skulle betraktas 
som brottslig, men om hon inte hade varit avtrubbad av alkohol 
hade detta nog varit möjligt för henne att bedöma. Tidigare krimi
nalitet är ej känd. 

§7 : 6 Man 27 år som intervjuas i hemmet. Kommer trots föräldrarnas 
uppmaning ej ut ur sitt rum. Samtalar dock gärna på rummet och före
visar stolt olika föremål som han äger. Han uttrycker sig onyanserat 
och ser okritiskt på sig själv. Mellanbarn i en mycket stor syskon
skara. Föräldrarna flyttade till en liten by där §7*6 är född, men 
familjen har aldrig känt sig accepterad i denna miljö, fastän de 
vid undersökningstillfället hade bott där i ca 30 år. Fadern gård-
farihandlare, och familjen har tidvis haft ekonomiska problem. 
§7:6 är inskriven vid omsorgsstyrelsen och bristande intellektuella 
resurser finns hos flera familjemedlemmar liksom kriminalitet och 
alkoholbesvär. Skolanpassningen har varit dålig då man alltför sent 
uppmärksammat §7:6:s bristande intellektuella resurser. På olika 
arbeten har han haft svårt att stanna någon längre tid och han är 
numera pensionerad. Började använda alkohol vid 15 års ålder och är 
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nu kronisk alkoholist, Institutionsvårdad upprepade gånger, första 
gången då han 18 år gammal debuterade med stölder. Det aktuella 
"brottet "begicks då §7:6 "var i pressad situation, skyldig för hyra 
och tidning"• 

§7:7 En 2 2-årig man som pratar öppet och spontant, ibland uttrycker 
han sig naivt, men ibland förnuftigt och insiktsfullt. Han är yngst 
i en stor syskonskara. Modern hade periodvisa insufficiensperioder 
med dödsönskningar då §7:7 var liten. Hon förklarade det själv med 
att hon vantrivdes i den by hon bodde som var mannens hemby. I för
skoleåldern flyttade man till moderns hemby. Fadern missbrukade 
alkohol och var då även ibland våldsam mot hustrun. En broder har 
haft alkoholproblem. En syster har "besvär med nerverna". Som liten 
var §7:7 "mammasjuk" och rädd att mor skulle lämna honom. Han hade 
ofta mardrömmar och fick tidvis lugnande medicin. I skolan gick 
det dåligt, han var hackkyckling, skolstrejkade, gömde sig i skogen 
i stället för att gå till skolan. Han var mycket hemma och hade 
ont i magen när det var skoltid. Han rymde från skolan. Tretton år 
gammal slog han, efter fall, i bakhuvudet och fick därefter huvud
värk och dubbelseende. Han undersöktes av barnpsykiater som fann 
honom sensibel och sårbar med en något under genomsnittlig begåv
ning. Sista terminen i skolan fick han utbytt mot arbete på skyddad 
verkstad. Under sina sista skolår började han'även använda öl i 
större utsträckning. Blev genom en del mindre förseelser känd hos 
barnavårdsnämnden från 14 års ålder. §7:7 har aldrig blivit anpassad 
i arbetslivet under någon längre tid, men då han arbetar gör han sig 
omtyckt p g a sitt öppna och frimodiga sätt och sin, under dessa 
perioder, goda arbetsförmåga. Tjugo år gammal intas han första 
gången för frivillig vård p g a sina alkoholproblem och hans miss
bruk är då åtminstone 4 år gammalt. Han har sedermera ytterligare 
flera vårdtillfällen för sitt alkoholproblem. Brottet begicks under 
kraftig berusning och han minns inte omständigheterna kring brottet, 
men efteråt upplevde han en "hemsk ångest". Av sina anhöriga beskrivs 
§7:7 som orolig, snäll och fin att prata med då han är nykter, men 
berusad blir han på ett "hemskt humör". 

§7:8 En 3°-årig man som i undersökningssituationen anstränger sig 
för att försöka bidra efter bästa förmåga. Han deltar, nästan med 
entusiasm, i undersökningen, och försöker skapa en positiv atmosfär. 
§7:8:s far var 42 år då §7:8 föddes. Fadern hade tidigare varit 
gift och hade två barn, men den förra frun dog i barnsäng. Fadern 
tog ett av barnen, som är 3 år äldre än §7:8, med till den nya 
familjen, §7:8 är något under genomsnittligt begåvad. Han har gått 
i den obligatoriska skolan med dåligt resultat och uppger sig 
inte ha varit intresserad av skolarbetet. Efter denna har han haft 
en del kortvariga arbeten men sitt sista arbete har han innehaft 
i 9 år. Med sitt nuvarande arbete trivs han bra även om han skulle 
önska sig lite bättre betalning. Hans far dog då han var 15 år 
gammal, men han bor fortfarande i föräldrahemmet tillsammans med 
modern, som han är behjälplig med skötsel av hus och sommarstuga. 
Han är stressintolerant och har kontaktsvårigheter med jämnåriga. 
Han började bruka alkohol 23 år gammal, då hans flickvän, sedan 5 
år, fann en annan. Då §7:8 var 27 år kom han att öka sin alkohol
konsumtion så att den nu är i storleksordningen 4 "sjuttifemmor" 



87 

per vecka. Han dricker dock inte på arbetstid. Brottet begicks under 
berusning och om omständigheterna kring detta minns han ingenting. 
Efteråt upplever han dock skam och ångest. 

§7i 9 Man 27 år som vid samtal lätt kom in på egna associationer och 
var svår att avleda tillbaka till det egentliga samtalsämnet. För
sökte man att avbryta pågående associationer innan han själv ansåg 
sig som färdig, blev han arg. Om man däremot tog sig tid var han 
mycket tillmötesgående och försökte underlätta undersökningen med 
egna spontana förslag. Både på fars och mors sida flera släktingar 
med psykoser och livslånga vårdtider på mentalsjukhus. §7:9 har 
alltid varit inbunden och sluten. Vid 12 års ålder överkänslig för 
vissa beteenden hos andra samt dödsångest. Under tonåren begynnande 
missbruk av alkohol och även debut av kriminalitet. Under värnplikts
tiden väcktes misstanke om akut psykos. I skolan anpassningssvårig
heter, men han har inhämtat gymnasiekompetens på egen hand. Gift 
19 år gammal. I äktenskapet, som upplöstes efter 4 år, ett barn. 
Sedan värnpliktstiden tilltagande alkohol- och narkotikamissbruk. 
Från 20-årsåldern vårdad vid flera tillfällen under diagnos schizo
fren psykos. Ingen annan i kärnfamiljen är sjuk, missbrukare eller 
kriminell. Vid det aktuella brottet var §7*9 i ett ångesttillstånd 
och brottet begicks under berusning. 

§7:10 En 30-årig man som är över medellängd med ett påfallande 
propert yttre och en självsäker attityd. Han verbaliserar väl och 
uttrycker sig cyniskt både om sig själv och om andra. Fadern var en 
synnerligen framgångsrik affärsman men denne samt modern överför
brukade i perioder droger. §7î10 är yngst av fyra bröder där en dog 
späd och de övriga är socialt framgångsrika. §7:10 har avslutat 
realskola utan att avlägga examen trots mycket god begåvning, test
mässigt verifierad. Efter skolan har han påbörjat ett osedvanligt 
stort antal arbeten och utbildningar utan att i något fall lyckas 
avsluta dem framgångsrikt. Hans far dog då §7:10 var 19 år gammal. 
Modern,som han var mycket fäst vid, gjorde suicidförsök i samband 
med faderns död, men dog sedan två år senare genom fall från hög 
höjd. Efter sina föräldrar har §7:10 fått ett större arv. Mellan 
22 och 24 års ålder är han intravenös missbrukare, mellan 24 och 
26 även med tillägg av hasch och alkohol. Större delen av hans arv 
försvinner under denna tid. Utbetalningar av hans kvarstående arv 
regleras sedan av annan person. Från 26 års ålder kommer han också 
i kontakt med en religiös organisation som från denna tid har 
stöttat honom. Han flyttar också ifrån det storstadsområde, där han 
är uppvuxen, till Västerbotten. Hans missbruk efter flyttningen hän
för sig till alkohol och sniffningspreparat och är stort. Då han är 
24 år gammal diagnosticeras för första gången ett Klinefelters 
syndrom och han erhåller hormonterapi, vilken dock inte upprätthålls 
p g a missbruket utan återupptas först vid 28 års ålder, då det även 
görs en operation för gynekomasti. Aret innan är han opererad för 
ett mediaaneurysm som orsakat en subaraknoidalblödning. En lätt 
vänstersidig facialispares kvarstår efter operationen. §7:10 har en 
homosexuell inriktning men accepterar inte detta och gifte sig 28 
år gammal. Äktenskapet kom dock inte att innebära sexuellt samliv. 
Brottet begicks under alkoholpåverkan och även under påverkan av de 
homosexuella drifterna. Hans nyktra reaktion på brottet är att "det 
var inte så lämpligt". 
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§7s 11 Man 20 år som är bekymrad över sin situation. Mellanbarn i 
stor syskonskara. Fadern alkoholmissbrukare och §7:11 började 
dricka alkohol i 13-14-årsåldern. Han gick om första klass då han 
inte var skolmogen, slutade i 8:an. Under skoltiden vårdad för 
hjärnhinneinflammation. Arbetsanpassning och anpassning till mili
tärtjänst, vilken han avbrutit, dålig. Han har haft psykiska symp
tom i form av nervositet och sömnsvårigheter. Som nykter är han 
snäll och foglig men socialt isolerad. Då han skall gå ut på stan 
måste han ha druckit annars känner han sig orolig. Med alkohol i 
sig är han lättprovocerad, våldsam och får starka aggressiva ut
brott. Avtjänar i 20-årsåldern för första gången fängelsestraff. 

§7:12 En 20-årig man med nedsatt hörsel och syn på ena sidan efter 
hjärnhinneinflammation i 6-årsåldern. Han är avmätt och restriktiv 
i kontakten och reagerar med våldsamma utbrott för minsta provoka
tiva moment. Hans tidiga uppväxtår är höljda i dunkel trots att 
det finns ett omfattande journalmaterial från skilda kliniker på 
honom. Anledningen till bristen på information är dels §7:12:s 
egen selektion, dels att pappan aldrig har medverkat och även vid 
denna undersökning förhalar ett sammanträffande så att det aldrig 
kommer till stånd. Dock har modern antytt, att fadern är kall, 
aggressiv och våldsam, i synnerhet då han får sprit i sig och sprit
problem har han, eller åtminstone har han haft. Hon anser, att far 
och son är lika. Även modern är undanglidande och förnekar problemen 
kring §7:12. Föräldrarna har skilt sig då §7:12 var 5 år. Han har 
två syskon varav en är kriminellt belastad. I släkten i övrigt finns 
inget känt om psykisk sjuklighet, alkoholmissbruk eller kriminalitet. 
§7:12 har gått grundskola och därefter en tvåårig yrkesutbildning 
inom vilken han arbetat en kortare tid. Han har haft ytterligare 
några ströarbeten, men vid tiden för brottet håller han ånyo på med 
en utbildning och trivs väl med detta. §7:12 började använda alkohol 
och var berusad första gången då han var 12 år. Han har nu tecken på 
kronisk alkoholism i medicinsk mening. 18 år gammal vårdades han på 
medicinsk klinik efter att ha druckit rakvatten. Hans kriminalitet 
har en starkt aggressiv prägel och begås både då han är nykter och 
då han är berusad. Vid de senare tillfällena är han-oerhört destruk
tiv och utan kontroll. Hans brott är utpräglade impulshandlingar. 
Han har själv anmält sig efter begångna brott. Han säger sig inte 
kunna förstå hur d*essa handlingar kommit till. Han förefaller med
veten om konsekvenserna av sitt handlande, utan att känslomässigt 
engagera sig i det och han visar inga skuldkänslor. 

§7:13 En 42-årig kvinna som bortadopterades då hon var 8 veckor 
gammal. Hon har sporadiska kontakter med sin biologiska släkt. Hon 
är temperamentsfull, energisk, glad och öppen. I stort sett har hon 
varit kroppsligen frisk i sitt liv. Hon uppfostrades i ett jord-
brukarhem med fasta normer och stora krav. Man har i hemmet svårt 
att acceptera avvikelser. I adoptivföräldrahemmet fanns ytterligare 
ett yngre adoptivbarn, som efter §7:13ï s brott tagit avstånd från 
henne. Efter avslutad 6-årig skolgång hjälpte §7:13 till på adoptiv
föräldrarnas jordbruk, men från 17 års ålder började hon arbeta utom 
hemmet men slutade med det då hon 21 år gammal blev gravid. I äkten
skapet föddes två barn. När §7:13 var 32 år gammal skilde sig makar
na, huvudsakligen p g a att makens starka religiösa intressen tog 
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mycket tid från gemensam samvaro, §7s 13 började åter förvärvs
arbeta och liksom tidigare trivs hon väl med arbetet och sköter 
det bra samt planerar vidareutbildning inom yrket. När §7*13 är 
39 år får hon erfara, att hennes yngsta barn, som då är 6 år, 
lider av leukemi, §7:13 är vid denna tid sammanboende och det är 
underförstått att man så småningom skall ingå äktenskap. På grund 
av dotterns sjukdom får §7:13 svårighet att upprätthålla ett fast 
arbete-^och hon kände det som om hon måste "tigga sig fram" av sin 
sammanboende. Hon har under dotterns sjukdomstid, som varar i fem 
år, inte några egna "riktiga vänner". Förlovningen med hennes sam
manboende upphör då hon är 41 år, men man fortsätter dock att bo 
tillsammans och de ekonomiska relationerna ändras inte. §7:13 upp
lever dock en oerhörd besvikelse över den emotionella brytningen. 
Strax före dotterns död begår §7:13 sina brott. Ingen tidigare 
kriminalitet. Hon kände att hon gjorde fel, men "det var som jag 
inte kunde låta bli". Hon säger, att hon visserligen hade behov av 
pengar, men att brotten kanske mer var känslomässigt betingade, 
ett slags hämnd, avundsjuka. Hon finner det efteråt som hemskt att 
handlingarna gått ut över andra människor. 

§7:14 En 19-årig flicka, som normalt anses öppen och gladlynt, men 
vid intervjutillfället är hon deprimerad och nästan skräckslagen in
för konsekvenserna av begånget brott. På faderns sida finns många 
ingiften i släkten och mycket psykisk sjukdom. Fadern missbrukade 
alkohol och slog ofta mor och barnen, man fick ibland låsa in sig 
själv och knivar. Far brydde sig inte om barnen medan modern tyckte 
bäst om §7:14 som är minst. Modern uppger att §7:14 var tidigast 
torr av alla barnen och var det redan 4 månader gammal» En av 
§7:14îs bröder har som tonåring suttit i fängelse, men är numera 
skötsam. Då §7:14 var 11 år skildes föräldrarna och hon flyttade 
med modern. Moderns nya man uppfattas av §7:14 som faderssubstitut 
och fungerade som sådan från efter skilsmässan till ett par månader 
före brottet då han avled i malign sjukdom. §7:14 har gått grund
skolan och därefter haft några kortvariga praktikplatser för en 
planerad utbildning. För närvarande har hon en sådan praktikplats 
och upplever att detta arbete är det hon trivts bäst med av dem hon 
prövat. Hon har också erhållit goda vitsord av arbetsledningen vid 
denna arbetsplats. Hon är nu rädd att det begångna brottet skall 
påverka hennes utvecklingsmöjligheter i yrket. §7:14 bar varit sam
manboende under fyra år, men förhållandet avbröts föregående år även 
om man fortfarande träffas någon gång då och då. Hon har fortfarande 
en del avbetalningsskulder på gemensamma inköp till det då aktuella 
hemmet, eftersom man delade på "prylarna och skulderna" då man 
flyttade isär. §7:14 bar inte haft alkoholproblem även om hon var 
berusad då brottet begicks. Hon uppger att då hon druckit visar hon 
mer av känslor och tycker att hon ibland är alldeles för öppen-
hjärtlig. Hon kan under berusning bli ledsen för lite, vill kramas 
mer. Hon blir ledsen om pojkvännen inte vill kramas då. Vid det 
aktuella brottet hade några pojkar, som hon tyckte onödigt, blivit 
gripna av polisen. Hon, som vanligtvis brukar bli glad av alkohol, 
blev "sne, sur och egennyttig". 

§7:13 En 22-årig kvinna som i intervjusituationen uppvisar ett väl
skött yttre, är mjuk och stillsam, nästan försynt. Fadern har sprit
besvär och modern har psykiska besvär som bl a tagit formen av 
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suicidförsök när §7:15 var liten. Uppfostran har varit hårdhänt 
och fadern har aga t §7*15 med knuten näve. Familjen upplöstes då 
§7: 15 var 14 år och hon följde själv med till fadern. Hon upp
fattar denne som svartsjuk, sig själv som svartsjuk, och tror att 
svartsjuka är något som går i släkten. Faderns nya fru upplevdes av 
§7:15 som lynnig och opålitlig och man kom inte väl överens. Det 
är också från strax efter skilsmässan som §7:15 "börjar missbruk av 
alkohol, §7s 15 har gått genom grundskolan utan större problem. Hon 
har därefter provat en del kortare utbildningar som hon misslyckats 
med. På en av skolorna hade hennes syster gått före henne och miss
skött sig och §7:15 kände som om hon hade en mängd negativa förvänt
ningar på sig, vilket ledde till "trotsreaktioner" och hon fick 
sluta. §7:15 har också haft några korttidsarbeten som hon trivts 
väl med och skött bra. Vid tiden för brottet är hon sammanboende 
och har ett ettårigt barn. Yid denna tid har hon också skurit ned 
på sin alkoholkonsumtion och smakar sällan alkohol. Brottet före
gicks av gräl med fästmannen och §7215 kände sig "sur och på dåligt 
humör". Planeringen av brottet gjordes under alkoholpåverkan och 
hon kände sig därvid upprymd. När konsekvenserna blev klara för 
henne., blev hon rädd och "tvärnykter" på en gång. "Man är ju rädd 
om ryktet sitt". Då §7:15 blir nervös får hon hjärtklappning, mag
besvär, svettningar och yrsel. I brist på uppmuntran och stöd, 
kommer hon ur balans och har då inte förmåga att kontrollera sitt 
beteende. Med stöd fungerar hon i gengäld väl. Hon säger om sig 
själv, att hon är "uppkäftig mot en del". Hon tycker det är roligt 
att leka med barn. Barn brukar också tycka "jättemycket" om henne, 
då de menar att hon hittar på så roliga lekar. 

§7:16 Denne man är nu 49 år och han än yngst i en syskonskara på 
tio. Hans mor dog då han var 2 år gammal och fadern tog själv vård
naden om barnen. 8 år gammal drabbades §7:16 av lungtbc och vistades 
därefter på sanatorium under 2-g- år varefter han intogs på ålderdoms
hem innan han vid 12 års ålder kom till en fosterfamilj. I denna 
familj vistades han i något år varefter han växte upp i en brors 
familj. Syskonen har varit spridda på olika håll och §7:16 har inte 
träffat något av dem de sista 15 åren. Efter avslutad 6-årig folk
skola arbetade §7:16 med flottningsarbete. 17 år gammal tog han 
värvning och förb'lev inom försvaret under 6 år. Han har efter 
denna tid haft många arbeten och bl a haft egen dykarfirma som han 
slutade med efter en del olyckstillbud, 36 år gammal. Efter denna 
tid har han varit arbetslös och haft ströjobb tills han 43 år gammal 
får ett arkivarbete som han tidvis sköter med viss finess, men där 
han så småningom avskedas p g a upprepade berusningar under arbets
tid. §7:16 har under sitt liv haft ett flertal infektioner utöver tbc 
och infektionerna har föranlett ovanligt långa sjukhusvistelser. 
§7:16 gifte sig 20 år gammal och detta äktenskap varade I4 år och 
man fick ett barn tillsammans. 36 år gammal gifte han om sig med en 
18 år äldre kvinna som hade många barn och tillsammans med henne 
fick han ytterligare ett barn. Hustrun från det senare äktenskapet 
avled då §7:16 var 47 år och i samband med hustruns död blev han 
grubblande, orolig, nedstämd, fick sömnsvårigheter och gick ned i 
vikt. Han vårdades också strax efter för ett misstänkt delirium 
tremens. Han har enbart kontakt med barnen från sista äktenskapet. 
Han förnekar överförbrukning av alkohol. Olika objektiva data, 
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vari ingår anamnes från arbetsgivare samt att han varit påverkad 
vid brottet och dessutom haft ett misstänkt delirium tremens gör 
att man är övertygad om att §7:16 har allvarliga alkoholproblem. 
Då §7:16 är nykter är han snygg och propert klädd, han anslår en 
kamratlig ton och använder en mängd medicinska fackuttryck som han 
inhämtat under arbete i sjukhusmiljö. Då samtal kommer att kretsa 
kring hans reella livssituation flyr han till andra ämnesområden 
och förnekar ihärdigt och kategoriskt missbruk. Han åberopar olyck
liga yttre omständigheter, som han inte råder över, för att för
klara sin prekära sociala situation. 

§7:17 En 22-årig man, som hela tiden tittar ner i golvet och svarar 
enstavigt på frågor och med lång latens. Vissa uppgifter anser han 
sig inte klara och vägrar försöka. Han är mycket starkt ångest
fylld och mal på sina egna tankar och upplevelser. Far missbrukade 
alkohol och då mor p g a malign sjukdom kom på lasarett då §7:17 
var 9-10 år intogs han jämte sina syskon på barnhem. Han vistades 
där i två år tills modern dog. Han var därefter på ytterligare 
några barnhem innan han så småningom omhändertogs i fosterhem. 
Han har gått sju år i skolan med dåligt resultat. Från hans barn
domstid finns endast sparsamma upplysningar och han förmår inte 
själv fylla tomrummen. Han började dock missbruka alkohol i tidiga 
tonåren och är nu kronisk alkoholist i medicinsk mening. §7:17 ar
betade på fosterföräldrarnas gård i flera år men har därefter 
endast haft kortvariga arbeten. Har fästmö och barn men obetydlig 
kontakt med dem båda. Han bedöms som lättledd, svårkontaktad och 
det framgår att hans förmåga till konstruktiv planering av till
varon är ringa. Hans känslomässiga bindningar till andra människor 
är tunna och han framstår som betydligt isolerad. Brottet begicks 
i berusat tillstånd och §7:17 minns ingenting om omständigheterna. 

§7:18 En 27-årig man som är ledig i kontakten, skämtar och är till 
det yttre sorglös. Han uppger sig lätt få olika vegetativa symptom 
och i status noteras en excessiv handsvett. I släkten finns psy
kisk utvecklingsstörning men §7:13 är själv normalbegåvad. Fadern 
var epileptiker och hade alkoholproblem och under slutet av sin 
levnad en malign tumör. Fadern suiciderade då §7:18 var 9 år gammal. 
§7:18 uppger att han var mer fäst vid fadern än vid modern som 
efter faderns död fick det ekonomiskt svårt. Familjen fick bo i 
dåliga bostäder och man flyttade ofta. Modern började efter faderns 
död bruka alkohol och har sedan sammanbott med flera alkoholiserade 
män. Kriminalitet har tidigare funnits hos flera syskon men dessa 
är numera socialt anpassade. §7:18 beskriver familjen som den "svarta 
familjen" i släkten. Under skoltiden visade sig §7:18 nervös, rast
lös och okoncentrerad samt föga intresserad. Han hade enures upp 
till 10 års ålder som framträdde då man röt åt honom. Det är också 
känt att han vagabonderat från 10 års ålder. Omkring 11 år gammal 
börjar han snatta i skolan och i familjer och han ställs under 
barnavårdsnämndens övervakning. Barnpsykiatrisk utredning vid denna 
tid uppfattar honom som jag-svag och lättledd, känslomässigt ytlig 
och med tendens att fabulera. Han institutionsplacerades 13 år 
gammal och har därefter nästan uteslutande vistats på institutioner, 
de senaste åren i fängelse. Mellan 21 och 23 års ålder erhåller han 
sluten psykiatrisk vård men därefter vid förnyade brott åter vård 
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inom kriminalvårdens ram. Upprepade gånger har han haft stark ångest, 
ofta i samband med missbruk. Vid flera tillfällen, på institution, 
har han svalt föremål som fått operativt avlägsnas och han har gjort 
ett otal allvarliga suicidförsök. Upprepade EEG har varit "utan 
säkra patologiska fynd". §7:18 har gått 8 år i skolan och också 
erhållit en yrkesutbildning men inte lyckats stanna i arbetslivet 
någon längre tid. Han begår olika sorters kriminalitet, så gott 
som alltid under påverkan. Det senaste brottet, är ett våldsbrott. 
Han var påverkad även vid sitt sista brott och minns ingenting om 
omständigheterna men hade "fyllånger"efteråt. 

§7s 19 En 31-årig man som till en början är tystlåten, men allt
eftersom han blir mer bekant blir han också mera pratsam. Röker 
mycket och anstränger sig för att uppfatta instruktionerna och att 
vara till lags. Av anhöriga beskrivs han som känslig, han har all
tid haft bråttom och sista åren har det verkat som om han inte 
haft någon fast punkt. I släkten förekommer kriminalitet och § 7 ï19 5 s 
far har alkoholproblem, vilka var orsak till skilsmässa mellan för
äldrarna då §7:19 var 14 år. §7:19 har alltid varit rastlös. Han 
grät mycket som liten. Fadern favoriserade den något yngre brodern. 
§7:19 upplever sig alltid ha varit sviken av fadern. I skolan 
fungerade §7:19 bra fram till de sista åren då han hade koncentra
tionssvårigheter. I 14-årsåldern, efter konfirmationen, började 
§7:19 att dricka och begå sina första stölder. Hans alkoholproblem 
har sedan accentuerats och är numera grava. Han har haft en del 
olika arbeten som han fullgör väl då han är närvarande. Han har 
fullgjort värnplikten. Från 2.5 års ålder har han haft många fängel
sevistelser. Från 15-24 års ålder håller han ihop med samma kvinna 
och var gift mellan 20-24 års ålder med henne och de har ett barn 
tillsammans med vilket han upprätthåller en viss kontakt. §7:19 
har ytterligare ett barn med en kvinna som han varit förlovad med 
de sista två åren. Förhållandet har dock tagit slut på fästmöns 
initiativ då hon misstyckte till hans alkoholvanor. Aktuellt brott 
begicks för att komma över öl efter stängningsdags. §7:19 hade 
varit för att söka en kamrat men denne var inte hemma och när han 
kom ut från huset där kamraten bodde, kände han sig "deppig" och 
fick en impuls att bryta sig in för att ta öl. Efter gripandet 
kände han sig nedstämd och ångestfylld* 

§7:20 En 30-årig man som är vänlig, saktmodig, synnerligen om
ständlig, utflytande och ibland svår att följa i tankegången. Hans 
föräldrar skildes då han var 2 år gammal och sedan dess har han 
inte haft någon kontakt med fadern. Två fastrar psykiskt sjuka och 
krävt vård på mentalsjukhus. Efter skilsmässan placerades §7:20 
hos mormodern där han också varit efter skolan vissa somrar, och 
där han beståtts en synnerligen hård uppfostran med aga för rela
tivt ringa förseelser. Han fick själv bryta sitt björkris med 
vilket han agades. Han upplever att i mormoderns hem rådde en 
otäck stämning med vidskepelse och svart magi. Då skolan börjar får 
han åter flytta hem till modern som har nattarbete. Modern har från 
denna tid oroats för §7:20 som hon upptäckte betedde sig sadistiskt 
mot djur och även var en hackkyckling i skolan. Han bad om en slant 
att ha med sig varje dag för att ge till skolkamrater så att de inte 
skulle slå honom. Hans skolresultatf har alltid varit dåliga och han 
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har gått om 2: a klassen. Han dagdrömde bort sin tid i skolan. Dock 
lärde han sig själv spela ett instrument och från I4 års ålder har 
han varit orkestermedlem. Detta har han dock på senare år upphört 
med p g a ryggbesvär. I vuxen ålder har han inhämtat gymnasie
kompetens i vissa ämnen och han ägnar nu sin tid åt författarskap, 
inte utan viss framgång. Han har efter skolan haft många yrken, 
som han skött den tid han arbetat, men efter ett kort tag har han 
slutat. §7:20 gifte sig, 21 år gammal och var gift i två år. I 
äktenskapet finns det ett barn med vilket han inte har någon kon
takt. Han började dricka alkohol i 14-årsåldern och hans alkohol
bruk har i perioder av nedstämdhet varit tämligen höggradigt. 
§7:20 år känd för kriminellt beteende från 20 års ålder. Han är 
upprepade gånger vårdad på psykiatriska kliniker från 21 års ålder 
under diagnoserna "persona immatura" och från senaste år även med 
tillägget "alcoholismus NTJD". Retrospektivt har han i flera år 
uppenbarligen tidvis fungerat psykotiskt och hans mor anger att 
han i åtminstone 8 år varit svår att vara med, varit lynnig och 
ombytlig och rädsla har varit ett genomgående drag hos honom* Han 
har ibland varit väldigt självupptagen och man har inte fått svar 
av honom när man har pratat med honom. Ibland har han dock fungerat 
som vanligt. Ibland upplever han sig som ett geni och ibland är 
han nedstämd och rädd att man håller på att förgifta honom och 
ibland så rädd att han begått brott att mo^funnit sig föranlåten 
att, för hans räkning, fråga på polisstationen. Han kan bli våld
sam och slå sönder saker. §7:20 säger, att han är på ett "konstigt 
sätt ej medveten om brotten". Han vet icke varför han begick dem. 
Han tycker sig ha "svårt att skilja mellan verklighet och fantasi". 
På sitt stillsamma och affektlösa sätt konstaterar han att "jag 
måste ha någon konstig sjukdom som ej upptäckts förut". 

Fallbeskrivningarna har utformats så, att identifiering skall 

försvåras. 
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Intervju 

I de fall inga signifikanta skillnader har framkommit mellan 

Vpl-grupperna har dessa slagits samman. Detsamma gäller for Krim-

grupperna« 

Hereditet 

Tabell V s 1 Förekomst av psykiska besvär i famil.j och släkt, samt 

om man vårdats för psykiska besvär N=antal personer 

Grupp Psykiska besvär Grupp Vårdade för psyk. besvär 

indelning Familj Släkt Nej indelning Familj Släkt Nej 

Krim N 18 7 34 Krim N 12 6 41 

1o 30.5 11.9 57.6 % 20.3* 10.2 69.5 

VplK N 11 2 17 Vpl N 3 2 55 
i° 36.7 6.7 56.6 

VplF N 1 1 28 

1o 3.3 3.3 93.4 * 5 3.3 91.7 

N Krim=59 Krim vs VplF ** 
N VplK=30 VplK vs YplF ** 
N VplF=30 

Den person som saknas i Krim-gruppen var adopterad och kände ej 

sin biologiska familj eller släkt. 

Psykiska besvär förekommer i familjen oftare i Krim-gruppen och 

VplK än i VplF. 

Man har vårdats mer för psykiska besvär i Krim-gruppens familjer 

än i Vpl-gruppens familjer. 

Tabell V:2 visar förekomst av överkonsumtion av sprit i familj 

och släkt, samt förekomst av kriminalitet. 

Det förekommer oftare överkonsumtion av sprit och oftare krimi

nalitet i Krim-gruppernas familjer än i Ypl-gruppernas familjer. 

Förekomst av suicid i familjen eller släkten visar ingen skill

nad mellan grupperna. Frekvens ca 5-10fo. Magsår förekommer i ca 

15% i alla grupper. 
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Tabell V:2 Förekomst av överkonsumtion av sprit i familj och 

släkt, samt förekomst av kriminalitet (Undersöknings

personen räknas ej). 

Grupp Överkonsumtion av sprit Kriminalitet 

indelning Familj Släkt Nej Familj Släkt Nej 

Krim N 33 4 22 14 9 36 

% 55.9** 6.8 37-3 23.7** 15.3 61 

Vpl N 8 10 42 3 2 55 

/o 13.3 16.7 70 5 3.3 91.7 

N Krim=59 
N Vpl=60 

Barndom och uppväxttid 

I följande avseenden har man i Krim-grupperna uppgivit samma 

förhållanden som Ypl-grupperna. 

Far och mor har varit mellan 21 och 39 år vid undersökningsper

sonernas födelse i 90%. 

Far har varit produktions- och distributionsanställd i 50% > 

kontorsanställd, tekniker m fl i 25%> egen företagare i 25/ 

Fördelningen i syskonskaran har varit I/3 av vardera första eller 

enda "barn, mellanbarn alt. sista barn. 

Man har flyttat, innebärande att man bytt kamrater och skola, 

lika ofta före 16 år. 35% har aldrig flyttat och 30% har flyttat 

mer än 2 gånger. Undersökningspersonerna och syskonen har vuxit 

upp tillsammans i 65-80%, varit lika omtyckta av mor och far, och 

uppges ha goda sidor i lika stor omfattning. 

Föräldrarna var gifta då undersökningspersonerna föddes i 85-

100%, drygt hälften av alla föräldrar uppges ha kommit bra överens 

då undersökningspersonerna växte upp och den uppfostran undersök

ningspersonerna fått anses fri i 50%. 

En tredjedel har haft syskon som varit mycket sjuka som små. 

10% har haft syskon med enures. 10% uppger sig ha vuxit upp i 

absolutistiska hem, medan 15-20% angett att någon eller båda för

äldrarna använt alkohol i sådan utsträckning att det motsvarar 

överkonsumt ion. 
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Slutligen har ca 5Ì° idrottat tillsammans med föräldrarna på fri

tiden. 45Ì° åkte till stugan, fiskade, plockade bär eller gjorde 

utearbeten tillsammans» 20 °/o åkte på semester, såg på TV och lekte 

inomhuslekar tillsammans. 30^ gjorde aldrig någonting tillsammans 

med sina föräldrar. 

Tabell V:3 visar hur många som kommer från stora resp mindre 

fami1.j er 

Grupp

indelning 

Familjer med 1 - 3 barn Familjer med > 3 barn 

Krim N 

/o 

35 

58 

25* 

42 

Vpl N 

1o 

51 

85 

9 

15 

N Krim=60 
N Vpl=60 

Det är fler från de kriminella grupperna som kommer från familjer 

med mer än 3 barn. 

Tabell V:4 redovisar det antal familjer där föräldrar och barn kom 

bra överens under uppväxttiden och om man kunde anförtro 

sig åt någon förälder 

Grupp

indelning 

Kom bra överens med 
föräldrar 

Ja Nej 

Kunde anförtro sig åt 
föräldrar 

Ja Nej 

Krim N 

1o 

41 19" 

68.3 31.7 

26 24** 

43.3 56.7 

Vpl N 

fo 

52 8 

86.7 13.3 

44 16 

73.3 26.7 

N Krim=60 
N Vpl=60 

I Krim-gruppen kom man mindre ofta bra överens med föräldrarna 

när man växte upp och man kunde i mindre utsträckning anförtro sig 

åt föräldrarna. 
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Utbildning, arbete och fritidsintressen 

"Vad arbetar Du med, alt, var går Du i skolan" visar ingen skill

nad mellan några grupper. Ca 60-70% är produktions- och distribu

tionsans tällda, ca 10% är tekniker, kontor sans tällda m itu Ca 5% är 

företagare, 20-25% studerar och 10% är arbetslösa. 

Tabell V: 5 redovisar skolutbildning, hur man tycker man lyckats i 

skolan samt hur man gillade sina lärare och sina kam

rater 

Grupp
indel

Skol-
utbildn. 

Grupp
indel

Lyckats 
i skolan 

Grupp
indel

Gillade 
lärarna 

Grupp
indel

Gillade 
kamraterna 

ning Enb, 
gr, 
sko
la 

Gyim 
el 
mer 

ning Bra Dål
igt 

ning Bra pål-
igt 

ning Bra Dål
igt 

Krim N 54** 6 FD+ N 

§7 lo 

27 

67.5 

13 

32,5 

FD N 

% 
20 

100 

0 Krim N 47" 13 

FF u 6 14 ZF+ N 31 9* 

% 90 10 /o 30 70** §7 % 77-5 22,5 % 78,3 21.7 
Vpl N 17 43 Vpl N 49 11 Vpl N 56 4 Vpl N 55 5 

of /O 28,3 71.7 /o 81,7 18,3 % 93.3 6.7 1o 91.7 8.3 

N Krim=60 

Den kriminella gruppen har oftare enbart grundskola än Vpl-

gruppen, I fängelsegruppen upplever sig fler ha lyckats dåligt 

i skolan än i övriga grupper och i fängelse- och §7-gruppema är 

det fler som inte tyckte om sina lärare än i de andra grupperna, 

I Krim-gruppen finns det fler som inte tyckte om sina kamrater 

än i Vpl-gruppen. 

Ca 60% i alla grupper hade någon lärare som man gillade särskilt 

bra, 30% uppgav emotionella skäl och 30% funktionella skäl till 

varför man gillade vederbörande. 75~95% i alla grupper var in

tresserade av något speciellt ämne. 
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Tabell V: 6 redovisar i vilken utsträckning man alltid varit i 

arbete eller varit arbetslös i perioder, samt arbets

tillfredsställelse 

Grupp Arbetslös Grupp Arbetstillfredsställelse 

indelning i perioder indelning God Dålig 

FD N 
1o 

4 
20 

Krim N 44 16 

FF + N 
§7 i 

22** 
55 % ** 

73.3 26.7 

Vpl N 

1° 

é 

10 

Vpl N 

i 

56 

93.3 

4 

6.7 

N Krim=60 
N Vpl=60 

I fängelse+ §7-gruppen har man oftare varit arbetslös i perio

der än i övriga grupper, I alla de kriminella grupperna har man 

mindre god arbetstillfredsställelse än i Vpl-gruppen. 

Framtidsplanerna visar ingen skillnad mellan Krim- och Vpl-

gruppen. 25-30Ì0 ämnar studera eller utbilda sig, övriga planerar 

fortsätta inom sitt yrke. 

Tabell V:7 redovisar fritidsintressen samt hur man upplever sig ha 

lyckats med sina fritidsintressen 

Grupp

indelning 

Inga fritids
intressen el 
med dålig 
intensitet 

Ett fritids
intresse med 
stor intensi
tet el många 

Lyckats 
bra 

Lyckats 
dåligt 

FD+FF N 17 23 29 11 
% 42.5 57.5 72.5 27.5 

§7 N 15 5 6 14 
% 75 25 30 TO 

Vpl N 12 48 52 8 
% 20 80 86.7 13.3 

N Krim=60 FD + FF vs Vpl A §7 vs Vpl * 
N Vpl=60 §7 vs Vpl * 
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Framför allt §7-gruppen skiljer sig från övriga grupper genom 

att inte ha några fritidsintressen eller fritidsintressen med 

dålig intensitet, samt uppleva sig ha lyckats dåligt med fritids

intressena i större omfattning än andra. 

Familj» bostad, ekonomi 

Yad "beträffar "bostadsort hor 70-100$ ur den kriminella gruppen 

i större kommunhlock, mot 40% i Ypl-gruppen. Ca hälften av Ypl-

gruppen hor i storstad, mot endast 5Ì0 ur den kriminella gruppen, 

(p < .001). 

Fler i Ypl-gruppen än i Krim-gruppen hor hemma i föräldrahemmec, 

70io mot 41$ (p < .01). 

75$ i alla grupper "bör tillsammans med någon. I FF-gruppen är 

det fler som har hemmavarande vars hälsotillstånd är dåligt, 

(66.7$) än i de andra grupperna (FD+§7 16.6%, Ypl 31.4%)(p< »01). 

Endast omkring 5Ì° i alla grupper har aldrig haft sällskap. 

Personerna i den kriminella gruppen har oftare haft sällskap i 

mer än 1 år (60%) jämfört med de i Ypl-gruppen (31*7%)(p< »01 ). 

I FF- och §7-gruppen har man sämre ekonomi (47*5$) än i FD-

gruppen (15$)• Ingen signifikant skillnad mot Ypl-gruppen (26.7$)» 

Psykiska och somatiska sjukdomar 

Tahell Y:8 Yård på sjukhus samt om man sökt läkare flera gånger 

för samma åkomma 

Grupp Yård Yård Ej Grupp- Sökt f. Sökt f. Ej s ökt 

indelning som. 
s jd. 

psyk. 
s jd. 

vård indeln. somat. 
åkomma 

psyk. 
åkomma 

läkare 

Krim N 32 19 9 FD N 6 1 13 
1o 30 5 65 

FF+ 19 8 13 
% 53.3 31.7** 15 §7 1° 47.5 20 32. 5 

Ypl N 36 1 23 YplK N 15 4 11 
$ 50 13.3 36. 7 

YplF N 9 1 20 
60 1.7 38.3 % 30 3.3 66. 7 

N Krim=60 FF+§7 vs YplF * 
N Ypl=60 YplK vs YplF Ä 
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Krim-gruppen har oftare vårdats fär psykisk sjukdom än Vpl-

gruppen. FF och §7-gruppen samt YplK har oftare sökt läkare än 

FL och YplF. 

Tabell V: 9 Förekomst av barnnervösa "besvär, nervösa besvär, 

vegetativa symptom samt sömnrubbning 

Grupp

indelning 

Barn
nervösa 
besvär 

Grupp

indelning 

Nervösa 
besvär 

Vegetativa 
symptom 

Sömn
rubbning 

FD+FF N 
/o 

6 
15 

Krim N 17 40 25 

§7 K 1" 9Ä 
45 1o 28.3 66.7 41.7 

Vpl N 15 YplK N 
% 

8 
26.6 

29 
96.7 

8 
26.7 

1" 25 
VplF N 1o 2 

6.7 
15 
50 

2 
6.7 

N Krim=60 Krim vs VplF "Krim vs VplK * Krim vs VplF** 
N Ypl=60 VpLK vs YplF** 

I §7-gruppen förekommer fler fall av barnnervösa besvär än i 

övriga grupper» Nervösa besvär finns i Krim-gruppen oftare än i 

YplF . 

Vegetativa symptom finns oftare i YplK-gruppen än i Krim- och 

VplF-grupperna. Sömnrubbning förekommer oftare i Krim-gruppen än 

i VplF-gruppen. 

Vanebildande preparat 

Tabell V:10 Aktuell alkoholkonsumtion samt aktuellt narkotika

missbruk samt om man tidigare använt mer alkohol el» 

narkotika 

Grupp Absolu Accept. Överkons• Anv. nar Tidigare Tidigare 
indel tist alkohol av alko kotiska mer alko mer nar
ning kons • hol preparat hol kotika 

Krim N 3 22 35 13 13 12 
% 5 36.7 58.3** 21.7** 2 1 . T  35 Ä 

Vpl N 3 48 9 3 9 4 
$ 5 80 15 5 15 6.7 

N Krim=60 
N Vpl=60 
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Fler i Krim-gruppen än i Ypl-gruppen överkonsumerar alkohol och/ 

eller använder narkotiska preparat, I denna grupp har även fler 

tidigare använt alkohol och/eller narkotiska preparat. 

Skattningsschema för likhet i attityder 

Då ingen signifikant skillnad har förelegat mellan de kriminella 

grupperna har dessa slagits samman till en grupp Krim-gruppen. 

Detsamma gäller för Ypl-grupperna. 

Angående frågorna min far resp min mor tycker jag har valt ett 

"bra arbete alt. utbildning, framkommer ingen skillnad mellan Krim-

och Ypl-gruppen. 

Cirka 60-70$ har markerat att de tror att far resp mor instämmer 

i att de skulle ha valt ett bra arbete eller utbildning, 15-20$ 

har angivit, att far resp mor inte instämmer med påståendet. 

Tabell V:11 Fars resp.mors accepterande alt, avståndstagande till 

kamrater 

Grupp Far Mor 

indelning Instämmer 
helt 

1 2 

Instämmer 
inte alls 

3 

Instämmer 
helt 

1 2 

Instämmer 
inte alls 

3 

Krim 26 11 17 23 11 22 

* 48.1 20.4 31.5 * 41.1 19.6 39.3** 

Vpl H 41 10 5 42 14 4 

% 73.2 17.9 8.9 70 23.3 6.7 

N Krim=54 N Krim=56 
N Ypl=56 N Vpl=60 

I Krim-gruppen upplever man i högre grad än i Ypl-gruppen att 

föräldrarna misstycker till deras kamrater. 

Angående frågorna min far resp min mor gillar min politiska 

åskådning finns ingen signifikant skillnad mellan Krim- och Vpl-

gruppen. I 45-50$ instämmer far resp mor i den politiska åskåd

ningen, i 20-25$ tar man avstånd. 
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På frågan om mors inställning till fritidsintressen framkommer 

ingen signifikant skillnad mellan Krim- ochJpl-gruppen. 40-50% 

tror att mor instämmer helt, 20-30% tror att hon tar avstånd. 

Tabell V:12 Fars accepterande resp avståndstagande till fritids

intressena 

Grupp

indelning 

Instämmer 
helt 

1 2 

Instämmer 
inte alls 

3 

Krim N 21 16 17 

% 38.9 29.6 31.5 

VplK N 22 Ä 3 3 

% 78.6 10.7 10.7 

YplF N 13 9 6 

% 46.4 32.1 21.4 

N Krim=54 
N VplK=28 
N VplF=28 

VplK-gruppen tror att deras fäder instämmer i att de har bra 

fritidsintressen i större utsträckning än vad man tror i Krim-

och VplF-gruppen. 

Några undersökningspersoner har inte kunnat besvara dessa frågor 

p g a att man inte haft kontakt med föräldern/föräldrarna på lång 

tid. 

S.jälvskattningsformulär för hur man tror mor skulle bedöma sig 

s.jälv 

Vad gäller mor framkommer ingen skillnad i faktor I mellan 

grupperna. Omkring 40% anser att mor är optimistisk och gärna står 

tillbaka för andra, 10% anser att mor är missmodig och lika många 

att hon alltid vill vara bäst. 
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I variabeln självsäker-osäker framkommer en skillnad mellan 

Krim-gruppen och Vpl-gruppen som redovisas i Tabell V:13* 

Grupp Självsäker Osäker 

indelning 1 2 3 

Krim N 16 26 
*-

12 

$ 29.6 48.2 22.2 

Ypl N 16 41 3 

$ 26.6 68.4 5 

N Krim=54 
N Vpl=60 

De kriminella bedömer oftare mor som osäker än vad Vpl-gruppen 

gör. 

I faktor II framkommer ingen skillnad mellan grupperna. 60$ av 

alla bedömer mor som glad och lika många bedömer henne som öppen. 

Som ledsen resp inbunden bedöms hon av 10$. 

40$ i alla grupper tror att mor anser sig vara eftertänksam och 

ta egna initiativ, medan 30$ tror hon anser sig vara impulsiv och 

20$ att hon vill fråga andra. 75$ anser att hon är uthållig och 

god kamrat. 10$ att hon lätt ger upp. 50$ tror att hon är realis

tisk. Endast 5-10$ tror att hon dagdrömmer. 

Ingen skillnad framkommer för faktor III. 75-80$ tror att mor 

bedömer sig som noggrann, 50$ att hon lyckats bra i skolan och 

ungefär lika många tror att hon gärna vill vara med andra. Endast 

5-10$ bedömer att hon har dåligt ordningssinne, lyckats dåligt 

i skolan och vill vara för sig själv respektive. 

Ingen skillnad framkommer för faktor IY. Cirka 40$ bedömer att 

mor anser sig aldrig bli arg och har gott självförtroende, att 

hon är lugn, avslappnad, fort glömmer en oförrätt och har stor 

energi. Omkring 25$ bedömer mor som lätt arg, att hon anser sig 

ha mindervärdeskänslor, är ängslig, spänd, tänker länge på en 

oförrätt, har ofta samvetskval, blir fort irriterad och fort trött. 

Ej heller för faktor V framkommer någon skillnad mellan grupperna. 

Endast 5-10$ upplever att mor ger efter, var olycklig som barn, 

lyckats dåligt i arbetet eller är ful. Hälften tror att hon var 



104 

lycklig som "barn, och upplever sig som vacker, 75-95$ anser, att 

hon känner sig ha lyckats bra i arbetet och 20$ upplever att hon 

driver sin vilja igenom« 

I variabeln känslig för vad andra tycker och tänker - bryr sig 

inte om andras åsikter, framkommer en skillnad mellan grupperna 

som redovisas i Tabell V: 14. 

Grupp

indelning 

Känslig för vad 
andra tycker 

1 '2 

Bryr sig inte om 
andras åsikter 

3 

Krim N 27** 14 13 

$ 50 25.9 24.1 

Vpl N 12 40 8 

/o 20 66.7 13.5 

N Krim=54 
N Vpl=60 

Krim-gruppen uppger oftare än Ypl-gruppen att de tror mor skulle 

bedöma sig själv som känslig för vad andra tycker och tänker. 

Självskattningsfornrulär för hur man tror far skulle bedöma sig själv 

För faktor I framkommer inga skillnader. 

50-60$ tror att far skulle bedöma sig som optimistisk och själv

säker. 30$ tror att han gärna vill vara bäst. Missmodig och osäker 

uppfattas far i 0-5$ och 30$ tror att han gärna står tillbaka för 

andra. 

Ingen skillnad framkommer i grupperna för faktor II. 

I variabeln glad - ledsen framkommer dock en skillnad mellan 

grupperna som redovisas i Tabell V:15 

Grupp Glad Ledsen 

indelning 1 2 3 

Krim N 30 11 10** 

$ 58.8 21.6 19.6 

Ypl N 34 22 1 

$ 59.6 38.6 1.8 

N Krim=51 
N Vpl=57 
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Fler i Kr im-grupp en än i Vpl-gruppen tror att far skulle "bedöma 

sig som ledsen. ' 

80-90% tror att far "bedömer sig som uthållig, tar egna initiativ 

och är en god kamrat. Ungefär hälften tror att han bedömer sig som 

eftertänksam, realistisk och öppen. 20-25% anser att han skulle 

skatta sig som impulsiv, 5% som inbunden och dagdrömmare. 

Inga skillnader framkommer mellan grupperna för faktor III. 

70-80% tror att far "bedömer sig som noggrann och lika många att 

han gärna vill vara med andra. 10% anser att far lyckats dåligt i 

skolan och lika många tror att far gärna vill vara för sig själv. 

Inga skillnader framkommer mellan grupperna för faktor IV. 

I variabeln aldrig arg - lätt arg framkommer dock en skillnad 

mellan grupperna som redovisas i Tabell Y:16. 

Grupp Aldrig arg Lätt arg 

indelning 1 2 3 

Krim N 16 11 24 

% 31.4 21.6 47* 

Ypl N 18 27 12 

% 31.6 47.4 21 

N Krim=51 
N Vpl=57 

Krim-gruppen tror oftare än Ypl-gruppen att far skulle bedöma 

sig som lätt arg. Ungefär hälften i alla grupper tror att far 

bedömer sig ha gott självförtroende, vara lugn, avslappnad och ha 

stor energi. Cirka 30% tror att far anser att han glömmer fort 

en oförrätt och aldrig har samvetskval. Omkring 10% bedömer far i 

andra polen. 

I variabeln tål mycket - blir fort irriterad framkommer en 

skillnad mellan grupperna som redovisas i Tabell Ys 17» 

PF-gruppen tror att far bedömer sig fort bli irriterad i större 

omfattning än övriga grupper. 

Inga skillnader framkommer mellan grupperna i faktor Y. 
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Tafcell V:17 

Grupp

indelning 

Tål mycket 

1 2 

Blir fort 
irriterad 

3 

FD+§T N 12 16 5 

fo 36.4 48.5 15.1 

FF N 6 4 8 * 

fo 33.3 22.2 44.5 

Vpl N 16 26 15 

fo 28.1 45.6 26.3 

K FD+§7=33 
N FF=18 
H Vpl=57 

80-90'/ tror att far anser sig ha lyckats tra i arbetet. Cirka 

hälften i alla grupper tror att far upplever sig driva sin vilja 

igenom, att han inte "bryr sig om andras åsikter, att han var 

lycklig som "barn, ^-10% tror att far upplever sig ha varit olyck

lig som "barn, ful och att han ger efter. 

25/0 tror att far är känslig för vad andra tycker och tänker. 

Några av deltagarna i gruppen har inte kunnat fylla i dessa två 

formulär, då man ej haft kontakt med föräldern/föräldrarna på 

.lång tid. 
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Kommentar 

Xikheten mellan de människor som ingår i vår undersökning och de 

som man möter i psykiatrisk verksamhet är påtaglig. Det förekommer 

symptom som ångest, nedstämdhet och missbruk, men även associations

störningar och derealisationsfenomen, I det följande ges en klinisk 

kommentar med utgångspunkt från fallbeskrivningar, strukturerad 

intervju, skattningsschema för likhet i attityder samt självskatt-

ningsformulär för hur man tror mor resp far skulle "bedöma sig själv. 

Dessutom har tillgängliga sjukhusjournaler, personundersökningar och 

kriminalregisterdatautdrag studerats• 

Heredofamiljära förhållanden 

De intervjuade föräldrarna och speciellt mödrarna ger utförligare 

information om familj och släkt än vad de kriminella gör. Dessa tycks 

i stället känna till mycket mindre om sin familj och släkt, vilket 

har framgått såväl i den strukturerade intervjun som i de mer infor

mella kliniska samtalen. Denna ringa kännedom kan tolkas som uttryck 

för bristfällig kommunikation mellan generationerna, eller bristande 

intresse för den egna familjen och släkten hos de undersökta i Krim

gruppen, Det intryck man får vid den personliga kontakten med de 

kriminella är att det förekommer liten verbal kommunikation mellan 

generationerna. 

Det är intressant att notera, att det förekommer lika mycket nervösa 

besvär bland de kriminella gruppernas familj och släkt som bland VplK-

gruppens. Trots lika stor förekomst av nervösa besvär i familjen har 

familjemedlemmarna från kriminella gruppen oftare vårdats för sina 

besvär än familjemedlemmar från VplK-gruppen, En orsak kan vara att 

den kriminella gruppens familjemedlemmar har svårare nervösa besvär 

eller att de upplever sina besvär som svårare. Om kommunikationen är 

dålig är det endast stora besvär som uppmärksammas, medan mindre besvär 

inte kommuniceras eller kanske inte ens definieras. Om så är fallet 

förväntar vi oss att det jämförbara antalet nervösa besvär skall vara 

ännu större än vad som angivits för de kriminella gruppernas familje

medlemmar, Omvänt kan man ställa frågan om det finns en ökad sensi

bilitet för olust i dessa familjer. Den uppgivna frekvensen ner

vösa besvär kan då vara adekvat till frekvensen uppgiven sjukhus

vård, En annan förklaring till den relativt sett höga frekvensen 

sjukhusvård kan ligga i kombinationen nervösa besvär och alkohol
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missbruk. Krim-gruppens familjemedlemmar är t ex i större utsträck

ning vårdade för psykiska besvär än VplK-gruppens, trots lika före

komst av nervösa besvär. Alkoholmissbruket är dock betydligt större 

.for Krim-gruppens familjemedlemmar. 

Den höga frekvensen kriminalitet i familjen hos Krim-gruppen var 

förväntad. Tidigare undersökningar, t ex Johansson (1974) har i 

ett ungdomsfängelsematerial visat en större frekvens kriminalitet 

inom familjen än i en jämförelsegrupp. Direkta jämförelser med 

tidigare undersökningar angående släkten är svåra att göra. I 

äldre undersökningar (Glueck & Glueck 1950) har man inte undersökt 

familj och släkt var för sig. Senare undersökningar Carlsson (1972) 

redovisar kriminalitet i släkten tillsammans med alkohol i släkten 

i form av "belastningsindex". 

Barndom och uppväxttid 

Att döma av en del fallbeskrivningar har det faktum att föräld

rarna varit gamla då undersökningspersonen "växte upp, haft en-stor betydelse 

för en utveckling som senare lett till kriminellt beteende. Exempel 

på att föräldrarnas livserfarenhet och mognad, som är en funktion 

på hur man har genomlevt de normala livskriserna (Cullberg 1975)» 

har varit till nytta för barnen finns också. Åldern verkar inte 

entydig i positiv eller negativ riktning för barnen och därför är 

det naturligt att det inte finns gruppsklllnader. 

Yid klassifikationen av föräldrarnas yrkestillhörighet har inte 

moderns yrke klassificerats. Många var hemmafruar som skulle 

klassificerats efter makens yrke enligt SEI. Enligt Carlsson (19^9) 

är troligen också mannens yrke mer avgörande för familjens socio-

ekonomiska status. Faderns yrke har klassificerats enligt Socio-

ekonomisk indelning för individer, SEI (SCB 1975) som avser er

sätta tidigare indelning i socialgrupp. Detta försvårar i viss mån 

jämförelser med tidigare undersökningar, men det torde vara belagt 

tillräckligt många gånger att brottslingar oftare kommer från den 

tidigare benämnda socialgrupp ~$9 för att behöva undersökas på nytt. 

I stället kan förutsättningar för jämförelser mellan undersök

ningar grundade på olika teorier i framtiden förbättras med denna 

indelning. Uppkomna skillnader mellan de undersökta grupperna i 
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andra variabler förklaras inte av socio-ekonomisk grupptillhörig

het enligt SEI. 

Vad gäller flyttningar före 16 års ålder gäller en likartad 

diskussion som för föräldrarnas ålder, det finns "både positiva 

och negativa orsaker och effekter med flyttning (Olofsson 1971)• 

Inte heller flyttningsfrekvens kan förklara andra uppkomna grupp

skillnader. 

Det finns ingen skillnad mellan grupperna i procent från reli

giösa hem eller procent från absolutistiska hem. Det har aldrig 

inträffat i denna undersökning att far varit absolutist men ej 

mor, däremot har det förekommit ofta att far druckit sprit, men 

ej mor, men då har givetvis inte hemmet klassificerats som abso

lutistiskt. 

Antalet överkonsumenter av alkohol (Rydberg & Skerfing 1974) är 

antagligen större än vad undersökningspersonerna angivit. Vid en 

del tillfällen har det nämligen framkommit från annat håll en högre 

alkoholkonsumtion än vad de angivit. Det är ju också en klinisk 

erfarenhet att alkoholkonsumtion underskattas. 

Krim-gruppen kommer i större utsträckning än Vpl-gruppen från 

familjer med mer än tre barn. Stora familjer innebär ökad press 

på familjens ekonomi. Dessutom innebär en stor familj många gånger 

fler personer som man måste ha nära relation till (Satir 1975)» "ta 

hänsyn till och uppmärksamma med känslomässig värme för att hem

miljön skall vara trygg. Det emotionella klimatet i de kriminella 

gruppernas hem har varit konfliktfyllt mellan föräldrar och barn 

och kommunikationerna har i stor omfattning varit otillräckliga. Man 

har inte kunnat anförtro sig åt någon av föräldrarna. Vilken bio

logisk utrustning barnen har haft att mota detta emotionella kli

mat med vet vi ej till fullo. Däremot vet vi att många av dessa 

barn tidigt lämnats psykologiskt ensamma och därvid sökt sig ut 

till likaställda kamrater. De har kommit in i missbruk och krimi

nalitet. På grund av att de tidigt lämnats psykologiskt ensamma 

har de inte haft tillräcklig möjlighet till emotionell inlärning. 

Detta har i sin tur visat sig i relationsstörningar i skolan och 

senare i arbetslivet. Genom den konflikt man levt i, parad med 

den emotionella isolering som följer med kommunikationsbarriärerna, 
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är det osannolikt att man kunnat korrekt "bedöma förhållandet mellan 

föräldrarna om vilka man uppgivit att de ej levt i konflikt. I Krim

gruppen har man angivit att far upplever sig som ledsen och lätt 

arg och mor som osäker och känslig för vad andra tycker och tänker. 

Far framstår för oss som insufficient och mor har inte tillskrivits 

variabler som skulle kunna kompensera denna insufficiens. Ovan 

nämnda variabler hos far har troligen inte fört dem i öppen konflikt, 

då mor sannolikt undvikit konfrontation. Det måste dock finnas spän

ning mellan föräldrar med ett sådant relationsmönster, och denna 

måste komma till något uttryck, t ex i konflikt med "barnen. Skulle 

en i rätt tid insatt terapi i syfte att öppna kommunikationsvägar 

och underlätta för lösande av konflikter kunna dels minska stressen 

inom uppväxtfamiljen, dels lära ut konfliktlösningsmodeller att "bära 

med sig? (Minuchin 1974» Satir 1975> Kempler 1974» Rogers 1974)» 

Olösta konflikter är en orsak till olust, som annars kan söka sig 

destruktiva uttryck som kriminalitet och missbruk. 

Utbildning, arbete och fritidsintressen 

Det framkommer ingen skillnad mellan grupperna vad gäller aktuell 

sysselsättningssituation, och den framkomna skillnaden i arbetslös

hetsperioder för FF och §7-gruppen kan säkerligen till stor del för

klaras av olika lång tid i arbetslivet. Däremot framträder en skill

nad i arbetstillfredsställelse för Krim-gruppen i förhållande till 

Ypl-gruppen. Denna bristande tillfredsställelse med det man sysslar 

med kan spåras redan under skoltiden for Krim-gruppen i form av 

dåliga relationer till kamrater och för en del också till lärare, 

samt för många upplevelse av bristande skolframgång. Detta har natur

ligtvis varit bidragande till att man slutat skolan så fort som 

möjligt. En del har vid undersökningens genomförande helt givit upp 

tanken på återgång till arbetslivet, medan andra fortfarande, före

trädesvis i AMS-regi, vill försöka på nytt. 

Man kan nu se ett mönster som börjar i föräldrahemmet med en 

relationsstörning till föräldrarna, och som fortsätter i skolan 

med relationsproblem till lärare och kamrater. Skolan är sålunda 

den första sociala institution där problem av eget misslyckande och 

otillfredsställelse blir manifest. Även efter skolan har man rela

tionsproblem och är i stor utsträckning emotionellt ensam. 
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De kamrater man har ogillas av föräldrarna och har varit dömda i 

större omfattning än Ypl-gruppens kamrater. Bristen på tillfreds

ställelse i arbetslivet är en global bedömning, där problem i kon

takten med andra på arbetsplatsen väger tungt. Även problemen att 

finna meningsfulla fritidsintressen, som är särskilt framträdande 

för §7-gruppen, bör vara i hög grad relaterade till problemen med 

kontakt med människor. Inget fritidsintresse,hur intressant det 

än är, blir i längden givande om man har det ensam. Eftersom det 

är ovanligare i Krim-gruppen än i Ypl-gruppen att man har ett fri

tidsintresse med stor intensitet eller många fritidsintressen är 

det anmärkningsvärt att man bedömer föräldrarna vara nöjda med fri

tidsintressena i lika stor omfattning som i Ypl-gruppen. I §7-

gruppen är det dessutom så att unders ökning s persesi erna själva ans er sig ha 

misslyckats med sina fritidsintressen. Detta kan tolkas som att 

föräldrarna anser detta, att inte vara särskilt aktiv på fritiden, 

som ett normalt levnadssätt. Alternativt skulle de önska sina barn 

rikare fritid, men genom kommunikationsstörningen mellan föräldrar 

och barn, förmedlas inte detta. Ytterligare en möjlighet är att 

föräldrarna egentligen inte orkar aktivt intressera sig för denna 

fråga. 

Utbildning, arbete och fritid utgör kvantitativt en stor del av 

en människas liv. Att uppleva sig som otillfredsställd och miss

lyckad på dessa områden innebär med vår terminologi att leva med 

olust. 

Familj t bostad och ekonomi 

Att en stor del av Ypl-gruppen komîner från storstad, beror på 

att man vid de förband, från vilka de utvalts i stor utsträckning 

rekryterar värnpliktiga från Stockholms-området. De kriminella 

grupperna, speciellt fängelse- och §7, har varit i arbetslivet 

längre än Ypl-grupperna, vilket sannolikt på ett avgörande sätt 

påverkat uppkomna skillnader angående eget boende och långvariga 

förhållanden. 

Fängelse- och §7-grupperna har i förhållande till övriga, dålig 

ekonomi, vilket handlar om skulder på underhållsbidrag samt böter 

och skadestånd från tidigare begångna brott. Fast man i fängelse

gruppen skulle behöva hjälp av hemmavarande är dessas hälsotillstånd 



112 

i hälften av fallen nedsatt, vilket naturligtvis reducerar deras 

förmåga att ge hjälp. 

Psykiska och somatiska sjukdomar 

Den psykiska sjukligheten är frapperande hög både jämfört med Vpl-

gruppen och jämfört med den från annat håll redovisade psykiska 

sjukligheten i normalbefolkningen (Hagnell 1970). 

Det framgår klart av de redovisade resultaten, att de kriminella 

grupperna har och har haft lika mycket psykiska symptom som den 

Vpl-grupp som identifierats som psykiskt insufficient, §7-gruppen 

har redan som barn haft stor frekvens nervösa besvär, vilket åter

igen pekar på insufficiens i uppväxtmiljön. I vissa fall kan ha 

förelegat icke miljöbetingad psykisk sjukdom eller ej diagnosti

cerad hjärnskada. Krim-gruppen har vårdats för psykiska besvär i 

större utsträckning än till och med VplK-gruppen. Av fallbeskriv

ningarna framgår, att det i en del fall rör sig om svåra psykiska 

sjukdomar inklusive gravt missbruk. 

Bland de undersökta finns två personer med diagnosticerad schizo

fren psykos (§7î 9» §7*20), därtill en med misstanke härom (§7î4)> 

men bilden fördunklas av narkotikamissbruk. Förekomsten av schizo

freni är c:a ^/o i befolkningen, medan den i ett material av 135 

rättspsykiatriska undersökningar är c:a 17Ì° (Johansson 1977» per

sonligt meddelande) och här är den 3» 3-5%« Dessutom finns flera 

personer med recidiverande depressioner, men bedömningen försvåras 

i en del fall p g a alkoholmissbruk. En person har ett säkerställt 

Klinefelters syndrom (§7î10). Prevalensen i befolkningen är 0.2% 

(Hambert 1965)• Materialet i övrigt låter sig inte grupperas i 

gängse psykiatriska diagnoser, med undantag för alkoholmissbrukare 

(jfr sid 100). 

Vanebildande preparat 

De kriminella grupperna har alla en överkonsumtion av alkohol. 

Liknande resultat har visats i flera tidigare undersökningar, t ex 

nyligen i Sverige av Johansson (1974) och Lidberg (1974)» Bland 

överkonsumenterna av alkohol i vårt material är det särskilt i FF-

och §7-gruppen man finner en höggradig överkonsumtion och flera 

kan betecknas som kroniska alkoholister i medicinsk mening. 
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Anmärkningsvärt är att missbruket av narkotiska preparat i Krim

gruppen inte är högre än vad Agre11 (1976) har angett för 18-åriga 

män som mönstrar. Även i vår §7-grupp är förekomsten av narkotika

missbruk förhållandevis litet, jämfört med t ex förekomsten i det 

material av §7-undersökta som Lidberg redovisat (1974)• Den låga 

förekomsten av narkotikamissbruk hänför sig troligen till att 

Krim-gruppen utgörs av dömda från Umeå där narkotikamissbruket är 

relativt litet. Vård på psykiatriska inrättningar i denna stad för 

allvarligt pågående narkotikamissbruk är sällsynt. Fördelaktigt för 

överkonsumenterna av alkohol i detta material är att man i så ringa 

utsträckning använder vanebildande mediciner (S,jÖberg 1976). 

Missbruk av vanebildande preparat för med sig komplikationer av 

somatisk, psykologisk och social art. Lidberg (1974) påpekar an

gående den höga alkoholkonsumtionen i sitt §7-material, att det 

måste förmodas att detta missbruk på ett förödande sätt försvårar 

den sociala anpassningen. Vi tror att alkoholkonsumtionen kanske 

från början var ett lösningsförsök på de problem som redan tidigare 

mötte de människor som nu ingår i de kriminella grupperna. I och 

med denna lösningsmodell har de lagt ytterligare sten på bördan 

och befinner sig nu i en circulus vitiosus. Den information som 

framkommit visar tydligt att dessa människor har levt och lever 

under svår psykisk press, något som bör leda till olustupplevelser. 

Status 

En detaljerad beskrivning av Krim-gruppens psykiska status låter 

sig ej göras p g a gruppens heterogenitet i detta avseende. Dessutom 

har den psykiatriska undersökningen ägt rum vid en tidpunkt långt 

efter brottet och när andra påfrestande faktorer gjort sig gällande 

(upptäckt, rättegång, dom mm). I de enskilda fallbeskrivningarna 

anges de mest väsentliga kliniska iakttagelserna för varje enskild 

person. Här kan enbart upprepas att tydliga känslor av olust, som 

irritabilitet, nedstämdhet, ångest och bitterhet framkommer hos en 

del (t ex PU : 13 » FD:15, FP:12). Andra visar inga sådana tecken, 

och i samtalen framkommer att de inte är i känslomässig kontakt 

med sin svåra situation (t ex FD:19)- De berättar om allvarliga 

problem och sjukdomar på ett neutralt sätt, som gällde det någon 

annan, för dem främmande person. 
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Klinisk personlighetsbedömning 

Av tidigare avsnitt om personlighet har klart framgått, att Krim

gruppen är heterogen i denna variabel. Följaktligen blir en allmän 

klinisk personlighetsbedömning mindre meningsfull. Vi har inte 

funnit särskilda personlighetsdrag som generellt har framträtt i 

gruppen och som delas av alla de undersökta. 

Motivationsaspekter 

Många i alla undersökningsgrupper har ansett att behov av det man 

tillägnar sig inte är det avgörande när man stjäl. En del har an

givit psykopatologiska skäl (ca 12tfo) som sjukdom eller kleptomani . 

Andra har angivit psykologiska skäl (56$) så som spänning, under

lägsenhet, depression. Återigen andra har angivit sociala skäl 

(33%) t ex sysselsättningssvårigheter, behov av pengar eller grupp

tryck. Ingen skillnad framkommer mellan Krim- och Vpl-gruppen. 

Intressant är att då man i Krim-gruppen skall ange varför man 

själv stal denna gång, har ingen uppgivit psykopatologiska skäl. 

Sociala skäl har angetts i 33% (t ex behövde pengar). Psykologiska 

skäl däremot har man angett i 25% (t ex arg, ville hämnas) och 18% 

vet ej. 24% har uppgivit att man handlat på impuls utan att för

stå varför. Impuls kan betraktas som psykologiskt skäl och sanno

likt även sådana som svarat "vet ej" kan hänföras till denna grupp. 

Om man räknar så, kan antas, att psykologiska skäl förekommer hos 

ca 3/4 av det undersökta materialet. När personerna i Krim-gruppen 

får svara teoretiskt på frågan varför man stjäl, använder de sig 

ej av alternativet "impuls" eller "vet ej", men då de skall motivera 

sitt eget handlande tycks 18% vara omedvetna om motiven, som de 

verbaliserar med uttryck som t ex "som i en drömvärld", "var på 

dåligt humör, hade blivit av med handskar och mössa". Vi anser, 

att detta är ett uttryck för bortträngning av känslor. 

Nästan hälften av personerna i Krim-gruppen kände medveten olust 

före brottet. Dessutom finns cirka I/4 som enligt vår uppfattning 

borttränger sina känslor. De anger, att de inte minns, inte kände 

någonting eller som en i FF-gruppen uttryckte sig "man är kall, 

bryr sig inte om något en sådan gång" (FF:16). Med en sådan olustig 

livssituation som personerna i Krim-gruppen har och i begrepp att 
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begå brott, finns underlag för intensiv känsloupplevelse. Att man i 

denna situation inte känner någonting eller inte minns uppfattar vi 

som uttryck för bortträngning av olustkänslor, jfr personen citerad 

ovan. Andra demonstrerar ytterligare försvarsmekanismer som för

nekande och projektion (t ex FD:16, FD:18). Att på detta sätt und

vika medvetenhet om ångest och skuld,, beskrivs av Matzda & Sykes 

(1957). 

Att brottet verkar olustreducerande och därmed som en positiv 

förstärkning kan vi inte visa. Det är naturligtvis så att även 

olustskapande faktorer framträder kring och särskilt efter brottet. 

Dessa faktorer tycks vara mest dominerande för första gången dömda, 

för vilka situationen är ny. I FD-gruppen har man också vid kontakt 

givit uttryck för rädsla för förlorat socialt anseende p g a 

brottet. Denna känsla är helt naturligt mer skrämmande då kriminellt 

beteende för de flesta i denna grupp är nytt i deras liv. FD-gruppens 

olust efter begånget brott hänger sannolikt ihop med att de ser ett 

samband mellan brott - förlorat socialt anseende. I FF~gruppen finns 

tendenser till olustreduktion i samband med brott. 

Hypotesen att olust föregår brott anser vi oss ha funnit belägg 

för. Brottet som olustreducerande handling har här inte kunnat på

visas. Samtliga har dock gripits och sanktioner satts in, vilka 

i sig ger olust, som skymmer andra eventuella känslor. 

En bidragande förklaring till att man i Krim-gruppen efter brottet 

anser sig ha upplevt känslor som uttrycker ånger kan vara en möjlig 

föreställning om förväntningar hos undersökaren att man bör ångra 

sig. 

I VplF- och FD-grupperna anser man till 70% att upptäcktsrisken 

verkar avskräckande. Endast 30% i FF- och §7-grupperna anser det. 

Hypotesen att det endast skulle vara icke kriminella som avskräcks 

av upptäcktsrisken kan ej bekräftas. Även FD-gruppen anser att 

upptäcktsrisken avskräcker. Vi tror detta kan bero på att man i FD-

gruppen och i YplF-gruppen har en social förankring som man är rädd 

att förlora. 

Endast omkring 20% i Krim-gruppen har på intervjufrågan svarat 

att de märkt att omgivningen ändrat sitt sätt gentemot dem efter 

brottet. 
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Hypotesen att brottets kommunicerande innehåll inte uppfattas a\ 

omgivningen får stod från resultaten på denna fråga. I liten om

fattning har någon ändrat sig. Det kan i förstone tyckas positivt, 

då man kanske varit rädd för att bli utstött, men den brist på 

kommunikation som är vanligt förekommande angående brotten, ute

stänger möjligheten till penetrering av orsakerna till att brottet 

begåtts. En annan förklaring till att omgivningen inte upplevs ha 

ändrat sig kan vara att man i Krim-gruppen har många kriminella 

kontakter. 

* •* 

Psykiatrisk bedömning av VplK-gruppen 

Kliniska detaljer beträffande denna grupp har givits tidigare 

i Tabell IV:1. De 30 Vpl som remitterats till konsult och som utgjort 

en av jämförelsegrupperna omfattar ur klinisk psykiatrisk synpunkt 

huvudsakligen personer med lätta insufficienstillstånd av neurotisk 

dimension och med uttalade psykosomatiska komponenter. Inget psykos

fall har påträffats. 
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Relationsschema 

Kodningsprinciper till Relationsschemat finns i Bilaga 4"b, 

Då ingen skillnad framkommit mellan Krim-grupperna, 

har dessa slagits samman. Detsamma gäller för Ypl-grupperna. 

Tabell V:18 Antal personer man har i sin nära omgivning som varit 

dömda (dömda kontakter), antal personer som angivits 

på de positivt formulerade frågorna (positiva kontak

ter) , samt antal positiva frågor utan svar. 

Grupp

indel

Antal dömda 
kontakter 

Antal positiva 
frågor utan svar 

Grupp

indel

Antal positiva 
kontakter 

ning 0 1-2 >3 0 1-2 >3 ning 1-2 3-4 >5 

Krim N 27 
** 

24 8 34 16 9 Krim N 13 20 26 

1o 45.8 40,7 13.5 57.6 27.1 15.3 1o 22 33.9 44.1 

Vpl N 60 0 0 52 2 6 YplK N 1o 
* 

10 
33.3 

13 
43.3 

7 
23.4 

100 0 0 86,7 3.3 10 
YplF N 1o 1 

3.3 
11 
36.7 

18 
60 

N Krim=59 
N Ypl=60 

Krim-gruppen har fler dömda kontakter än Ypl-gruppen, 

Krim-gruppen har fler positiva frågor utan svar än Vpl-gruppen. 

Krim-gruppen och YplF har fler positiva kontakter än YplK. 

Ingen skillnad förekommer mellan grupperna i antal negativa kon

takter eller negativa kontakter utan svar. 
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Kommentar 

Enligt resultat som redovisats av Bergs ten et al( 19 71 ) har "po.ikar med hög 

"brottslig "belastning i högre grad än övriga, många kamrater som 

åkt fast". Man har också märkt ett positivt samband mellan pojkens 

egen kriminella belastning och bästa vännens brottsliga belastning. 

Detsamma gäller i ännu högre grad gruppens och den yttre kamrat

kretsens brottsliga belastning. 

I denna undersökning finns också en skillnad mellan de kri

minella respektive icke kriminella grupperna vad gäller antal åta

lade i den närmaste bekantskapskretsen. Det är dock otroligt att 

det bland 60 värnpliktiga inte skulle finnas någon i deras närmaste 

omgivning som varit dömd för något brott. Förmodligen är det så 

att man i Ypl-gruppernas bekantskapskrets inte lika öppet redovisar 

domar som i de kriminella grupperna. I denna riktning talar också 

den erfarenhet vi fått vid insamlandet av uppgifter att FD-gruppen 

försökte dölja sitt brott för omgivningen i högre grad än gruppen 

första gången i fängelse. Hypotesen att personer som begår brott 

har människor i sin nära omgivning som begår brott, kan dock anses 

bekräftad. För övrigt är det intressant att konstatera att de kri

minella visserligen nämner dömda bland sina nära kontakter, men 

endast 10-15$ har uppgivit 3 eller fler dömda. 

En teori om brottsligt beteende som inlärt genom "differentiell 

association" har lancerats av Sutherland (1955)« Riess & Rhodes  

(1964) har publicerat en undersökning som inskränker teorins gene-

ralitet. En förutsättning för att man väljer en brottslig handling 

som medel att avreagera sig sin olust är enligt vår åsikt, att man 

genom medveten eller omedveten inlärning via människor i den nära 

miljön kommer att associera till brottslig handling som en av 

möjliga reaktioner att balansera sin olust. Även fast Krim-gruppens 

familjer inte utgjort någon stor del av dem som uppgivits i detta 

formulär som dömda, är det därtill så att Krim-gruppens familjer 

i större utsträckning än Ypl-gruppens har varit dömda. 

VplK har få kontakter, men upplever trots det att de räcker till. 

Man tycks i denna grupp inrikta sig på enstaka intensiva kontakter, 

medan YplF har många positiva kontakter, tillräckligt många för att 

alltid finna någon att dela varje situation med. De kriminella 
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"befinner sig oftare i den situationen att de upplever att det 

inte finns någon person alls i omgivningen, som man vill dela en 

viss upplevelse med trots många positiva kontakter. En extensiv 

vänkontakt har Bondeson (1974) även visat för intagna på anstalt. 

Personerna i denna undersökning ingår inte i fasta, kriminella 

gäng. Det är snarare människor som oftare än andra hänvisas till 

att försöka skaffa nya vänner när sådana situationer uppstår som 

man "behöver dela med en vän. Det blir lätt tillfälliga "bekantskaper, 

som man träffar på gatan och som känner likartad olust som man 

själv och som tenderar tillgripa samma lösningsmodell. En undersök

ning från New York (1962) av Yablonsky har pekat på att pojkar som 

tillfälligt träffas på gatan lätt strålar samman till s k krimi

nella gäng. 

Det är således människor som är ganska ensamma. Detta kan man 

sluta sig till från det faktum att fastän 78$ har uppgivit mer än 

3 positiva kontakter har 43% i dessa grupper angivit positiva 

situationer som man inte har någon vän att dela med. 

Vid närmare analys framkommer, att man i en övervägande stor del 

i alla grupper nämner mor och far i någon av de positiva situa

tionerna, vilket ju visar, att omkring hälften i de kriminella 

grupperna högst har 1-2 positiva kontakter utom föräldrarna. Än 

mer ödslig framstår "bilden om man jämför med resultaten från in

tervjun i frågan "har Du kunnat anförtro Dig åt någon av Dina för

äldrar när Du växte upp?" I 57^ har man i Krim-gruppen angivit 

att man inte kunnat anförtro sig åt någon. 

En illustration till hur svårt det är dels att vara så känslo

mässigt ensam, dels att komma ur det illustreras av följande kom

mentar given av en av undersökningspersonerna "vad skall jag göra 

då? Jag törs inte prata med någon, och man kan ju inte spela fot

boll jämtl" 
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S.-i älvskattning sformulär 

Yid "bearbetning av s jälvskattningsf ormuläret har 6-punktsskalan 

reducerats till en 3~P"unktsskala som "beskrivits under Metoder. 

Man skulle ha kunnat redovisa variabelmedelvärden, men då vi menar 

att man inte skall addera t ex ledsen med glad, har vi valt att 

redovisa resultaten i intervall. Faktorerna har uppdelats i inter

vall med utgångspunkt från antalet poäng på de ingående variabler

na. På grund av det relativt ringa antalet undersökningspersoner 

har olika poängsummor slagits ihop i intervall. 

I de fall inga signifikanta skillnader har framkommit mellan 

Krim- grupperna, har dessa slagits samman. Detsamma gäller 

Ypl-grupperna. 

Tabell V:19 Faktor I och de variabler som ingår i den 

Grupp

indel

ning 

Faktor I 

Intervall 

Själv- Osä-
säker - ker 

Vill - Står 
alltid gärna 
vara till-
bäst baka f 

andra 

Opti- - Miss-
mis- modig 
tisk 

Grupp

indel

ning 

3-4 5-6 7- 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Krim N 

/o 

17 

28.4 

30 

50 

13 

21.6 

22 

36.7 

21 

35 

17 

28.3 

15 

25 

29 

48.3 

16 

26.7 

39 

65 

16 

26.7 

5 

8.3 

VplK N 

% 
2 

6.6 

12 

40 

16 

53.4 

5 

16.7 

12 

40 
13 

43.3 

0 

0 

21 

70 

9 

30 

6 

20 

15 

50 

9 

30 

YplF N 

1o 
11 

36.6 
17 

56.7 

2 

6.7 

11 

3 6.6 

18 

60 

1 

3.4 

8 

26.7 

19 

63.3 

3 

10 

18 

60 

12 

40 

0 

0 

N KcLm= 60 Krim vs YplK* Krim vs YplF* Krim vs YplK* Krim vs YplK* 
NVpl=60 VplK vs YplF** YplK vs YplF**VplK vs YplF** YplK vs YplF** 

Krim-gruppen är skild från VplK och YplK från YplF i faktorn. 

Krim-gruppen skattar sig mitt emellan båda dessa. Krim-gruppen är 

mer osäker än YplF men inte lika osäker som YplK. Krim-gruppen och 

YplF vill i större utsträckning alltid vara bäst jämfört med YplK. 

Krim-gruppen och YplF bedömer sig som mer optimistiska än YplK. 

Tabell V:20 redovisar faktor II samt de variabler som ingår i den och 

som visar signifikanta skillnader mellan grupperna. 
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ro ro Ĉ - e i 
•"0 • • • •H 
CÖ v— cm ro r— ro ro vo H 

i—1 ro lo CM CM c-— M 
ci , C— o- ro * 

lo » • • * 
C— T~  ̂vo ro M 

V— v- v- r—1 
"=4" ft 

H iH ro > 
1—1 i—1 T • 

m cö ro LO LO C-— ro VO O m 
H > T" v- CM CM cm > 
O U 

S -P CD CM ro !>- S 
.id -P v~ • • •H 
cö fl 1 00 o*\ O O VO H 
Ph h C— ro vo ro CM VO W 

O 
1 1 |2Ü ^ S ̂  VO 
ft r—1 II 
ft CD ta S M (JL) S 
2  ̂fl •H i—i 1 1 
M fl •H u ft ft îâ 
Ü -H « . M b=- È> -« & 



122 

Krim-gruppen är skild från VplK och VplK från YplF i faktorn. 

Krim-gruppen är ej skild från VplF. 

Krim-gruppen och VplF skattar sig oftare som glad än VplK. 

VplF skattar sig som mer uthållig och öppen än YplK. Krim

gruppen skattar sig mitt emellan utan att vara signifikant skild 

från någon av dem. Krim-gruppen är mer impulsiv än Ypl-gruppen. 

I variablerna realist - dagdrömmare, tar egna initiativ - vill 

fråga andra och god kamrat - dålig kamrat, framkommer inga sig

nifikanta skillnader mellan grupperna. För gruppernas resultat 

se Fig Y:1. 

Tabell Y: 21 Faktor III samt de variabler som ingår i den joch som 

visar signifikanta skillnader mellan grupperna 

Grupp

indel

ning 

Faktor III 

Intervall 

7-12 13-14 15-

Lyckats bra Lyckats dåligt 
i skolan - i skolan 

1 2 3 

Krim N 

1o 

35 9 16 

58.3 15 26.7 

12 19 29 

20 31 .7 48.3 

YplK N 

1o 

15 2 13 

50 6.7 43.3 

4 17 9 

13.3 56.7 30 

YplF N 

1> 

23 4 3 

76.7 13.3 10 

16 12 2 

53.4 40 6.7 

N Krim=60 YplK vs YplF ~ Krim vs YplF * YplK vs YplF ** 
N Ypl=60 

Vpl-grupperna är skilda i faktorn. Krim-gruppen skattar sig mitt 

emellan, ej signifikant skild från någon. YplF anser sig ha lyckats 

bättre i skolan än både Krim- och VplK-gruppen. 

I variablerna noggrann - dåligt ordningssinne och vill gärna 

vara med andra - vill gärna vara för sig själv, framkommer inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna. För resultat se Fig V:1. 
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Fig V:1 Procentantal ur varje grupp som skattat sig i 

kategori 1 
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Vpl-grupperna är signif ikant skilda i .faktorn. Kr im-gr upp en 

skattar sig mitt emellan dessa och signifikant från båda, 

Krim-gruppen är mer ängslig, spänd, blir fort irriterad och 

fort trött i högre utsträckning än VplF, men inte lika utpräglat 

ängslig och fort irriterad som VplK. Krim-gruppen har mindre ofta 

samvetskval än Vpl-gruppen. 

I våriablerna aldrig arg - lätt arg, gott självförtroende -

mindervärdeskänslor och glömmer fort en oförrätt - tänker länge 

på en oförrätt, framkommer inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna, För resultat se V:Fig 1. 

Tabell V: 23 Faktor V samt de variabler som ingår i den och som visar 

signifikanta skillnader mellan grupperna 

Grupp

indel

ning 

Faktor V 

Intervall 

Lycklig - Olycklig 
som som 
barn barn 

Lyckats - Ly< 
bra i dål 
arbetet ari 

3kats 
Ligt i 
setet 

Grupp

indel

ning 5-7 8-9 10- 1 2 3 1 2 3 

Krim N 

% 
9 

15 

36 

60 

15 

25 

39 

65 

17 

28.3 

4 

6.7 

38 

63.3 

15 

25 

7 

11.7 

VplK N 

lo 7 

23.5 

10 

33.3 

13 

43.3 

16 

53.4 

7 

23.3 

7 

23.3 

13 

43.3 

15 

50 

2 

6.6 

VplF N 

% 
23 

76.6 

6 

20 

1 

3.4 

26 

86.6 

3 

10 

1 

3.4 

25 

83.3 

5 

16.7 

0 

0 

N Krim=éO Krim vs VplF** YplK vs VplF Ä VplK vs VplF * 
NVpl= 60 VplK vs VplF** 

Krim-gruppen skattar sig mellan de båda Vpl-grupperna i faktor V, 

men endast signifikant skild från VplF. 

I variablerna lycklig som barn och lyckats bra i arbetet är det 

endast Vpl-grupperna som är signifikant skilda från varandra. Krim

gruppen ligger även här mellan de båda Vpl-grupperna. 

I variablerna driver sin vilja igenom - ger efter, känslig för 

vad andra tycker och tänker - bryr sig inte om andras åsikter samt 

vacker - ful framkommer inga signifikanta skillnader mellan grupper

na. 

För resultat se Fig V:1. 



126 

Kommentar 

Yid konstruktion av testet kunde vi notera en acceptabel re-

liabilitet för faktor I och II (.66 och .73)9 något lägre för de 

övriga (.54)# Det faktum att, trots den låga reliabiliteten även 

faktorerna III, IV och Y har visat sig differentiera mellan 

grupper, torde å ena sidan förstärka "betydelsen av de funna skill

naderna, å andra sidan tala för en viss grad av validitet. Denna 

validitet får ytterligare stöd av att resultat erhållna med 

detta test går i samma riktning som de i andra metoder i denna under

sökning, t ex CMPS och TAT. 

Vi har med vårt självskattningsformulär funnit, att den krimi

nella gruppen är mer impulsiv än Ypl-gruppen. Bland den kriminali

tet vi undersökt, är många "brott impulsbrott, och således även 

det ett indicium på att Krim-gruppen är impulsbenägen. 

Krim-gruppen har mindre ofta samvetskval än Ypl-gruppen. Detta 

kan tyda på att Krim-gruppen antingen förtränger olust eller är 

mindre olustbenägen. Det senare motsägs av att de även skattar 

sig mer ängsliga, spända, irriterade och trötta (upplevelser som 

omfattas av vårt begrepp olust) än YplF. 

Schalling: ( 1 970a, 1 975"b) skiljer mellan "somatisk" och "psykisk" 

ångest samt "muskulär" spänning. Somatisk ångest kännetecknas av 

autonoma störningar,oro, spänning och koncentrationssvårigheter, 

medan psykisk ångest har symptom som förväntningsångest och ängs

lan. Muskulär spänning omfattar tremor, spända muskler, svårighet 

att slappna av och spänningshuvudvärk. Psykopater anses ha hög 

somatisk ångest och låg psykisk ångest. Den kombination med vilken 

Krim-gruppen skattar sig i detta formulär liknar mera somatisk 

ångest i Schallings mening än psykisk ångest. Man förnekar samvets

kval men skattar sig vara spända (motsatsen av avslappnad) och 

ängsliga (motsatsen är lugn). Dessa motsatspar har en somatisk 

aspekt. Trötthet och irritation kan ses som följdsymptom till 

spänd och ängslig, men kan även ha samma orsak som spänd och ängs

lig. Krim-gruppen har enligt denna terminologi både somatisk 

ångest och muskulär spänning, medan YplK har både somatisk och 

psykisk ångest samt muskulär spänning. De har förutom de nu disku

terade symptomen även symptom som ofta samvetskval, mindre opti

mistisk och mindre glad. 
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Kriminella gruppen skiljer sig från VplF i faktor IV, innebärande 

mindre energitillgång och mindre aggressivitet, dock inte lika lite 

som VplK, Det tycks vara så att det i första hand är den del av 

faktorn som mäter energitillgång som mest "bidrar till differensen. 

Att man kan finna skadliga effekter av aggressivitet i Krim

gruppen "behöver inte nödvändigtvis innebära, att man har stor till

gång på aggressivitet utan kan även förklaras av "bristande kontroll 

med impulsgenombrott. 

Även i faktor V är Krim-gruppen skild från VplF tydande på lägre 

självförtroende och självkänsla. Detta belyses också av enskilda 

variabler i andra faktorer. Så är Krim-gruppen mer osäker och har 

oftare lyckats dåligt i skolan i större utsträckning än VplF, Sådan 

uppfattning om sig själv bidrar allmänt till låg självkänsla, 

Krim-gruppen är en heterogen grupp som ofta fördelar sig mellan 

de båda Vpl-grupperna utan att vara signifikant skild från någon 

eller bara en av grupperna, medan Vpl-grupperna sinsemellan är 

skilda. Detta gäller t ex faktor III. Den innehåller således en 

del personer med lika mycket förmåga att följa regler i sociala 

sammanhang som VplF och en grupp med mindre förmåga, som VplK-

gruppen. 
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C MPS 

I de fall inga signifikanta skillnader framkommit mellan Krim

grupperna har dessa slagits samman. Detsamma gäller för Vpl-grupper-

na. 

Kod 1 i tabellerna representerar stanine 1-31 kod 2 stanine 4-6 

och kod 3 stanine 7-9« 

Tabell V:24 redovisar variablerna achievement, autonomy, guilt 

feelings, dominance, nurturance, order, succorance, acquiescence. 

Skillnad framkommer mellan grupperna i variablerna succorance 

och acquiescence. Krim-gruppen anger sig ha mindre behov att bli 

hjälpt, vårdad, tröstad och omhändertagen än Vpl-gruppen. Krim

gruppen visar en svarsstil som innebär mer tendens att svara ja 

på frågorna, oavsett deras innehåll. 

Inga skillnader framkommer i prestationsbehov, självständighet, 

skuldkänslor, behov att dominera, behov att hjälpa och vårda andra 

eller behov av ordning och planering. 

Tabell V:25 redovisar variablerna affiliation, aggression, defense 

of status och exhibition 

Grupp

indel

ning 

Affiliation 

1 2 3 

Aggression 

1  2  3  

Defense of 
status 

1 2 3 

Exhibition j 

1 2 3 

Krim N fo 12 27 21 

20 45 35 

1 6  2 5  1 9  

26.7 41.7 31.7 

6 35 19 

10 58.3 31.7 

33 19 8 

55 31 .7 13.3 

VplK N 

% 
13 13 3 

44.8 44.8 10.3 

5 14 11 

16.7 46.7 36.7 

1 11 18 

3.3 36.7 60 

16 9 5 

53.3 30 16.7 

VplF N fo 5 13 12 

1 6 . 7  4 3 - 3  4 0  

3 23 4 

10 76.7 13.3 

5 22 3 

16.7 73.3 10 

7 16 7 

23.3 53.3 23.3 

NKrim=60 Krim vs VplK* VplK vs VplF * Krim v s VplK * Krim vs VplF 
NVpl= VplK vs VplF* VplK vs VplF** VplK vs VplF " 
59-60 

Krim-gruppen och VplF är mer kontaktsökande, har större vänskaps-

och sällskapsbehov än VplK. VplK ger uttryck för mer aggressivitet 

än VplF. Krim-gruppens resultat fördelar sig emellan dessa gruppers 

i aggressivitet utan att vara signifikant skild från någon. 
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YplK är mer jagsvaga och osäkra på sig själva än "både VplF och 

Krim-gruppen. Detta framgår ur variabeln defense of status. 

Både Krim-gruppen och YplK uttrycker mindre behov av att uppmärk

sammas och stå i centrum än VplF. 

Tabell V:26 redovisar index I - V. 

YplK uttrycker mindre önskan att dominera än V'plF, liksom Krim

gruppen. 

Krim-gruppen och VplF är mer sociabla än VplK. 

Ingen skillnad framkommer mellan grupperna i neurotisk själv

hävdelse, aggressiv nonkonformitet eller passivt beroende. 

Thematic Apperception Test (TAT) 

Eftersom inga signifikanta skillnader framkommit mellan Krim

grupperna har dessa slagits samman till en grupp. Detsamma gäller 

Vpl-grupperna. 

Kod 1 i tabel lerna motsvarar 0-2 poäng, kod 2, 3 poäng eller mer. 

Tabell V:27 redovisar de variabler 1 vilka grupperna inte är 

signifikant skilda 

Grupp
indel
ning 

Positiv 
affekt 
1 2 

, , 1 • ; ; 
Affilia- I Autonomi' Passivi- j Miss- ; Negativ 
tion ; j tet ! lyckande i affekt 
1  2 : 1  21 2 - 1  2 1  2 

Krim N 

% 
35 19 

64.8 35.2 

44 10 i 50 4 

81 .5 18.5 92.6 7.7 

45 9 i 45 9 7 47 ; 

83.3 16.7 83.3 16.7 13 87 i 

Vpl N 

fo 

44 16 

73.3 26.7 

39 21 

65 35 

57 3 

95 5 

'i ' -t 
52 8 49 11 ; 13 47 : 

86.7 13.3 81.7 18.3j21.7 78.3 
N Krim=54 
LT Vpl =60 
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Tabell V: 28 redovisar de variabler i TAT där signifikanta skill

nader framkommer mellan grupperna 

Grupp

indelning 

Framgång 

1 2 

Grupp

indelning 

Aggression 

1 2 

Dominans 

1 2 

FD N 

% 
18 2 

90 10 

Krim N 

/o 

31 23 

57.4 42.6 

44 10 

81.5 18.5 

FF+ H j 16 18 

§7 1 j 47.1 52.9 

Krim N 

/o 

31 23 

57.4 42.6 

44 10 

81.5 18.5 

Vpl N j 46 14 
i i 

YplK N 

% 
24 6 

80 20 

28 2 

93.3 6.7 
i 
i 

1o 76.7 23.3 

YplF N 

% 
11 19 

36.7 63.3 

16 14 

53.3 46.7 
N Krim-54 FF+§7vs M) * YplK vs YplF** Krim vs YplF * 
N Ypl-60 EP+§7vsYpl * YplK vs YplF ** 

FF och §7 -gruppen uttrycker mer projektioner om framgång än FD-

oeh Ypl-gruppen. 

YplK-gruppen projicerar mindre aggression än YplF. Krim-gruppens 

projektion av aggression är ett mellanting utan att vara signifikant 

skild från någondera. 

YplF-gruppen ger mest projektioner om dominans, därnäst Krim

gruppen och minst YplK. Krim-gruppen fördelar sig mellan Ypl-

grupperna signifikant skild endast från YplF. 
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Personligt färgval 

Tabell V: 29 Fördelning av de olika färgsvaren på de olika 

grupperna i vår undersökning 

Grupp Vit Svart Blå Grön Gul Röd Brun 

indelning 

Krim N 0 14 21 33 26 15 9 

% 0 11 .9 17.8 28 22 12.7 7.6 

VplK N 1 8 10 21 5 11 4 1o 1.7 13.3 16.7 35 8.3 18.3 6.7 

VplF N 0 5 17 14 15 7 2 

/o 0 8.3 28.3 23.3 25 11.7 3.3 

N Krim=59 n.s. 
N Vpl=60 

För varje individ har registrerats två färger, varför frekvensen 

svar "blir 2 x N. 

En person i Krim-gruppen saknas då han p g a tidsbrist ej kunde 

slutföra uppgiften. 

Ingen skillnad framkommer för färgpreferens mellan någon av 

grupperna. Vid prövning av färgpreferens mot variablerna i TAT 

fördelar sig de olika färgerna i dessa variabler proportionellt 

på samma sätt som i grupperna i stort, varför något samband mellan 

en speciell färg eller färgkombination och projektioner av psyko-

gena behov i TAT inte påvisas. 

Med hänsyn till att färg med svart inblandning i vår kulturkrets 

förknippas med nedstämdhet eller sorg, har vi. utan kännedom om 

grupptillhörighet skattat målningar, som våra undersökningspersoner 

gjort, med hänsyn till om dessa domineras av färger med svart 

inblandning (svart, brun, blå-svart, grön-svart) eller färger utan 

svart (gul, röd, ljusblå, ljusgrön). 



133 

Tabell V: 30 Fördelning av ljusa resp mörka målningar i de 

olika grupperna 

Grupp Ljusa Mörka 

indelning målningar målningar 

Krim N 35 24 
/o 59 • 3 40.7 

VplK N 6 24 

% 20 80 

VplF N 18 12 

/o 60 40 
RKcLm-59 Krim vs VplK** 

VplK vs VplF * 

VplF-gruppen och Krim-gruppen målar ljusa bilder medan VplK-

gruppen målar mörka. 

Det framkommer ingen samvariation mellan om man målat mörka 

tavlor och haft höga poäng på variabeln negativ affekt i TAT. 

Mörka tavlor fördelar sig på negativ affekt i samma proportion 

som för grupperna i stort. 
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Kommentar 

Med CMPS och TAT har vi velat "belysa undersökningspersonernas 

medvetna och omedvetna psykogena "behov för att se om dessa "behov 

är olustskapande. Psykogena behov kan skapa olust, om livssitua

tionen är sådan att dessa "behov ej kan tillfredsställas. 

Avsikten med frågan "beskriv Din personlighet" var att få under

sökningspersonernas egen upplevelse av sig själva. Svaren på frågan 

har inte tillåtit någon ingående bedömning då de varit kortfattade 

och haft karaktären av allmänna omdömen ur varierande infalls

vinklar. 

Med personligt färgval ville vi pröva om Krim-gruppen, som enligt 

vår teori borde känna olust, skulle uttrycka denna olust genom att 

måla mörka målningar. 

Dessutom ville vi se om de psykogena behov som omedvetet uttrycks 

i TAT kunde relateras till någon bestämd färg. 

De människor som begår kriminella handlingar tycks med avseende 

på en del psykogena behov, och en del variabler i självskattnings-

formuläret vara en heterogen grupp. Exempel på ett behov där 

heterogeniteten framträder i TAT är aggressivitet, där Krim-gruppen 

fördelar sig mellan de båda Vpl-grupperna utan att vara signifikant 

skild från någon. Se Pig V:2. 

En del personer i Krim-gruppen uttrycker, i CMPS, stort behov av 

aggressivitet, medan en del uttrycker litet behov*Vi anser, att 

både för mycket och för litet aggressivitet kan vara olustskapande. 

Krim-gruppen har mycket resp lite aggressivitet i större omfatt

ning än friska Vpl. Se Fig V:3. 

I de två grupper som haft den minsta sociala framgången, FF och 

§7, ger man mest svar innehållande tankar om framgång. Detta lik

som diskrepansen mellan deras behov av hjälp och stöd och deras 

avvisande attityd till hjälp, bör utgöra konfliktområden, som ger 

olust. 

Ett annat konfliktområde är sannolikt deras relativt stora vän-

skaps- och kontaktbehov. Det framkommer bl a i Relationsschemat, 

att Krim-gruppen utgörs av ensamma människor, som inte har till

räckligt många nära vänner för att tillfredsställa sitt kontakt

behov. 
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visar procentuell fördelning av variabeln Aggression 

i TAT 

40.. 

-g-o- -

X Krim 
O VplK 
O VplF 

10  

9 -  -  9 -  -  fo -  - 9 -
5 6 4 9 7 8 10 poäng 2 3 0 1 

Fig V:3 visar procentuell fördelning av variabeln Aggression 

i CMPS 

20-

A  ;  X Krim 
O VplK 
D VplF 

stanine 
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I Krim-gruppen vill man inte framträda eller dominera mer än 

andra. Detta kan även ses i en del svar på frågan: ""beskriv Din 

personlighet" t ex "man är väl som folk är mest, som en Svensson", 

Möjligen kan tendensen att svara ja på C]Y[PS tolkas som ett försök 

att inte avvika. Att inte vilja framträda eller dominera kan även 

ses som ett tecken på dåligt självförtroende, som framkommer hos 

Krim-gruppen även i självskattningsformuläret. 

Humble et al (1974) har angående debutantbrottslingar 11-14 år 

redovisat, att de har låga skattningar i "jag-styrka". Krim

gruppen har i vår undersökning inte mer "behov av att försvara sin 

status, jagsvaghet, än VplF. Det finns i vår kriminella grupp 

många som debuterat med kriminella handlingar senare än 14 år, 

vilket möjligen kan ses som ett uttryck för skillnaden i jag

styrka jämfört med den grupp som undersökts av Humble et äl ( "1974) • 

Många i vår undersökning har ju trots allt levat under starkt 

olustframkallande förhållanden, som redan tidigare kunnat ge upp

hov till brott. 

När undersökningspersonerna spontant får beskriva sin personlig

het uttrycker Krim- och Ypl-gruppen lika många positiva som nega

tiva omdömen om sig själva (För vad som kodats som positivt resp 

negativt se Bilaga 1, fråga 65). I övrigt kan noteras, att det 
förefaller som om man begagnar sig av en annan referensram i Krim

gruppen än i Vpl-gruppen. Så tar man t ex upp ämnen som bråk, 

slagsmål, impulsivitet och missbruk samt refererar till nedstämd

het i Krim-gruppen, något som man sällan eller aldrig gör i Vpl-

gruppen. I den senare gruppen tycks man oftare referera till sig 

själv som blyg, något som kan ses som uttryck för viss social 

spärr. 

Att man i Krim-gruppen umgås med andra dömda i stor utsträckning 

(jfr Relationsschemat) kan påverka de aspekter av personligheten 

man väljer att ta upp. Kanske är det ett uttryck för reella skill

nader accentuerade av miljön. Att personerna i Krim-gruppen upp

lever andra aspekter av sin personlighet än vad folk i allmänhet 

gör, innebär att de kommer att uppleva främlingskap, som ju ingår 

i vårt begrepp olust, när de skall leva och arbeta tillsammans med 

människor som inte har samma värderingar. 
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VpIK-gruppen, som rapporterat nedstämdhetssymptom, har målat med 

inblandning av svart i större omfattning än övriga. I denna grupp 

har man en medveten olust som är depressivt färgad. För att olust 

skall framträda med mörka färger förefaller det som om den måste 

upplevas medvetet, som depressivitet. Först när man upplever sin 

depressivitet känner man samstämmighet med de mörka nyanserna. 

I Krim-gruppens livssituation finns underlag för depressiva känslor, 

vilka man inte är medveten om, och således inte heller uttrycker 

i målningar. 

Om man ser på de färger som ingår i Lüscher-testet (blå-röd-grön-

gul) finner man ingen påfallande skillnad mellan grupperna. Emeller

tid är resultaten erhållna med vår metod ej jämförbara med sådana 

som erhållits med Lüscher-testet. 

Mot våra antaganden samvarierar ingen färg, ej heller målningar

nas ljushetsgrad, med någon av variablerna i TAT. Negativ affekt 

i TAT har inte heller givit utslag för den skillnad i depressiv 

symptomatologi som framkommer mellan Ypl-grupperna (sid 58-59)• 

Ostrukturerad målning som diagnostisk-metod, tycks inte ge någon 

information utöver den kliniska iakttagelsen, åtminstone inte utan 

att också uppmärksamma form och innehåll. Möjligen kan målning 

användas som terapeutisk metod, där t ex mörka färger används för 

att frammana omedvetna depressiva känslor. 
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Personligt tidsperspektiv 

Yid kategorisering av materialet visade det sig, att antalet 

personer i framför allt kategori 4> och i en del fall i kategori 

3, skulle komma att "bli få. Därför har kategori 3 och 4 slagits 

samman till en kategori vid den statistiska "beräkningen. 

Då ingen signifikant skillnad föreligger mellan Krim-grupperna 

har vi ansett oss kunna göra jämförelserna med dem sammanslagna. 

Tabell V:31 Fördelningen av antalet personer på de olika 

kategorierna inom de tre sammanslagna Krim

grupperna och .jämförelsegruppen, samt procent

andel inom var,je kategori 

Kategori 

Krim 

N * 
YplK 

N % 
YplF 

N 1o 
1 31 54 8 27 6 20 

2 14 24 8 27 19 63 

3 + 4 13 22 14 46 5 17 

N Krim=58 
N Vpl=60 

Krim vs YplF * 
Krim vs VplK * 
YplK vs YplF * 

De kriminella grupperna svarar oftare inom kategori 1, d v s 

med ett tidsperspektiv på mindre än 60 minuter. VplF svarar 

oftare inom kategori 2, innebärande ett tidsperspektiv mellan 

60 minuter och 5 timmar (p< .01). YplK svarar oftast i kategori 

3 och 4 innebärande ett tidsperspektiv på mer än 5 timmar (p< .01). 
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Kommentar 

Davids & Parenti ( 195B) har visat, att neurotiskt störda per

soner har förlängt tidsperspektiv# Då våra kriminella grupper har 

kort tidsperspektiv, i linje med vår hypotes, tillhör de antingen 

inte denna diagnosgrupp, eller om de ändå gör det, måste det 

finnas någon annan förklarande faktor, med stark genomslagskraft, 

som ger upphov till kort tidsperspektiv# Detta skulle kunna vara 

en "biologisk faktor# Härför talar, att andra grupper med avkortat 

tidsperspektiv är sådana där en "biologisk genes är påvisad eller 

sannolik, 

Under en människas utveckling påverkas tidsbegreppets tillväxt 

dels av nervsystemets utveckling, dels av den omgivande miljon# 

Enligt Wallace & Rabin (i960) har barn i 2-3 årsåldern förvärvat 

en mer eller mindre begränsad uppfattning om det förflutna, nutid 

och framtid. Ett fullt utvecklat så kallat vuxet begrepp, upp

träder först vid 13—14 ålder# 

Leshan (1952) hävdade, att barn i 8-10 års ålder från lägre 

socialklasser hade kortare tidsorientering än barn i samma ålder 

från högre socialklasser. Leshan antyder, att ett kort tidsper

spektiv kunde vara parat med en sämre förmåga att tåla frustrering. 

Ar 1955 presenterade Ellis et al data som visade, att något sam

band mellan frustrationstolerans och socialklass inte existerade 

och att Leshans resultat om skillnader mellan socialklasserna vad 

gäller tidsorientering måste förklaras på annat sätt. 

Vi anser, att den uppkomna skillnaden mellan socialklasserna kan 

förklaras av skillnader i utvecklingsnivå vid lika kronologisk 

ålder. Barn .från högre socialklasser utvecklas siiabbare intellektu

ellt, vilket bl a kan illustreras i olika språkutveckling och ut

veckling av abstrakt tänkande (Bernstein & Henderson 19^9» Blank 

& Solomon 1968)# 

Utöver den normala utvecklingens påverkan på tidsbegreppet kan 

detta även komma att influeras av sjukdomar och skador. 

Förvrängning eller defekter i tidsupplevelsen är vanlig vid 

många psykiska sjukdomstillstånd. Minkowski (1926) ansåg, att 

extrem förvrängning av den personliga tidsupplevelsen var ett av 

de centrala symptomen vid schizofreni, liksom vid många andra 

psykoser. Wallace (1956) har funnit, att den schizofrena processen 
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tycks begränsa eller förkorta framtidsperspektivet. 

Straus (1928, 1947) pekar på omöjligheten för människor med 

depressiv symptomatologi att uppleva framtid, "förr kunde jag se 

mot framtiden, men inte nu". Detta tema har senare utvecklats av 

Binswanger i Melancholie und Manie (i960). Neurotiskt störda barn 

har enligt Davids & Parenti (1958) en benägenhet att investera 

sin energi i tankar kring .framtiden medan de emotionellt väl

anpassade är mer orienterade till nutid» 

Att skallskadade patienter har allvarliga minnesdefekter har 

bl a visats av Brooks (1972). Dornig et al (1971) har visat, att 

alkohol skadar minnet. Droger av olika slag påverkar tidsupplevelsen. 

Gilliland et al (1946) har presenterat en översikt över hur olika 

droger påverkar tidsupplevelsen. Alkohol t ex verkar i riktning 

mot en förkortning av tidsupplevelsen. 

Broek & Giudice (1963) har undersökt tidsperspektivet hos barn 

i 8-15 års ålder och funnit, att de barn som stulit har ett kortare 

tidsperspektiv än barn som inte stulit. I vår undersökning har de 

kriminella grupperna kortare tidsperspektiv än jämförelsegrupperna 

med undantag för fäderna (se Kap Vi), som har ett lika kort tids

perspektiv som de kriminella själva. Vanligt för dessa grupper är 

att svara med en ögonblicksskLldring. 

Upplevelse av förfluten tid kallar vi med ett annat ord för 

minne. Detta har neurofysiologiska korrelat i hjärnan, vilka kan 

skadas toxiskt och mekaniskt, innebärande större eller mindre 

förlust av minnesfunktionen. Korsakows syndrom innefattar symptom 

på förlust av upplevelsen av nyss förfluten tid och därmed även 

defekter i upplevelsen av närvarande tid. I analogi därmed skulle 

även förmågan att frammana upplevelser av framtid kunna vara 

biologiskt förankrad. 

Minnet, som är ett annat ord för tidsperspektiv bakåt, är ju 

vid sjukdomar eller skador på hjärna och nervsystem ofta skadat. 

Framtidsperspektivet skulle i analogi med detta kunna inskränkas 

av liknande orsaker. Intressant är att fäderna till de kriminella 

grupperna också har ett förkortat tidsperspektiv men inte mödrarna 

och syskonen. Är detta en antydan om genetisk disposition? Hjärn

skada? Missbruksbetingad hjärnskada? 



141 

Impulsiviteten som ett framträdande personlighetsdrag inom de 

kriminella grupperna oc"h den kriminella handlingen som kortsiktig 

lösningsmetod i en olustig livssituation skall kanske ses i ljuset 

av ett kortare tidsperspektiv? 

YplK-gruppen har ett längre tidsperspektiv än jämförelsegrupperna 

i övrigt, vilket är i linje med vad tidigare förts fram, att 

inade.kvat emotionell och social anpassning (neurotisk störning) är 

parad med ett långt framtidsperspektiv. Det kan "betraktas som en 

psykologisk flykt från en identifierat obehaglig livssituation in 

i framtiden. 

Följande schematiska bild kan tjäna som illustration till den fort

satta diskussionen. 

Pig V: 4 

tidskategori 

" 3 

2 

1 . 

Krim Fäder Mödrar Syskon YplF VplK 

"Stealers" Schiz. Depr. Alk.påv. Emot.störn. 

Grupper ingående i vår undersökning 

--Refererade undersökningsgrupper - skattade. 

De i vår undersökning ingående tidskategorierna är inprickade 

längs vertikalaxeln samt de olika undersökta grupperna och de från 

litteraturöversikten refererade undersökningsgrupperna längs hori

sontalaxeln. Refererade undersökningsgrupper har skattats i tids

kategori enligt följande. Långt tidsperspektiv - kategori kort 

tidsperspektiv - kategori 1 . 

Psykologisk och social påverkan som resulterar i upplevelser av 

emotionell obalans tycks alltså "kanna resultera i större benägen

het att fylla ut en tänkt framtid med händelser och upplevelser. 

Det faktum att det rör sig om en allvarlig sjukdom är inte det 

som psykologiskt hämmar ens framtidssyn. En undersökning av 

patienter med .hjärtinfarkt visar ingen skillnad i tidsperspektiv 

ined andra sjukdomar som e j varit livshotande eller som krävt lång
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varig sjukhusvård (Porter et al 1971)• 

En del människor i olustsituation tycks dock reagera på precis 

motsatt sätt, och leva i det nuvarande Ögonblicket utan att före

ställa sig vad framtiden kommer att .innebära. En hypotes som vore 

värd att pröva är om de kriminella grupperna förutom sina problem 

av socialpsykologisk etiologi även har en biologisk, eventuellt 

skadebetLngad, störning som förorsakar ett förkortat tidsperspek

tiv. 
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Experimentell smärta 

Vissa undersökningspersoner har ej kunnat testas med denna metod 

(se N i Tabell V:32) p g a småsår kring naglarna. En person i FF-

och två i VplK-grupperna har vägrat delta i stimulering med diskreta 

steg. 

Resultaten har analyserats med en ensidig variansanalys, och i de 

fall signifikanta F-vä.rden har framkommit har t-test för skillnader 

mellan gruppmedelvärden utförts. 

Tabell Y:J2 Medelvärden X, och standardavvikelse, SD för .jäm

förelse mellan grupperna i PM 

PM FD FF §7 VplK YplF 

Konti-
nuerlig 
jström-
] ökning X SD X SD X SD X SD X SD 

DT .57 .17 .71 .31 .63 .23 .58 .17 .55 .18 
F=1.60 
n.s. 

PT 2 .61 1 .65 4 .25 2 .08 3.66 1.90 2 .59 1.52 2 .78 1 .17 F-2.61 
p <. .02 

TL 3 .84 1 .91 6 .08 3 .22 4.89 2.68 4 .03 2.06 4 .37 1 .53 F=2.21 
P <-.05 

PE 1 .22 1 .34 1 .63 1 .44 1.23 1.38 1 .44 1 .48 1 .55 1 .34 F= .56 
n.s. 

Diskret 
ström 
ökning 

I 

DT .82 .47 .88 .24 .80 .26 .71 .17 .70 .20 F= .66 
n.s. 

PT 3 .01 2 .11 6 .07 3 .34 4.19 2.82 3 .64 2.61 3 .99 2 .02 F=3.34 
p < .01 

TL 4 .32 2 .75 7 .57 3 .94 5.14 3.31 5 .19 2.81 5 .70 2 .83 F=2.61 
p < .02 

PE 1 .29 1 .73 1 .51 2 .07 .67 1.04 1 .55 1 .46 1 .69 1 .79 F=1.02 
n.s. 

N=Kontin. 18 20 18 26 29 
3\f=D i skr e t 18 19 18 24 29 
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Det föreligger en signifikant skillnad mellan några grupper i PT 

både vid kontinuerlig och diskret strömökning* För att testa vilka 

grupper som skiljer sig har F-test för prövning av skillnader 

mellan varianser gjorts# därefter t-test för prövning av skillnader 

mellan medelvärden. 

Mot förmodan framkommer ingen skillnad mellan de två Ypl-grupperna 

varken i varianser eller medelvärden. Dessa grupper har slagits 

samman vid den fortsatta testningen. 

Tabell Y:33 redovisar F-och t-test mellan Ypl och de olika Krim

grupperna 

X SD F t df 

KPT Ypl 

FD 

2,69 

1,61 

1.34 

1,65 

1 ,52 .19 71 n,s. 

DPT Ypl 

FD 

3.83 

3.01 

2,29 

2,11 

1,17 1.35 69 n, s, 

KPT Ypl 

FF 

2,69 

4.25 

1.34 

2,08 

2.43 -3.13* 24. 92 

•
 
•
 

o
 
o
 

för 
för 

S 
X 

DPT Ypl 3.83 2,29 2,13 -2,70* 24. 33 p < .03 för S 

FF 6,07 3.34 p \ ,01 för X 

KPT Ypl 

§7 

2,69 

3.65 

1.34 

1,90 

2,02 -2,40 71 p <,01 för X 

DPT Ypl 

§7 

3.83 

4.19 

2,29 

2,82 

1,52 -.54 69 n,s. 

* P g a att varianserna är signifikant skilda har ett t-test där 

t antas approximativt normalfördelad behövt användas. 

Skillnad framkommer mellan Ypl- och FF-gruppen .i KPT och DPT 

både vad gäller spridning och varians, FF-gruppen har högre PT 

och spridningen inom gruppen är större. §7-gruppen har högre KPT 

än Ypl, P g a att toleransnivåvärdet TL är en av smärttröskelvärdet 

PT beroende variabel och smärtuthålligheten PE inte är signifikant 

skild mellan grupperna,måste de gruppskillnader som framkommer i 

PT även gälla TL, 
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Kommentar 

FF- och §7-grupperna har högre smärttröskel än de andra grupperna. 

Övriga resultat hittills tyder på att Krim-gruppen är mer olust-

benägen än VplF. Om olustbenägenhet och ångestbenägenhet var lik

värdiga "begrepp, hade vi förväntat oss att FF och §7 hade lägre 

värden i stället. Att så inte är fallet, kan sannolikt "bero på 

att vårt olustbegrepp även Innefattar andra faktorer än ångest

benägenhet, bl a nedstämdhet. 

Flera författare (Hare & Thorvaldson 1970, Schalling & Levander 

1964) har funnit högre toleransnivå hos psykopater än hos ångest

benägna "delinquents". Dessutom har Schalling (1970b )funnit att 

personer som skattade högt i extraversion-impulsivitet hade höga 

tröskelvärden för smärta och höga toleransvärden. Studier av 

deprimerade patienter (Hall & Stride 19545 von Knorring 1975) har 

visat, att dessa patientgrupper har höga PT. 

Yåra resultat beträffande FF och §7 är mer i linje med d essa. 

Ytterligare en orsak till våra gruppers ökade förmåga att tolerera 

smärta kan antas ha psykofysiologisk grund (Schalling 1975)* Obser

vationer på lobotomerade patienter visade att smärtupplevelsen 

förändrats (Freeman & Watts 1942). Man känner smärtan men förmedlar 

den inte. Dessutom rapporteras ökat extravert-impulsivt beteende 

(Passingham 1970, Schalling 1975) hos dessa patienter. 

En neurofysiologisk bakgrund till förkortat tidsperspektiv är 

ju även en möjlighet. Vår FD-g;rupp visar ingen förhöjning i smärt

tröskel, men är lika impulsiv och har kort tidsperspektiv som 

övriga Krim-gruppen, 

Reaktionen på experimentell smärta är ett grövre mått på psyko-

fysiologiska dysfunktioner än psykologiska variabler som impulsivi-

tet och kort tidsperspektiv. Vi tänker oss sålunda att många i Krim

gruppen har en neurofy s iologis k dysfunktion, t ex ska deb et inga d, mes t uttalad i 

FF- och §7-gruppen. En närliggande förklaring finner man i att i 

dessa grupper ingår även en del människor med längre alkohol

anamnes. 
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En neurofysiologisk dysfunktion kan ha "både "biologisk, psyko

logisk och social etiologi (Lorenz 1969» Spitz 1946, Bowlby 1951)• 

Krim-gruppen i sin helhet och FF och §7 i synnerhet har varit en 

i alla avseenden särskilt utsatt grupp» 

Neurofysiologisk dysfunktion kräver särskild kompensation i den 

psykologiska och sociala omgivningen för att övervinnas, och i den 

mån dysfunktionen har förelegat tidigt, har man haft små möjlig

heter att erhålla sådan kompensation» 
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Kapitel VI Familjemedlemmar 

Så som framgått av Tabell 11:2 omfattar denna del av undersök

ningen 23 syskon, 17 fäder och 26 mödrar. 

På grand av att urvalet till föräldra- och syskongrupperna inte 

har kunnat kontrolleras och vi således med säkerhet inte vet hur 

de föräldrar och syskon som ej deltagit skulle ha påverkat resul

taten, redovisar vi uppgifter om familjemedlemmar översiktligt. 

Personerna i Krim-gruppen kommer från olika socio-ekonomiska för

hållanden och varierande miljöer# Vi har inte funnit att de för

äldrar som deltagit i undersökningen på något systematiskt sätt 

avviker från de som ej deltagit. Endast de fall där chi-kvadrat-

analys visar på gruppskillnader mellan syskon - föräldrar och 

kriminella behandlas. 

Syskongruppen är heterogen beträffande kriminalitet. Flera har 

tidigare kriminalitet, endast enstaka har aktuell kriminalitet. 

Under skoltiden märks en skillnad mellan syskonen och Krim-gruppen. 

Syskonen har inte upplevt relationsproblem i skolan i så stor ut

sträckning som Krim-gruppen. De gillade sina kamrater lika mycket 

som VplF-gruppen och sina lärare lika bra som VplF- och FD-grupperna. 

Syskonen har inte upplevt att de misslyckats i skolan som FF-gruppen. 

På arbetsmarknaden har syskonen upplevt god arbetstillfredsställelse, 

de har aldrig varit arbetslösa, detta i likhet med VplF. Syskonen 

har ett fritidsintresse med stor intensitet eller många fritids

intressen i samma utsträckning som Vpl-gruppen. Syskonen i likhet 

med övriga undersökta grupper, utom §7-gruppen, anser att de 

lyckats bra med sina fritidsintressen. 

Resultaten presenteras i Tabell VI:1 

Tabell VI: 1 Syskon: skola, arbete och fritidsintressen 

Lyckats i Gillade Gillade Arbetstill Inga Ett Fritids
skolan lärarna kamrater fredsställ fri- fri- intressen 

na else tids- tids-
intr. intr. Lyckats 
el m med 

Bra-Dål Bra-Dål Bra-Dål God-Dålig dålig stor Bra— Dål
igt igt igt intens. intens. igt 

el många 

N ro
 

18 3 20 1 21 0 3 18 20 1 

fo 70.6 29.4 85.7 14.3 95.2 4.8 100 0 14.3 85.7 95.2 4.8 
N=17-21 
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Syskonen uppger sig ha vårdats för psykisk sjukdom i samma ut

sträckning som Ypl-gruppen och sökt läkare lika litet som YplF. 

Endast i §7-gruppen har fler personer angett barnnervösa besvär 

i större utsträckning än övriga grupper inklusive syskonen. För

äldrarna anger dock mer barnnervösa besvär hos Krim-gruppen än 

vad man i denna grupp själv anger (ca 45/0* Däremot anger för

äldrarna mindre nervösa besvär efter barndomen (ca 10%) än vad 

man själv uppgivit i Krim-gruppen. Syskonen har i mindre utsträck

ning än Krim-gruppen sömnstörningar, lika lite som YplF. 

Syskonen använder alkohol i samma utsträckning som Ypl-gruppen, 

d v s mindre än vad man gör i Krim-gruppen. Föräldrarna anger i 

större utsträckning än Krim-gruppen, att denna tidigare använt 

mer alkohol. Syskonen använder inte narkotiska preparat. 

Resultaten redovisas i Tabell Yl:2. 

Tabell Yl:2 Syskon: psykisk sjukdom, barnnervösa besvär, 

sömnstörning och alkoholkonsumtion 

Yård psyk. 
sjukdom 

Ej sökt 
läkare 

Barnner
vösa besv. 

Sömn
störn. 

Alkohol Yård psyk. 
sjukdom 

Ej sökt 
läkare 

Barnner
vösa besv. 

Sömn
störn. 

Absolu- Acceptabel Överkon-
tist alk.kons. sumtion 

av alk. 

N 2 

1o 9.5 

10 

47.6 

5 

23.8 

3 

14.3 

0 17 4 

0 81 19 

N = 21 

Barnen, dvs Krim-gruppen och syskonen, tror att mor bedömer sig 

som ängslig, spänd och vill vara med andra i större utsträckning än 

vad hon själv anger. Barnen tror också att far uppfattar sig som 

ängslig i större omfattning än vad han själv gör, även om de inte 

skattar honom som lika ängslig som de skattar mor. Barnen upplever 

inte att far ger efter i samma utsträckning som han själv anger. 

Far och syskonen upplever inte far som ledsen, vilket man däremot 

oftare gör i Krim-gruppen. Syskonen upplever far som lätt irriterad 

till skillnad från vad far själv anger. Däremot anger sig far och 

syskonen som mer uthålliga än Krim-gruppen anser sig. Yidare skattar 

sig syskonen som mindre impulsiva än Krim-gruppen. 

Resultaten redovisas i Tabell Yl:3, 4, 5 och 6 . 
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Tabell VI:4 Far bedömer sig själv 

Lugn - Ängs Glad - Led Tål - Blir Ut Ger Driver - Ger 
lig sen mycket fort hål- lätt sin vil- efter 

irrit. lig upp ja igenom 

12 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

N 12 5 0 10 7 0 9 7 1 16 1 0 4 6 7 
1° 70.6 29.4 o 58.8 41.2 0 52.9 41.2 5.9 94.1 5.9 o 23.5 35.3 41.2 

N=17 

Tabell VI:5 Mor bedömer sig själv 

Lugn - Ängslig Avslappnad - Spänd Vill gärna - Vill gärna 
vara med vara för sig 
andra själv 

1 2 3* 1 2 3 12 3 

N 10 9 4 8 12 3 7 13 3 

1o 43.5 39.1 17.4 34.8 52.2 13.0 30.4 56.5 13.0 

N=23 

Tabell VI:6 Syskon och Krim-grupp skattar hur de tror mor skulle 

bedöma sig s .i älv 

Grupp

indel

ning 

Lugn - Ängs
lig 

1 2 3 

Avslapp- Spänd 
nad 

1 2 3 

Vill gärna - Vill gärna 
vara m andra vara för sig 

själv 
1 2 3 

Syskon N 4 5 11 

20 25 55 

7 5 8 

35 25 40 

12 5 3 

60 25 15 

Krim N 

% 
17 16 21 

31.5 29.6 38.9 

24 14 16 

44.4 25.9 29.6 

34 17 3 

63 31-5 5.6 

Syskon N = 20 
Krim N = 54 

I CMPS har syskonen i större utsträckning stanine 7 - 9 i varia

beln Order och i Index V, Sociabilitet, än Krim- och Vpl-grupperna. 

Resultaten redovisas i Tabell VI:7-8. 
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Tabell Yl:7 Syskon CMPS 

Order Index V: Sociabilitet 

Stanine Stanine 

1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 

N 1 9 7 2 3 12 

1o 5.9 52.9 41.2 11.8 17.6 70.6 

N=17 

Syskon och mödrar har ett tidsperspektiv inom Kategori 2, lik

som VplF, medan fäder har ett tidsperspektiv inom Kategori 1, 

liksom Krim-gruppen. 

Resultat redovisas i Tabell VI:8 

Tabell ¥1:8 Tidsperspektiv 

Grupp

indelning 

Tidsperspektiv 

Kategori 

1 2 5+4 

Syskon N 

/o 

4 9 6 

21 47 32 

Fäder N 

% 
5 2 3 

50 20 30 

Mödrar N 

* 

6 10 6 

27 46 27 

Syskon N=19 
Fäder N=10 
Mödrar N=22 

Syskonen har ej förhöjda PT och TL i Experimentell smärta utan 

har värden som liknar FD- och Vpl-gruppernas.Liksom FD och VplF 

anser syskonen att upptäcktsrisken vid brott verkar avskräckande 

mer än vad man anser i FF- och §7-gruppen. 

Resultaten redovisas i Tabell VI:9 
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Tabell Yl:9 Medelvärden och spridning för syskongruppen i PM 

DT PT TL PE 

X SD X SD X SD X SD 

Kontinuerlig 
strömökning . 5 4  . 3 2  3 . 0 1  2 . 9 3  4 . 3 1  3 . 3 3  1 . 3 0  1 . 3 4  

Diskret 
strömökning . 8 2  . 8 3  3 . 4 7  2 . 3 5  4 . 6 9  2 . 9 4  1 . 2 2  1 . 3 1  
N=19 

Syskongruppen är liksom Krim-gruppen en heterogen grupp och har 

i många variabler en fördelning vars medelvärde inte skiljer sig 

från vare sig Krim-gruppens eller Vpl-gruppens. Den skillnad som 

framkommer i sociabilitet mellan Syskonen och Krim - Vpl kan vara 

uttryck för en urvalsmekanism i Syskongruppen. I stort förefaller 

det som om Syskongruppen har en del insufficienssymptom liksom 

både Krim-gruppen och Föräldragruppen. Familjemedlemmarnas psykiska 

morbiditet redovisas på sid. 94. De är ängsliga, spända och lätt-

irriterade. Däremot har personerna i Syskongruppen inte haft lika 

mycket relationsproblem eller misslyckanden vare sig i skolan, i 

arbetslivet eller på fritiden. Personerna i Syskongruppen har inte 

heller haft problem med psykisk sjuklighet, missbruk eller kri

minalitet i sådan omfattning som man haft i Krim-gruppen, vilket 

kunnat verifieras med uppgifter från personundersökningar, person

akter, kriminalregister samt tillgängliga sjukhusjournaler. Kan 

denna skillnad i psykisk och social anpassning relateras till under

liggande neurofysiQlogiska variabler som vi har diskuterat som en 

möjlig bakgrund till impulsivitet, förkortat tidsperspektiv och 

förhöjda smärtvärden? 
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Kapitel VII Generella felkällor 

Vi har valt att undersöka relativt små grupper för att kunna göra 

en intensivstudie. Resultaten från små grupper är självfallet mer 

osäkra än de från stora grupper, men denna osäkerhet har vi i vår 

undersökning kompenserat med att "belysa frågeställningarna från 

flera håll, t ex psykogena "behov som "belyses med hjälp av olika 

metoder eller alkoholmissbruk som "belyses med uppgifter från olika 

personer. 

Ett problem med små undersökningsgrupper är att mindre skillnader 

går förlorade. Om man å andra sidan har stora grupper, kan de skill

nader som uppkommer vara subtila och kliniskt irrelevanta. 

Let har framkommit att Krim-gruppen är heterogen både tagen som 

enhet, men även i sina delgrupper. Förekomst av heterogenitet gör 

det svårare att finna gruppskillnader i enskilda variabler, men då 

skillnader framkommer får de desto större tyngd. 

I en del fall har vi redovisat resultat i intervall och inte som 

medelvärden, vilket reducerar heterogeniteten som felkälla. Vpl-

gruppen är inte representativ för normalbefolkningen. Endast män 

utan allvarliga psykiska eller somatiska sjukdomar eller handikapp 

ingår. Vi anser inte detta vara någon nackdel för undersökningen. 

De 10^io som ej fullgör värnplikt skulle kunna försvåra jämförelserna, 

då psykisk och somatisk sjakdom enligt vår uppfattning ger upphov 

till olust. 

Undersökningspersonerna har deltagit under skilda betingelser. 

Möjligen kan detta ha .influerat reaktionsmönstren. FD-g.ruppen kan 

ha önskat reducera sina problem. I §7-gruppen finns en del som för 

påföljdens skull kan tänkas aggravera sina symptom, men det finns 

även sådana som av samma anledning kan reagera på motsatt sätt. 

FE-gruppen har undersökts på anstalt och i vad mån detta kan ha 

påverkat dem i deras svarsmönster vet vi inte. VplK-gruppen har 

liksom §7-gruppen haft en speciell relation till oss, i och med 

att vi träffats i samband med utfärdande av intyg. VplK-gruppen 

kan ha haft ett intresse av att aggravera symptom. Dessa skilda 

undersökningsbetingelser kommer att få liten betydelse i ljuset 

av Krim-gruppens heterogenitet. Olika personer reagerar olika på 

dessa skilda förhållanden. Vi har inte funnit något stöd för att 
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de olika undersökningsbetingelserna har påverkat resultaten. 

Materialet omfattar ett stort antal alkohol- och narkotikamiss

brukare* Endast ett mindre antal är dock kroniska missbrukare. 

Ingen har undersökts under påverkan eller i "bakrus. 

Felkällor i samband med specifika metoder tas upp i samband med 

dessa. 
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Sammanfattande diskussion 

Tillgreppsbrott utgör en omfattande del av kriminella handlingar, 

och berör många människor på olika sätt. 

"Utifrån litteratur och egen erfarenhet har vi kommit fram till den 

uppfattningen att det kriminella beteende, som vi valt att studera, 

bör ha en multifaktoriell bakgrund. 

Yi har formulerat en teori om olust som medierande faktor till den 

kriminella handlingen. Vi har antagit en multifaktoriell bakgrund 

till olust. 

Med olust menar vi varje känsla av obehag, exempelvis fritt flytan

de ångest, tension, nedstämdhet och bitterhet, känslor av existentiell 

tomhet, intighet, alienation och meningslöshet, hopplöshet, maktlös

het och hjälplöshet. Sådana känslor är dock inte alltid medvetna hos 

människor. 

Sättet att uttrycka olust tror vi är inlärt. Det kan t ex komma till 

uttryck som kriminellt beteende om det föreligger förutsättningar för 

inlärning av ett sådant reaktionsmönster. 

För att utröna om olust förekommer i större utsträckning hos till

greppsbrottslingar än hos personer i en jämförelsegrupp, har vi for

mulerat hypoteser om att människorna i den kriminella gruppen har en 

livssituation med mer olustskapande faktorer heredo-familjärt, tidi

gare i livet och i sin aktuella situation. Vi har även formulerat an

taganden om olustupplevelser i samband med brottet. 

För att pröva våra hypoteser har vi sammanställt ett testbatteri. 

En del av dess metoder har använts tidigare, medan andra har nykon-

struerats eller modifierats. 

För att hålla undersökningsbetingelserna konstanta har vi i den 

kliniska analysen hållit oss huvudsakligen till den strukturerade 

intervjun. Denna metodik är inte den vanligaste i klinisk praxis och 

kan tänkas minska möjligheten för den enskilde undersökningspersonen 

att profilera sig. Den erbjuder dock fördelen att exakt samma frågor 

med samma formulering ställs till alla. Vi bedömer den strukturerade 

intervjun som värdefull men skulle i efterhand ha önskat större möj

ligheter till penetrering av brottet och förhållandena kring detta, 

för att ytterligare belysa motivationsaspekter. Den kliniska kontakten 

med undersökningspersonerna i anslutning till såväl intervjun som i 

övriga undersökningar har dock lämnat visst utrymme för ostrukturerat 
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samtal även om vi skulle önskat mera tid för att ytterligare kunna 

förstå undersökningspersonerna som människor. 

Skattningsschemat för likhet i attityder anser vi ger föga utöver 

vad man får veta i intervjun. Relationsschemat däremot tycker vi har 

varit värdefullt genom att på ett åskådligt sätt demonstrera de under

söktas nära kontakter eller "brist på sådana. Vi skulle dock vilja för

fina framför allt frågorna om negativa kontakter. I sin nuvarande form 

tycks de alltför ofta vara provocerande. Självskattningsformuläret har 

visat sig kunna differentiera grupper och har givit en hel del infor

mation, samtidigt som det haft fördelen att vara kort, tämligen lätt

fattligt och intresseväckande. Vi anser, att metoden är lämpad för an

vändning på liknande undersökningsgrupper, men "bör då ytterligare be

arbetas och utvecklas. Däremot är det mindre lämpat att presenteras 

ytterligare två gånger för bedömning av mor och far. Denna bedömning 

bör man ta fram på annat sätt. 

CMPS har givit värdefull information, men på grund av sin omfatt

ning tycker vi att det är mindre lämpat för undersökningsgrupper som 

är impulsstyrda, med kort tidsperspektiv och ovana vid papper- och 

pennauppgifter. 

TAT och färgval har givit relativt liten information om Krim-gruppens 

upplevelser av olust, och vi skulle inte låta dem ingå i ett nytt test

batteri för kriminella. TAT är dessutom tidskrävande, vilket särskilt 

är en nackdel om man vill presentera många test. 

Både personligt tidsperspektiv och experimentell smärta har på ett 

intressant sätt kunnat belysa teorin om olust och är enligt vår mening 

värda att använda i andra undersökningar. 

Yi har i Krim-gruppen funnit olust och våra resultat stödjer antagan

den att denna olust har sin grund i faktorer ur biologisk såväl som 

psykologisk och social referensram. Olusten kan enligt vår mening inte 

förklaras uteslutande ur en referensram. Yar och en av dessa är nödvän

diga, men ensamma är de otillräckliga. 

Till den biologiska referensramen räknar vi psykisk sjukdom, fastän 

vi är medvetna om att psykisk sjuklighet även kan ha psykologiska och 

sociala orsaker. Etiologiska och patogenetiska faktorer till psykisk 

sjuklighet är dock så sammanvävda, att det vid studier av grupper är 

svårt att skilja den relativa betydelsen av olika faktorer åt. Inom 

den biologiska referensramen faller också de hjärnskador som t ex 
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orsakas av alkoholmissbruk. Ännu outforskat är om man kan se resul

taten erhållna med metoderna personligt tidsperspektiv och experi

mentell smärta som uttryck for en hjärndysfunktion och om denna i 

så fall är orsakad av alkohol eller är en genetisk eller tidigt för

värvad dysfunktion. 

En annan faktor där genetisk disposition anses inverka är person

lighetsvariabeln extraversion, varav impulsivitet utgör en stor del 

(Eysenck & Rachman 1965» G-ottesman 1966, Schalling 1975)» Vi har 

funnit Krim-gruppen impulsiv och även om vi inte använt en extra-

versionsskala bör impulsiviteten som sådan anses påvisad. 

Till den psykologiska referensramen hör beteendemönstren, t ex 

impulshandlingar, och de psykogena behoven vilka, om de ej tillfreds

ställs, kan bidra till emotionell olust. 

Till den socialpsykologiska och sociala referensramen hör relations

störningarna, utstötningsmekanismerna och de sociala misslyckandena, 

vilka är konsekvenser av faktorer även ur andra referensramar, men 

ändå själva bidrar med olust. 

Enligt våra resultat är den kriminella gruppen en i många avseenden 

utsatt och missgynnad grupp. Uppväxtförhållandena har innefattat en 

familj med ökad förekomst av psykisk sjuklighet, överkonsumtion av 

alkohol och kriminalitet. Relationerna inom familjen mellan föräldrar 

och barn har varit störda. Relationsstörningar har manifesterats även 

i skolan och i arbetslivet och personerna i Krim-gruppen har miss

lyckats i bådadera. I dessa bakgrundsförhållanden finns klart utrymme 

för inlärning av brottsligt beteende. 

Deras vuxna relationer utanför skola och arbetsliv rymmer inte emo

tionella kontakter tillräckliga för att fylla basala behov, och socialt 

verkar selektionsmekanismer så, att ju mer egen kriminalitet, desto mer 

blir de hänvisade till kontakter med andra dömda. 

Bland personerna i Krim-gruppen förekommer stor psykisk sjuklighet: 

de överkonsumerar alkohol och narkotika och har behövt anlita sjuk

vård i stor utsträckning. 

Tydliga känslor av olust visar några personer i Krim-gruppen, medan 

andra inte har känslouttryck som är syntona med deras svåra livssitua

tion eller de personliga svårigheter de beskriver. 

Vi har i Krim-gruppen funnit olika uttryck för olust, som somatisk 

ångest, spänning och sömnrubbning samt olustskapande psykogena behov. 
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Dock visar få personer tecken på depressivitet eller psykisk ångest 

i klinisk "bemärkelse. 

Personerna i vår Krim-grupp präglas av impulsivitet och kortsiktig 

framtidsplanering. Många har förhöjd smärttröskel. Förhöjd smärt

tröskel har extraverta-impulsiva (Schalling 1970b) och deprimerade 

människor (von Knorring 1975). Resultaten från vår förstudie visar 

dock att extraversion inte samvarierar med förhöjd smärttröskel så 

länge extraversionen inte är större än normalvärden anger (ej över 

stanine 6). Således skulle det endast vara extremt extraverta-

impulsiva som har förhöjd smärttröskel. 

Flera av de variabler som skilt ut Krim-gruppen i denna undersök

ning anses av många som typiska för "psykopati". För en översikt se 

Schalling ( 1 975) • "Vår infallsvinkel har dock varit att "belysa krimi

nalitet som uttryck för olust orsakad av en multifaktoriell störning 

i enlighet med den klassifikationsmodell som används på vår klinik 

(Ottosson & Perris 1973) och inte inom ramen för en specifik diagnos. 

Känsloupplevelser som personerna i Krim-gruppen angivit sig ha haft 

före brottet anser vi ger stöd för hypotesen att olust föregår brott. 

Brottets olustreducerande effekt har vi inte kunnat få belägg för. 

En faktor som har begränsat våra möjligheter att belysa brottets 

olustreducerande effekt är, att vi undersökt personer som dömts för 

sina brott. Det faktum att våra kriminella upptäckts och dömts medför 

ytterligare en känsla av obehag "olust" som är situationsbunden till 

upptäckt och dom. 

De syskon som vi undersökt har en bättre psykisk och social anpass

ning än personerna i Krim-gruppen. De är i mindre utsträckning impul

siva, har längre tidsperspektiv och lägre smärtvärden. Man kan fråga 

sig om detta är uttryck för frånvaro av underliggande neurofysiologisk 

skada i syskongruppen? En sådan skada har misstänkts i Krim-gruppen 

(Genetisk? tidigt förvärvad? alkoholbetingad?). 

Sammantaget finner vi våra frågeställningar om heredo-familjära, 

tidigare i livet och aktuella olustskapande faktorer hos Krim-gruppen 

bekräftade. 

Krim-gruppen upplever sig vanligen inte ha psykisk ångest eller 

depressiva känslor som uttryck för olust. Före brottet upplevde dock 

ca hälften av dem medveten olust och endast en kände sig tillfreds. 

Detta talar för att den homeostas som omfattas av vår teori av någon 

anledning rubbats. 
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Krim-gruppen har en stark olustskapande livssituation. De balan

serar vanligtvis olusten och en av mekanismerna kan vara att de 

håller den "borta genom en förhöjd tröskel for medvetet upplevande 

av den, När olusten ökar eller när tröskeln sänks, t ex p g a 

alkoholkonsumtion, kan en kriminell handling bli följden. En del 

blir inte ens då medvetna om sin olust, andra är medvetna om den, 

men saknar tillräckliga medel att handskas med den. De flesta upp

lever inte något samband mellan olusten och den kriminella hand

lingen, Det finns dock en del som är medvetna om ett sådant samband. 

En tendens till olustreduktion har förekommit endast i PF-gruppen, 

* * * 

Yår studie har visat, att även sådana som dömts för första gången 

kan vara psykopatologiskt störda, vilket kan ha betydelse inte bara 

ur rättslig synpunkt utan också för planering av rehabiliterande 

och förebyggande åtgärder, Yår undersökning visar tydligt, att flera 

personer än för närvarande borde göras till föremål för psykologisk

psykiatri sk bedömning. Denna bedömning bör lämpligast ske i samband 

med personundersökning. Personundersökningar borde göras av väl

utbildad personal inom en sektoriserad och decentraliserad social

vård i intimt samarbete med en likaledes organiserad psykiatrisk 

vård. Kriminalvård i frihet borde integreras i dessa organisationer. 

Genom en sådan samordning skulle möjlighet till behandling sedan 

kunna erbjudas även till dem för vilka sluten vård ej erfordras. 

Den behandling människor med olust bör erbjudas, på institution 

eller polikliniskt,med tanke på vad som framkommit om dessa män

niskors otillräckliga förmåga att medvetandegöra och uttrycka 

olust, bör omfatta psykoterapeutiska åtgärder vars målsättning är 

att uppleva olust och bearbeta den i en terapeutisk situation. 

Dessa åtgärder skulle minska risken för att olusten uttrycks som 

kriminalitet. Att medvetandegöra olust öppnar också möjligheter 

att medvetandegöra orsakerna till uppkomst av olust, och därmed 

möjliggöra för individen att förändra sin situation. En del ut

tryck för olust förekommer hos Krim-gruppen, t ex somatisk ångest, 

spänning och sömnrubbning, men dessa olustsymptom tycks för Krim

gruppen ej vara tillräckliga för att hos dem framkalla en socialt 

adekvat reaktion - att söka vård - såsom det i stället sker hos 
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VplK—gruppen. Terapin inom institutionsvården bör syfta till olust

reduktion genom kanalisering av denna diffusa, ofta omedvetna upp

levelse till bearbetningsbara känslor och upplevelser. 

Aggression och depression är enligt vår mening uttryck för olust 

som samtidigt är olustreducerande• Vi tror inte att terapi som 

huvudsakligen syftar till aggressionsutlösning är lämpad för män

niskor som är impulsbenägna och har kort tidsperspektiv. 

Många i Krim-gruppen har svårt att kontrollera aggression och 

borde därför hjälpas till sublimering av aggressivitet. Andra före

faller ha svårt att uttrycka sin aggressivitet och terapeutiska in

satser för att möjliggöra dess uttryck och kanalisering till en 

adekvat och socialt anpassad reaktion torde vara självklara. 

Kanalisering av olust via depressiva känslor tror vi är en möjlig 

väg att medvetandegöra olusten, även hos sådana som inte spontant 

uttrycker depressivitet. Olustupplevelse genom depressiva känslor 

ger fördelar förutom själva olustreduktionen. Genom empatiskt del

tagande från terapeuten och andra deltagare i behandlingssituationen 

läggs en grund för etablerande av emotionella och stabila relationer. 

Härvid finns möjlighet att bearbeta genomlevandet av de depressiva 

känslor som kan komma till uttryck vid medvetandegörande av olust. 

Därefter bör komma en lång period av inlärning av ett nytt socialt 

livsmönster. Detta innebär, att de terapeutiska relationerna används 

till att stimulera människorna att återinlära och utvidga kunskaper 

samt skapa nya relationsmönster i skola och/eller arbete och på fri

tid . 
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Discussion and conclusions 

Larceny is an extensive part of criminal behaviour. The way it af

fects people varies greatly. 

From the literature and from our own experience we have come to the 

conclusion that the criminal behaviour which we have chosen to study, 

should have a multifactorial background. 

We have developed a theory of "uneasiness" as a mediating element to 

the criminal behaviour. We have adopted the idea of a multifactorial 

background of uneasiness. 

With the word uneasiness we mean every feeling of unpleasantness, for 

instance free floating anxiety, tension, depression and bitterness, 

feelings of existential emptiness, worthlessness, alienation and point-

lessness, hopelessness, powerlessness and helplessness. However, people 

are not always aware of feelings of this kind. 

The way of expressing uneasiness is in our opinion learned, e.g. it 

can take the form of criminal behaviour if there are conditions for 

learning such a pattern of reaction. 

In order to investigate whether uneasiness appears more frequently in 

a group of theft criminals than with persons in a reference group, we 

have formed hypotheses that the people in the Criminal group have a 

life situation with more uneasiness developing factors, heredo-familiary, 

in their early years and in present situation. We have also made assump

tions of feelings of uneasiness in direct connection with the crime 

situation. 

In order to test our hypotheses we have put together a test battery. 

Some of its methods have been used previously, whereas others have been 

newly constructed or modified. 

In order to keep the conditions of investigation constant, we have 

in the clinical analysis principally confined ourselves to the struc

tured interview. This methodology is not the most common in clinical 

practice and it might reduce the possibility for the single investigated 

person to bring out his personality. However, this methodology has the 

advantage of putting exactly the same questions in the same form to 

everybody. In our estimation the structured interview is valuable but 

we would have wished for greater possibilities for penetration of the 

crime and the ci rcumstances around it to throw some further light on the 

aspects of motivation. However, the clinical contact with the investi

gated persons in connection with the interview as well as other investi-
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gâtions have left certain room for unstructured conversation even if we 

would have wanted more time for further understanding of the investigated 

persons as human beings. 

In our opinion the rating-scale of similarity in attitudes provides 

very little more than that one learns from the interview. The relation 

scale on the other hand has "been, in our opinion, valuable "because it 

demonstrates very clearly the close contacts or lack of contacts of the 

people investigated. We would, however, in the first instance like to 

refine the questions considering negative contacts. In their present 

form, they seem to be too provoking. The self-rating scale has shown 

itself able to differ between groups and has given a great deal of 

information. At the same time it has a great advantage in being short, 

quite easy to understand and interesting. We are of the opinion that 

this method is suitable for similar research groups, but it should be 

more developed before further application. The self-rating scale was 

not however successful when applied again for rating of the father 

and mother. This kind of information should be collected with more 

appropriate methods. 

The CMPS has given valuable information, but due to its length we 

think that it is not suitable for impulsive subjects, those who are 

ruled by short time perspective and not accustomed to paper and pen 

tasks. TAT and choice of colour have given comparatively little informa

tion of the Criminal group's experiences of uneasiness and we would not 

include them in a new test battery. TAT also requires a lot of time, 

which is a great disadvantage if a number of tests are to be presented. 

Both personal time perspective and experimental pain have illustrated 

in an interesting way the theory of uneasiness and in our opinion it 

would be worthwhile to continue the use of them in other investigations. 

We have found uneasiness in the Criminal group, and our results sup

port the assumption that uneasiness has its roots within biological, 

psychological and social frames of reference. The feeling of uneasiness 

cannot in our opinion be explained considering only one frame of refe

rence. Each one of these is necessary, but standing alone they remain 

insufficient. 

In the biological frame of reference we include mental illness, 

although we are aware of the fact that they can have both psychological 

and social backgrounds. Etiological and pathogenetical factors of mental 
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illness are however very much related and differentiating them is very-

difficult in this kind of study. Within the biological frame of reference 

we also include "brain damages caused by alcohol abuse. It is still un

known whether the results obtained with personal time perspective and 

experimental pain identify and describe brain dysfunction. 

Another element where genetic disposition can be considered is the 

personality variable extraversion of which impulsivity is considered a 

great part (Eysenck & Rachman 1965» Gottesman 1966, Schalling 1975)* We 

have found the Criminal group impulsive, and even if we have not been 

using an extraversion scale, the impulsivity as such must be considered 

shown. 

Into the psychological frame of reference we put patterns of behaviour, 

for instance impulsiveness, and the psychogenic needs, which if they are 

not satisfied, can contribute to feelings of emotional uneasiness. 

To the socio-psychological and social frame of reference belong dis

turbances in personal relations, the mechanisms of rejection and social 

failures. These are consequences of factors from other frames of refe

rence, but still contribute to uneasiness themselves. 

According to our results the Criminal groups are in many respects 

exposed to problems and not favoured. The childhood and adolescence 

environment have resulted in a family with increased appearance of mental 

illness, criminality and overconsumption of alcohol. The relations within 

the family have been disturbed between the parents and the children. Dis

turbances in relations have also been manifested at school and at work. 

The persons in the Criminal group have failed in both types of relation

ships. Background factors of this kind might implicate learning of crim

inal behaviour. 

Their adult relations outside school and working life do not include 

enough emotional contacts to satisfy basic needs and socially the selec

tion mechanisms have the effect that the more criminal a person becomes, 

the more he tends to associate with other criminals. 

Many persons in the Criminal group suffer from mental illness: they 

show excessive consumption of alcohol and drugs as well as having seeked 

medical treatment to a greater extent than the reference groups. 

Some people in the Criminal group show obvious feelings of uneasiness, 

while others do not express emotions corresponding to their hard life 

situations or the personal difficulties they describe. 
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In the Criminal group we have found different expressions of un

easiness, such as somatic anxiety, tension and sleep disturbances and 

uneasiness developing psychogenic needs. There are however very few 

who show signs of depression or psychic anxiety in a clinical sense. 

The persons in our Criminal group are characterized by impulsivity 

and short time perspective and many of them have a , increased pain 

threshold. Extravert impulsive (Schalling 1970b) and depressed persons 

(von Knorring 1975) have an increased pain threshold. The results from 

our pre-study show that extraversion does not correlate with an in

creased pain threshold as long as extraversion is lower than normal 

values (not over stanine 6). Thus, these results indicate that only 

extremely extravert impulsive persons have increased pain threshold. 

Many of the distinguishing variables of the Criminal group in this 

investigation are considered typical for "psychopathy". As for a summary 

see Schalling (1975) • Our approach has been to show criminality as an 

expression of uneasiness caused by a multifactorial disturbance in 

accordance with the classification model used in our clinic (Ottosson & 

Perris 1973) and not within the frame of a specific diagnosis. 

In our opinion the emotional experiences before the crime, declared 

by the persons in the Criminal group, support the hypothesis that 

uneasiness precedes the crime. The uneasiness reducing effect of the 

crime has not been confirmed. Our possibilities of showing the uneasinesi 

reducing effect has been reduced by the fact that we have investigated 

people already discovered for their crimes. The fact that our criminals 

have been discovered has also resulted in a feeling of "uneasiness" 

which is of course linked to the present situation and the discovery. 

The siblings that we have analysed have a better psychic and social 

adjustment than the persons in the Criminal group. They are less impul

sive, have longer time perspective and lower pain threshold. The questioi 

that now arises is if this is a sign of lack of underlying neurophysio-

logical damage in the group of siblings? Suspicion of damage has come 

up in the Criminal group (Genetic? Early gained? Alcohol damage?). 

We have confirmed in this investigation our question about heredo

familial, early in life and present uneasiness developing elements 

in the Criminal group. 

The Criminal group does not usually appear to have psychic anxiety 

or depressive feelings as an expression of uneasiness. 
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Before the crime approximately half of them were feeling conscious 

uneasiness and only one of them described himself as being content. 

This indicates that the homeostasis comprised in our theory for some 

reason was disturbed. 

The Criminal group has a strongly uneasiness developing life situa

tion. They often balance the uneasiness, and one of the mechanisms 

might be that they keep it at a distance by a raised threshold for 

conscious experience of it. When the uneasiness is increased or becom

ing more conscious, for instance due to alcohol consumption, criminal 

behaviour could be the consequence. Some are not even then aware of 

their uneasiness. Others are, but do not know how to handle it. Although 

most people do not connect uneasiness with their criminal behaviour, 

there are some who are aware of such a connection. A tendency to reduce 

uneasiness has been found in the FF-group only. 

* * * 

Our study has shown that even those convicted for the first time 

might be psychopathologically disturbed, which may be of importance not 

only from a juridicial point of view, but also for the planning of re

habilitating and preventive measures. Our investigation clearly shows 

that more people than at present should be subjected to psychological -

psychiatric judgement. The most convenient time for this judgement 

should be in connection with the personal case study in criminal cases. 

These personal case studies should be carried out by qualified persons 

within a sectorized and decentralized social welfare in close co-opera-

tion with a likewise organized psychiatric care. Open-care treatment 

of offenders should be integrated in these organizations. A co-ordina-

tion of this kind would make it possible to give treatment also to 

those persons for whom institutional care is unnecessary. 

The treatment people experiencing uneasiness should be given, both 

institutional and non-institutional,should comprise psychotherapeutic 

measures aiming at experiencing and bringing about uneasiness in a 

therapeutic situation. Making a person conscious of his uneasiness also 

enables him to realize the reasons for its origin and thus make it 

possible for him to change his situation. Some expressions of uneasiness 

appear in the criminal group, somatic anxiety, tension and sleep dis

turbances, but these symptoms of uneasiness do not seem to be "enough" 

to develop a socially adequate situation for them to seek medical 



166 

treatment as the persons in the VplK-group do. Institutional thera^ 

should aim at reducing uneasiness through channelling this diffuse, 

often unconscious experience into feelings and experiences which are 

possible to influence. 

Aggression and depression are in our opinion expressions of uneasi

ness and appear at the same time able to reduce uneasiness. We do 

not think, however, that therapy mainly aiming at releasing aggres

sions, is advisable for people who tend to be impulsive and have a 

short time perspective. 

Many persons in the Criminal group have difficulties in controlling 

aggression and should therefore be helped by sublimating the aggres

sion, Others appear to have difficulties in expressing their aggres

sion and it seems that therapeutical measures making it possible for 

them to channel this into adequate and socially adjusted reactions, 

should be beneficial. 

We believe that channelling of uneasiness via depressive feelings 

is a possible way to bring uneasiness into consciousness, even in 

those persons who do not spontaneously express depressivity. Giving 

full expression to uneasiness through depressive feelings is advan

tageous apart from the actual reduction of uneasiness. Empathie 

participation by the therapeutist and others involved in the treat

ment lays a foundation for the establishment of emotional and solid 

relations. In this way it will be possible to influence and experienc 

the depressive feelings, which might result from awareness of the 

uneasiness and its causes. 

In due time they could even verbally be made aware of their behaviour 

and after that a long period of learning a new social life pattern 

should follow. This means that the therapeutical relationships are 

used to stimulate people to learn, increase knowledge and create a 

new pattern of relationships in all walks of life. 
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Summary 

In chapter I the theoretical background of the investigation 

has "been described. 

We have formed a theory about uneasiness. 

According to this theory the human being lives in an emotional 

homeostasis where positive and negative, biological, psychological 

and social factors balance eachother. The homeostasis may be 

disturbed with unpleasantness as its consequences. Factors causing 

this may be biological, for instance brain damage and post

infectious conditions, psychological, incongruous psychogenic 

needs or sociopsychological, for instance disturbances in relation

ships and communications, unemployment etc. 

We have called this kind of unpleasantness "uneasiness". We have 

chosen this term because of its generality, being able to include 

different expressions of unpleasantness. With the word uneasiness 

we mean every feeling of unpleasantness - free floating anxiety, 

tension, depression and bitterness, feelings of existential 

emptiness, worthlessness, alienation and pointlessness. Early 

learning and the present situation are determining the way in 

which uneasiness appears. Uneasiness can be expressed as criminal 

behaviour. We regard this behaviour as an unconscious attempt of 

the individual to restore the emotional balance, that is to say, 

communicate his unhappy situation. The criminal behaviour serves 

as positive reinforcement by reducing uneasy feelings, which might 

explain why it tends to be repeated. 

We have based our theory of uneasiness upon a study of larceny, 

one of the most frequent of all crimes. 

We assume that uneasiness developing elements of biological, 

psychological and social origin occur to a greater extent with 

the criminals, than with a non-criminal reference group, both 

heredo-familiary, early in life and in present situations. Further

more we assume that the crime is preceded by feelings of uneasiness 

and that crime reduces uneasiness. By criminals in this investiga

tion we mean people who have been prosecuted and sentenced for 

crime. 
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Chapter II describes among other things the material. 

The investigation is prospective and consisted of persons over 

18 who have "been convicted for larceny at one of the district-

courts in Umeå. The material has been divided into three groups, 

persons over 18 who have been convicted for the first time (FD), 

persons who have been sentenced to imprisonment for the first 

time (FF) and persons upon who the court has decreed for a so 

called §7-affidavit (§7)• Each group consisted finally of 20 

persons. 

The reference groups consisted partly of 30 conscripts who had 

been directed to apply to a psychiatric consultant for psychic 

difficulties (VplK), partly of a group of conscripts who have not 

been directed to apply to any consultant (VplF). VplF has been 

matched with VplK with regard to the variables, education and 

domicile. A third group of conscripts of 30 consultation-cases 

have participated in a limited extension of the investigation 

with EPI (VplK2). 

As we also wanted to investigate the family relationships of 

the criminal groups (Krim), i.e.the impressions of the other 

members of the family of the criminals during childhood and 

adolescence, we decided to try to involve parents and one sister 

or brother in the investigation. In the reference groups we have 

not been in contact with the family. 

An analysis of those who have been asked but who have refused 

to participate in the investigation is performed. Perhaps the 

persons in this group feel the situation they have put themselves 

into through the crime, is more difficult than those who did 

participate. 

The statistical method that has been applied to test differences 
2 between groups, has, if nothing else is mentioned, been the Chi -

test. 

For p < .05 the symbol A is used 

" p < .01 " " * " " 

p<.001 " " ** " " 
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ChapterlII deals with the methods used in the investigation. 

In order to obtain basic data for a clinical judgement of the 

person investigated, his background, present life situation and 

aspects of motivation has been studied, employing a structured 

interview, rating scale of similarities in attitudes, question

naires of how the subject thinks his mother or father would rate 

themselves and relationship scales. 

Case descriptions of each person investigated is supposed to 

illustrate the individual behind the group comparisons. 

Methods described below are intended to refer to different 

expressions of uneasiness, for instance anxiety and depression. 

We have constructed a self-rating scale which consists of 

graphic scales'. The scale contains variables which are intended 

to describe uneasiness and uneasiness developing experiences. 

A factor analytic study has formed the basis of a combination 

of the variables .in factors. An expert validation has been made 

before the final combination of the factors. Test-retest has 

been performed at one month interval. The appearing correlations 

show a certain stability in two factors (i and II). The rather 

low reliability that has appeared between the test situations, 

show that the self-ratings are linked to the situation. 

The questionnaire by Cesarec-Marke (CMPS) and the projective 

test TAT are included in the investigation, primarily to illustrate 

uneasiness developing psychogenic needs. The evaluation of TAT 

is based on a modification of Murray's model and an estimation of 

the inter rater reliability has been performed. Most of the 

variables correspond well. Between the variables in the CMPS and 

TAT no correlation appeared, which can be explained by the fact 

that the CMPS measures conscious and TAT unconscious experiences. 

Another method, that should be considered projective, but whose 

applicability has not yet been demonstrated, is the use of colour 

as means of expressing feelings. We have followed Kandinsky's 

thoughts about the symbolic value of different colours. 

The persons investigated have been asked to paint on a sheet 

of paper and the first two colours that they have used, have been 

recorded. The two colours chosen recurred with a high degree of 
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consistency at each test occasion (one month interval). 

The time perspectives (future time perspective and time orien

tation) were investigated by the technique of "uncompleted sen

tences" as proposed "by Barndt & Johnson ( 1955) • Test-retest showed 

that the same person had a similar time perspective measured in an 

interval of one month« 

We have measured experimental pain with electric stimulus. 

Anxiety and the experience of pain are related in many different 

ways, for instance pain has been used to create anxiety (Schalling  

1975)# Test-retest has been performed at one month interval and 

showed the highest correlation concerning pain threshold and 

tolerance level with discrete increases of the stimulus. 

In chapter IV personality traits in the reference groups are 

measured through EPI and their correlations with experimental 

pain. 

In this chapter a pre-study of our reference groups is presented. 

We wanted to illustrate reactions of experimental pain with persons 

whom we consider disposed to psychic stress, because there is 

reason to believe that the experience of pain changes in situations 

of psychic insufficiency (von Knorring 1975)* We have related the 

results achieved with experimental pain to personality variables 

achieved through EPI. 

The N-scale in EPI has proved to correlate with values of pain, 

so that the individuals who have higher values .in the N-scale also 

have higher values in pain threshold and tolerance level, than 

those who have lower values in the N-scale. 

Furthermore it has proved that the more sociable the individual 

is, the sooner he becomes aware of the electric stimulus. 

In chapter V results and comments are presented. 

Firstly we give a clinical comment where attention has been 

made to the frequent appearance of nervous difficulties .in t he 

families of the Criminal group, the medical treatment of these 

persons, abuse of alcohol and criminality. 

The emotional climate in their homes has been filled with con

flicts between parents and children and problems with communi

cation have often appeared. Between the parents there has been, 
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in our opinion, an uneasiness developing relation pattern for the 

whole family# The problems of the persons in the Criminal group, 

seem to have started at home with a relation disturbance towards 

the parents« These problems continued later on at school with 

relation problems with teachers and schoolfellows. After school 

the relation problems have continued and the persons in the 

Criminal group are to a great extent emotionally lonely# Lack of 

satisfaction in working life and problems in finding meaningful 

spare time occupations appear# 

A high frequency of treatment for psychic difficulties and abuse 

of alcohol was noted for the Criminal group. 

Some of the persons in the Criminal group show obvious feelings 

of uneasiness, whereas others do not express any emotional reactions 

that correspond to their life situation or the difficulties they 

express. 

About half of the persons in the Criminal group have mentioned 

that they experienced conscious uneasiness before the crime. One 

quarter of the persons stated that they do not remember anything 

or that they felt nothing, but have at the same time described an 

uneasy life situation and showed a strong tendency to defend them

selves by denial or projections. Similar observations have been 

reported by Matzda & Sykes (1957)• 

The results obtained from the self-rating scale indicated that 

the persons in the Criminal group differed from those in the Vpl-

group by rating themselves as more impulsive and by having bad 

consciences less frequently. The persons in the Criminal group 

are also more anxious, tensed, irritated and tired and they have 

lower self-confidence and self-esteem than the persons in the VplF-

group. Some of the relations of these variables to psychic and 

somatic anxiety, according to Schalling (l970a) are discussed. 

In the Criminal group the persons seem to suffer from somatic 

anxiety. The fact that the Criminal group is heterogeneous is 

shown very clearly in the scale. 

The results obtained from CMPS and TAT are meant to illustrate 

conscious and unconscious psychogenic needs. It was also our in

tention to investigate whether unconscious psychogenic needs 
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expressed in TAT could be related to any specific colour expressed 

at the "colour test". Psychogenic needs can create uneasiness if 

the life situation cannot satisfy them# One example of such needs 

in the Criminal group is aggression. Some persons express aggres

sion strongly and some weakly. In our opinion too much as well as 

too little ability to express aggression is uneasiness developing. 

In the Criminal group desire for success and a strong need of 

friendship appear. These needs have obviously not been satisfied 

for these persons. There is no difference in "ego-weakness" 

between the Criminal group and the Vpl-group. 

No colour, nor any degree of light, correlate with any of the 

variables in TAT. The VplK-group, however, that recorded symptoms 

of depression, painted with black shades more frequently than the 

other groups. 

The results acquired through personal time perspective showed 

that the persons in the Criminal group have shorter time perspec

tive than the persons in the VplF-group. As for the VplK-group 

they have longer time perspective than the VplF-group. Short 

time perspective is discussed as having possible correlations to 

neurophysiological damage. 

In the comment on the results achieved with the help of experi

mental pain it is mentioned, that a high pain threshold appears 

in the FF- and §7-groups. This might have a psycho-physiological 

background. 

In our investigation the complete Criminal group rated itself 

as impulsive but the FD-group did not show any increase in the 

threshold value of pain. 

The reaction of experimental pain is a rougher measurement of 

psycho-physiological variables such as impulsivity and short time 

perspective. We believe that several persons in the Criminal 

group have a neurophysiological dysfunction, expressed strongest 

in the FF- and §7-groups. Such a dysfunction might be damage 

caused for instance by alcohol abuse. Inherited or early gained 

dysfunctions are also possibilities. 
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In chapter VI the results obtained from the family members are 

summarized. The sampling of the groups of parents, sisters and 

brothers, has not been checked# Consequently, we do not know in 

what way the parents, sisters and brothers, who have not partici

pated, would have influenced the results. The group differences 

between parents, brothers and sisters on the one hand, and 

criminals on the other can only be regarded as reliable if they 

can be confirmed by other results in the investigation. We have 

not found anything that makes us suspect that the sample that 

participate should differ in any particular way from the group 

as a whole. 

All together is seems as if the group of sisters and brothers 

has a certain amount of insufficiency symptoms, similar to those 

of the Criminal group and the parent group. They are anxious, 

tensed and easily irritable. On the other hand, the persons in 

the group of sisters and brothers have not had as many relation

ship problems or failures at school, in working life or in their 

leisure activities. Likewise the persons in the group of sisters 

and brothers have not had as many problems with psychic illness 

or alcohol abuse as the Criminal group. 

Sources of error are discussed in chapter VII. Sources of error 

dealt with are size of group, the heterogenity of the Criminal 

group and possible influence of different investigation conditions. 
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Bilaga 2 

Markera med ett kryss (x) p å linjerna nedan, mellan tvärstrecken, 
hur Du "bedömer Dig själv 

Glad Ledsen 

Lätt arg ^ ^ , , , , Aldrig arg 

Impulsiv J Eftertänksam 1 t 1 1 

Noggrann ( ( Dåligt ordnings-
' 1 ' 1 sinne 

Uthållig ( Ger lätt upp 

Mindervärdes- , ( ( Gott själv-
känslor 1 1 förtroende 

Inbunden 
1 1 h l i , i  Ö p p e n  

Ängslig ( i i i i Lugxl 

Driver sin vilja Ger efter 
igenom t 1 h 1 1 1 , 

Optimistisk ( ( f Missmodig 

Dagdrömmare » , . . Realist 

Tar egna ( ( Vill fråga 
initiativ andra 

Lycklig som Olycklig som 
barn h • h 1 i » 1 barn 

Spänd j ^ ( Avslappnad 

Tänker länge Glömmer fort 
på.en oförrätt " e n  o f ö r r ä t t  

Lyckats bra i , Lyckats dåligt 
skolan 1 skolan 

Självsäker ( ( ( Osäker , 1 1 J 

Anpassar sig lätt Vill helst ha 
till nya situa- « ' *~ • 1 ' ' kvar gamla vanor 
tioner 
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Har aldrig sam
vetskval 

Lyckats dåligt i 
arbetet 

Bryr sig inte om 
andras åsikter 

"Tål mycket" 

Stor energi 

Vill gärna vara 
med andra 

Yacker 

Står gärna till
baka för andra 

Dålig kamrat 

Har ofta samvets
kval 

Lyckats "bra i 
arbetet 

Känslig för vad 
andra tycker och 
tänker 

Blir fort 
irriterad 

Blir fort trött 

Vill gärna vara 
för sig själv 

Ful 

Vill alltid 
vara bäst 

God kamrat 

Kontrollera att alla frågor är besvaradel 
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Skattningsschema för likhet i attityder Bilaga 3 

Markera med ett kryss (x) på linjerna nedan, mellan 
tvärstrecken. 

1. Min far tycker att jag har valt ett bra arbete (alt. utbildning) 

Instämmer helt , J ( J J , Tnstämmer inte alls 

2. Min far tycker att jag har bra kamrater 

Instämmer helt ( i i i i i * Instämmer inte alls 

3. Min far gillar min politiska åskådning 

Instämmer helt (  (  (  i i *  I n s t ä m m e r  i n t e  a l l s  

4. Min far tycker att jag har bra fritidsintressen 

Instämmer helt j l j ( f , Instämmer inte alls 

5. Min mor tycker att jag har valt ett bra arbete (alt. utbildning) 

Instämmer helt i i I ! i • Instämmer inte alls 

6. Min mor tycker att jag har bra kamrater 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

7. Min mor gillar min politiska åskådning 

Instämmer helt , I , I I  t Instämmer inte alls 

8. Min mor tycker att jag har bra fritidsintressen 

Instämmer helt ( j l l l ,  ,  I n s t ä m m e r  i n t e  a l l s  

Kontrollera att alla frågor är besvarade I 

Kodningsprincip 

Instämmer helt = 1 
Instämmer inte alls = 3 
De två mellersta 
markeringarna = 2 

I 1 1 1 4 1 [ 
% y v -*v v * 

1 2 3 
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Relationsschema Bilaga 4a 

Instruktion: Sätt ett namn på någon person i Din 
omgivning på den streckade raden efter varje på
stående och ange i vilken relation vederbörande 
står till Dig, t ex morfar, fru, granne, arbetskamrat 

1. Den här personen 

2. Den här personen 

3. Den 
när 

här personen ställer alltid upp 

4. Den här personen 
tillsammans med 

vill jag äta lunch 

5. Den här personen 

6. Den här personen 
känslor 

7. Den här personen 
jag är pank 

kan jag be om hjälp när 

8. Den 
med 

här personen 
på kvällen 

vill jag sitta och prata 

9. Den 
med 

här personen vill jag fara på semester 

11. Den här personen vill jag göra arg 

12. Den här personen tycker jag inte så bra om 

13. Den här personen skulle jag inte 
vilja göra något jobb ihop med 

14. Den här personen skulle jag inte anförtro 
mig åt 

Kontrollera att alla uppgifter är besvarade! 
Sedan formuläret ifyllts, har följande fråga ställts muntligen: 
Har någon av de nämnda personerna varit åtalade för brott? 

Ange vilka. 
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Kodningsprinciper till Relationsschema Bilaga 4h 

1• Antalet åtalade kontakter (=personer) som uppgivits 

2. Antalet positiva kontakter (=personer som uppgivits på 

f r å g a  1 - 9 *  

3. Antalet positiva utan svar (=var och en av frågorna 1-9 

som lämnats utan angivande av någon person man kan tänka sig 

att dela angiven situation med). 

4« Antal negativa kontakter (=personer som uppgivits på 

fråga 10 - 14). 

5. Antal negativa utan svar (=var och en av frågorna 10-14 

som lämnats utan angivande av någon person som man kan 

tänka sig i angiven situation). 
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