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Samhället eftersträvar att förhindra våld. Tre ansatser har etablerats för att avgöra 

farlighet och för att bedöma risk för våld; den ostrukturerade professionella 

bedömningsansatsen, den aktuariska bedömningsansatsen, samt den strukturerade 

professionella bedömningsansatsen. HCR-20 är ett strukturerat professionellt 

bedömningsinstrument med hög validitet och interbedömarreliabilitet i bedömning av 

risk för våld. HCR-20 genomgår en evidensbaserad uppdatering och den reviderade 

versionen skall utvärderas - syftet med studien var därför att undersöka interbedömar-

reliabilitet för den tredje versionen av HCR-20 [HCR-V3]. Vid Rättspsykiatriska 

regionkliniken i Sundsvall riskbedömdes 35 patienter som inskrivits för tvångsvård 

under februari 2010 till oktober 2011. Interbedömarreliabilitet undersöktes för grad av 

överensstämmelse mellan bedömare samt också gentemot Golden Standard, 

bedömarnas gemensamma bedömning av patienten. Överensstämmelsen i HCR-

V3bedömningarna beräknades på huvudfaktorer och på relevansfaktorer med Kendall’s 

τb, Cohen’s Κ, och ICC(1,2). HCR-V3 påvisade hög interbedömarreliabilitet med hög 

grad av överensstämmelse mellan användarnas bedömning av patientens risk för våld. 

Det var högre interbedömarreliabilitet för H-delen och C-delen än för R-delen. Överens-

stämmelsen mellan enskilda bedömare och Golden Standard var högre än 

överensstämmelsen mellan två bedömare, och huvudfaktorerna indikerade på högre 

interbedömarreliabilitet än relevansfaktorerna. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att 

riskbedömningsinstrumentet HCR-V3 förmodligen inte skulle bli mer användarvänligt 

med relevansfaktorer, men att huvudfaktorerna ger hög interbedömarreliabilitet och att 

HCR-V3 därmed kan vara lämplig i klinisk verksamhet för att förhindra våld. 

Nyckelord: riskbedömning, strukturerad professionell bedömningsansats, HCR-20 

Version 3, interbedömarreliabilitet, rättspsykiatri 
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Introduktion 

Föreliggande studie avsåg att inom en rättspsykiatrisk kontext undersöka inter-

bedömarreliabilitet för ett riskbedömningsinstrument vars ändamål är att understödja 

bedömningen av risk för att en individ skall begå våld. Våld definieras som när någon 

utövar hot om, försöker att, eller faktiskt tillfogar annan individ smärta och/eller skada 

(Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997). Våldsbeteende förklaras ofta vara förorsakat 

av psykisk sjukdom, detta trots att det finns en osäkerhet i huruvida det är sjukdomen i 

sig som utgör risken för våldsbenägenhet, eller om det är andra riskfaktorer såsom 

begåvningshandikapp, personlighetsstörningar, eller samtidigt missbruk som ökar risken 

för våldsbeteende (SBU, 2005). Douglas, Guy och Hart (2009) har rapporterat att 

psykiska sjukdomar med psykotiska symtom kan öka en individs våldsbenägenhet, men 

dock inte lika mycket som våldbenägenheten ökar för individer som har exempelvis 

psykopatisk- eller antisocial personlighetsstörning. Fazel, Långström, Hjern, Grann och 

Lichtenstein (2009) har poängterat att psykossjukdom såsom schizofreni visserligen kan 

öka risken för våld, men främst i komorbiditet av alkohol-/drogmissbruk. 

Oavsett vilka förklaringsorsaker som ges till att individer med psykiatriska problem har 

en ökad risk för våldsbenägenhet, så finns idag ett lagstadgat krav att svensk 

rättspsykiatri skall verka för att förhindra våld i samhället genom kontinuerlig 

bedömning av patientens våldsrisk (LPT 1991:1128; LRV 1991:1129). Dessa 

riskbedömningar möjliggör mer individanpassade riskhanteringsåtgärder, och 

kompletterar även beslutsunderlag inför avgöranden om friförmåner och utskrivning. 

Inom klinisk verksamhet, som i rättspsykiatri, används olika typer av 

bedömningsansatser och instrument för skattningen av risk för att en individ skall begå 

våldshandlingar (Webster & Hucker, 2007). Riskbedömningsinstrument kan ha 

varierande förmåga att understödja användaren av instrumentet i att göra en bra 

bedömning av patienters potentiella framtida våldsbenägenhet, och varierande förmåga 

att generera liknande bedömningsresultat för olika användare. Ett riskbedömnings-

instruments kliniska användbarhet med dess förmåga att bedöma och skatta våldsrisk 

anges av instrumentets grad av validitet och reliabilitet; huruvida bedömnings-

instrumentet mäter vad som är avsett att mäta och hur exakt den mätningen är (Nunnally 

& Bernstein, 1994). Ett bedömningsinstrument med låg validitet och reliabilitet kan i 

klinisk verksamhet resultera i etiska dilemman och i trygghets- och rättssäkerhetsfrågor 

(McDowell, 2006). Med bristfällig riskbedömning finns risk att individer ges obefogad 
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tvångsvård, eller att samhället utsätts för våldshandlingar som kunde ha förhindrats med 

bättre riskbedömning och god riskhantering.  

Ett riskbedömningsinstrument som har uppvisat hög grad av både validitet och 

reliabilitet är, enligt Douglas och Reeves (2010), Historical-Clinical-Risk Management-

20 (HCR-20; Webster et al., 1997: svensk översättning av Belfrage & Fransson, 2008), 

som för närvarande revideras till en uppdaterad tredje version. Sedan HCR-20 

utvecklades och implementerades har det blivit föremål för åtskilliga studier (se 

exempelvis sammanställning av Douglas, Blanchard, Guy, Reeves & Weir, 2010), men 

för den kommande tredje versionen av HCR-20 har det ännu inte utvärderats huruvida 

användare är överensstämmande i sina bedömningar. Innan riskbedömningsinstrument 

implementeras i klinisk verksamhet är det viktigt att utvärdera instrumentets förmåga att 

ge överensstämmande resultat med olika användare; interbedömarreliabilitet 

(McDowell, 2006). Den föreliggande studien är därför ett led att, inom rättspsykiatrisk 

kontext, undersöka interbedömarreliabilitet för användare som genomfört risk-

bedömningar med den tredje versionen av HCR-20. 

Ansatser för riskbedömning 

Olika metoder har utvecklats för att bedöma en individs farlighet och risk för 

våldhandlingar (Belfrage, 2008a). Hittills har tre ansatser etablerats; den ostrukturerade 

professionella bedömningsansatsen, den aktuariska bedömningsansatsen, samt den 

strukturerade professionella bedömningsansatsen. Ansatserna har över tid utvecklats 

från att tidigare bedöma individens våldsbenägenhet genom en uppfattning av 

individens farlighet, till att genom evidensbaserade instrument istället bedöma risken för 

att individen skall komma att begå framtida våldhandlingar. 

 

Ostrukturerad professionell bedömning - första generationens bedömningsansats. 

I den första generationens bedömningsansats utgick psykiatriker och andra 

professionella yrkesmän ifrån sin egen kunskap och kliniska erfarenhet i bedömningen 

av en individs farlighet (Belfrage, 2008a; Ennis & Litwack, 1974). Enligt Ennis och 

Litwack (1974) var validitet och reliabilitet mycket låg i en sådan ostrukturerad 

professionell bedömning, och en farlighetsbedömning kunde därför lika gärna ha 

avgjorts genom att singla slant. Män som bedömts vara farliga återföll inte heller mer i 

våldsbrott än män som bedömts vara ofarliga, det konstaterade Cocozza och Steadman 

(1978) efter att i USA ha följd upp 257 män som under åren 1971–1972 åtalats för 
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grova brott. En farlighetsbedömning med den ostrukturerade professionella 

bedömningsansatsen kunde därför, enligt Cocozza och Steadman (1978), även liknas 

vid ett utlåtande som framförts av en siare eller spåman. 

Farlighetsbedömningen framstod därmed som godtycklig och dess reliabilitet var svår 

att utvärdera då bedömningen enbart utgick från den enskilde psykiatrikerns expertis 

och uppfattning om individen (Belfrage, 2008a; Cocozza & Steadman, 1978; Ennis & 

Litwack, 1974). Den slutna bedömningsproceduren med utgångspunkt i psykiatrikerns 

egen uppfattning innebar att samma individ kunde bedömas olika av olika psykiatriker, 

vilket gav låg överensstämmelse mellan bedömarna (Belfrage, 2008a; Ennis & Litwack, 

1974). Farlighetsbedömningens låga validitet och reliabilitet medförde därför att första 

generationens bedömningsansats inte ansågs tillräckligt tillförlitlig eller ändamålsenlig 

inom rättspsykiatrin (Belfrage, 2008a; Ennis & Litwack, 1974; Monahan, 1984).  

Aktuarisk bedömning - andra generationens bedömningsansats. Den andra 

generationens bedömningsansats baserades på faktorer som sammantaget påverkar 

individens farlighet och återfall i våld. En farlighetsbedömning skulle inte längre enbart 

utgå ifrån den professionelles bedömning av individens psykiska diagnoser och tidigare 

våldsbrottslighet, utan bedömningen skulle även utgå från faktorer såsom 

interpersonella och sociala stressorer (Monahan & Steadman, 1996; Mullen, 1984; 

Steadman et al., 1996). Därmed inleddes forskning kring farlighet och våld med 

systematiska studier av återfallsförbrytare och psykiskt sjuka, för att finna frekvent 

återkommande faktorer som tydde på våldsbenägenhet (Monahan, 1984; Mullen, 1984). 

Utifrån empiriska data och matematiska analyser abstraherades faktorer relaterade till 

våldsbenägenhet, och därur konstruerades aktuariska bedömningsinstrument som med 

en "cut-off"-poäng skulle avgöra sannolikheten för att en individ var farlig och våldsam 

(Belfrage, 2008a; Heilburn, Yasuhara & Shah, 2010; Steadman et al., 1996). Genom 

upprättandet av kvantifierade bedömningsinstrument förbättrades därigenom 

bedömningsansatsens validitet och reliabilitet. Dessa aktuariska bedömningsinstrument 

gav också hög överensstämmelse mellan olika användare (Rice, Harris & Hilton, 2010). 

Emellertid har de aktuariska bedömningsinstrumenten kritiserats för att användaren 

endast kan överväga de på förhand bestämda våldsrelaterade faktorerna, vilket utesluter 

möjligheten att beakta andra individspecifika faktorer (Belfrage, 2008a). De aktuariska 

instrumenten tillhandahöll visserligen en mer träffsäker bedömning av en individs 
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farlighet, men det innebar dock inte att en ”farlig” individ med all säkerhet skulle 

komma att begå nya våldsbrott, eller att en ”ofarlig” individ inte skulle begå våldsbrott 

(Litwack, Kirschner & Wack, 1993). Litwack et al., (1993) förordade därmed att syftet 

med att genomföra bedömningar av individens våldsbenägenhet inte skulle vara att 

predicera farlighet, utan istället att bedöma risk för våld. 

Strukturerad professionell bedömning - tredje generationens bedömningsansats. 

Strukturerade professionella riskbedömningsinstrument utvecklades för att överbrygga 

de kritiserade svagheterna hos den första och andra generationens bedömningsansats 

(Douglas & Reeves, 2010). Den tredje generationens bedömningsansats strukturerades 

därför i likhet med den aktuariska bedömningsansatsen kring vetenskapligt identifierade 

våldsriskfaktorer, men tillvaratog därutöver bedömarens professionella kliniska kunskap 

(Belfrage, 2008a; Borum, 1996). Trots att riskbedömningen då kunde upplevas 

godtycklig på liknande sätt som i den första bedömningsansatsen (Belfrage, 2008a; 

Cocozza & Steadman, 1978; Ennis & Litwack, 1974), så utgjorde 

bedömningsinstrumentet en evidensbaserad checklista som med användarens möjlighet 

att överväga ytterligare relevanta riskfaktorer medförde att bedömningsproceduren blev 

mer öppen och riskbedömningen mer reliabel. Genom uppmärksammandet av den 

enskilda individens relevanta våldsriskfaktorer åsyftade de strukturerade professionella 

riskbedömningarna varken till att predicera farlighet, eller till att enbart bedöma 

våldsrisk (Belfrage, 2008a; Belfrage & Fransson, 2008). Bedömningsansatsen syftade 

istället till att möjliggöra för klinisk verksamhet att utarbeta individanpassade 

riskhanteringsstrategier - för prevention av framtida våld. 

Det har utvecklats ett flertal strukturerade professionella riskbedömningsinstrument för 

att bedöma och skatta risk för olika typer av våld, exempelvis partnervåld; Spousal 

Assault Risk Assessment Guide (SARA; Kropp, Hart, Webster & Eaves, 1995), 

ungdomars våldsbenägenhet; Manual for the Structured Assessment for Violence Risk 

in Youth (SAVRY; Borum, Bartel & Forth, 2006), och generellt våld; HCR-20. HCR-

20 har i jämförelse med aktuariska bedömningsinstrument för generellt våld, visat på 

likvärdig eller bättre validitet i flertalet kontexter (se till exempel Douglas, Yeomans & 

Boer, 2005; Grann, Belfrage & Tengström, 2000; Mills, Kroner & Hemmati, 2007; 

Tengström, 2001). Eftersom HCR-20 ger användaren möjlighet att överväga ytterligare 

riskfaktorer och möjlighet att betona de mest relevanta faktorerna för individen, så kan 

instrumentet vara mer lämpligt än aktuariska instrument att använda i klinisk 



Interbedömarreliabilitet - HCR-20 Version 3 

10  

 

verksamhet. Dessutom har användare med HCR-20 påvisats vara överensstämmande i 

bedömningen av risk (Douglas & Reeves, 2010). 

HCR-20 för bedömning av risk för framtida våld 

HCR-20 består av 20 faktorer grupperade i tre delar (se Tabell 1). Den historiska delen 

är relativt statisk och åsyftar individens bakgrund (Belfrage & Fransson, 2008).  

Tabell 1 

  Faktorerna i HCR-20 samt huvud- och underfaktorerna i HCR-20 Version 3 [HCR-V3] 

Faktorer HCR-20 HCR-V3 

Historiska data - Dåtid  
     H1 Tidigare våldshandlingar Våldsproblematik 

  

       Barn > 13; Ungdom > 18; Vuxen 

    H2 Tidig debut i våldshandlingar Problem med annat antisocialt beteende 

  

       Barn > 13; Ungdom > 18; Vuxen 

    H3 Instabilitet i förhållanden Problem med relationer 

  

       Intima relationer; Andra relationer 

    H4 Problem på arbetsmarknaden Problem på arbetsmarknaden  

    H5 Alkohol- eller drogmissbruk Alkohol- eller drogproblem 

    H6 Psykisk sjukdom Allvarlig psykisk störning 

  

       Psykoser; Affektiva syndrom; Nedsatt intellektuell/social 
förmåga 

    H7 Psykopati Personlighetsstörning 

  

       Psykopatisk; Annan 

    H8 Tidig missanpassning Utsatthet och traumatiska erfarenheter 

  

       Viktimisering/Trauma; Svår uppväxt 

    H9 Personlighetsstörning Attityder som stöder eller ursäktar våld eller kriminalitet 

  

       Kriminell attityd; Tankar eller intentioner till våld 

    H10 
Tidigare misskötsamhet vid 
permission Problem att följa regler 

Kliniska data - Nutid 
     C1 Brist på insikt Bristfällig insikt 

  

       Sjukdomsinsikt; Våldsproblematik; Vårdbehov 

    C2 Negativ attityd Attityd som stöder eller ursäktar våld eller kriminalitet 

  

       Kriminell attityd; Tankar eller intentioner till våld 

    C3 Symptom på psykisk sjukdom Symptom på allvarlig psykisk störning 

  

       Psykoser; Affektiva syndrom; Nedsatt intellektuell/social 
förmåga 

    C4 Instabilitet Instabilitet 

  

       Affektiv; Kognitiv; Beteende 

    C5 Dålig behandlingsbarhet Bristfällig acceptans eller mottaglighet för behandling 

  

       Acceptans; Mottaglighet  

Riskhanterings data - Framtid 

     R1 Orealistisk framtidsplanering Bristfällig planering med inblandade myndigheter 

    R2 Brist på professionell tillsyn Bristfällig planering avseende livssituation 

    R3 Brist på stöd och hjälp Bristfälligt personligt stöd och hjälp 

    R4 Brist på samtycke och motivation Potentiella framtida behandlingsproblem 

  

       Acceptans; Mottaglighet 

    R5 Stress Potentiella framtida problem med stress och stresshantering  

Not. HCR-20 den svenska översättningen av den kanadensiska originalversionen (Belfrage & Fransson, 2008). HCR-V3 (Douglas, 
Hart, Webster & Belfrage, opublicerat manus med svensk översättning av Belfrage). 
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Den kliniska delen samt riskhanteringsdelen är mer dynamiska där individens 

riskfaktorer kan förändras över tid (Belfrage & Fransson, 2008). Utöver de 20 befintliga 

faktorerna i checklistan ges utrymme att inkludera övriga riskfaktorer av vikt. För att 

faktor H7 ”Psykopati” skall var möjlig att bedöma i HCR-20, krävs att en psykopati-

skattning har genomförts med Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; Hare, 2003), 

eller Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL-SV; Hart, Cox & Hare, 1995).  

Vid bedömning med HCR-20 bedöms varje faktor med nej (0), delvis (1), eller ja (2), 

och för R-delen bedöms både risken för våld inom institutionen ”in”, och för våld i 

samhället ”ut” (Belfrage & Fransson, 2008). När HCR-20 används i forskningssyfte 

adderas de numeriska poängen ihop till en slutpoäng, men i kliniskt användande 

konkluderas istället en sammanfattande riskbedömning där användaren baserat på de 

bedömda faktorerna skattar risken för framtida våld som låg (0), medel (1), eller hög 

(2). Den sammanfattande riskbedömningen i HCR-20 är av stor vikt i klinisk 

verksamhet då bedömningen blir en konklusion med ett övergripande beaktande av och 

ställningstagande till samtliga föreliggande riskfaktorer (Douglas, Ogloff & Hart, 2003; 

Pedersen, Rasmussen & Elsass, 2010). Eftersom HCR-20 utvecklades för att omfatta 

individer med tidigare våldsbeteende, misstänkt psykisk sjukdom, och personlighets-

störning, så är instrumentet passande för riskbedömningar inom klinisk verksamhet 

såsom rättpsykiatrin (Douglas, 2012a; Webster et al., 1997). 

HCR-20 och validitet. Ett riskbedömningsinstrument med hög validitet kan förhindra 

våld, till exempel har Belfrage, Fransson och Strand (2004) visat att institutionsvåldet 

på en fängelseavdelning minskade när HCR-20 implementerades i det kliniska arbetet. 

Klienternas påvisade riskfaktorer förblev dock oförändrade, men Belfrage et al. (2004) 

drog slutsatsen att användandet av riskbedömningsinstrumentet HCR-20 minskade 

våldet till följd av att riskhanteringsåtgärder underlättades och förbättrades genom upp-

märksammandet av klienternas specifika risk- och skyddsfaktorer. Det kan dock vara 

svårt att testa hur effektivt ett bedömningsinstrument förhindrar våld, och också svårt att 

studera effekten av olika typer av riskhanteringsåtgärder (se diskussion i de Vogel & de 

Ruiter, 2004; Litwack et al., 1993). Därför beläggs riskbedömningsinstruments validitet 

genom studiet av prediktiv validitet; bedömningsinstrumentets förmåga att förutsäga om 

någon skall komma att återfalla i våldsbrottslighet (se prediktiv validitet i exv. 

McDowell, 2006). Även för HCR-20 påvisas därmed validitet genom instrumentets 

prediktiva förmåga, trots att syftet är att förhindra våld - inte predicera våld.  
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I rättspsykiatrisk kontext har totalpoängen på HCR-20 visat på måttlig till hög prediktiv 

validitet för återfall i våldsbrott (de Vogel & de Ruiter, 2006; Douglas et al., 2003; 

Pedersen et al., 2010; Strand, Belfrage, Fransson & Levander, 1999). Den 

sammanfattande riskbedömningen har dock indikerat på en högre prediktiv validitet för 

våld (Douglas et al., 2003; Pedersen et al., 2010). Gällande urval med enbart kvinnliga 

patienter har den sammanfattande riskbedömningen påvisats ha hög prediktiv validitet, 

men inte totalpoängen (de Vogel & de Ruiter, 2005).  

HCR-20 och interbedömarreliabilitet. Förutom vikten av att riskbedömnings-

instrument har prediktiv validitet, så är det av vikt att bedömningsinstrumentet förstås 

lika av olika användare (Ennis & Litwack, 1974; McDowell, 2006). Om användare 

oberoende av varandra är överensstämmande och når samma bedömning, innebär det att 

instrumentet har hög interbedömarreliabilitet (McDowell, 2006). Graden av 

överensstämmelse mellan användarna av HCR-20, kan påverkas av bedömarnas 

yrkesroller och utbildning (de Vogel & de Ruiter, 2004). I Sverige konstaterades i rätts-

psykiatrisk kontext att totalpoängen i HCR-20 hade hög interbedömarreliabilitet mellan 

sex olika bedömare, Kendall´s W = .81 (Belfrage, 1998) respektive Pearson´s r = .76–

.96 (Dernevik, 1998). Strand et al. (1999) presenterade hög interbedömarreliabilitet 

även mellan två bedömare (Kendall´s τb = .69). I Nederländerna konstaterades likaså 

hög interbedömarreliabilitet mellan tre bedömare med olika yrkesroller ICC(2,3) = .79 

(de Vogel & de Ruiter, 2004). 

C-delen och R-delen har indikerat på lägre interbedömarreliabilitet än H-delen 

(Belfrage, 1998; de Vogel & de Ruiter, 2004; Douglas et al., 2003). Att C-delen och R-

delen med dynamiska faktorer kan ha lägre interbedömarreliabilitet än H-delen med 

statiska faktorer, påvisades av Dernevik (1998) som varken för C-delen eller för R-

delen fann någon signifikant överensstämmelse mellan bedömarna. Den samman-

fattande riskbedömningen har visat på lägre interbedömarreliabilitet (ICC(1,2) = .76; 

Douglas et al. 2003 resp. ICC(2,2) = .74; Pedersen et al., 2010), än totalpoängen 

(ICC(1,2) = .92; Douglas et al., 2003 resp. ICC(2,2) = .90; Pedersen et al., 2010).  

För HCR-20 har redovisats måttligt till hög interbedömarreliabilitet mellan användares 

riskbedömningar av kvinnliga rättspsykiatripatienter (de Vogel & de Ruiter, 2005; 

Strand & Belfrage, 2001). De Vogel och de Ruiter (2005) presenterade att för kvinnliga 

patienter hade H-delen högre interbedömarreliabilitet (ICC(2,3) = .82) än C-delen och 
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R-delen (ICC(2,3) = .55 resp. ICC(2,3) = .51). För totalpoängen och den 

sammanfattande riskbedömningen redovisades hög interbedömarreliabilitet (ICC(2,3) = 

.75 resp. ICC(2,3) = .74).  

Revidering av HCR-20: Förändringar i Version 3 

Kontinuerligt pågående forskning inom riskbedömnings- och riskhanteringsområdet har 

alltsedan implementeringen av HCR-20 resulterat i utökad kunskap och omfattande 

evidens kring risk för våld (Douglas, 2012b), vilket gör det nödvändigt att uppdatera 

HCR-20. Den tredje versionen av HCR-20 [HCR-V3] bygger på samma strukturerade 

professionella bedömningsansats som HCR-20, med samma bedömningsprocedur och 

samma antal riskfaktorer (Douglas, 2012b; Douglas, Hart, Webster & Belfrage, 

opublicerat manus). Ett antal förändringar har dock skett i HCR-V3, exempelvis har 

några av de tidigare riskfaktorerna blivit ersatta eller modifierade, se Tabell 1. Tretton 

huvudfaktorer har även kompletterats med exemplifierande underfaktorer, detta för att 

underlätta bedömningen av komplexa faktorer, och därigenom bidra till mer tillförlitliga 

bedömningar i klinisk verksamhet (Douglas et al., opublicerat manus). 

I bedömning av faktor H7 ”Personlighetsstörning” i HCR-V3 är inte psykopati-

skattningen med PCL-R eller PCL-SV längre ett krav, eftersom H7 inkluderar 

undervariabeln ”annan personlighetsstörning”, se Tabell 1 (Douglas et al., opublicerat 

manus). I de fall psykopati skall bedömas rekommenderas dock fortfarande att en 

psykopatiskattning genomförs. En ytterligare förändring i HCR-V3 är att användaren 

skall synliggöra vilka riskfaktorer som anses vara relevanta att beakta för att 

individanpassa riskhanteringsåtgärder (Douglas et al., opublicerat manus). Detta görs 

genom att varje bedömning av en huvudfaktor har kompletterats med en tillhörande 

relevansfaktor som skall skattas med nej (0), delvis (1), eller ja (2).  

Trots att HCR-V3 är en evidensbaserad uppdatering och revidering av HCR-20, är det 

av stor vikt att undersöka instrumentets interbedömarreliabilitet då instrumentet skall 

brukas av olika användare och då det finns risk att bedömningen kan upplevas som 

subjektiv, (se exv. Bryman, 2007). Eftersom bedömningar med strukturerade 

professionella riskbedömningsinstrument har kritiserats för viss subjektivitet och 

godtycklighet (Belfrage, 2008a), och eftersom instrumentet skall tillämpas i klinisk 

verksamhet, är det viktigt att undersöka hur väl HCR-V3 vägleder olika användare i att 

likvärdigt bedöma en patients risk för våld. 
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Hypotes 

HCR-V3 har hög interbedömarreliabilitet eftersom HCR-V3 är en reviderad och 

vidareutvecklad version av det evidensbaserade riskbedömningsinstrumentet HCR-20. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka interbedömarreliabilitet för HCR-V3 i en 

rättspsykiatrisk kontext.  

Frågeställningar  

I vilken grad överensstämmer riskbedömningar med HCR-V3:  

• mellan en enskild användares bedömning och flera användares gemensamma 

bedömning av samma patienter? 

• mellan två enskilda användares bedömningar av samma patienter? 

• för samtliga användares bedömningar av patienterna? 

Metod 

Studien baserades på riskbedömningar som genomförts med den svenska versionen av 

HCR-V3 (Douglas et al., opublicerat manus i svensk översättning av Belfrage). Risk-

bedömningarna är en del av de utvärderingsstudier av HCR-V3 som företas i Europa, 

Kanada, och USA. I denna svenska studie har sex riskbedömare genomfört 

bedömningar av 35 patienter som under februari 2010 till oktober 2011 intogs för 

tvångsvård vid den Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Kliniken i Sundsvall är 

en av de största av fem rättspsykiatriska regionkliniker i Sverige (RPKsundsvall, 2012; 

Strand, Holmberg & Söderberg, 2009). På kliniken behandlas patienter som 

tvångsvårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV 1991:1129) och enligt lagen 

om psykiatrisk tvångsvård (LPT 1991:1128), samt kriminalvårdsklienter med 

psykiatriskt vårdbehov (RPKsundsvall, 2012).  

Studiens upplägg - en kvantitativ tvärsnittsdesign 

Till följd av studiens syfte att undersöka interbedömarreliabilitet för HCR-V3 

tillämpades en kvantitativ design. Den kvantitativa studiedesignen med material av 

numeriska data är passande då teorier och hypoteser testas på ett större antal enheter, i 

syfte att generalisera från ett litet urval till en större population (Bryman, 2007; 

Jacobsen, 2009). Eftersom riskbedömningarna var systematiskt och kvantifierbart 
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insamlade under en begränsad tid, utan retrospektiv eller prospektiv undersökning av 

patienterna, så hade den här studien också en tvärsnittsdesign (Bryman, 2007). 

Datainsamlingsmetod 

Riskbedömarna vid rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall fick i utvärderingssyfte 

i uppdrag av upphovsmännen till HCR-V3 att genomföra riskbedömningar av 

patienterna. Riskbedömningarna utfördes som ett led i det dagliga arbetet på kliniken, 

och de patienter som ingick i studien hade aldrig tidigare blivit riskbedömda av 

bedömarna. Bedömningen av en patient inleddes med att bedömarna läste bakgrunds-

information om patienten i all tillgänglig dokumentation, såsom i domar och i journaler. 

Sedan genomfördes en intervju med patienten där även dennes kontaktpersoner från 

vårdavdelningen deltog. Därefter gjorde varje bedömare först en enskild bedömning 

med HCR-V3 av patienten, och slutligen genomfördes en gemensam bedömning, en så 

kallad ”Golden Standard”. 

 

De insamlade HCR-V3bedömningarna samt bakgrundsinformation om patienterna 

registrerades i en databas. Varje patient tilldelades en kod, vilket möjliggjorde att 

identifierbara uppgifter kunde avlägsnas innan registrering. Detta för att beakta 

forskningsetiska principer genom upprätthållande av offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL 2009:400), samt för efterföljande av personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

 

Bortfall. Bedömarna fick i uppdrag att göra riskbedömningar av alla de patienter som 

under tidsramen för studien för första gången intagits till tvångsvård vid kliniken, trots 

det uppstod externt bortfall då bedömningar inte genomfördes på alla nyinskrivna 

patienter. Att inte alla patienter bedömdes antogs bero på slumpmässiga omständigheter 

som kom sig av klinikens arbetsrutiner och begränsade resurser. Bortfall påverkar 

studiens generaliserbarhet men eftersom de patienter som föll bort inte antogs skilja sig 

markant från de patienter som bedömdes och inkluderades i studien, så menar 

exempelvis Jacobsen (2009) att generaliserbarheten inte påverkas märkbart. 

  

I materialet fanns även internt bortfall till följd av att samtliga riskfaktorer, på grund av 

otillräcklig information, inte kunde bedömas för alla patienter. Då en riskfaktor inte 

kunde bedömas så kompenserades detta enligt rekommendation i HCR-20manualen 

(Webster et al., 1997) genom viktning av den aktuella delpoängen, samt totalpoängen. 

Viktningen beräknades enligt följande: 
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Riskfaktorn som inte blivit bedömd kvarstod i databasen som “missing”.  

 

Studiens material 

Beskrivning av bedömare. Riskbedömarna i studien utgjorde ett bekvämlighetsurval 

(se exempel på urval i Jacobsen, 2009), eftersom de vid tiden för studien arbetade vid 

Rättpsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Av de sex bedömarna exkluderades två från 

analysen på grund av att de endast hade utfört en bedömning var. De fyra bedömarna 

(Bedömare A, B, C, och D) som därmed ingick i studien besatt alla hög kompetens och 

lång erfarenhet av att göra riskbedömningar med HCR-20, se Tabell 2.  

Tabell 2 

    Beskrivning av bedömarna i materialet och deras respektive antal bedömningar 

 
Bedömningar          Titel           Erfarenhet 

   n    HCR-20  Rättspsykiatri 

Bedömare A 22 FoU-handledare 2001 1983 

Bedömare B 17 Leg. Psykolog 1997 1990 

Bedömare C 11 Skötare 2007 2001 

Bedömare D 16 Skötare 2007 1976 

     Bedömarpar  
    A och B 12 

   A och C   2 
   A och D   9 
   B och C   4 
   B och D   1 
   C och D   7       

Not. N = 35. n = antalet genomförda bedömningar för varje bedömare respektive bedömarpar. 

Bedömare A och B undervisar andra i användningen av strukturerade professionella 

riskbedömningsinstrument såsom HCR-20. Bedömare C och D arbetar deltid som 

riskbedömare och övrig tid på vårdavdelning. Riskbedömare i yrkesroller med nära 

patientkontakt kan påverka riskbedömningen såväl som behandlingsalliansen med 

patienten (se exempelvis Belfrage, 1998; de Vogel & de Ruiter, 2004, 2006), därför 

undviker Bedömare C och D att riskbedöma patienter de har kontakt med på 

vårdavdelningen. Bedömarna eftersträvar att genomföra riskbedömningar i par, dock 

genomfördes två patientbedömningar med en bedömare, och tre patientbedömningar 

med tre bedömare. Bedömarna riskbedömde inte alla patienter i urvalet och inte heller 

riskbedömde bedömarna samma antal patienter, se Tabell 2. 
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Beskrivning av patienter. Materialet bestod av ett urval med 35 patienter, varav 83% 

(n = 29) män och 17% (n = 6) kvinnor, se Tabell 3. Vid tiden för riskbedömningen var 

patienternas medelålder 34 år (SD = 14, R = 16–71 år). 

 

Tabell 3 

  Beskrivning av patienterna i materialet 

  n % 

Kön  
  Kvinna 6 17 

Man 29 83 

Psykiatrisk huvuddiagnos
a
  

  Psykossjukdom 16 46 

Personlighetsstörning 6 17 

Annat (exv. autism) 12 34 

Missing 1 3 

Paragraf 7-undersökning 
  Ja 18 51 

Nej 16 46 

Missing 1 3 

Rättspsykiatrisk undersökning 
  Ja 16 46 

Nej 19 54 

Indexbrott
b
 

  Mord/dråp 4 11 

Misshandel 4 11 

Olaga hot 3 9 

Mordbrand 6 17 

Våldtäkt 2 6 

Rån 1 3 

Övriga våldsbrott 1 3 

Narkotikabrott 1 3 

Övriga brott (exv. stöld)  2 6 

LPT
c
 11 31 

Not. N = 35. n = antal patienter. % = andel patienter i procent. 
a
 = 

Psykossjukdomar ansågs vara den diagnos av störst vikt för våldsrisk, 
om en patient hade flera diagnoser varav en psykossjukdom, 

inkluderades patienten i psykossjukdomskategorin. 
b 
= Brottet med högst 

straffvärde. 
C 

= LPT är egentligen inget brott men patienten vårades inom 
rättspsykiatri p.g.a. att vara alltför svårvårdad inom allmänpsykiatri.   

 

Bland patienterna i urvalet hade 46% (n = 16) en psykossjukdomsdiagnos, se Tabell 3. 

Vanliga indexbrott bland patienterna var mordbrand, mord/dråp, och misshandel. 

 

Beskrivning av fördelning. För att analysera om riskbedömningsmaterialet var 

normalfördelat genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov test på del- och totalpoäng för 

Golden Standardbedömningen med HCR-V3. Ett signifikansvärde över .050 indikerar 

på normalfördelade data (Pallant, 2010). Totalpoängen (p = .200) och H-delen (p = 

.200) för HCR-V3 var normalfördelade, och C-delen (p = .008) och R-delen (p = .003) 

var skevfördelade. C-delen var något negativt skev (M = 6.69, Md = 7.00) vilket 

indikerade på att fler patienter var bedömda med högre poäng än med lägre poäng. R-
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delen var något positivt skev (M = 5.20, Md, = 5.00), fler patienter gavs således lägre 

poäng på den delen. De skevheter som materialet uppvisade var förväntade. Att C-delen 

var negativt skev kan förklaras med att patienterna inom rättspsykiatrin har grava 

psykiska problem ofta med dålig insikt och bristfällig mottaglighet för behandling. Att 

R-delen var positivt skev var också väntat eftersom patienterna vårdades under 

slutenvård med adekvata riskhanteringsåtgärder. 

Statistiska analysmetoder  

I studier på HCR-20 har interbedömarreliabilitet exempelvis beräknats med Kendall’s W 

(Belfrage, 1998), Pearson´s r (Dernevik, 1998), Kendall´s τb (Strand et al. 1999), och 

ICC (de Vogel & de Ruiter, 2004; Douglas et al., 2003; Pedersen et al., 2010). För att 

utveckla och utvärdera olika mätinstrument har social- och beteendevetenskap utgått 

ifrån psykometrisk testteori (McDowell, 2006; Nunnally & Bernstein, 1994). För 

studien testades och utvärderades interbedömarreliabilitet för HCR-V3 med de 

psykometriska analysmetoderna: Kendall’s tau-b (τb), Cohen´s Kappa (Κ), samt 

intraklasskorrelation [ICC]. Olika analysmetoder användes då materialet innefattade 

olika skalnivåer; huvudfaktorerna var på ordinalskalenivå eftersom rangordningen av 

värdena var icke-ekvidistant, och relevansfaktorerna var på nominalskalenivå eftersom 

de var kategoriserade utan inbördes rangordning (se Pagano, 2010).  

 

Kendall’s τb. För bivariat analys av interbedömarreliabilitet med material på 

ordinalskalenivå kan metoden Kendall’s τb rangordningskorrelationskoefficient 

beräknas (Siegel & Castellan Jr., 1988). I Kendall’s τb rangordnas två användares 

bedömning och korrelation beräknas av överensstämmelsen dem emellan. Ett τb-värde 

sträcker sig från -1 till +1 (Hinton, Brownlow, McMurray & Cozens, 2004). Kendall’s 

τb tar hänsyn till att en patient kan ha bedömts lika av båda användarna (Hinton, et al., 

2004), därför är metoden lämplig att använda då den skeva fördelningen av materialet 

indikerar att flera patienter bedömts med liknande risk på samma faktorer.  

Cohen´s Κ. För interbedömarreliabilitetsanalys med material på nominalskalenivå kan 

metoden Cohen’s koefficient Κ beräknas (Cohen, 1960). Cohen’s Κ anger grad av 

överensstämmelse mellan oberoende användare och uppskattar sannolikheten att 

användare överensstämmer i sin bedömning, frånsett slumpmässig överensstämmelse. 

Ett Κ-värde sträcker sig från -1 till +1 (Cohen, 1960), och ett Κ-värde över .80 anses 

visa på mycket hög överensstämmelse (Peat, Mellis, Wiliams & Xuan, 2002). 
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ICC(1,2). För variansanalys av interbedömarreliabilitet med material av minst 

ordinalskalenivå, kan metoden ICC beräknas (Armelius, 1984). ICC-metoden består av 

tre olika case, i den här studien användes ICC(1,2): oneway-ANOVA random effect 

model consistency type, med average measure. ICC(1,2) beräknar intraklasskorrelation 

med envägsvariansanalys, där 1 anger att ICC case 1 används, och 2 anger att varje 

patient har bedömts två gånger. Case 1 innebär att ett fixt antal bedömningar för varje 

patient har genomförts, och att samtliga patienter inte har bedömts av alla användare. 

Ett ICC-värde sträcker sig från 0 till +1 (Weir, 2005). Ett ICC ≥ .80 anses vara mycket 

bra, eftersom ICC ≥ .80 i rättpsykiatrisk kontext har använts som gränsvärde (exv. 

Douglas et al., 2003). 

 

Metodval. Materialets utformning grundlade för val av de psykometriska metoder som 

användes i studien. Eftersom alla bedömare inte riskbedömt samtliga patienter, 

analyserades därför interbedömarreliabilitet på huvudfaktorerna med en bivariat 

analysmetod som Kendall´s τb. Om alla bedömare istället hade bedömt samtliga 

patienter hade dock multivariata analysmetoder såsom Kendall´s W kunnat väljas för att 

analysera överensstämmelsen mellan samtliga fyra bedömare (Siegel & Castellan Jr., 

1988). Eftersom materialets utformning inte tillät multivariata analyser som Kendall´s 

W och på grund av det begränsade antalet bedömningar varje bedömare genomfört, så 

beräknades därför även ICC(1,2) för att inkludera samtliga patienter, så väl som 

samtliga bedömare, i en enda analysmetod. För analys av interbedömarreliabilitet för 

relevansfaktorerna var valet av analysmetod mer givet eftersom Cohen´s K utvecklats 

för interbedömarreliabilitetsanalys av data på nominalskalenivå (Cohen, 1960). 

Tillvägagångssätt vid analys 

Beräkningarna genomfördes på huvudfaktorerna, delpoäng, totalpoäng, samt på de nya 

relevansfaktorerna i HCR-V3. De nya underfaktorerna uteslöts från analysen, då dessa 

främst är ämnade till att underlätta för användaren genom att uppmärksamma denne på 

faktorns innebörd och omfattning (Douglas et al., opublicerat manus). I skattning av 

relevansfaktorerna hade riskbedömarna frångått HVR-V3manualens instruktioner för 

hur relevansfaktorerna skall skattas. Bedömarna hade angett med ett kryss huruvida 

huvudfaktorn ansågs relevant eller icke-relevant för patientens riskhantering, saknades 

ett kryss hade således riskfaktorn bedömts vara icke-relevant. Beräkningarna 

genomfördes endast för “in” på R-delen och för “in”-totalpoängen, eftersom att 

patienterna i materialet nyligen var intagna på kliniken utan nära förestående 
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utskrivning. I analysen av de statistiska beräkningarna ansågs p ≤ .050 vara signifikant 

resultat. Två patienter exkluderades ur materialet eftersom de saknade Golden 

Standardbedömning och endast riskbedömts av en enskild bedömare. Detta resulterade i 

att 33 patienter var möjliga för interbedömarreliabilitetsanalysen. Efter att de två 

patienterna exkluderats hade totalpoängen på Golden Standardbedömningarna ett 

medelvärde på 24.82 (SD 5.75, R = 14–35). 

Interbedömarreliabilitet mellan enskilda användare och Golden Standard. 

Kendall’s τb användes för att undersöka överensstämmelsen i skattningen av 

huvudfaktorerna mellan en enskild användares bedömning och Golden Standard. Varje 

bedömares riskbedömning av en patient korrelerades med respektive Golden 

Standardbedömning som bedömaren medverkat i. Beräkningen på relevansfaktorerna 

utfördes på samma sätt, men med metoden Cohen’s Κ.  

Interbedömarreliabilitet mellan två enskilda användare. Kendall’s τb användes för 

att undersöka överrensstämmelsen i skattningen av huvudfaktorerna mellan två enskilda 

användares bedömning av samma patient, ett bedömarpar. Analysen utfördes på ett litet 

urval eftersom alla bedömare inte bedömt samtliga patienter. Detta påverkade 

sannolikheten att kunna upptäcka en verklig överensstämmelse emellan bedömarna 

(Pagano, 2010). I syfte att öka sannolikheten att upptäcka överensstämmelse, 

exkluderades de bedömarpar som gjort färre än sju bedömningar, se Tabell 2. Det hade 

till följd att tre bedömarpar ingick i analysen; Bedömarpar A och B, A och D, samt C 

och D. Vid två tillfällen inkluderades samma patient i två bedömarpar, men då det var 

överensstämmelsen mellan bedömarna som analyserades, och inte patientens skattade 

poäng, så ansågs detta inte vara något problem för interbedömarreliabilitetsanalysen. 

Med samma tillvägagångssätt utfördes analysen för grad av överensstämmelse i 

skattning av relevansfaktorerna, men med metoden Cohen´s Κ.  

Interbedömarreliabilitet för samtliga användare. ICC(1,2) användes för att 

undersöka överensstämmelse i skattningen av huvudfaktorerna mellan samtliga 

användare. Överensstämmelsen undersöktes för de två bedömningar som genomförts på 

varje patient. I materialet fanns tre fall där tre bedömare hade bedömt en och samma 

patient och eftersom beräkningarna med ICC(1,2) endast utförs på två bedömningar, var 

en bedömare tvungen att uteslutas. I ett fall var en bedömare sedan tidigare exkluderad. 

För att upprätthålla ett systematisk exkluderande vid de andra två fallen, uteslöts den 



Mia Lindberg & Emma J. Matsson 

 

21 

 

bedömare som genomfört minst antal bedömningar. Det var Bedömare A, C och D som 

hade genomfört bedömningarna i de två fallen, och Bedömare C exkluderades.  

Analysen utfördes på 31 patienter eftersom två patienter uteslöts ur ICC-beräkningen på 

grund av att de riskbedömts av endast en bedömare. Efter att de två patienterna 

exkluderats hade totalpoängen på Golden Standardbedömningarna ett medelvärde på 

24.58 (SD 5.61, R = 14–35).  

Resultat 

Deskriptiv beskrivning över utfallet av riskbedömningarna 

För alla patienter i materialet skattades huvudfaktorerna i den gemensamma 

bedömningen med HCR-V3, Golden Standard, enligt Tabell 4.  

 

Tabell 4 

      Poängfördelning av huvudfaktorerna i Golden Standardbedömning 

 
 

   Valid procent 
  

Faktorer n Nej Delvis Ja   M SD 

Historiska       
H1 35   0 20 80   1.80 0.41 

H2 35 37 29 34   0.97 0.86 

H3 31   3 29 68   1.65 0.55 

H4 29   7 24 69   1.62 0.62 

H5 35 31 20 49   1.17 0.89 

H6 34   3 24 73   1.71 0.52 

H7 33 42 24 33   0.91 0.88 

H8 32 19 19 62   1.44 0.80 

H9 35 37 40 23   0.86 0.77 

H10 34 18 20 62   1.44 0.79 

H-total 35 
   

13.40 3.92 

Kliniska 
      C1 35   3 31 66   1.63 0.55 

C2 35 43 43 14   0.71 0.71 

C3 35   6 43 51   1.46 0.61 

C4 35 11 43 46   1.34 0.68 

C5 34   0 47 53   1.53 0.51 

C-total 35 
   

  6.69 1.98 

Riskhantering 
      R1 35 20 77   3   0.83 0.45 

R2 35 40 57   3   0.63 0.55 

R3 34 12 65 23   1.12 0.59 

R4 35   3 57 40   1.37 0.55 

R5 35   0 74 26   1.26 0.44 

R-total 35 
   

  5.20 1.32 

       HCR-total 35       25.29 5.92 

Not. N = 35. n = antal patienter bedömda för den specifika faktorn. M = 
medelvärde. SD = standardavvikelse.  

 

Den patient i materialet som skattades med lägst totalpoäng i Golden 

Standardbedömningarna gavs 14 poäng och den patient som skattades högst gavs 35 
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poäng. Delpoängen på H-delen varierade mellan 6–20 poäng, för C-delen varierade 

delpoängen mellan 2–10 poäng, och R-delens delpoäng varierade mellan 3–8 poäng. 

 

Bedömarnas skattning av den sammanfattande riskbedömningen, presenteras i Tabell 5. 

Bedömare B skattade inte någon patient med hög risk för återfall i våldsbrott. För 

Golden Standard samt för Bedömare A, B, och C fanns bedömningar där ingen 

sammanfattande riskbedömning hade konkluderats. 

 

Tabell 5 

          Fördelning av användarnas skattning av våldsrisk i den sammanfattande riskbedömningen  

Riskbedömning GS (N = 35)  Bed A (N = 22) Bed B (N =17) Bed C (N = 11) Bed D (N =16) 

   n %  n % n % n %  n % 

Låg  12 34 12 55 8 47 2 18   1   6 

Medel 14 40   6 27 5 29 6 55 10 63 

Hög   3   9   3 14 0   0 2 18   5 31 

Missing   6 17   1   4 4 23 1   9   0   0 

Not. N = antal patientbedömningar. n = antal patienter skattade för grad av våldsrisk. Bed = Bedömare. GS = Golden Standard. 
% = andel i procent bedömda patienter för den specifika faktorn. 

 

I en majoritet av Golden Standardbedömningarna på alla patienter i materialet angavs  

 

Tabell 6 

   Fördelning av relevansfaktorerna i Golden Standardbedömning 

 
           Valid procent 

Faktorer n Icke-relevant Relevant 

Historiska    
H1 35   71 29 

H2 35   94   6 

H3 31   87 13 

H4 29   97   3 

H5 35   57 43 

H6 34   41 59 

H7 33   85 15 

H8 32   78 22 

H9 35   83 17 

H10 34   97   3 

Kliniska    

C1 35   34 66 

C2 35   89 11 

C3 35   77 32 

C4 35   83 17 

C5 34   79 21 

Riskhantering    

R1 35   97   3 

R2 35   97   3 

R3 35 100   0 

R4 35   60 40 

R5 35   77 23 

Not: N = 35. n = antal patienter bedömda för den specifika faktorn.  

 

relevansfaktorerna som icke-relevant, se Tabell 6. Faktorerna H6 "Allvarlig psykisk 
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störning" och C1"Bristfällig insikt" ansågs oftare vara relevant för riskhantering, än 

icke-relevant. Inte i någon Golden Standardbedömning angavs R3 “Bristfällig planering 

avseende livssituation” som relevant. 

Interbedömarreliabilitet – enskilda användare och Golden Standard 

Huvudfaktorer. Riskbedömningarna för Bedömare A, B, och C var signifikant 

korrelerade till respektive Golden Standard på alla huvudfaktorer, del- och totalpoäng, 

samt på den sammanfattande riskbedömningen, se Tabell 7. Bedömare D saknade 

signifikant överensstämmelse gentemot Golden Standard för faktor H3 ”Problem med 

relationer” och H6 ”Allvarlig psykisk störning”, samt för den sammanfattande 

riskbedömningen. Bedömare A, B, och D, uppvisade lägre korrelation gentemot Golden 

Standard på R-delen än på H-delen, C-delen, och totalpoängen. 

 

Tabell 7 
            

Interbedömarreliabilitet för huvudfaktorerna mellan enskilda användare och Golden Standard beräknat med Kendall's τb  

 
Bedömare A (N = 22) Bedömare B (N = 17) Bedömare C (N = 11)  Bedömare D (N = 16)  

Faktorer n   τb  p n   τb  p n   τb  p n   τb  p 

Historiska 
            

    H1 22   .98 .001 17 1.00 
 

11   .75 .015 16   .83 .001 

    H2 22   .87 .001 16   .89 .001 11   .81 .006 16   .92 .001 

    H3 18 1.00 
 

16 1.00 
 

10 1.00 
 

13   .37 .182 

    H4 17   .91 .001 15   .87 .001   9 1.00 
 

12 1.00 
 

    H5 21 1.00 
 

17 1.00 
 

11   .90 .002 16   .96 .001 

    H6 22   .98 .001 16   .68 .008 11   .62 .049 15   .45 .077 

    H7 21   .97 .001 13   .92 .001 10   .91 .002 15   .96 .001 

    H8 19   .93 .001 15   .90 .001 10   .93 .002 15   .92 .001 

    H9 22   .86 .001 17   .72 .002 11   .93 .001 16   .76 .001 

    H10 22   .82 .001 16 1.00 
 

  9   .95 .004 16   .71 .003 

    H-total 22   .96 .001 17   .80 .001 11   .86 .001 16   .81 .001 

Kliniska 
            

    C1 22 1.00 
 

17   .96 .001 11   .81 .010 16 1.00 
 

    C2 22   .92 .001 17   .68 .004 11 1.00 
 

16 1.00 
 

    C3 22   .93 .001 17   .90 .001 11   .83 .009 16   .88 .001 

    C4 22   .88 .001 17   .90 .001 11   .86 .004 16   .64 .011 

    C5 22 1.00 
 

17   .76 .002 11   .69 .029 16   .75 .004 

    C-total 22   .92 .001 17   .90 .001 11   .85 .001 16   .83 .001 

Riskhantering 
            

    R1 22 1.00 
 

17   .79 .002 11   .67 .034 16   .56 .022 

    R2 22   .66 .002 16   .87 .001 11   .68 .023 16   .64 .008 

    R3 21   .79 .001 17 1.00 
 

11 1.00 
 

15   .88 .001 

    R4 22   .92 .001 17   .71 .003 11   .63 .045 16   .63 .015 

    R5 22   .87 .001 17 1.00 
 

11 1.00 
 

16   .88 .001 

    R-total 22   .84 .001 17   .73 .001 11   .85 .001 16   .45 .035 

             
HCR-total 22   .90 .001 17   .93 .001 11   .95 .001 16   .81 .001 

Riskbedömning 17   .92 .001 10   .80 .016   9 1.00   16   .44 .072 

Not. N = antal patientbedömningar. n = antal patienter bedömda för den specifika faktorn. τb = Kendall's rangordnings korrelationskoefficient 
tau-b. p = signifikansvärde.  
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Relevansfaktorer. Bedömningen av relevansfaktorerna H5 ”Alkohol- eller 

drogproblem”, H9 ”Attityder som stöder eller ursäktar våld eller kriminalitet”, C2 

”Attityd som stöder eller ursäktar våld eller kriminalitet”, samt C3 ”Symptom på 

allvarlig psykisk störning”, var signifikant överensstämmande mellan Golden Standard 

och Bedömare A, B, C, och D, se Tabell 8. Bedömare A hade 14 relevansfaktorer med 

signifikant överensstämmelse, varav 7 faktorer med Cohen’s Κ ≥ .80. Bedömare B och 

D hade vardera 12 relevansfaktorer med signifikant överensstämmelse. Av dessa hade 

Bedömare B 2 faktorer med Κ ≥ .80, och Bedömare D hade 5 faktorer med Κ ≥ .80. 

Bedömare C hade 10 relevansfaktorer med signifikant överensstämmelse, varav 6 med 

Κ ≥ .80. Ingen faktor hade samtidigt för samtliga fyra bedömare en överensstämmelse 

gentemot Golden Standard med Κ ≥ .80.  För alla bedömare fanns relevansfaktorer där 

Cohen’s Κ inte var möjlig att beräkna på grund av att relevansen angetts konstant; 

antingen bedömaren eller Golden Standard hade angett samtliga relevansfaktorer som 

icke-relevant. Faktor H4 ”Problem på arbetsmarknaden” och R3 ”Bristfälligt personligt 

stöd och hjälp” var inte beräknelig för någon bedömare.  

 

Tabell 8 
            

Interbedömarreliabilitet för grad av överensstämmelse för relevansfaktorerna mellan enskilda användare och Golden 
Standard beräknat med Cohen's κ 

 
Bedömare A (N = 22)  Bedömare B (N = 17) Bedömare C (N = 11) Bedömare D (N = 16) 

Faktorer n  κ  p n  κ  p n  κ  p n  κ  p 

Historiska  
            

H1 22   .78 .001 17   .16 .482 11   .82 .006 16   .33 .210 

H2 22   — 
 

16   — 
 

11   — 
 

16   .64 .006 

H3 18 1.00 .001 16   .64 .006 10   .21 .490 13   .81 .003 

H4 18   — 
 

15   — 
 

  8   — 
 

12   — 
 

H5 21   .89 .001 17   .74 .002 11   .81 .006 16 1.00 .001 

H6 22   .79 .001 16   .59 .018 11   .82 .006 15   .46 .067 

H7 21   .77 .001 13   — 
 

10 1.00 .002 15   .71 .004 

H8 19   .83 .001 15   .82 .001 10   .38 .236 15 1.00 .001 

H9 22   .83 .001 17   .60 .014 11   .75 .011 16 1.00 .001 

H10 22   — 
 

17   .64 .005   8 1.00 .005 16   — 
 

Kliniska 
            

C1 22   .65 .001 17   .66 .004 11   .54 .072 16   .63 .007 

C2 22 1.00 .001 17 1.00 .001 11   .74 .011 16   .77 .002 

C3 22   .83 .001 17   .60 .013 11   .79 .007 16   .67 .004 

C4 22   .78 .001 17   .64 .005 11   .81 .006 16   .46 .064 

C5 22   .33 .116 17   .56 .010 11   .24 .387 16   .46 .029 

Riskhantering 
            

R1 22   .65 .001 16   — 
 

11   — 
 

16 1.00 .001 

R2 22 1.00 .001 16  -.07 .790 11   — 
 

16   — 
 

R3 21   — 
 

17   — 
 

11   — 
 

15   — 
 

R4 22   .31 .132 17   .35 .116 11   .63 .036 16  .02 .931 

R5 22   .58 .006 17   .61 .007 11   .39 .197 16  .59 .018 

Not. N = antal patientbedömningar. n = antal patienter bedömda för den specifika faktorn.  κ = Cohen's Kappa, koefficient för grad av 
överensstämmelse. p = signifikansvärde.  — = ej beräknelig, på grund av att bedömaren eller Golden Standard angett relevansen 
konstant.  
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Interbedömarreliabilitet – två enskilda användare 

Huvudfaktorer. Bedömningen av huvudfaktorerna H2 ”Problem med annat antisocialt 

beteende”, H4 ”Problem på arbetsmarknaden”, H5 ”Alkohol- eller drogproblem”, H7 

”Personlighetsstörning”, C2 ”Attityd som stöder eller ursäktar våld eller kriminalitet”, 

samt C3 ”Symptom på allvarlig psykisk störning” var signifikant överensstämmande 

mellan samtliga bedömarpar, se Tabell 9. De bedömare som genomfört flest 

bedömningar på samma patient, Bedömarparet A och B, hade flest faktorer 

överensstämmande dem emellan.  

 

Tabell 9 
         

Interbedömarreliabilitet för huvudfaktorerna mellan två enskilda användare beräknat med Kendall's τb 

 
Bedömare A & B (N = 12) Bedömare A & D (N = 9) Bedömare C & D (N = 7) 

Faktor n   τb  p n  τb  p n   τb  p 

Historiska  
         

H1 12 1.00 
 

9   .59 .083 7  -.17 .683 

H2 11   .94 .001 9   .82 .014 7   .74 .047 

H3 11 1.00 
 

6   .75 .083 6   —  
H4 10   .67 .032 6 1.00 

 
5 1.00 

 
H5 12 1.00 

 
8   .88 .010 7   .89 .022 

H6 12   —  
9   .21 .512 7   .47 .248 

H7   9   .89 .009 9   .88 .006 6 1.00 
 

H8 10   .74 .014 8 1.00 
 

6   .80 .051 

H9 12   .65 .016 9   .40 .242 7   .83 .027 

H10 12   .88 .003 9   .46 .147 6   .45 .299 

H-total 12   .79 .001 9   .74 .008 7   .78 .015 

Kliniska 
         

C1 12   .96 .001 9 1.00 
 

7   .65 .114 

C2 12   .76 .006 9 1.00 
 

7 1.00 
 

C3 12   .88 .002 9 1.00 
 

7 1.00 
 

C4 12   .87 .002 9   .35 .011 7   .25 .517 

C5 12   .67 .027 9   .76 .033 7   .17 .683 

C-total 12   .86 .001 9   .69 .021 7   .30 .393 

Riskhantering 
         

R1 12   .78 .010 9   .65 .047 7   .47 .248 

R2 11   .54 .080 9   .13 .694 7   .41 .269 

R3 12  -.09 .763 8   .77 .026 7   .90 .015 

R4 12   .51 .076 9   .50 .157 7   .55 .180 

R5 12   .67 .025 9 1.00 
 

7   .73 .074 

R-total 12   .33 .209 9   .14 .648 7   .50 .167 

          
HCR-total 12   .79 .001 9   .51 .067 7   .88 .006 

Riskbedömning   8   .77 .034 8   .42 .227 6   .71 .114 

Not. N = antal gemensamma bedömningar. n = antal patienter bedömda specifika faktorn.  τb = Kendall's rangordnings 
korrelationskoefficient tau-b. p = signifikansvärde. — = ej beräknelig, på grund av låg varians. 

 

Mellan Bedömarpar A och B, samt mellan Bedömarpar A och D, fanns signifikanta 

överensstämmelser mellan bedömarnas delpoäng på H-delen (τb = .79, p = .001 resp. τb 

= .74, p = .008) och C-delen (τb = .86, p = .001 resp. τb = .69, p = .021), men inte på R-

delen, se Tabell 9.  Mellan bedömare C och D fanns signifikant överensstämmelse för 
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delpoängen på H-delen (τb = .78, p = .015), men inte för delpoängen på C-delen och på 

R-delen. Bedömarpar A och B samt Bedömarpar C och D hade signifikanta 

överensstämmelser på totalpoängen (τb = .79, p = .001 resp. τb = .88, p = .006). 

Bedömarpar A och B hade signifikant överensstämmelse för den sammanfattade 

riskbedömningen (τb = .77, p = .034). Två faktorer H3 ”Problem med relationer” och H6 

”Allvarlig psykisk störning” var inte beräkneliga för något bedömarpar på grund av att 

bedömarnas skattning av faktorerna genererat alltför låg varians för att genomföra 

variansanalysen i korrelationsberäkningen. 

 

Relevansfaktorer. Bedömningen av relevansfaktorerna H5 ”Alkohol- eller 

drogproblem” och H8 ”Utsatthet och traumatiska erfarenheter” var signifikant 

överensstämmande för samtliga bedömarpar i angivelsen av relevans, se Tabell 10.  

 

Tabell 10 
         

Interbedömarreliabilitet för grad av överensstämmelse i relevansfaktorer mellan två enskilda användare och 
Golden Standard beräknat med Cohen's κ 

 
Bedömare A och B (N = 12) Bedömare A och D (N = 9) Bedömare C och D (N = 7) 

Faktorer n  κ  p n  κ  p n  κ  p 

Historiska  
         

H1 12  -.20 .488 9  —  
 

7   .42 .270 

H2 11   —  
 

9  —  
 

7   —  
 

H3 11   —  
 

6 1.00 .014 6   —  
 

H4 11   —  
 

6   —  
 

5   —  
 

H5 12   .80 .005 8 1.00 .005 7 1.00 .008 

H6 12   .80 .005 9   .14 .635 7   .46 .147 

H7   9   —  
 

9   .77 .018 6   .67 .083 

H8 10 1.00 .002 8 1.00 .005 6 1.00 .014 

H9 12   .40 .166 9   —  
 

7 1.00 .008 

H10 13   —  
 

9   —  
 

5   —  
 

Kliniska 
         

C1 12   .17 .560 9   .10 .764 7   .69 .053 

C2 12 1.00 .001 9   —  
 

7   .30 .427 

C3 12   .75 .007 9   .40 .134 7   .70 .053 

C4 12   —  
 

9   —  
 

7   .46 .147 

C5 12  -.14 .546 9  -.13 .571 7  -.24 .495 

Riskhantering 
         

R1 11 1.00 .001 9 1.00 .003 7   —  
 

R2 11  -.10 .740 9   —  
 

7   —  
 

R3 12   —  
 

8   —  
 

7   —  
 

R4 12  -.14 .546 9  -.36 .257 7  .30 .427 

R5 12   —    9 1.00 .003 7   —    

Not. N = antal patientbedömningar. n = antal patienter bedömda för den specifika faktorn.  κ = Cohen's Kappa, koefficient för 
grad av överensstämmelse. p = signifikansvärde. — = ej beräknelig, på grund av att någon eller båda bedömarna angett 
relevansen konstant.  

 

Mellan Bedömarpar A och B, samt mellan Bedömarpar A och D, var överens-

stämmelsen i angivelse av relevans signifikant för 6 faktorer, se Tabell 10. För 

Bedömarpar A och B hade alla signifikanta relevansfaktorer en grad av överens-

stämmelse med Κ ≥ .80, undantaget 1 faktor; C3 ”Symptom på allvarlig psykisk 
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störning”. Bedömarpar A och D hade på de signifikanta relevansfaktorerna en perfekt 

överensstämmelse mellan varandra, undantaget 1 faktor; H7 ”Personlighetsstörning”. 

Mellan Bedömarpar C och D hade 3 relevansfaktorer perfekt överensstämmelse, 

samtliga i H-delen, det var också de enda faktorerna med signifikant överensstämmelse 

för det bedömarparet. För alla bedömarpar fanns flera relevansfaktorer där Cohen’s Κ 

inte var möjlig att beräkna på grund av att relevansen angetts konstant; antingen 

bedömaren eller Golden Standard hade angett samtliga relevansfaktorer icke-relevant. 

Faktor H2 ”Problem med annat antisocialt beteende”, H4 ”Problem på 

arbetsmarknaden”, H10 ”Problem att följa regler”, samt R3 ”Bristfälligt personligt stöd 

och hjälp” var inte beräknelig för något bedömarpar. 

Interbedömarreliabilitet – samtliga användare 

Korrelationen mellan samtliga bedömare och deras riskbedömning av patienterna var 

signifikant för alla faktorer, se Tabell 11. 

Tabell 11 

    Interbedömarreliabilitet på huvudfaktorerna för samtliga användare 
beräknat med ICC(1,2) 

Faktor n ICC 95% CI p 

Historiska  

    H1 31 .80 [.59, .90] .001 

H2 30 .94 [.87, .97] .001 

H3 27 .90 [.78, .95] .001 

H4 25 .95 [.89, .98] .001 

H5 30 .98 [.96, .99] .001 

H6 31 .65 [.28, .83] .001 

H7 26 .95 [.90, .98] .001 

H8 27 .96 [.91, .98] .001 

H9 31 .79 [.57, .90] .001 

H10 29 .88 [.74, .94] .001 

H-total 31 .93 [.86, .97] .001 

Kliniska 

    C1 31 .94 [.87, .97] .001 

C2 31 .94 [.87, .97] .001 

C3 31 .95 [.89, .98] .001 

C4 31 .80 [.58, .90] .001 

C5 31 .77 [.52, .89] .001 

C-total 31 .93 [.85, .97] .001 

Riskhantering 

    R1 31 .80 [.58, .90] .001 

R2 30 .59 [.14, .80] .010 

R3 30 .90 [.79, .95] .001 

R4 31 .68 [.33, .84] .001 

R5 31 .91 [.82, .96] .001 

R-total 31 .65 [.29, .83] .002 

     HCR-total 31 .94 [.88, .97] .001 

Riskbedömning 26 .76 [.48, .89] .001 

Not. N = 31. n = antal patienter som var bedömda för den specifika faktorn.  
ICC = Intraklasskorrelation (1,2) oneway-ANOVA random effect modell 
average measure. CI = konfidensintervall. p = signifikansvärde. 
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Av de 20 faktorerna i HCR-V3 hade 15 faktorer ICC(1,2) ≥ .80, se Tabell 11. 

Bedömningarna hade för R-delen (ICC(1,2) = .65, p = .002, 95% CI [.29, .83]) 

signifikant lägre överensstämmelse än H-delen (ICC(1,2) = .93, p = .001, 95% CI [.86, 

.97]), och C-delen (ICC(1,2) = .93, p = .001, 95% CI [.85, .97]).  Den starkaste 

korrelationen mellan användarnas bedömning påvisades för faktor H5 ”Alkohol- eller 

drogproblem” (ICC(1,2) = 98, p = .001, 95% CI [.96, .99]), och den minst starka 

korrelationen för faktor R2 ”Bristfällig planering avseende livssituation” (ICC(1,2) = 

.59, p = .010, 95% CI [.14, .80]). Den sammanfattande riskbedömningen (ICC(1,2) = 

.76, p = .001, 95% CI [.48, .89]) hade lägre interbedömarreliabilitet än totalpoängen 

(ICC(1,2) = .94, p = .001, 95% CI [.88, .97]. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka interbedömarreliabilitet för HCR-V3 i en rätts-

psykiatrisk kontext. Resultatet visar på att användarnas bedömning av risk för våld med 

HCR-V3 har hög interbedömarreliabilitet. Det finns överrensstämmelse mellan enskilda 

användares bedömning och Golden Standard, mellan två enskilda bedömare, och för 

samtliga bedömare. Huvudfaktorerna indikerar på högre grad av överensstämmelse än 

relevansfaktorerna, och högre grad av överensstämmelse påvisas mellan bedömare och 

Golden Standard än mellan två enskilda bedömare. Delpoängen på H-delen och C-delen 

uppvisar överlag högre interbedömarreliabilitet än delpoängen på R-delen. 

Hög interbedömarreliabilitet för huvudfaktorerna 

Resultatet med hög interbedömarreliabilitet för totalpoängen på huvudfaktorerna är i 

linje med interbedömarreliabilitetsstudier på HCR-20 (Belfrage, 1998; Dernevik, 1998; 

de Vogel & de Ruiter, 2004; Douglas et al., 2003; Pedersen et al., 2010; Strand et al., 

1999). Interbedömarreliabilitet för två av tre bedömarpar är hög för totalpoängen på 

HCR-V3 (τb= .79 resp. τb = .88), vilket kan jämföras med resultat som erhållits med 

samma analysmetod för HCR-20 (jämför τb = 69; Strand et al., 1999). 

Överensstämmelsen i hur samtliga bedömare skattar med HCR-V3 är mycket hög för 

totalpoängen och hög för den sammanfattande riskbedömningen (ICC(1,2) = .94 resp. 

ICC(1,2) = .76). Detta korresponderar med forskningsresultat som Douglas et al. (2003) 

rapporterade för HCR-20 (ICC(1,2) = .92 resp. ICC(1,2) = .76). Jämförelse av 

interbedömarreliabilitet på HCR-V3 och HCR-20 indikerar därmed att bedömningar 

med HCR-V3 blir lika överensstämmande som bedömningar genomförda med HCR-20.  
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Den kritik som har riktats mot att riskbedömningar med den strukturerade professionella 

bedömningsansatsen kan vara godtycklig och subjektiv (Belfrage, 2008a), kan för 

huvudfaktorerna i HCR-V3 tillbakavisas till följd av den höga graden av 

överensstämmelsen mellan bedömarna. Den höga överensstämmelsen i HCR-V3 torde 

inte härröra från att alla patienter överlag skattas lika, med antingen låga eller höga 

poäng på huvudfaktorerna. Detta eftersom det för en stor del av riskfaktorerna i Golden 

Standard finns en spridning i skattningen vilket tyder på att bedömarna noga övervägt 

riskfaktorerna specifikt för varje patient.   

Lägre interbedömarreliabilitet för R-delen 

Forskning på HCR-20 har indikerat på lägre interbedömarreliabilitet för R-delen och C-

delen, än för H-delen (Belfrage, 1998; de Vogel & de Ruiter, 2004; Douglas et al., 

2003), och Dernevik (1998) erhöll endast icke-signifikanta resultat för överens-

stämmelse mellan bedömare för C-delen och R-delen. Riskbedömarna vid 

Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall är mindre överensstämmande i bedömningen med 

HCR-V3 på delpoängen för R-delen än i bedömningen av delpoängen för både H-delen 

och C-delen. Inget bedömarpar hade signifikant överensstämmelse för delpoängen för 

R-delen, men i ICC-beräkningen för samtliga användare fanns överensstämmelse för R-

delens delpoäng, även om överensstämmelsen var lägre än för både delpoängen på H-

delen och på C-delen. Lägst interbedömarreliabilitet för samtliga användare har faktor 

R2 “Bristfällig planering avseende livssituation”. Den faktorn har reviderats från HCR-

20, men även i HCR-20 var R2 "Brist på professionell tillsyn" en av de faktorer som 

uppvisade lägst interbedömarreliabilitet (Belfrage, 1998; de Vogel & de Ruiter, 2004). 

Den lägre överensstämmelsen på R-delen kan bero på att dessa faktorer är dynamiska. 

För att skatta dynamiska faktorer krävs det mer ställningstagande av användaren, än för 

H-delens statiska faktorer (Belfrage, 1998; Douglas & Reeves, 2010). Eftersom 

informationen som krävs för att skatta riskfaktorerna i H-delen till stor del finns att 

finna i patientens journal (Belfrage & Fransson, 2008) innebär det således ett mindre 

ställningstagande av användaren i att bedöma huruvida en historisk riskfaktor föreligger 

hos patienten eller ej. Vid bedömningen av faktorerna på R-delen kan användaren ta 

ställning till och lägga vikt vid olika förhållanden. Till exempel kan lägre 

överensstämmelse på faktor R2 "Bristfällig planering avseende livssituation" härröra 

från att en bedömare inte anser att planeringen kring patienten är bristfällig eftersom 

patienten är intagen för vård. En annan bedömare kanske istället anser att planeringen är 
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bristfällig om det finns riskrelaterade störningsmoment på vårdavdelningen som kan 

komma att orsaka riskhanteringsproblem. Ställningstagandet av de dynamiska 

faktorerna i R-delen kan således bidra till lägre överensstämmelse mellan användare. 

Även C-delen är dynamisk, men i ICC-beräkningen har delpoängen på C-delen lika hög 

interbedömarreliabilitet som delpoängen på H-delen, vilket kan tyda på att R-delens 

lägre interbedömarreliabilitet föranleds av något mer än att faktorerna är dynamiska.  

I R-delen skall användaren bedöma hur patienten förhåller sig till mål och långsiktig 

planering inför dennes framtid (Douglas et al., opublicerat manus), vilket också kan 

föranleda en lägre grad av överensstämmelse mellan bedömarna på R-delen. Att 

bedöma hur en individ kommer att vara i framtiden kan tänkas kräva mer av användaren 

än att för H-delen kontrollera hur individen tidigare varit, och för C-delen bedöma hur 

individen är för tillfället. Trots eventuella svårigheter att bedöma faktorerna i R-delen, 

visar studien på att R-delen har acceptabel interbedömarreliabilitet. 

Hög interbedömarreliabilitet för faktor H5 ”Alkohol eller drogproblem” 

En riskfaktor som positivt utmärker sig i undersökning av interbedömarreliabilitet på 

HCR-V3 är faktor H5 “Alkohol- eller drogproblem”. Överensstämmelsen för 

huvudfaktorn är mycket hög mellan enskilda bedömare och Golden Standard, samt även 

mellan två enskilda bedömare. Den höga graden av överensstämmelsen visar sig också i 

ICC-beräkningen för samtliga bedömare, där H5 har högst överensstämmelse av alla 

faktorer. Även för relevansfaktor H5 finns hög grad av överensstämmelse i angivelse av 

relevans mellan bedömarna. Det finns således i samtliga beräkningar en signifikant 

överensstämmelse mellan alla bedömare i bedömningen av faktor H5. 

Enligt det deskriptiva resultatet av poängfördelningen i Golden Standard, är det en 

relativ jämn fördelning i bedömningen av faktor H5, både gällande skattningen av 

huvudfaktorn och huruvida den anses relevant eller icke-relevant för riskhantering. 

Spridningen i bedömningarna tyder på att patienturvalet är heterogent vad gäller 

alkohol-/drogproblem, den höga överensstämmelsen torde således härröra från en 

verklig överensstämmelse bedömarna emellan. Den höga överensstämmelsen kan 

visserligen bero på att faktor H5 är en statisk faktor som ofta dokumenterats i 

patientjournalen vilket underlättar för bedömaren att ta ställning till och bedöma 

omfattningen av patientens missbruksproblematik. Att bedömarna är i så hög grad 

överens i bedömningen av faktor H5 anses vara mycket gynnsamt för klinikens 
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riskhantering eftersom samsjuklighet mellan psykossjukdom och alkohol-/drogmissbruk 

ökar individens våldsbenägenhet, vilket exempelvis har påvisats av Fazel et al. (2009). 

 

Sammanfattande riskbedömning – lägre interbedömarreliabilitet än totalpoängen 

Den sammanfattande riskbedömningen i strukturerade professionella riskbedömnings-

instrument som HCR-20 har visat på god prediktiv validitet, samt visat på stor betydelse 

för riskhantering av våld i den kliniska verksamheten (Douglas et al., 2003; Pedersen et 

al., 2010). Även om ett bedömningsinstrument har hög validitet är det dock föga 

behjälpligt i riskhanteringsarbetet om instrumentet har låg interbedömarreliabilitet 

(Ennis & Litwack, 1974). I ICC-beräkningen indikeras att den sammanfattande 

riskbedömningen i HCR-V3 har lägre interbedömarreliabilitet än totalpoängen. 

Gentemot Golden Standard har Bedömare A, B, och C, signifikant hög överens-

stämmelse på den sammanfattande riskbedömningen, Bedömare D saknar dock detta. 

Det kan bero på att Bedömare D, till skillnad från de övriga bedömarna, i samtliga 

bedömningar har angett en sammanfattande riskbedömning, och dessutom möjligen 

tenderar att skatta högre våldsrisk. Att Bedömare D är mindre enig med de andra 

bedömarna visade sig även mellan bedömarparen där endast Bedömarpar A och B har 

signifikant överensstämmelse på den sammanfattande riskbedömningen, och inte 

Bedömarpar A och D, eller Bedömarpar C och D.  

Emellertid visar ICC-beräkningen för den sammanfattande riskbedömningen ändå 

signifikant överensstämmelse, vilket därmed antyder att skillnaden mellan Bedömare D 

och övriga tre bedömare inte är markant. Så trots att den sammanfattande risk-

bedömningen visar på lägre interbedömarreliabilitet än totalpoängen, så har den 

sammanfattade riskbedömningen ändock hög interbedömarreliabilitet, ett resultat i 

likhet med studier på HCR-20 (Douglas et al., 2003; Pedersen et al., 2010).  

Högre överensstämmelse gentemot Golden Standard 

Resultatet indikerar på högre överensstämmelse mellan en enskild bedömare och 

Golden Standard, än mellan två enskilda bedömare i ett bedömarpar. I Golden Standard 

har bedömarna gemensamt diskuterat kring riskbedömningen av patienten. Kompetenta 

tränade riskbedömare som gemensamt överlägger och resonerar kan öka pålitligheten i 

bedömningar av risk för våld (se exv. Belfrage, 1998; Dernevik, 1998; de Vogel & de 

Ruiter, 2006). Den högre överensstämmelsen kan därigenom bero på att Golden 

Standard är en gyllene medelväg mellan bedömarna.  
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Enskilda användare kanske inte belyser patienten från flera olika synvinklar (de Vogel 

& de Ruiter, 2004), eftersom bedömaren utifrån sitt perspektiv uppfattar patienten med 

utgångspunkt i egen tidigare erfarenhet och kunskap. När användarna gemensamt 

bedömer en patient vidgas perspektivet och bedömningen blir således en sammanväg-

ning av bedömarnas gemensamma kunskap och erfarenhet. Att enskilda bedömare 

korreleras mot Golden Standard kan således ge högre interbedömarreliabilitet än för be-

dömarparen, eftersom båda bedömarna varit delaktiga i Golden Standardbedömningen.   

Att det är högre överensstämmelse mellan bedömarna och Golden Standard än mellan 

två enskilda bedömare i ett bedömarpar, kan också bero på att bedömparens inbördes 

överensstämmelse beräknades på färre patientbedömningar. Fler bedömningar i ana-

lysen hade ökat sannolikheten för att uppnå mer säkra och tillförlitliga resultat (Pagano, 

2010). Resultatet att överensstämmelsen är högre mellan bedömare och Golden 

Standard än mellan två enskilda bedömare, bör därför beaktas med viss försiktighet. 

Betydelse av relevansfaktorerna 

De nya relevansfaktorerna i HCR-V3 ämnar synliggöra de mest relevanta 

individspecifika riskfaktorerna för att därigenom möjligöra bättre individanpassade 

riskhanteringsåtgärder för att minska patientens våldsbenägenhet (Douglas et al., 

opublicerat manus). Resultatet visar på lägre interbedömarreliabilitet för relevans-

faktorerna än för huvudfaktorerna. På liknande sätt som för huvudfaktorerna, är det 

högre överensstämmelse i angivelsen av relevans mellan en enskild bedömare och 

Golden Standard, än mellan två bedömare. Det fanns även en ojämnhet i interbedömar-

reliabilitet för relevansfaktorerna, vissa faktorer gav hög överensstämmelse, medan 

andra faktorer helt saknade överensstämmelse mellan bedömarna, och för ytterligare 

andra faktorer var överensstämmelse inte beräknelig.  

 

Att överensstämmelsen är lägre för bedömarna i angivelsen av relevans, än för 

bedömning av huvudfaktorerna, kan delvis bero på att de bedömarna inte är förtrogna 

med att ange faktorns relevans för riskhantering. På grund av att relevansen angavs 

dikotomt som relevant eller icke-relevant, finns även en ovisshet i huruvida bedömarna 

verkligen beaktat om riskfaktorn var relevant för patienten. Med tanke på den skeva 

fördelningen i angivelsen av relevans, kan den lägre överensstämmelsen därmed också 

bero på att det förekommit att bedömarna inte tagit ställning i de fall där relevansfaktorn 
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angetts som icke-relevant. Till exempel har aldrig faktor R3 “Bristfälligt personligt stöd 

och hjälp” i Golden Standardbedömningarna angetts vara relevant för riskhantering. 

 

Andra riskbedömningsinstrument har också använt sig av tekniken att uppmärksamma 

relevanta riskfaktorer. Det strukturerade professionella riskbedömningsinstrumentet för 

partnervåld, SARA, inkluderade kritiska faktorer liknande relevansfaktorerna i HCR-

V3. De kritiska faktorerna skulle belysa vilka faktorer som var starkt riskrelaterade, och 

dessa angavs dikotomt; kritiskt eller icke-kritiskt (Kropp & Hart, 2000). Överens-

stämmelsen för de kritiska faktorerna var låg vilket Kropp och Hart (2000) förklarade 

med att de kritiska faktorerna inte angetts frekvent. Det var alltså i likhet med resultatet 

av interbedömarreliabilitet på relevansfaktorerna i HCR-V3. De kritiska faktorerna har 

sedermera uteslutits i senare reviderade versioner av SARA (se exv. SARA:SV; 

Belfrage, 2008b). De dikotomt angivna kritiska faktorerna i SARA ansågs således inte 

vara en användbar teknik för att uppmärksamma riskfaktorer av särskild vikt. 

Den nämnda osäkerheten i huruvida bedömarna verkligen har tagit ställning till om en 

faktor är relevant eller icke-relevant, leder till att studien brister i tillförlitlighet på 

interbedömarreliabilitetsanalys av relevansfaktorerna. Dessutom ansåg de erfarna 

bedömarna på Rättspsykiatriska regionkliniken att tregradig skattning av 

relevansfaktorer komplicerar riskbedömningsarbetet och efterföljde därmed inte 

instruktionerna i HCR-V3manualen. Detta tillsammans med en lägre interbedömar-

reliabilitet på relevansfaktorerna, tyder på att relevansfaktorerna inte riktigt fullgör sitt 

syfte med att underlätta för riskhantering, och att relevansfaktorerna för mindre erfarna 

användare inte skulle göra HCR-V3 mer användarvänligt. 

Studiens styrkor och begränsningar 

Validitet. Om studien verkligen undersökt interbedömarreliabilitet, det som var avsett 

att undersökas, har studien validitet eftersom resultatet då är förenligt med den verkliga 

och sanna överensstämmelsen mellan bedömarna (Denscombe, 2011; Jacobsen, 2009). 

Studiens validitet har begränsats av bedömarnas myckna erfarenhet av HCR-20 

eftersom resultatet av hög interbedömarreliabilitet kan härstamma från bedömarnas 

vana med HCR-20. Det är möjligt att bedömarna projicerat betydelse och innebörd från 

riskfaktorerna i HCR-20 till de reviderade riskfaktorerna i HCR-V3, det innebär att risk 

finns att studien därmed undersökt interbedömarreliabilitet för faktorerna i HCR-20, och 

inte faktorerna i HCR-V3. Därutöver är bedömarna i studien möjligtvis inte ett 
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representativt urval för alla kommande användare av HCR-V3 på grund av bedömarnas 

myckna erfarenhet av att göra riskbedömningar. Bedömarnas representativitet kan 

således ha påverkat resultatets generaliserbarhet (Bryman, 2007; Denscombe, 2011), 

men med tanke på att den här studiens resultat liknar resultat från studier på interbe-

dömarreliabilitet för HCR-20, så anses ändå bedömarurvalet kunna vara representativt. 

 

Studiens validitet kan även ha påverkats av att patienturvalet innehöll både kvinnor och 

män. Kritik har riktats mot att riskbedömningsinstrument varken utvecklats för, eller är 

tillämpbart på kvinnor (SBU, 2005), det kan ha påverkat validiteten eftersom 

interbedömarreliabilitet inte kan undersökas för ett instrument som inte är tillämpbart på 

urvalet. HCR-20 har dock visat sig vara ändamålsenligt på kvinnor eftersom 

riskbedömningsinstrumentet påvisats ha både god validitet och interbedömarreliabilitet 

på kvinnliga rättspsykiatripatienter (de Vogel & de Ruiter, 2005; Strand & Belfrage, 

2001). Detta indikerar på att även den reviderade versionen HCR-V3 är tillämplig för 

riskbedömningar av kvinnors våldsbenägenhet, och att studiens validitet därför inte bör 

ha påverkats av att urvalet inkluderade både män och kvinnor.  

Förutom att patienturvalet i studien innefattade både män och kvinnor, så innefattar 

urvalet patienter tvångsvårdade både enligt LRV (1991:1129) och enligt LPT 

(1991:1128). LPT-patienterna kan medföra att urvalet möjligen inte är helt repre-

sentativt för alla urval av rättspsykiatripatienter. HCR-20 har dock påvisats ha inter-

bedömarreliabilitet även i urval av tvångsvårdade allmänpsykiatripatienter (Douglas, 

Ogloff, Nicholls & Grant, 1999).  Dessutom är medelpoängen för Golden Standard-

bedömningarna med HCR-V3 i likhet med hur medelpoäng för HCR-20 fördelats i risk-

bedömningar bland rättspsykiatripatienter (se exv. de Vogel & de Ruiter, 2004; 

Pedersen et al., 2010), vilket gör att patienturvalet kan anses representativt för 

rättspsykiatrisk kontext.  

Reliabilitet. Om studiens undersökning av bedömarnas överensstämmelse är till-

förlitlig, och inte påverkad av slumpmässiga mätfel, har studien reliabilitet (Denscombe, 

2011; Jacobsen, 2009). Reliabilitet hotas då felaktiga eller ofullständiga statistiska 

analysmetoder används samt vid felaktiga tolkningar av resultatet. Det är möjligt att det 

för studien finns bättre passande analysmetoder, och mer fullständiga och reliabla 

tolkningar av resultatet, men utifrån studiens begränsade tidsram användes de 

psykometriska metoder och tolkningar som ansåg vara de mest lämpliga och korrekta 
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för materialet. Interbedömarreliabilitetsstudien utfördes gemensamt av de två 

författarna, vilket anses öka studiens reliabilitet, dels genom samarbetet i utformandet 

av studiens design, och dels genom att resultatet har tolkats ur två perspektiv och 

därigenom minskat risken för mätfel. 

Ett reliabilitetsproblem är dock risken att i statistiska analyser begå Typ I fel; att erhålla 

resultat som egentligen inte finns, och Typ II fel; att inte upptäcka faktiska verkliga 

resultat (Pagano, 2010; Siegel & Castellan Jr., 1988). De statistiska metoderna Cohen’s 

Κ och Kendall’s τb baserades på variansanalys vilket medförde att överensstämmelsen 

inte var beräknelig för alla faktorer då bedömningarna saknade tillräcklig spridning i 

några faktorer. Det gör att det kan finnas risk för att Typ II fel begåtts och att 

interbedömarreliabilitet, främst för relevansfaktorerna, de facto är högre än vad som 

påvisats. Det omfattande antal signifikanta resultat som erhållits för huvudfaktorerna 

medför ändock att det anses osannolikt att Typ II fel begåtts i analysen av 

huvudfaktorerna. Med ett större antal genomförda bedömningar hade dock analysens 

tillförlitlighet ökat genom en större sannolikhet att upptäcka faktiska resultat av 

interbedömarreliabilitet, och därmed gett lägre risk för Typ II fel (Pagano, 2010). 

Risken för att ett Typ I fel skall ha begåtts anses ringa eftersom analyserna överlag 

generade resultat med starka korrelationer av hög signifikansnivå, och eftersom 

resultatet dessutom är i linje med vad studier funnit på HCR-20.  

Slutsats 

I enlighet med hypotesen påvisas hög interbedömarreliabilitet för HCR-V3, den tredje 

reviderade versionen av riskbedömningsinstrumentet HCR-20. Studiens resultat tyder 

därför på att HCR-V3, baserad på den strukturerade professionella bedömningsansatsen, 

understödjer och vägleder användaren av bedömningsinstrumentet så att 

riskbedömningar blir överensstämmande. Resultatet indikerar på att relevansfaktorerna 

har lägre interbedömarreliabilitet än huvudfaktorerna samt att användarnas skattning av 

relevansfaktorerna är bristfällig.  Detta gör att relevansfaktorer förmodligen inte skulle 

bidra till att HCR-V3 blir mer användarvänligt. Den mycket höga 

interbedömarreliabilitet som påvisas i användarnas bedömning av huvudfaktorerna 

möjliggör dock att HCR-V3 anses tillämplig som del i arbetet med riskhantering i 

rättspsykiatrisk verksamhet - för prevention av våld. 
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Förslag på vidare forskning 

För det första vore det önskvärt att vidare forskning utvärderar validitet för HCR-V3. 

En uppföljning av de patienter som riskbedömdes i den här studien skulle kunna påvisa 

om HCR-V3 har hög prediktiv validitet gällande återfall i våldsbrott, samt huruvida 

Golden Standardbedömningen har högre prediktiv validitet än en enskild användares 

bedömning. För det andra vore det önskvärt om vidare forskning utvärderar betydelsen 

av användarnas tidigare erfarenhet när de riskbedömer med HCR-V3. En 

uppföljningsstudie med oerfarna användare skulle öka generaliserbarheten av 

interbedömarreliabilitet för HCR-V3, eftersom bedömarna i den här studien möjligtvis 

inte är helt representativa för alla användare inom klinisk rättspsykiatrisk verksamhet. 
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