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Sammanfattning 
Varje dag utförs riskbedömningar inom rättspsykiatri och kriminalvård. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka det vetenskapliga underlaget för riskbedömningar. 

Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av i vilka sammanhang riskbedömningar 

används och den traditionella uppfattningen av hur området och instrumenten har 

utvecklats. Sedan följer en genomgång av olika studier som behandlar 

bedömningarnas träffsäkerhet generellt samt mellan olika generationer av 

bedömningar. Därnäst redovisas och framförs kritik mot validiteten i Psychopathy 

Checklist Revised (PCL-R, Hare, 1991) och dess tillämpning inom riskbedömningar. 

Avslutningsvis analyseras psykopatibegreppet utifrån Ian Hackings teorier om 

”human kinds” och ”loopingeffekter” och det förs en kort diskussion av tänkbara 

konsekvenser av och farhågor kring användningen av PCL-R och psykopatibegreppet 

generellt. 

 

 

Abstract 
Every day, forensic risk assessments are carried out. The aim of this thesis was to 

evaluate their scientific grounds. Initially, a short description of the contexts in which 

risk assesments are carried out, as well as a description of the historical development 

of risk assesment instruments are provided. A summary of evaluations of different 

types of risk assessments and their predictive validity is presented, followed by a 

critique on the validity of the Psychopathy Checklist Revised (PCL-R, Hare, 1991) 

and its use in risk assesments. The psychopathy construct is analysed in relation to Ian 

Hacking’s theories of human kinds and looping effects and potential risks and 

consequences of the application of PCL-R and the psychopathy construct are 

discussed. 

 

Keywords:	  HCR-20,	  Human	  kinds,	  Looping	  effects,	  PCL-R,	  Psycopathy,	  Risk,	  Validity,	  

VRAG.
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Inledning	  
Det är svårt att sia – särskilt om framtiden. Trots det har människor i alla tider försökt 

skaffa sig kunskap om framtiden i syfte att kunna kontrollera den. I avsaknad av säker 

kunskap är en tillförlitlig uppskattning det nästbästa alternativet. Under det tjugonde 

århundradet har statistiska metoder blivit alltmer utbredda, och riskbedömningar 

baserade på statistik är numera en rutinartad företeelse i många delar av samhället. 

Rättsväsendet är inget undantag, snarare ett av de främsta exemplen på detta. Varje 

dag används riskbedömningar inom både kriminalvården och rättspsykiatrin som ett 

led i beslutsfattandet angående dömda brottslingars framtid.  

 

Ju mer vardaglig en företeelse blir, desto mindre tenderar vi att ifrågasätta inte bara 

dess förekomst i olika sammanhang, utan även själva dess natur. I själva verket borde 

det vara tvärtom. Det alltmer utbredda användandet av riskbedömningar aktualiserar 

behovet av en granskning av de vetenskapliga premisserna som bedömningarna vilar 

på, samt hur tillförlitliga de faktiskt är. Det är vad denna uppsats har som sitt syfte. 

	  

Varför gör man riskbedömningar? 
Att identifiera orsakerna till samt förebygga brott är centrala aspekter av den 

kriminologiska vetenskapen (Sarnecki, 2009, s.51). Bland andra Cohen och Piquero 

(2009) har gjort försök att uppskatta samhällets kostnader för brottslighet och 

beräknar att en notorisk återfallsförbrytare (15 eller fler kontakter med polisen) redan 

vid 26 års ålder kan ha kostat samhället minst 20 miljoner kronor. Detta är i sig ett 

starkt argument för betydelsen av brottsförebyggande arbete. Utöver de rent 

ekonomiska kostnaderna orsakar brottslighet även mänskligt lidande och kan bidra till 

otrygghet. Främst drabbas brottsoffren, men även den som dömts för brott kan 

uppleva en rad negativa konsekvenser utöver själva straffet. Förutom de störningar i 

relationen till familj och andra sociala relationer som ett frihetsberövande innebär, 

förekommer ofta även svårigheter att skaffa sig jobb och försörjning, vilket i sin tur 

kan leda till utanförskap och ny kriminalitet. Ca 40 % av alla som dömts för brott 

återfaller inom en treårsperiod efter avtjänat fängelsestraff eller annan påföljd 

(Brottsförebyggande rådet (Brå), 2012). Det är därför av stor betydelse att fastställa 

behandlingsbehoven hos intagna såväl som återfallsrisken hos personer som står inför 
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frigivning för att kunna rikta förebyggande insatser och fatta rätt beslut vid 

exempelvis villkorlig frigivning. 

 

I 293 domslut 2011 var rättspsykiatrisk vård huvudpåföljd (Brå, 2012). Vid årsskiftet 

2010/11 vårdades 909 personer enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), och år 

2010 utskrevs 824 individer som vårdats enligt LRV (Socialstyrelsen, 2012). 

Eftersom personer som dömts till rättspsykiatrisk vård inte sällan har begått grova 

våldsbrott (Socialstyrelsen, 2002) och dessutom oftast lider av psykisk ohälsa vilken i 

sig kan vara en riskfaktor för återfall, är det av avgörande betydelse att en utförlig 

riskbedömning görs inför ett eventuellt beslut om utskrivning samt att 

riskbedömningarna håller hög kvalitet. Detta för att skydda samhället och potentiella 

brottsoffer mot nya brott, men även för att erbjuda den psykiskt störda brottslingen 

adekvat behandling för att hindra denna i att återfalla i våld eller annan brottslighet. 

 

Vem utför riskbedömningar och i vilka sammanhang? 

Kriminalvård 
Alla som dömts till ett fängelsestraff om fyra år eller mer, påbörjar sin verkställighet 

vid Riksmottagningen vid Kumlaanstalten (män) eller Hinseberg (kvinnor) där en 

utredning genomförs av ett team bestående av riskbedömningsutredare, 

kriminalvårdare och eventuellt psykologer. Utredningen ligger till grund för en risk- 

och behovsprofil som främst syftar till att utgöra underlag för beslut angående vilka 

villkor som ska gälla för verkställigheten, exempelvis angående utevistelser eller 

särskilda restriktioner. Riskbedömningar utgör således ett viktigt redskap i 

Kriminalvårdens arbete med verkställighetsplanering. Riskbedömningar utförs även 

dagligen inom Kriminalvården i samband med exempelvis förflyttningar, beslut om 

placering eller permissioner (Andershed & Wirius, 2010, s.64). 

 

Rättspsykiatri 
Riskbedömningar utgör en komponent i de rättspsykiatriska undersökningar (RPU) 

som utförs enligt lagen om rättspsykiatriska undersökningar (LRU). En RPU utförs på 

begäran av domstol när det finns misstanke om att ett brott som kan leda till 

fängelsepåföljd har begåtts under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Det 
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innefattar i första hand psykotiska tillstånd, depressioner med självmordsrisk och 

starkt tvångsmässiga beteenden (Rättsmedicinalverket, 2011). Av brottsbalken (BrB) 

(30 kap, 6§) framgår det att den som har begått ett brott under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. 

Rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl1. Därför kan 

domstolen bestämma att det ska utföras en så kallad § 7-undersökning (ibland även 

kallad ”liten sinnesundersökning”) som har till avsikt att klarlägga huruvida det finns 

ett behov av en RPU. En § 7-undersökning utförs av en psykiatriker och genomförs på 

ett par timmar. I jämförelse tar en RPU minst fyra veckor och utförs av ett team av 

läkare, psykolog, socialutredare och omvårdnadspersonal (Rättsmedicinalverket, 

2009). Eftersom syftet med en RPU är att avgöra om den misstänkta är lämplig för att 

avtjäna ett fängelsestraff, utförs endast RPU när brottet i fråga kan straffas med 

fängelse. 2 

 

BrB kap 31 3§ säger att [h]ar brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning, får rätten besluta att särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) 

om rättspsykiatrisk vård skall äga rum vid vården, om det till följd av den psykiska 

störningen finns risk för att han återfaller i brottslighet, som är av allvarligt slag. En 

RPU bedömer även risken för återfall i allvarlig brottslighet, vilket ligger till grund 

för beslut om den efterföljande vården ska vara förenad med särskild 

utskrivningsprövning. Om det föreligger särskild utskrivningsprövning, måste frågan 

om utskrivning behandlas av Förvaltningsrätten, i övriga fall kan chefsöverläkaren 

ensam fatta beslut om vården. År 2002 var ca 80 % av fallen av rättspsykiatrisk vård 

förenade med särskild utskrivningsprövning (Socialstyrelsen, 2002). Ca 90 % av de 

som genomgår en RPU är män, och de vanligaste brottsmisstankarna är våldsbrott och 

sexualbrott. Medelåldern för de undersökta är ca 30 år (Rättsmedicinalverket, 2010). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Synnerliga skäl kan till exempel vara om ett mycket allvarligt brott har begåtts under 
inflytande av ett hastigt övergående psykostillstånd, eller om den misstänkta själv har 
framkallat tillståndet genom intag av rusmedel (Rättsmedicinalverket, 2009).	  
2	  Det förekommer ibland en diskussion kring fängelse och vård, inte minst när 
vårdtiden blir kortare än vad en fängelsepåföljd hade varit. Straff får den som kan 
anses ansvarig för sina handlingar, och den släpps när straffet har avtjänats. Den som 
begått brott under påverkan av en psykisk sjukdom är inte ansvarig för sina 
handlingar. Den som är sjuk ska dömas till vård, och vården ska avslutas när det inte 
längre föreligger ett vårdbehov. 	  
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Både § 7-undersökningar och RPU genomförs av Rättsmedicinalverket (RMV). RMV 

genomför årligen ca 1700 § 7-undersökningar och 550 RPU, varav ca 300 leder till att 

den misstänkta överlämnas till vård. RMV utför riskbedömningar som en del av RPU 

men även i samband med omvandling av livstids fängelse till tidsbestämda straff 

enligt förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid. Här syftar 

riskbedömningen till att förutsäga risken för att den sökande ska återfalla i brottslighet 

(Rättsmedicinalverket, 2009). 

 

Sammanfattningsvis kan man således konstatera att riskbedömningar används flitigt 

inom många delar av rättsväsendet, och att de utgör beslutsunderlag för viktiga 

avgöranden rörande människors framtid. Som det kommer att framgå, har det gjorts 

flera utvärderingar av olika verktygs prediktionsförmågor och användbarhet, medan 

ett mindre utforskat område är den egentliga vetenskapliga grunden för samma 

verktyg. Enligt både kriminologiska och sociologiska teorier kan riskbedömningar 

och den begreppsapparat de representerar få konsekvenser som sträcker sig bortom 

den enskilde individen. Därför är det angeläget att undersöka den vetenskapliga 

grunden för de bedömningar som görs varje dag i olika delar av rättsväsendet.  

 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera den vetenskapliga grunden för de 

riskbedömningar som görs idag inom svensk rättspsykiatri och kriminalvård. Med 

utgångspunkt i en genomgång av den traditionella historieskrivningen kring området 

och dess utveckling, kommer jag titta på det arbete som gjorts inom Sverige för att 

utvärdera de praktiker som används inom svensk rättspsykiatri och kriminalvård och 

vilka slutsatser man kommit fram till. Utifrån resultaten och framförallt de svagheter 

som utvärderingarna påpekat, kommer jag sedan diskutera historieskrivningen på 

området samt utvärderingarnas resultat utifrån en vetenskapsfilosofisk vinkel. 

Dessutom vill jag specifikt undersöka psykopatibegreppets roll och den vetenskapliga 

grunden för användandet av psykopatibegreppet i riskbedömningssammanhang. Vad 

bidrar psykopatibegreppet med i riskbedömningssammanhang, och till vilket pris?  
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Avgränsningar 
De två mest använda och samtidigt mest utvärderade riskbedömningsinstrument är 

Violence Risk Appraisal Guide (VRAG; Harris, Rice, & Quinsey, 1993) och 

Historical Clinical Risk (HCR-20; Webster et al., 1995). Jag har valt att endast 

behandla HCR-20 och PCL-R i denna uppsats, eftersom HCR-20 används och har 

använts mer i Sverige än VRAG. Diskussionen om PCL-R och psykopati som 

begrepp har dock relevans både i förhållande till VRAG och till HCR-20 (samt det 

stora antalet övriga riskbedömningsinstrument där PCL-R ingår) eftersom PCL-R 

utgör en viktig del av båda instrument.  

 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen faller i tre delar, varav den första är tänkt att utgöra en introduktion till 

området och det konventionella synsättet på användningen av riskbedömningar. Jag 

kommer att redovisa den traditionella historieskrivningen kring utvecklingen av 

arbetssätt och instrument för att ge läsaren en grundläggande förståelse för området 

och en basis för att förstå frågeställningen. I uppsatsens andra del kommer jag att 

redovisa utvärderingar av och framföra kritik mot vissa av de instrument och 

arbetssätt som beskrivits i första delen. I tredje delen ska jag, med utgångspunkt i 

kritiken, försöka ge andra perspektiv på några av de etablerade ”sanningar” som 

återgetts i första delen samt sätta in kritiken i ett större sammanhang. 

Metod och arbetssätt 
Utgångspunkten när jag påbörjade uppsatsarbetet var frågan om riskbedömningar 

fungerar enligt avsikten, dvs. bidrar riskbedömningar till att förebygga återfall i våld 

och brottslighet. Jag tog utgångspunkt i mina egna förkunskaper från tidigare studier 

och gick således in i uppsatsarbetet med en förförståelse som var präglad av den 

traditionella historieskrivningen på området och uppfattningen att utvecklingen från 

ostrukturerade kliniska bedömningar till instrumenterade bedömningar speglar en 

metodologisk förfining som lett till större träffsäkerhet och bedömningar av högre 

kvalitet. Jag insåg snabbt att flera stora utvärderingsstudier med fokus på träffsäkerhet 

och prediktionsvärde redan gjorts i Sverige, och dessutom i betydligt större skala än 

vad jag skulle ha möjlighet att göra inom ramarna för en kandidatuppsats, och 
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övergav därför ambitionen om att ge ytterligare ett likadant svar på samma fråga. Men 

jag blev även uppmärksam på att dessa utvärderingar såväl som övrig forskning 

fokuserade ensidigt på nyttovärdet av olika instrument och arbetssätt och att själva 

premisserna för bedömningarna inte problematiserades. De grundläggande 

premisserna för instrumentens vetenskaplighet, dvs. validitetsfrågan, varken 

diskuterades eller ifrågasattes, liksom flera intressanta delsvar på den ursprungliga 

frågan om träffsäkerhet lämnades outforskade. Därför bestämde jag mig för att 

fokusera mitt arbete på dessa mindre undersökta områden. På så sätt speglar arbetet 

med denna uppsats en kvalitativ forskningsprocess så som den beskrivs av Backman 

(2008, s.58ff) där den specifika frågeformuleringen har utvecklats fortlöpande under 

datainsamlingen och i takt med att min förståelse av området har växt.  

 

Eftersom psykopati är en faktor i de flesta etablerade riskbedömningsinstrument och 

då psykopati ofta nämns i riskbedömningssammanhang som en viktig enskild 

riskfaktor för våld och brottslighet, väcktes även ett specifikt intresse hos mig för 

frågan om psykopatidiagnosens vetenskaplighet och samhälleliga betydelse. Den 

kanadensiska vetenskapsfilosofen Ian Hacking har under många år studerat sociala 

konstruktioner och klassifikationer inom human- och samhällsvetenskaperna. Under 

samlingsrubriken Making up People (se bl.a. Hacking, 1986) har han producerat ett 

stort antal vetenskapliga texter vilka analyserar den sociala konstruktionen av psykisk 

sjukdom och andra avvikelser från samhällets normer. Med hjälp av det teoretiska 

ramverkar som Hacking har skapat är det möjligt för mig att undersöka frågan om 

psykopatidiagnosens vetenskaplighet och framförallt den samhälleliga betydelsen av 

dess tillämpning i riskbedömningssammanhang. Det finns även en del material att 

hämta i Hackings författarskap när det gäller frågan om vilka krafter som drivit 

utvecklingen av riskbedömningar och deras roll i rättssystemet. 

 

Urval av texter 
Vad gäller valet av vetenskapliga artiklar att behandla i uppsatsen har jag försökt gå 

mer öppet till väga. Då uppsatsens inriktning legat fast, har jag sökt specifikt efter 

artiklar om PCL-R med fokus på validitet. Jag har använt mig av sökverktyget 

EBSCO för att få tillgång till artiklar från flest möjliga tidsskrifter. En bred sökning 

på nyckelorden PCL-R och validity gav 63 träffar varav en handfull artiklar 
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behandlade begreppsvaliditet generellt (dvs. inte för någon specifik population). Det 

ville sig så att de artiklar som kom att ingå i textanalysen har en kritisk vinkel till 

PCL-R ur validitetssynpunkt, vilket min egen utgångspunkt från början också var. För 

att sträva efter balans, har jag även tagit del av motargument i diskussionen (Hare & 

Neumann, 2010) och försökt inkorporera dessa i analysen. 

 

Jag kan – och vill – således inte göra anspråk på att denna framställning på något sätt 

ska ge en fullständig bild av den samlade kunskapen om riskbedömningsinstrument. 

Min ambition har varit att visa på viktiga frågeställningar inom området som sällan 

eller inte alls diskuterats, och att lyfta fram andra perspektiv på forskningen än de som 

vanligtvis diskuteras när riskbedömningars träffsäkerhet och användbarhet är på 

tapeten. 

 

För att till fullo förstå delar av uppsatsen krävs kännedom om vissa psykometriska 

begrepp som inte kan förutsättas vara baskunskap för samhällsvetare. Därför har jag 

infogat en bilaga (bilaga 1: Viktiga psykometriska begrepp) med förklaringar till 

dessa vilken förhoppningsvis kan vara en hjälp för läsaren.  

Riskbedömningar förr och nu 
Detta avsnitt syftar till att ge en överblick över hur riskbedömningar och de verktyg 

som används, utvecklats, och därmed skapa en plattform för att förstå bakgrunden till 

de verktyg och arbetssätt som används inom riskbedömningar i dag.  

 

Risk eller farlighet 

Med riskbedömningar i rättsligt sammanhang avses ett utlåtande om en individs risk 

för återfall i våld eller brott. I dag anses det huvudsakliga syftet med riskbedömningar 

vara preventivt. Den viktigaste anledningen till att man gör en riskbedömning är att 

kunna vidta rätt åtgärder i förhållande till den riskbild som framkommer (SBU, 2005, 

s.24). Tidigare talade man inom rättsväsendet om så kallade farlighetsbedömningar 

där en individ tilldelades stämpeln ”farlig” eller ”inte farlig”.  Numera har man 

frångått denna terminologi, eftersom dikotomiseringen dels anses ha allvarliga 

begränsningar, dels går stick i stäv med det preventiva syftet. En placering i kategorin 
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”farlig” eller ”inte farlig” tar inte hänsyn till att en individ kan vara farlig (dvs. vara i 

riskzonen för återfall i våld eller brott) under vissa omständigheter, men inte om dessa 

omständigheter går att undvika eller förebygga. Dessutom leder dikotomiseringen till 

att man fokuserar på en korrekt prediktion istället för på eventuella åtgärder som kan 

reducera risken för återfall. Det framhålls ofta att det preventiva syftet med 

riskbedömningar försvårar forskningsläget, då man av etiska skäl inte kan underlåta 

att vidta vissa åtgärder som man förväntar kan minska en individs återfallsrisk, för att 

se vilket utfallet blir.  

 

Den kliniska och den aktuariska ansatsen 
Riskbedömningar beskrivs vanligtvis utifrån två motsattriktade teoretiska ansatser, 

nämligen den kliniska och den aktuariska eller instrumentella. Den kliniska 

traditionen bygger på att riskbedömningar görs av en kliniker, dvs. en psykolog eller 

psykiatriker, som utifrån sin yrkeskunskap, sin erfarenhet och sin personliga 

kännedom om patienten, gör ett utlåtande om risken att denna ska återfalla i våld eller 

brott. Denna typ av bedömningar kallas ofta första generationens riskbedömningar. 

Den aktuariska eller instrumentella traditionen i riskbedömningar, däremot, framställs 

vanligtvis i litteraturen som en motreaktion till de rent kliniska bedömningarna. Den 

fick sitt genombrott inom psykiatrin på 1970-talet, inte minst efter att amerikanska 

domstolar i två berömda fall underkände de kliniska bedömningarnas förmåga att 

korrekt predicera risken för våldsamhet och farlighet hos psykiatriska patienter (SBU, 

2005, s.22). Det aktualiserade frågan om de kliniska bedömningarnas otillräcklighet 

och godtycklighet som underlag för att avgöra människoöden, och som svar på detta 

vände man sig till den aktuariska traditionen. 

 

Den aktuariska traditionen har sina rötter i sociologin och kan spåras ända tillbaka till 

1933 eller ännu tidigare när Chicagoskolans sociologer började intressera sig för att ta 

fram prediktionsinstrument, främst för bedömning av återfallsrisk i samband med 

beslut om frigivning (Hanson, 2009). Ambitionen att göra säkra förutsägelser på 

bakgrund av strukturerade, vetenskapligt beprövade verktyg har alltså funnits länge 

innan den började tillämpas inom psykiatrin (se även Hartcourt, 2007, s.39ff). 
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Första generationen 
Till den första generationens riskbedömningar räknas alltså som nämnt ovan de rent 

kliniska bedömningarna. De ostrukturerade kliniska bedömningarna utmärks av att 

det saknas riktlinjer för hur de ska utföras eller vilka instrument som ska användas. 

Deras tillförlitlighet baseras i huvudsak på att de utförs av en viss yrkeskategori, 

nämligen psykiatriker, som i kraft av sin yrkesroll antas ha kunskaper om enskilda 

personers riskprofiler. De ostrukturerade kliniska bedömningarna har således varit 

föremål för mycket kritik, då tillvägagångssättet innebär en rad problem angående 

både rättssäkerhet och prediktionsförmåga. Omfattande forskning har visat att de 

ostrukturerade kliniska bedömningarna gjorda av psykiatriker varken är särskilt 

professionella eller särskilt träffsäkra när det gäller att förutsäga våldshandlingar 

(Hanson, 2009). Det är naturligtvis ett allvarligt problem att mycket tid och resurser 

ägnas åt att göra förutsägelser som inte tillför något värde, samtidigt som de skapar en 

illusion om att det finns ett beprövat underlag för de beslut som tas och de 

rekommendationer som ges, även om så inte är fallet. Ett av de absolut största 

problemen med de ostrukturerade kliniska bedömningarna är att olika bedömare kan 

dra helt olika slutsatser angående samma patient (låg interbedömarreliabilitet), 

eftersom det är helt öppet för var och en att välja sitt tillvägagångssätt och det inte 

finns några krav på klinikern att använda sig av standardiserade test. Dessutom gör 

avsaknaden av en given struktur för bedömningarna att det i många fall är svårt att 

avgöra hur klinikern kommit fram till sin bedömning. Alla dessa är faktorer som 

allvarligt kan hota rättssäkerheten för den som bedöms och även underminerar 

bedömningarnas trovärdighet och genomslagskraft. 

Andra generationen 
Med utgångspunkt i bland annat denna kritik vann nya metoder mark under början på 

1980-talet. Eftersom psykiatrikernas förmåga att komma med tillförlitliga och 

opartiska förutsägelser av våldshandlingar och återfall allvarligt hade misskrediterats, 

önskade man ta fram objektiva instrument som baserade sig på empiriskt bekräftade 

riskfaktorer och ett aktuariskt tillvägagångssätt. Denna ambition resulterade i det som 

kom att kallas för andra generationens riskbedömningar. Dessa utvecklades specifikt 

för användning inom rättssystemet, och de baserade sig uteslutande på faktorer som 

visats vara av betydelse för recidivrisken, i stället för på psykologisk teori (Hanson, 

2009). Den aktuariska metoden förespråkar ett renodlat instrumentellt arbetssätt där 
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endast validerade riskfaktorer vägs in enligt en explicit modell, och det inte lämnas 

utrymme för en kliniker att göra egna tolkningar utöver de resultat som framkommer i 

den instrumenterade bedömningen. Detta då de empiriskt baserade modellerna anses 

ha större träffsäkerhet än personliga bedömningar. Ett instrument som närmast 

kommit att bli synonymt med andra generationens aktuariska riskbedömningar och 

det strikt aktuariska arbetssättet, är Violence Risk Appraisal Guide (VRAG; Harris, 

Rice, & Quinsey, 1993).  

 

Precis som de ostrukturerade kliniska bedömningarna blev föremål för omfattande 

kritik, så har även kritik förts fram angående det strikt aktuariska arbetssättet. 

Förutom att den aktuariska riskbedömningen kan uppfattas som stel och mekanisk, så 

fokuserar den uteslutande på historiska riskfaktorer (jmf bilaga 2) och bortser därmed 

från hur individen mår i stunden och i olika sammanhang. Det gör även att modellen 

inte ger möjlighet att väga in eventuella effekter av den behandling som den 

undersökte får i fängelset eller inom psykiatrin. Eftersom endast historiska faktorer 

ingår i instrumentet, så lär inte bedömningen ändras oavsett hur individen responderar 

på behandlingen. Det finns heller inte möjlighet för läkaren att väga in egen 

kännedom om patienten som inte kommer fram via instrumentet. Detta tankesätt 

stämmer dåligt överens med hela tanken om att ha en apparat av institutioner och 

professioner inriktade på behandling. Det är knappast heller en faktor som kan tänkas 

höja motivationen hos patienten eller den intagna för att delta i behandlingsprogram. 

Dessutom kan en ofördelaktig bedömning lätt få karaktär av stämpling. Den renodlat 

aktuariska riskbedömningen anses därför av många vara ett trubbigt instrument, och 

VRAG har aldrig tillämpats renodlat aktuariskt i Sverige (SBU, 2005, s.24). 

 

Tredje och fjärde generationen 
Som en reaktion på kritiken mot både första och andra generationens riskbedömningar 

har ett tredje arbetssätt tagits fram, nämligen de strukturerade kliniska 

bedömningarna. Tredje generationens riskbedömningar kombinerar de empiriskt 

baserade riskbedömningsinstrument med möjligheten för klinikern att väga in 

dynamiska faktorer, eller kriminogena behov (Andrews, Bonta, Wormith, 2006). Om 

VRAG har blivit synonymt med andra generationens riskbedömningar, så kan HCR-

20 (Historical Clinical Risk, Webster et al., 1995) sägas vara det enskilda 
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instrumentet som bäst speglar tredje generationens arbetssätt. HCR-20 består av 20 

punkter (se bilaga 3), varav den första hälften berör historiska, dvs. statiska, och den 

andra hälften kliniska eller dynamiska faktorer. Resultatet på HCR-20 är en 

poängsumma, men i motsättning till vad som är fallet med VRAG, så utgör inte 

poängsumman själva slutsatsen för riskbedömningen, utan endast en del av underlaget 

för den. Den egentliga riskbedömningen utgörs av bedömarens skriftliga utlåtande 

med de slutsatser som hen kommit fram till bland annat på basis av poängsumman i 

HCR-20, och bedömaren uppmanas att väga in andra faktorer som kan anses viktiga i 

det enskilda fallet (Andershed & Wirius, 2010, s.60). En viktig del av tredje 

generationens tänkande är att riskbedömningen främst syftar till att förebygga, snarare 

än att korrekt predicera, återfall. Det viktiga är alltså att identifiera potentiella 

riskområden hos den enskilda klienten i syfte att kunna sätta in rätt åtgärder för att 

förhindra dessa. En underförstådd premiss är därför också att behandlingsinsatser 

uppfattas som effektiva i förhållande till att påverka en individs återfallsprognos.  

 

I fjärde generationens tänkande betonas ytterligare en aspekt, nämligen 

riskbedömningens hållbarhet över tid. Eftersom dynamiska faktorer i sakens natur kan 

ändra sig, så förespråkar fjärde generationen kontinuerliga riskbedömningar och 

förstärkar därmed ytterligare kopplingen till behandlingssammanhanget och dess 

uppfattade förmåga att bidra till att förebygga återfall (Andrews, Bonta, Wormith, 

2006). Tredje och fjärde generationens arbetssätt är de som tillämpas i de 

riskbedömningar som utförs inom kriminalvård och rättspsykiatri i dag, och således 

de som resten av uppsatsen kommer att ta utgångspunkt i. 

 

Olika perspektiv på utvecklingen 
Ovan beskrivning av riskbedömningarnas historia är tänkt att återge den traditionella 

historieskrivningen på området och de framställningar man kan hitta i läroböcker och 

avhandlingar på området. Utvecklingen beskrivs oftast som kunskapsdriven, dvs. att 

varje ny generation av riskbedömningar har inneburit ett vetenskapligt framsteg med 

större träffsäkerhet och teoretisk förankring till följd. Frågan är i vilken omfattning 

detta stämmer överens med empirin? Håller dagens riskbedömningar av tredje och 

fjärde generationen högre kvalitet än första generationens bedömningar som gjordes 
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på 60- och 70-talet (vilket är det intryck man kan få av litteraturen)? Detta är en av de 

frågor jag vill försöka besvara i avsnittet om riskbedömningars träffsäkerhet. 

 
Övergången från de rent kliniska till de strikt aktuariska metoderna började i slutet på 

1970-talet. Detta var en tid då hierarkier började rivas och auktoriteter ifrågasättas. 

Således även inom sjukhusväsendet, där läkarna tidigare funnits i toppen av hierarkin 

som allvetande och allsmäktiga figurer (se ex. Garland, 2001, s.87f). Det är en 

närliggande tanke att detta ifrågasättande av auktoritet var med och banade vägen för 

kritisk utvärdering av de kliniska riskbedömningarna, och att instrumenteringen av 

området kan ses som en sorts demokratiseringsprocess där evidensbaserad kunskap 

skulle ges företräde framför subjektiva värderingar. Förutom frågan om huruvida 

denna utveckling faktiskt lett till högre kvalitet i bedömningarna, är en intressant 

fråga därmed även om klinikerns återkomst i och med tredje generationens arbetssätt 

speglar en ytterligare kunskapsutveckling på området eller är ett sätt för en 

yrkesgrupp att åter motivera sina specifika kompetenser. Jag kommer att återkomma 

även till dessa funderingar i avsnittet om riskbedömningars träffsäkerhet. 

 

Psykopatibegreppet och PCL-R 
Diagnosen psykopati utgör en viktig komponent i merparten av de mest använda 

riskbedömningsinstrumenten, inklusive VRAG och HCR-20, och är en av de starkaste 

enskilda prediktorerna för återfall i våld eller brottslighet (Hanson, 2009). Begreppet 

psykopat kan spåras tillbaka till 1800-talet där det används i olika sammanhang som 

benämning på personer vilka antingen uppvisar en vilken som helst form av psykiskt 

stört beteende, ett psykiskt stört beteende som inte kan tillskrivas ett psykotiskt 

tillstånd, eller helt enkelt begår oetiska eller moraliskt oacceptabla handlingar (Walker 

& McCabe (1973), i Andrade, 2008). Den första som klart definierade psykopatens 

särskiljande drag, var emellertid Hervey Cleckley, med boken ”The Mask of Sanity” 

som utgavs 1941. I den listas 16 personlighetsdrag som Cleckley ansåg utmärkande 

för störningen. Cleckleys definition betonade personlighetsdrag vilka kan 

sammanfattas som ett stört och ytligt känsloliv, oförmåga till känslor som empati, 

ånger och kärlek, och han gjorde en poäng av att påpeka att de flesta psykopater inte 

är våldsamma (Andrade, 2008). 
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Psychopathy Checklist Revised (PCL-R, Hare, 1991) är det enskilda verktyget för 

mätning av psykopati som fått störst genomslag i både forskning och klinisk praxis 

och som numera kommit att närmast bli synonymt med diagnosen psykopati (SBU, 

2005). PCL-R, som är en vidareutveckling av den ursprungliga Psychopathy Checklist 

(PCL, Hare, 1980), innehåller 20 punkter vilka mäter beteenden och 

personlighetsdrag som anses centrala för psykopatidiagnosen. Definitionen av 

psykopati enligt PCL och PCL-R tar utgångspunkt i Cleckleys begrepp, men 

inkorporerar dessutom ett antal beteendemässiga komponenter som inte ingår i 

Cleckleys ursprungliga definition (Andrade, 2008). Personlighetsdragen i PCL-R 

behandlas således som öppna koncept, vilket innebär att slutsatsen om huruvida en 

individ besitter egenskapen i fråga dras på bakgrund av klinikerns tolkning och 

jämförelse med de exempelbeteenden som listas i manualen (Hare, Hart, Harpur, 

1991). Faktoranalys av PCL-R har visat att verktyget består av två faktorer vilka 

brukar benämnas primär psykopati (faktor 1) och sekundär psykopati (faktor 2)3. Den 

primära psykopatin berör känslomässiga och interpersonella karakteristika som 

narcissim, ytlig charm, lögnaktighet och avsaknad av skuldkänslor. Den sekundära 

psykopatin berör det socialt avvikande beteendet, där kriminalitet, impulsivitet och 

instabilitet är karakteristiska drag i psykopatens livsstil (se bilaga 4).  

 

Kriterierna för antisocial personlighetsstörning enligt Diagnostic and Statisical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994, se 

bilaga 5), sammanfaller i stora drag, men är inte identiska, med kriterierna för 

diagnosen psykopati (Andershed & Wirius, 2010, s.62). De gemensamma nämnarna 

för de båda diagnoserna är karaktärsdrag som impulsivitet, ansvarslöshet, 

lögnaktighet, brist på ångerkänslor och tidigt normbrytande beteende, dvs. särskilt de 

faktorer som räknas till den sekundära psykopatin enligt PCL-R. Men medan kärnan i 

begreppet psykopati är ett stört känsloliv, dvs. de faktorer som räknas till den primära 

psykopatin, och det asociala beteendet dess produkt, är det asociala beteendet i högre 

grad själva kärnan i APS (Hare, Hart, Harpur, 1991). Kriterierna för APS enligt DSM-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Senare forskning har även identifierat både en trefaktorstruktur (Cooke & Michie, 
2001) och en fyrafaktorstruktur (Hare & Neumann, 2006), men dessa har varken fått 
samma genomslag i forskningen eller haft samma betydelse för	  förståelsen	  av	  
psykopatibegreppet som tvåfaktormodellen. Därför förs diskusstionen utifrån 
tvåfaktormodellen.	  
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IV är utformade som en uttömmande lista med slutna koncept och inte - som i PCL-R 

– som exempel på beteenden, vilket torde påverka interbedömarreliabiliteten i positiv 

riktning samt motverka urholkning av validiteten genom personliga tolkningar av 

begreppen. APS diagnosticeras alltså på bakgrund av observerbart beteende, och inte 

– som det i högre grad är fallet med PCL-R – genom att inferera personlighetsdrag 

och bakomliggande intentioner utifrån ett mer eller mindre precist definierat beteende. 

Det innebär dock även, enligt Hart, Hare och Harpur (1991), att det krävs ett stort 

antal diskreta bedömningar av klinikern för att ställa diagnosen APS samt en viss 

självdisciplin för att motverka slarv med kriterierna eller användning av egna, friare 

bedömningar. Föga överraskande menar de även att psykopati och PCL-R är ett mer 

användbart begrepp respektive verktyg som bör ersätta APS. Klart är dock att 

skiljelinjen mellan APS och psykopati är långtifrån glasklar och att de båda 

begreppen har samma betydelse för de flesta lekmän.  

Hur bra är de riskbedömningar som görs i dag? 
Eftersom domstolen i 95 % av fallen följer RMVs rekommendationer (RMV, 2010) så 

är tillförlitligheten av de riskbedömningar som görs av avgörande betydelse för 

samhällets säkerhet, såväl som för den dömdes rättssäkerhet. Även av humanitära skäl 

är det viktigt att personer som lider av en allvarlig psykisk störning får adekvat 

psykiatrisk vård i stället för fängelsestraff. Därför har frågan om riskbedömningars 

träffsäkerhet varit föremål för flera utvärderingsinsatser från svenska myndigheter. 

Resultaten från några av dem redovisas och diskuteras nedan. 

Svenska utvärderingsstudier 
Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) utgav 2005 rapporten 

Riskbedömningar inom psykiatrin – kan våld i samhället förutsägas? vars syfte bland 

annat var att sammanfatta vad forskningen kommit fram till angående 

prediktionsförmågan i de riskbedömningsverktyg och tekniker som används inom 

svensk psykiatri. Rapporten byggde på en granskning av 37 prediktionsstudier varav 

27 hade gjorts på patientpopulationer inom rättspsykiatrin. Av dessa var 6 studier 

svenska och övriga nordamerikanska. Sammanlagt bedömdes studiernas bevisvärde 

som måttligt starkt utifrån det urval och den metod som använts. Inga skillnader i 

prediktionsstyrka mellan de två mest använda instrumenten HCR-20 och VRAG 
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återfanns. En intressant slutsats i denna studie var att man inte heller hittade några 

belägg för att instrumenterade bedömningar skulle ha större träffsäkerhet än rent 

kliniska bedömningar, vilket går emot tidigare forskning på området, se ex. Hanson 

(2009) (SBU, 2005, s.48, 56). Studiens samlade slutsats var att det finns ett måttligt 

vetenskapligt underlag för att såväl kliniskt beslutsfattande som instrument ger bättre 

utfall än slumpen (SBU, 2005, s.45). Det bästa prediktionsvärde som forskningen 

hittills har presterat, är en träffsäkerhet på 70-75 %, vilket innebär att vart tredje till 

fjärde fall felbedöms. Detta värde ska även ses i ljuset av att det är troligt att det, inom 

detta område såväl som de flesta andra, finns en publikationsbias. En publikationsbias 

innebär att studier som kommer fram till signifikanta resultat har betydligt större 

chans att publiceras än studier som inte identifierar några signifikanta prediktorer. Det 

är således möjligt att det finns en mängd studier med icke-signifikanta resultat som 

inte publicerats. Det skulle medföra att den egentliga vetenskapliga evidensen för 

riskbedömningars träffsäkerhet är lägre än vad som framgår av både SBU-studien och 

andra metastudier på området. Författarna noterar dessutom följande:  

 

Trenden var också att tolkningen av data skilde sig åt. Medan kliniska 
bedömningar (under fram för allt 1970- och 1980-talen) med en validitet omräknat 
i AUC (Area Under the Curve) på omkring 0,70 tolkades pessimistiskt (”near 
useless” eller ”endast obetydligt bättre än slumpen”), kom utvärderingar 
baserade på instrumenterade bedömningar med samma eller endast marginellt 
bättre validitet (mellan fram för allt 1990-2000) ofta att tolkas med ”cautious 
optimism” och betecknades som lovande, eller t o m som ”en dramatisk utveckling. 
(SBU, 2005, s.49). 

 

Denna ytterst intressanta observation kommenteras inte ytterligare i studien och 

författarna lämnar inga förslag på förklaringar till denna förändring. Jag menar att 

iakttagelsen åtminstone bör generera några reflektioner kring en möjlig övertro till 

psykologisk vetenskap baserat på tillämpade naturvetenskapliga metoder.  

 

Hacking (2002) skriver om hur statistiken som style of reasoning har format 

vetenskapen i modern tid i en sådan utsträckning att statistik och kvantitativa metoder 

har blivit ett vetenskapligt ideal. I sin strävan efter vetenskapligt erkännande har 

human- och socialvetenskaperna tagit efter naturvetenskapen och anammat statistiska 

metoder: There is a constant drive in the social and psychological sciences to emulate 

the natural sciences (s.11). En tänkbar förklaring till att samma träffsäkerhet kommit 
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att värderas väsentligt annorlunda på senare år är alltså att det finns en större tilltro till 

de instrumenterade bedömningarna - helt enkelt därför att de bygger på kvantitativa 

metoder. Denna omtolkning kan även tolkas som uttryck för en mer generell 

positivistisk syn på vetenskapen som ständigt ackumulerad kunskap och framsteg. 

Hur som helst liknar den en vetenskapsoptimism som genererar en självuppfyllande 

profetia: Även om man inte hittar kvantitativa belägg för att man har förbättrat sin 

prediktionsförmåga genom utveckling av nya metoder och instrument, så skapar man 

de efterfrågade framstegen genom att tilldela samma värden en ny innebörd. 

Omvärderingen av resultaten kan därmed ses som ett utslag av kognitiv dissonans: 

Med tanke på de oerhörda mängder forskningsresurser som lagts på utveckling och 

utvärdering av prediktionsverktyg, och den enorma industrin som dessa instrument 

har skapat grundlaget för, är det självklart både i forskarnas och industrins intresse att 

bekräfta värdet av instrumenten och alla resurser som lagts ner på att ta fram dessa. 

Att erkänna att alla ansträngningar inte åstadkommit någon verifierbar förbättring 

vore det samma som att erkänna den psykologiska vetenskapens misslyckande med en 

icke obetydlig prestigeförlust som trolig konsekvens. Omvärderingen av resultaten 

kan även vara ett sätt att tillmötesgå politiska krav på förbättringar inom området. 

 

En komplikation som jag tidigare nämnt i förhållande till fastställande av 

prediktionsvärde, är det till dels motsatt riktade förhållandet mellan önskan att 

förutsäga och förpliktelsen att förhindra våldshandlingar. Även i SBU-studien tar man 

upp att det av forskningsetiska skäl inte går att helt särskilja prediktion och prevention 

eftersom de flesta relevanta studierna nödvändigtvis görs på kliniska populationer och 

läkarna/forskarna givetvis är både mänskligt och moraliskt förpliktigade att försöka 

förhindra de våldshandlingar som de vill förutsäga. Men det etiska och moraliska 

kravet på prevention kan även användas som en bekväm bortförklaring vad gäller 

riskbedömningsverktygens medelmåttiga prediktionsförmåga. Ett dåligt resultat vad 

gäller ett verktygs prediktionsförmåga kan lätt omtolkas som lyckat om det låga 

prediktionsvärdet förklaras med att man i själva verket lyckats identifiera de mest 

farliga individerna och sätta in rätt åtgärder för att förhindra deras återfall i våld. På så 

sätt kan även tveksamma resultat omtolkas som bevis för verktygens användbarhet. 
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Evidensen för de instrumenterade såväl som de kliniska riskbedömningarna är 

betydligt lägre för kvinnor än för män (SBU, 2005, s.47). Den sämre 

prediktionsförmågan för kvinnor kan dels spegla att det kliniska underlaget är mycket 

mindre – vilket är den gängse förklaringen som anges till att 

riskbedömningsverktygen har sämre prediktionsvaliditet för kvinnor än för män. Men 

en annan möjlig förklaring som inte berörts i någon av den litteratur som jag gått 

igenom, är att andra faktorer som inte ryms i verktygen, och som inverkar olika på 

män respektive kvinnor, spelar in, och att dessa slår igenom som oförklarade variabler 

i de korrelationer som uppmäts. Exempel på vad detta skulle kunna vara, är att 

uppfostran, normer och förväntningar skiljer mellan könen. En mansideal som till stor 

del innehåller våldsamhet och fysisk råstyrka som centrala element, kan inverka på 

sjuka såväl som friska individer, men sådana svåruppmätta variabler nämns sällan 

som alternativa eller kompletterande förklaringsmöjligheter till de skillnader som 

finns i prediktionsförmåga för män respektive kvinnor. 

 

Socialstyrelsen utgav 2002 Rättspsykiatrisk vård – utvärdering, omvärdering, en 

uppföljningsstudie på 699 individer som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning. Studien kom fram till att återfall i brott inte var kopplat till 

några behandlingsrelaterade variabler, och att uppföljning via socialtjänst eller 

psykiatrisk öppenvård inte minskade återfallen i brott efter utskrivning.  De statistiskt 

signifikanta prediktorer som identifierades för återfall i brott, var statiska variabler 

såsom kön (alla som återföll var män), antalet tidigare domar, låg aktuell ålder, 

återfall i brott under pågående vård och aktuellt missbruk vid utskrivningen. Det vill 

alltså säga kända riskfaktorer för brottslighet oavsett population. Den enda faktor som 

var kopplat till återfall i våldsbrott var aktuellt missbruk vid utskrivningen. Studiens 

viktigaste slutsatser var att de variabler som var kopplade till återfall i brott var 

historiska variabler som vården inte har möjlighet att påverka, och att aktivt missbruk 

var den enda behandlingsrelaterade variabel av betydelse för återfallsrisken.  

 

Sett i förhållande till att behandlingsinsatser ofta nämns som en störande variabel som 

gör det svårt att korrekt utvärdera prediktionsförmågan hos verktygen, är särskilt 

förstnämnda slutsats intressant, eftersom den underminerar argumentet att 

behandlingsinsatser skulle vara orsaken till vissa otillfredsställande resultat gällande 
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prediktionsförmåga. Slutsatsen är även uppseendeväckande i och med att den de facto 

underkänner det viktigaste argumentet för att överge andra generationens strikt 

aktuariska bedömningar till fördel för tredje generationens integrerade arbetssätt - 

nämligen att det skulle leda till större träffsäkerhet att inkludera behandlingsvariabler 

och klinikers utlåtanden. Tillsammans med SBU-studiens slutsats att VRAG och 

HCR-20 (vilka som bekant representerar andra respektive tredje generationens 

arbetssätt) har ungefär samma prediktionsvärde, lyfter detta frågan om hur forskarna 

ändå lyckats sälja in tredje generationens riskbedömningar som mer träffsäkra än 

andra generationens, och vilka som kan tänkas ha ett intresse i att de framstår som det.  

 

I Against Prediction (2008), som är en kritik av det utbredda (och i många fall 

felaktiga) användandet av aktuariska metoder inom det amerikanska rättssystemet, 

beskriver Hartcourt hur aktuariska prediktionsinstrument (vilka som bekant baserar 

sig enbart på historiska faktorer) kan få karaktär av självuppfyllande profetior 

eftersom tidigare lagföring påverkar individens prognos så oerhört. Detta, menar han, 

leder till att allmänheten får en felaktig uppfattning om att tidigare straffade är mer 

benägna att begå nya brott än vad som faktiskt är fallet, vilket kan ha omfattande 

negativa konsekvenser för möjligheten till återinträde i samhället. Hartcourts 

resonemang kan alltså användas som argument för varför de historiska riskfaktorerna 

inte bör stå ensamma, och en klinikers bedömning trots allt behövs som komplement 

för att riskbedömningar inte ska få karaktär av stämpling. Detta argument måste dock 

prövas mot det faktum att bedömningarna – i alla fall på aggregerad nivå – inte blivit 

mer träffsäkra i och med övergången till tredje generationens arbetssätt. 

 

Även om man kommer fram till samma slutsatser som tidigare, framstår ett system 

som inte bygger på rent instrumentella bedömningar även som mer mänskligt än 

motsatsen, och det kan vara en politisk motivation bakom klinikerns återkomst. 

Dessutom går det inte att bortse ifrån att tredje generationens bedömningar efterfrågar 

klinikernas specifika kompetenser på ett mycket tydligare sätt än andra generationens, 

och att klinikerna själva därmed kan sägas ha ett intresse i att främja det integrerade 

arbetssättet. Det ligger utanför omfattningen av denna uppsats att spekulera ytterligare 

i detta, så jag stannar vid att lyfta fram frågan för någon annan att undersöka närmare. 
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Kritik mot PCL-R 
Diagnosen psykopati ingår som en självständig punkt i både VRAG och HCR-20 där 

den i båda fall mäts med Psychopathy Checklist Revised (PCL-R, Hare, 1991). PCL-R 

och forskningen kring den har haft så stor betydelse för området att verktyget kommit 

att bli i stort sett synonymt med diagnosen. PCL-R såväl som förlagan PCL är kända 

för att ha hög prediktiv validitet när det gäller att förutsäga våldshandlingar (Skeem & 

Cooke, 2010). 

 

Emellertid finns det enligt Skeem och Cooke (2010) goda anledningar att ifrågasätta 

PCL-Rs inofficiella status som gyllene standard inte bara för diagnosticerandet, men 

även för själva definitionen av psykopati som begrepp. De framför en omfattande 

kritik mot begreppsvaliditeten i PCL-R och sättet på vilket verktyget kommit att bli 

synonymt med begreppet psykopati samt argumenterar för att den statistiska 

bearbetningen av instrumentet förväxlas med eller ersätter en egentlig 

begreppsbildning på området. Vidare menar Skeem och Cooke att forskningen i för 

stor grad uteslutande intresserar sig för den praktiska användbarheten av olika mått på 

psykopati när det gäller att förutsäga våld och kriminalitet, snarare än för att fastställa 

vilka mått som ger en korrekt representation av begreppet. De anser att 

tvåfaktormodellen har glidit från att vara en beskrivning av faktoranalytiska resultat 

till att ses som en definition av själva psykopatibegreppet, och att detta för med sig att 

forskningen riskerar att gå från att använda PCL-R som ett allmänt mått på psykopati 

till att likställa samma mått med själva diagnosen. Men precis som 

prediktionsvaliditet inte kan ersätta begreppsvaliditet så är en faktorstruktur varken en 

konstruktion av eller en teori om ett begrepp. En faktoranalys är heller inget bevis för 

begreppsvaliditet eftersom resultaten av den inte säger något om huruvida de element 

som ingår i analysen ger en adekvat spegling av begreppet. Därför vore en sådan 

utveckling olycklig. 

 

Skeem och Cookes huvudkritikpunkt mot PCL-R och dess praktiska tillämpning är 

emellertid att kriminellt beteende spelar en alldeles för stor roll i PCL-R utan att det 

finns någon teoretisk koppling mellan de två. Förlagan PCL utvecklades på en 

kriminell population vilket de menar lett till att verktyget förlitar sig till stor del på 

information om kriminella handlingar. Detta kan i sin tur leda till en 
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överdiagnosticering av psykopati inom kriminella populationer och en 

underdiagnosticering bland de som undgår kontakt med rättssystemet – antingen för 

att de inte lagförs för några brott eller för att deras psykopati kommer till uttryck på 

ett sätt som inte är i konflikt med lagen.  

 

Skeem och Cooke famhåller att Cleckley – vars definition av psykopati PCL/PCL-R 

ska bygga på – inte inkluderade kriminalitet som ett av psykopatins definierande 

särdrag, utan fokuserade mer på personlighetsdrag. Därför är tvåfaktormodellen 

”förorenad” med ospecifika mått på kriminellt beteende. Det är inte den kriminella 

handlingen i sig, utan motivationen bakom eller (bristen på) förklaring till den som är 

central, menar de, och detta speglas inte i enkla uppräkningar av kriminella 

handlingar. Enligt Skeem och Cooke visar en växande mängd forskning att det är 

faktor två, alltså de variabler vars relevans för psykopatidiagnosen de ifrågasätter, 

som”bär” PCL-Rs prediktiva validitet i förhållande till våld och brottslighet. 

Kopplingen mellan PCL-R och våld beror alltså på sekundära faktorer som inte kan 

relateras direkt till psykopatiska personlighetsdrag. Detta till trots har kopplingen 

mellan PCL/PCL-R och våld bidragit till att skapa en myt om emotionellt avtrubbade 

psykopater som kallblodiga våldsverkare, vilken inte har stöd i begreppet. Skeem och 

Cooke menar att det till dels beror på att PCL-R har visat sig användbar för att skapa 

meningar på ett sätt som passar in i det moderna samhällets krav. Detta illustreras 

även av sättet på vilket PCL-R tillämpas: PCL-R används i praktiken alltmer som ett 

rent riskbedömningsinstrument, trots att verktyget ursprungligen utvecklats som ett 

verktyg för att diagnosticera psykopati.  

 

Trots att den prediktiva validiteten av PCL-R som nämnt ovan är vitt dokumenterad 

och lovordad, fann Guy, Douglas och Hendry (2010) i en metastudie vilken omfattade 

34 stickprov att uteslutande av PCL-R ur HCR-20 inte hade någon negativ effekt på 

prediktionsvaliditeten i den senare. Likaså var validiteten i HCR-20 opåverkat av att 

man kontrollerade för PCL-R, vilket indikerar att resultaten på PCL-R inte tillförde 

HCR-20 någon ökad validitet. Förklaringen till detta ligger, enligt författarna, troligen 

i överlappningen mellan psykopatidiagnosen och andra kända riskfaktorer för våld. 

Mycket av det som PCL-R mäter, särskilt de delar som utgör den sekundära 

psykopatin, finns redan med i HCR-20, som t ex missbruk, tidig debut i 
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våldshandlingar och tidig missanpassning. Mycket av överlappningen finns alltså i 

markörer för kriminalitet vars centrala roll i psykopatibegreppet Skeem och Cooke 

(2010) ifrågasätter. 

 

Med tanke på den uppmärksamhet som tilldelas psykopatibegreppet och dess 

betydelse i riskbedömnings- och kriminalvårdssammanhang, är detta ett mycket 

intressant resultat. Skeem och Cooke (2010) påpekar att många av de element som 

ingår i PCL-R inte är unika för och existerar oberoende av psykopati. Psykopati som 

begrepp och diagnos har inte ensamrätt till de många områden som används för att 

ställa diagnosen. En person kan vara impulsiv eller missbruka av många andra orsaker 

än psykopati. Likväl har psykopati en central roll i riskbedömningar, både med 

VRAG, HCR-20 och en rad andra instrument. 

 

Hare, Hart och Harpur (1991) framhäver som en fördel att PCL-R bygger på öppna 

koncept där klinikern slutleder sig fram till personlighetsdrag hos individen utifrån 

exempelbeteenden. De menar att detta skulle underlätta diagnosticeringen i 

förhållande till de mer slutna kriterierna för APS vilka enbart mäter observerbart 

beteende. Antrade (2008) noterar dock att övergången från betoning av personlighets- 

till beteendekomponenter visserligen ökar reliabiliteten, men på bekostnad av 

validiteten. Hare, Hart och Harpur (1991) rapporterar, enligt god psykometrisk 

tradition, värden för interbedömarreliabilitet vilka faller inom det enligt konventionen 

acceptabla, men reflekterar inte kring vilken betydelse det kan få för validiteten att 

bedömaren ombeds göra egna inferenser. Det närmaste de kommer en sådan 

reflektion är en generell kommentar om att although clinical judgement and inference 

are required, the scoring criteria are quite explicit and with some training, the items 

are not difficult to score (s.393). 

 

Cooke och Skeem (2010) skriver om farhågorna med att missta de psykometriska 

kvaliteterna och faktorstrukturen i PCL-R för begreppsvaliditet, men även dessa är 

långtifrån perfekta: I Hare, Hart och Harpur (1991) framgår att tre punkter inte kan 

härledas till någon av faktorerna primär eller sekundär psykopati, nämligen sexuell 

promiskuösitet (pkt 11), många kortvariga, äktenskapsliknande förhållanden (pkt 17) 

och kriminell mångsidighet (pkt 20) (Hare, Hart, Harpur, 1991). Två av dessa tre 
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punkter har så låg korrelation med checklistans övriga punkter (inter-item-korrelation, 

se bilaga 1) att vi på c-kursen i psykologi hade blivit ombedda att plocka bort dem ur 

skalan.4 Med tanke på att definitionen på sexuell promiskuösitet och likaså 

äktenskapsliknande förhållanden är både kultur- och normberoende samt till viss del 

subjektiv, är det anmärkningsvärt att författarna inte reflekterar över huruvida dessa 

begrepp är centrala för psykopatibegreppet, och varför de i så fall korrelerar så dåligt 

med resten av punkterna i verktyget. En fråga som uppenbart bör ställas, är om det 

kan vara så att dessa frågor finns med i PCL-R för att både psykopati och socialt 

avvikande beteende som begrepp är påverkade av en viss sexualmoral vilken i sin tur 

är rotad i den konservativa kristendomen som dominerar nordamerikansk kultur? 

 

Det framträder ett mönster där utvärderingen av både verktygen och resultaten 

karakteriseras av ett bristfälligt ifrågasättande av premisserna, dvs. metoden och den 

teoretiska förankringen som modellerna baseras på. Men att modellen tillsynes 

överensstämmer med den verklighet som observeras är inte det samma som att den 

beskriver verkligheten så som den är. Och när man söker förklaringar inom modellen 

utan att utveckla möjligheten att dess förmåga att representera verkligheten kan vara 

otillräcklig, har man även på förhand bestämt sig för vilken typ av svar man kan få. 

Hacking (2002) skriver: A style of reasoning is more than a group of techniques for 

bringing new kinds of fact into our awareness… (…) it creates the very criteria of 

truth (s.4). Frågan som ställs bestämmer vilka svar som kan framkomma. Populärt 

och något förenklat kan man säga att enligt statistiken är något sant om det passar i en 

regressionsmodell. Om psykopati och kriminalitet korrellerar, så är en psykopat per 

definition en brottsling. På så sätt ges empirin företräde framför teoribildning, i stället 

för att de två bekräftar varandra i en växelverkan, så som det bör vara. Resultatet blir 

en godtycklig utveckling, där modellen och begreppet varken kan sägas vara 

empiriskt eller teoretiskt framgångsrika.  

 

Det bristfälliga beaktandet av sociala normer och strukturers betydelse för 

psykopatibegreppet i stort och PCL-R i synnerhet verkar vara genomgående. Andrade 

(2008) skriver att the question of whether psychopathy is actually a clinical construct 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Pkt. 11: sexuell promiskuösitet har inter-item korrelation på 0,38. Pkt. 17: många 
kortvariga, äktenskapsliknande förhållanden har inter-item korrelation på 0,3. 
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or a moral judgement has been, and continues to be raised. (s.330). Hur som helst 

verkar denna debatt ta väldigt liten plats i förhållande till mainstreamforskningen; 

förutom Andrade (2008) samt Skeem och Cooke (2010) har all litteratur jag kommit 

över under arbetet med denna uppsats, fokuserat ensidigt på kvantitativa reliabilitets- 

och validitetsmått i form av korrelationskoefficienter, interbedömarreliabilitet, 

prediktionsvaliditet och korrelationer med andra kända (kvantitativa) verktyg och 

diagnoser. Ingen annanstans än hos nämnda författare har jag stött på en diskussion av 

begreppsvaliditeten som rör sig utanför de ramarna som utgörs av den etablerade 

kvantitativa metodiken, trots att jag aktivt sökt efter detta. Det behöver ingalunda 

betyda att en sådan debatt inte finns, men visar i alla fall på att den i så fall är ganska 

perifer i förhållande till mainstreamforskningen. Jag kommer att återkomma till varför 

detta är problematiskt i samband med diskussionen av psykopati i förhållande human 

kind-begreppet. 

 

Förutom att den möjliga överdiagnosticeringen av psykopati i kriminella populationer 

som bekrivs av Skeem och Cooke spär på den allmänna missuppfattningen om en 

begreppsmässig koppling mellan psykopati och kriminalitet så är denna koppling 

även problematiskt därför att kriminalitet och våldsamt beteende kan ha många andra 

orsaker än intrapsykiska faktorer som psykopati. Bland annat ogynsamma 

livsförhållanden, belastade bostadsområden såväl som egen utsatthet för våld är kända 

riskfaktorer för brottslighet. En uppfattad stark koppling mellan kriminalitet och 

psykopati kan således leda till stigmatisering och utpekande av redan utsatta individer 

och grupper i samhället.  

 

PCL-R har visats identifiera en heterogen grupp av lagöverträdare – troligen eftersom 

verktyget inte närmare specificerar det kriminella beteendet som bestämmer värdet på 

vissa punkter och påverkar värdet på andra (Skeem & Cooke, 2010). Detta pekar på 

ett annat problem med inkorporeringen av kriminella handlingar i 

psykopatidiagnosen, nämligen det faktum att själva definitionen av kriminella 

handlingar inte är stabil eller homogen varken över tid eller på tvärs av kulturer och 

landsgränser. Dessutom tar måttet inte höjd för brott som inte upptäcks och/eller 

lagförs.  
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De flesta människor, även de mest skötsamma och fromma, begår någon gång i sitt liv 

en brottslig handling. Avsökandet av vad som är normalt och socialt accepterat i ett 

samhälle är en del av en mognads- och socialiseringsprocess, men även ett led i hur 

ett samhälle och dess invånare definierar sig själva (Erikson, 2008). Kopplingen 

mellan generell brottslighet och psykopati bidrar till att skapa en felaktig uppfattning, 

hos professionella såväl som hos lekmän, av att det bara är en viss typ av människor 

som begår kriminella handlingar, och att de som gör det är fundamentalt annorlunda 

än ”normala” människor.  

 

Sammanfattningsvis visar ovan redovisade kritik mot PCL-R och dess tillämpning i 

riskbedömningssammanhang att det långtifrån är oproblematiskt att använda 

kvantitativa metoder och mått inom områden där många icke-kvantifierbara faktorer 

spelar in. Psykometrin är ett reduktionistiskt tillvägagångssätt som möjligen kan 

fungera i ett slutet forskningssammanhang i syfte att utveckla instrument, men som 

har uppenbara brister när det gäller att bedöma individer och påverka människoöden i 

en praktisk och samhällelig kontext.  

 

Ytterligare perspektiv på och en fördjupning av dessa kritikpunkter kommer vara 

ämnet för den avslutande delen av uppsatsen.  

Viljan att veta och dess konsekvenser 

Vad är human kinds?  
I Making up People (Hacking, 1986) introducerar Hacking för första gången 

begreppet human kinds5. I The Looping Effects of Human Kinds (1996) utvecklar och 

förklarar han begreppet ytterligare.  Det följande stycket är till stor del baserat på den 

senare texten.  

 

Human kinds kan beskrivas som särskilda människotyper eller kategorier som 

förekommer inom human- och socialvetenskaperna. Ett särskilt beteende, handling 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Jag har valt att behålla det engelska uttrycket human kinds då jag inte lyckats 
komma på en adekvat översättning som gör sig lika bra i text.	  
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eller läggning blir en human kind när vi tar dem för en särskilt människotyp6. Ett 

återkommande tema i Hackings arbeten är att det finns en strävan inom human- och 

socialvetenskaperna efter att imitera naturvetenskaperna genom att definiera lagar och 

system för hur fenomen fungerar och beter sig. Denna strävan har direkt betydelse för 

begreppet human kinds. Human kinds är fenomen som vi önskar att skaffa oss 

systematisk, generell och exakt kunskap om: kunskap som vi kan använda för att 

förutsäga hur individer kommer att handla, eller hur de kommer att svara på försök att 

påverka deras beteende - en modell tagen rakt av från naturvetenskapen (s.352). 

Human kinds framstår därmed som strikt vetenskapliga, värdeneutrala koncept, men 

ofta är de en produkt av moraliska bedömningar av gott och ont (s.354). 

 

Psykopati som en human kind 
Hacking listar fyra kriterier (s.357) för att definiera en human kind vilka alla stämmer 

på psykopati: 1) Den är relevant i flera aktuella sammanhang (förutom att uppträda i 

riskbedömningssammanhang, är psykopati även ett flitigt använt tema i 

populärkulturen), 2) den är specifik för människor (mig veterligen förekommer 

psykopati inte hos djur), 3) Det är ett beteende som vi önskar att skaffa oss kunskap 

om (exempelvis för att förhindra (vålds)brott, behandla drabbade och skydda 

brottsoffer), 4) Vi har en tendens att projicera beteendet på personen - dvs. vi ser en 

psykopat i stället för en person som lider av psykopati eller har psykopatiska drag. 

Karaktärsdragen blir då en egen särskild människotyp. 

 

Precis som med Hackings exempel barnmisshandel (s.359) så kan man diskutera om 

psykopati faller inom medicinen, psykologin eller samhällsvetenskapen. Detta leder 

till att det finns flera yrkeskategorier som hävdar sin kunskap kring psykopati. Särskilt 

medicinen och psykologin tycks förenas i tron på att forskningen ska lyckas komma 

fram till vilka särskilda lagar som styr fenomenet, så att man kan förklara dess 

orsaker, förutsäga dess uppkomst och förebygga dess konsekvenser. En farhåga med 

att låsa fast sig i synsättet att det ska gå att definiera särskilda lagar som styr 

fenomenet är emellertid att det skärmar av för andra, mer komplexa tolkningar. Om 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Hacking illustrerar detta med exemplet homosexualitet: Homosexuella handlingar 
har förekommit sedan urminnes tider, men själva det att vara homosexuell är ett 
relativt nytt fenomen, eftersom det kräver att det finns en sådan människotyp som 
definieras av handlingen. 
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man bara letar efter tydliga mönster, så är risken stor att man missar en massa annat 

som inte följer den regelbundenhet man söker efter - exempelvis kulturella normer, 

ideal och samhällsstrukturer som påverkar indirekt. Därmed kan den ensidiga 

tillämpningen av kvantitativa, naturvetenskapligt inspirerade, metoder hindra 

begreppsbildning och förståelse av diagnosen psykopati i en större samhällelig 

kontext, och därmed även möjligheten att hjälpa människor som påverkas av det.  

 
Således leder viljan att veta paradoxalt nog till att man distanserar sig från 

möjligheten att skaffa sig en verklig förståelse för fenomenet eftersom man försöker 

reducera komplexiteten snarare än lyfta fram den. Men som jag skrivit tidigare: Att en 

modell tillsynes överensstämmer med den verklighet som observeras är inte det 

samma som att den beskriver verkligheten så som den är. Psykopati är ett komplext 

fenomen där genetiska, psykologiska, samhällsmässiga, kulturella och kanske ännu 

fler faktorer spelar in, och det är svårt att tänka sig att det kan rymmas adekvat i 

förenklade psykometriska modeller vilket bl.a. Skeem och Cookes kritik av PCL-R 

visat på. 

 

Looping effects 
Förutom att den förenklade uppfattningen av psykopati som ett lagbundet fenomen 

kan hindra en bredare förståelse av begreppet, dess orsaker, dynamik och effekter, så 

blir ytterligare ett problematiskt förhållande tydligt när man förstår psykopati som en 

human kind: nämligen det som Hacking kallar för looping effects (loopingeffekter).  

 

The looping effect is a cycle of changes. It is composed of two basic stages: (a) 
There is an effect on people who are classified. There is a classifikation K of 
people, which is made part of scientific knowledge. Associated with K are what are 
conjectured to be laws or regularities about people who are K. At least some 
people thus classified change their behaviour in consequence of being so 
classified. (b) It may be necessary to change the criteria or the knowledge about 
people who are K, because in virtue of the classification, they no longer fit the old 
criteria. (Hacking, 2004, s.297). 

 

Hacking (2002) skriver: The human and social sciences  […] differ because there is a 

dynamical interaction between the classifications developed in the social sciences, 

and the individuals or behaviour classified (s.10). I denna mening fångar han upp 
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exakt vad som gör att det blir problematiskt när human- och socialvetenskaperna tar 

efter naturvetenskapen. Eftersom premisserna för klassifikationen är fundamentalt 

annorlunda för human kinds än för den naturvetenskapliga förlagan natural kinds så 

blir även konsekvenserna av klassifikationen det. Skillnaden mellan human kinds och 

natural kinds är att de senare inte är medvetna om, eller påverkas av klassifikationen. 

Oavsett om vi kallar en tomat för en frukt eller en grönsak, smakar den likadant, ser 

likadan ut och har samma näringsinnehåll. Detsamma gäller inte för människor. För 

det första sker klassifikation av människor inte i något ideologiskt tomrum, utan de 

egenskaper som följer med klassifikationen tilldelas ett värde beroende på den 

kulturella kontexten: Names do not work alone, as mere sounds and signifiers. They 

work in an immense world of practices, institutions, authorities, connotations, stories, 

analogies, memories, fantasies (Hacking, 2002, s.9). För det andra påverkar 

klassifikationen de som klassificeras: People are aware of what is said of them. They 

use words to think about themselves and to express their feelings to others (Hacking, 

2002, s.9). Lägger man dessa två faktorer samman, så förs tankarna oundvikligen till 

stämplingsteorin. Hacking (2004, s.296) har beskrivit stämplingsteori som another 

vision of making up people och menar att det finns klara beröringspunkter mellan de 

två teorierna. Stämplingsteori betonar betydelsen av omvärldens reaktioner i den 

sociala konstruktionen av brottslighet och brottsliga individer (se ex. Sarnecki, 2009, 

s.200f). Även stämplingsteorin befattar sig med vad utpekandet av en individ som 

avvikande gör med individens uppfattning av sig själv.  

 

Jag hävdar inte att stämplingen av en individ som psykopat är avgörande för om 

personen har eller utvecklar störningen psykopati (även om jag inte heller kan utesluta 

att det är möjligt). Det är inte heller i första hand konsekvensen för den enskilda 

individens självbild som intresserar mig. Den som får diagnosen har oftast ingen 

specifik kunskap om vad den innebär, och kan därmed inte ändra sitt beteende utifrån 

en sådan kunskap. Det finns alltså ingen direkt loopingeffekt. Däremot finns det 

indirekta loopingeffekter som uppstår i interaktionen med olika institutioner 

(Hacking, 2004, s.297), eftersom det finns en uppfattning inom institutionen av vad 

psykopati innebär. Den påverkar i sin tur bemötande, krav och förväntningar på de 

som omfattas av diagnosen. Bilden som ligger till grund för den uppfattningen är 

emellertid, enligt den kritiken jag redovisat, starkt förenklad och grunt teoretiskt 
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förankrad. Vi använder oss alltså frikostigt av ett begrepp med mycket starka 

konnotationer och vida konsekvenser för individen, samtidigt som detta begrepps 

giltighet i allra högsta grad är diskuterbar. Associationen mellan psykopati och 

generell våldsamhet och kriminalitet som skapats genom användandet av PCL-R, blir 

särskilt problematisk på grund av loopingeffekten. Om vi därtill lägger Skeem och 

Cookes (2010) påstående att PCL-R i realiteten används mer som ett renodlat 

riskbedömningsinstrument än ett diagnostiskt verktyg, blir problematiken än mer 

tydlig. Man kan vara farlig av många anledningar, men om det instrument som 

används till att etablera denna farlighet, är PCL-R, så följer psykopatistämpeln – och 

alla dess konnotationer - med. På så sätt skapas ett likhetstecken mellan psykopati och 

farlighet. Paradoxalt nog riskerar myten om emotionellt avtrubbade psykopater som 

kallblodiga våldsverkare vilken inte har stöd i det ursprungliga begreppet alltså att, 

via loopingeffekten, skapa just sådana. 

Slutsatser 
Sammantaget visar utvärderingar på att sociologiska faktorer och prediktionsmodeller 

har större förklaringsvärde än psykologiska när det gäller att förutsäga risk för återfall 

i våld och brottslighet, även för psykiskt störda lagöverträdare. Första, andra och 

tredje generationens riskbedömningar är, motsatt den allmänna uppfattningen, ungefär 

lika effektiva. Den högsta nivån av träffsäkerhet som redovisats, är ungefär 70 %. 

Denna nivå tolkades tidigare som oacceptabel, men har på senare tid omdefinierats 

som lovande. Detta kan vara en konsekvens av vetenskapsoptimism, politiska mål, 

samt av vissa yrkesgruppers marknadsföring av sina kunskapsområden. 

 

PCL-R är ett effektivt instrument för att bedöma risk för våld, men dess validitet och 

användning i förhållande till diagnosen psykopati kan ifrågasättas. Särskilt finns det i 

dess tillämpning en koppling mellan våld och generell kriminalitet vilken inte har stöd 

i begreppet och som riskerar bidra till stigmatisering av redan utsatta grupper i 

samhället, eftersom våld och kriminalitet som bekant kan ha många andra orsaker än 

psykopati. Det finns dessutom en brist på beaktandet av sociala normer, moral och 

samhälliga strukturers betydelse för konstruktionen av psykopatibegreppet vilken 

urholkar begreppsvaliditeten. 
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Psykopati kan definieras som en human kind enligt Hackings (1996) kriterier. 

Loopingeffekter gör att human kinds är dynamiska och att klassifikationen ändras i 

växelverkan med de klassificerade. Loopingeffekter mellan psykopatibegreppet och 

de som omfattas av klassifikationen är problematiska eftersom begreppet genom sin 

tillämpning kommit att associeras starkt med framförallt våldsbrott, vilket gör att det 

omgärdas av starka negativa värderingar. Detta blir särskilt problematiskt eftersom 

användandet av PCL-R som ett renodlat riskbedömningsinstrument bidrar till att sätta 

likhetstecken mellan psykopati och kriminalitet eller våld, vilket i sin tur kan leda till 

stigmatisering och utpekande av redan utsatta individer och grupper i samhället. 

 

Avslutande kommentarer 
Som jag skrev i inledningen, har min ambition med denna uppsats varit att visa på 

viktiga frågeställningar inom området riskbedömningar som sällan eller inte alls 

diskuterats, och att lyfta fram brister inom forskningen. Det är min förhoppning att jag 

har lyckats med detta.  Uppsatsens omfång och tidsmässiga begränsningar har gjort att 

jag inte har kunnat gå på djupet med alla frågor eller instrument, vilket jag har försökt 

att ta höjd för i avgränsningen. Med mer tid till förfogande hade jag även kunnat göra 

en mer omfattande litteratursökning och fördjupat diskussionen om PCL-R 

ytterligare. Jag är medveten om att diskussionen i dess nuvarande form kan uppfattas 

som något ensidig. Å andra sidan finns det gott om forskning att tillgå som 

representerar det synsätt jag kritiserar, och som är relativt enkel för den intresserade 

läsaren att ta del av för att bilda sig en egen uppfattning.  

 

Psykopati såväl som flera andra psykiska avvikelser befinner sig i gränslandet mellan 

sjukdom och klassifikation, mellan medicinen, psykologin och samhällsvetenskapen. 

Ändå bedrivs forskningen nästan uteslutande inom medicinen och psykologin, och 

med metoder baserat på naturvetenskapen. Min bestämda uppfattning är att det finns 

ett stort behov av att inkorporera samhällsvetenskapliga begrepp och metoder inom 

området, framförallt när det gäller sociala normer och strukturers betydelse för 

konstruktionen av sjukdomsbegreppen. Jag menar dessutom att det finns ett stort 

behov av validering av PCL-R som sträcker sig vidare än till att identifiera nya 

faktorstrukturer och som undersöker kulturella normers betydelse för konstruktionen 

av psykopatibegreppet så som det representeras av PCL-R. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Viktiga psykometriska begrepp 
 
Psykometri är vetenskapen om mätning av psykologiska fenomen och/eller 
egenskaper. Det är ett stort område som omfattar mycket mer än de begrepp som 
ingår i denna uppsats. Nedan lista är således på inget sätt uttömmande utan tar endast 
upp validitets- och reliabilitetsbegrepp som används och diskuteras i uppsatsen. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet avser exaktheten i mätinstrumenten. Precis som en våg måste kalibreras 
enligt en standard, så måste även psykometriska instrument Alla (psykometriska) 
instrument har felkällor, och det gäller att minimera den andel av variationen i 
utfallsvariabeln som kan tillskrivas olika typer av mätfel. Ju större andel av den totala 
uppmätta variationen i ett antal upprepade mätningar som mätinstrumentet förklarar, 
desto högre dess reliabilitet.  
 
Det finns flera olika reliabilitetsmått. Ett viktigt mått i riskbedömningssammanhang är 
interbedömarreliabilitet. Det är ett mått på hur mycket mätningen skiljer sig när olika 
bedömare använder sig av samma instrument. Det är viktigt eftersom rättssäkerheten i 
bedomningarna är beroende av att de inte skiljer sig väsentligt från varandra beroende 
på vem som utför dem. Test-retest-reliabilitet är ett mått på hur väl ett instrument ger 
samma resultat vid upprepade mätningar.  
 
Reliabilitet kan även etableras genom olika korrelationsmått. Alfakoefficienten (även 
kallad Cronbachs alfa) är ett mått på hur väl de enskilda frågorna i ett test mäter 
samma sak och beräknas genom att korrelera frågorna med varandra, varvid ett värde 
mellan 0 och 1 erhålls för testet i sin helhet. Ett besläktat mått är inter-item-
korrelation vilken också mäter korrelationen mellan de olika frågorna – och därmed 
huruvida de mäter samma sak – men som anges för varje fråga vilket ger möjlighet att 
identifiera vilka frågor som korrelerar bäst respektive sämst med varandra. 
 
Validitet 
Populärt brukar validitet definieras som svaret på om vi mäter det vi avser att mäta. 
Dvs. hur väl representerar våra mätparametrar det fenomen vi avser undersöka? Alla 
är överens om hur lång en meter är, och hur mycket ett kilogram väger, men när vi 
ska mäta abstrakta företeelser som exempelvis personlighetsdrag i stället för längd 
och vikt behövs en förankring av begreppet i förhållande till den standard vi använder 
för att mäta det. Detta kallas för begreppsvaliditet. Om vi vill mäta ett 
personlighetsdrag eller egenskap hos en individ, så måste vi säkerställa att vårt 
mätinstrument fångar upp de element som är karakteristiska för egenskapen. För att 
kunna säkerställa detta måste vi ha kunskap om den bakomliggande teorin. Teoretisk 
förankring är alltså en förutsättning för begreppsvaliditet. 
 
Kriterievaliditet avser ett tests förmåga att skilja mellan personer som uppfyller ett 
visst kriterium (exempelvis en diagnos) och personer som inte gör det. Det är ett 
viktigt validitetsmått i riskbedömningssammanhang, eftersom syftet med 
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riskbedömningar är att identifiera personer i riskzonen för återfall i våld och 
brottslighet för att kunna sätta in rätt åtgärder. 
 
Prediktiv validitet avser ett tests förmåga att förutsäga (predicera) kommande 
reaktioner eller prestationer. Detta är kanske det mest använda validitetsmåttet i 
riskbedömningssammanhang eftersom riskbedömningar just syftar till att förutsäga ett 
framtida beteende hos en individ. 
 
Referens: Cohen & Swerdlik, 2010. 
 
 

Bilaga 2: Riskfaktorer i VRAG 
 

1. Psykopati enligt PCL-R 
2. Problem i grundskolan 
3. Personlighetsstörning enligt DSM-III 
4. Ålder vid indexbrottet 
5. Sammanbodde med båda föräldrarna till 16 års ålder 
6. Fått tidigare villkorlig frigivning förklarad förverkad 
7. Tidigare icke-våldsbrott (CLCH) 
8. Civilstatus 
9. Schizofreni enligt DSM-III 
10. Offerskada (indexgärning) 
11. Alkoholmissbruk 
12. Kvinnligt offer 

 
Referens: Harris, Rice & Quincey, 1993 i SBU, 2005 
 
 

Bilaga 3: Riskfaktorer i HCR-20 
 

1. Tidigare våldshandlingar 
2. Tidig debut i våldshandlingar 
3. Instabilitet i förhållanden 
4. Problem på arbetsmarknaden 
5. Alkohol- eller drogmissbruk 
6. Psykisk sjukdom 
7. Psykopati 
8. Tidig missanpassning 
9. Personlighetsstörning 
10. Tidigare misskötsamhet vid permission 
11. Brist på insikt 
12. Negativ attityd 
13. Psykiatriska symtom 
14. Instabilitet 
15. Dålig behandlingsbarhet 
16. Orealistisk framtidsplanering 
17. Brist på professionell tillsyn 
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18. Brist på stöd och hjälp 
19. Brist på samtycke och motivation 
20. Stress 

Referenser: Webster et al., 2003, Belfrage & Fransson, 2003, i SBU, 2005. 
 
	  
Bilaga 4: Faktorer i PCL-R.	  
 

1. Talförhet/ytlig charm* 
2. Förhöjd sjäjvuppfattning/grandios* 
3. Behov av spänning/blir lätt uttråkad** 
4. Patologisk lögnaktighet* 
5. Bedräglig/manipulativ* 
6. Saknar ånger och skuldkänslor* 
7. Ytliga affekter* 
8. Kall/bristande empatisk förmåga* 
9. Parasiterande livsstil** 
10. Bristande självkontroll** 
11. Promiskuöst sexuellt beteende 
12. Tidiga beteendeproblem** 
13. Saknar realistiska, långsiktiga mål** 
14. Impulsiv** 
15. Ansvarslös** 
16. Tar inte ansvar för sina handlingar* 
17. Många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden 
18. Ungdomsbrottslighet** 
19. Överträdelse av villkorlig frigivning/utskrivning** 
20. Kriminell mångsidighet 
 

* Ingår i faktor 1 
**  Ingår i faktor 2 
 
Referens: Hare, Hart & Harpur, 1991.  
 
 

Bilaga 5: Diagnostiska kriterier för antisocial personlighetsstörning enligt 
DSM-IV 
 
Minst tre av de sju kriterierna ska vara uppfyllda för att ställa diagnosen. 
 

A. Ett genomgående mönster av bristande respekt för och kränkningar av andras 
rättigheter som varat sedan 15 års-åldern. Mönstret tar sig minst tre av 
följande uttryck: 
1. Är oförmögen att anpassa sig till rådande normer för lagligt beteende, 

vilket visar sig i upprepade brottsliga handlingar. 
2. Har ett bedrägligt beteende, vilket visar sig i upprepade lögnar, bruk av 

falska namnuppgifter eller försök att lura andra för nöjes eller personlig 
vinnings skull. 
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3. Är impulsiv eller oförmögen att planera. 
4. Är irritabel och aggressiv, vilket visar sig i upprepade slagsmål eller 

misshandel. 
5. Nonchalerar obekymrat såväl egen som andras säkerhet. 
6. Är ständigt ansvarslös, vilket visar sig som en oförmåga att etablera 

ordnade arbetsförhållanden eller uppfylla ekonomiska åligganden. 
7. Visar brist på ångerkänslor, vilket visar sig i likgiltighet eller 

bortförklaringar efter att ha sårat, svikit eller bestulit någon. 
B. Personen är minst 18 år. 
C. Det finns belägg för uppförandestöring med debut före 15 års ålder. 
D. Det antisociala beteendet uppvisas inte enbart i samband med schizofreni eller 

manisk episod. 
 
Referens: Herlofson & Landqvist, 2002. 


