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Våld är ett allvarligt problem i samhället. Att identifiera de ungdomar som 
har hög risk för att begå våld är viktigt för att kunna erbjuda dem adekvata 
stödinsatser. Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) är 
ett beslutsstöd framtaget för att predicera ungdomars (12-18 år) risk att begå 
våld och har visat sig ha validitet i flera utländska studier. Syftet med denna 
prospektiva studie var att undersöka validiteten för bedömning av våld med 
hjälp av SAVRY. Samplet bestod av 180 slumpmässigt utvalda ungdomar 
som varit aktuella på Maria Ungdom för missbruk och psykosociala 
problem. Studiens uppföljningstid var ett år. Data bearbetades med statistik 
programmet SPSS och särskild vikt lades vid ROC-analyser (Receiver 
Operating Characteristic-analys). Resultatet visade att den svenska 
översättningen av SAVRY använt för en svensk grupp flickor och pojkar har 
god validitet vad gäller att predicera vilka personer som har hög sannolikhet 
att begå våld. Bedömningarna med hjälp av SAVRY identifierade korrekt 
78,6% av de pojkar som visade sig ha begått våld vid uppföljningen. 
Ytterligare resultat var att skyddsfaktorerna enskilt uppvisar god validitet.  
Slutligen visade studien att ungdomarna kunde delas in i två tydliga grupper, 
de med låg- respektive hög risk för att begå våld, samt att 
riskbedömningarna blev mer träffsäkra efter att forskningspsykologerna fått 
mer erfarenhet av att använda SAVRY. I diskussionsdelen förs resonemang 
om studiens resultat och begränsningar samt tankar kring framtida 
forskning. 
 
Nyckelord: SAVRY, riskbedömning, prediktiv validitet, ungdom, våld. 

 
 
Efter olika våldsdåd som skakat Sverige står våldsprevention högt på den politiska agendan. 
Dåvarande regering gav Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och 
Socialstyrelsen i uppdrag att gå igenom samtlig internationell forskning vad gäller risken för 
att en patient inom psykiatrin skulle begå våld. SBU sammanställde sina resultat i rapporten 
”Riskbedömning inom psykiatrin. Kan våld i samhället förutsägas?” (SBU, 2005). 
 
I medierna ges en bild av att våldet ökar i det svenska samhället. Har ungdomsvåldet ökat? 
Brottsförebyggande rådet (Brå) sammanställer den officiella kriminalstatistiken i Sverige och 
ger varje år ut en rapport om ungdomars brottslighet, vilket innebär att jämförelser kan göras 
över tid. I en undersökning där man samlat in självskattningar från elever i åk 9 med frågan 
om de utsatts för våld som medfört att de behövt söka sjukvård, framkom en svag minskning 
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av våldsbrotten under mätperioden 1995-2005, en minskning som i Stockholm, Skåne, 
Värmland och Jönköpings län var säkerställd.  
   
Om man tittar på statistiken från polisdistrikten för ungdomar (över 15 år) som är misstänkta 
för våldsbrott framkommer en delvis annan bild. En svag ökning av polisanmält våld 
framkom på riksnivå mellan 1996 och 2005 men skillnaderna mellan olika län är stor. En 
ökning på mer än 80% framkom för Gotlands- och Gävleborgs län, men också Skåne och 
Norrbotten uppvisade betydande ökningar av antalet ungdomar misstänkta för att ha begått 
våld. Stockholms, Hallands, Kronobergs, Värmlands och Västerbottens län visade på en 
minskning av antal ungdomar misstänkta för att ha begått våld (Brå, 2007). 
 
Det är tyvärr vanligt att ungdomar blir utsatta för våld och hot. 15% av eleverna i en 
undersökning som Brå administrerade svarade att de blivit utsatta för grövre våld eller hot.  
 
”… frågan om de under det senaste året burit kniv, hotat någon, slagit någon, skadat någon 
med tillhygge eller ryckt någons väska eller plånbok. Mellan 1995 och 2005 uppgav årligen i 
genomsnitt 18 procent av Sveriges niondeklassare att de begått en eller flera av dessa 
våldshandlingar” (Brå, 2007, s 22). 
 
Mycket av våldet sker mellan ungdomar. Ett känt exempel är fallet Riccardo, som år 2007 
blev ihjälsparkad av ett gäng jämnåriga. 
 
Vid en ettårsuppföljning av hur det gått för ungdomar som varit inskriva på något av statens 
särskilda ungdomshem framkommer ett dystert resultat. Av pojkarna hade 48% och av 
flickorna hade 16% återfallit i våldsbrott. Som våld räknades rån, hot/våld mot tjänsteman, 
misshandel, våldtäkt, mordbrand samt dråp/mord (Nordqvist, 2005). 
 
Frekvensen av våld, att återfall i våld är vanligt, samt att samhället allt mindre accepterar 
våld skapar ett tryck på att tidigt identifiera riskpersoner. Det är i ljuset av detta som fokus 
internationellt allt mer kommit att vändas mot området med riskbedömningar. 
 

 
                                      Riskbedömningens historia 
 
Den första generationens riskbedömningar 
Riskbedömningens historia är ung. Först på 1960-talet började man utföra riskbedömningar, 
som bestod av att kliniker och olika experter utförde vad som på den tiden kallades 
farlighetsbedömningar. Syftet var att skilja ut de som bedömdes som ”farliga” från de 
”ofarliga”. Bedömningarna hade visserligen i enstaka fall bra prediktion men resultaten på 
gruppnivå var otillfredsställande eftersom klinikerna var olika skickliga och det inte fanns 
något strukturerat intervjumaterial att utgå ifrån.  
  
I slutet av 1960-talet blev två rättsfall i USA mycket uppmärksammade, de så kallade 
Baxtron- och Dixon-fallen, och de kom att förändra synen på riskbedömningar. Respektive 
delstats högsta rättsliga instans slog i dessa fall fast att det inte fanns några belägg för att 
kliniker hade någon speciell expertis för att kunna förutsäga farlighet och predicera 
våldshandlingar, och att de personer som var intagna p.g.a. bedömd farlighet skulle släppas 
fria. Domarna ledde till att hundratals personer skrevs ut. Vid uppföljning flera år senare 
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visade det sig att endast en tredjedel hade begått nya brott. I debatten som följde hävdades att 
experternas kliniska bedömningar var helt otillförlitliga och att man lika gärna kunde ”kasta 
krona eller klave” om personers farlighet, något som senare verifierades genom forskning 
(Lodewijks, Doreleijers & De Ruiter, 2008). Denna pessimism kom att prägla debatten under 
lång tid framöver och fick inom rättsväsendet till följd att professionella inte längre skulle 
uttala sig om enskilda personers farlighet. Efter denna kritik av klinikers godtyckliga 
förmåga att utföra farlighetsbedömningar startade forskningen om riskbedömningar på 1970-
talet i USA.  
 
Den andra generationens riskbedömningar 
På 1980-talet kom ”den andra generationens” riskbedömningar, företrädda av John Monahan, 
och innebar att bedömningarna skulle utgå från empiriska fakta vad gäller riskfaktorer. Det 
instrument i denna grupp som blev mest känt är Violence Risk Appraisal Guide (VRAG), 
som introducerades av Harris, Rice och Quinsey. Företrädare för detta synsätt ansåg att det 
endast är den framräknade poängen som skulle ligga till grund för riskbedömningen och att 
kliniker inte skulle göra egna tillägg via kommentarer i sina utlåtanden. På den tiden ansågs 
det att riskbedömningen endast behövde göras om en gång eftersom uppfattningen var att den 
framräknade poängen inte kunde ändras. 
 
Den tredje generationens riskbedömningar 
De senaste åren har en syntes växt fram mellan de båda synsätten, den så kallade ”tredje 
generationens” riskbedömning, även kallad Vancouverskolan. Instrumentet HCR-20 
(Historical-Clinical-Risk management) tillhör denna grupp. Bedömningen med HCR-20 bör 
göras om regelbundet eftersom hälften av frågorna består av faktorer som är föränderliga och 
bedömaren tar hänsyn till faktorer som för den enskilde personen kan vara av betydelse för 
att bedöma risken för våld. Bedömningen är förankrad i en modell som strukturerar 
beslutsfattandet efter välkända empiriskt belagda riskfaktorer men ytterst dras slutsatserna 
utifrån en klinisk bedömning. Slutsatserna uttrycks inte i absoluta termer utan som en relativ 
risk där risken graderas som låg, måttlig eller hög (SBU-rapport, 2005).  
 
SAVRY 
SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) tillhör den tredje generationens 
beslutsstöd för riskbedömningar. SAVRY är framtaget för att predicera ungdomars (12-18 år) 
risk för att begå våldshandlingar. Randy Borum vid University of South Florida, Patrick 
Bartel vid British Columbia Youth Forensic Psychiatric Services och Adelle Forth, Carleton 
University, Canada, var de som arbetade fram SAVRY (Borum, Bartel, & Forth, 2002). 
SAVRY bygger på det ovan nämnda instrumentet HCR-20. SAVRY tillhör ett 
preventionsparadigm, där syftet med riskbedömningen är att kunna erbjuda individuellt 
skräddarsydda insatser till de personer som identifierats ha hög risk för att begå våld. Risken 
för våld anses som beroende av kontexten: 
 
”…risk som kontextuella (starkt beroende av situationer och omständigheter), dynamiska 
(föränderliga) och kontinuerliga (varierar längs ett kontinum av sannolikhet) begrepp”. 
                                                                                        (Borum, Bartel & Forth, 2002, s. 5) 
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Tidigare forskning     
SAVRY har visat sig ha forskningsstöd vad gäller prediktiv validitet i ett antal studier. Nedan 
följer en genomgång av forskningsstudier med känd validitet för SAVRY. För förklaring av 
analysmetoder och ROC-värden och se sidan 9-10.  
 
Den färskaste studien är en tysk studie med 83 ungdomar från oktober 2008. Resultatet 
visade att de ungdomar som bedömts ha hög risk för att begå våld också återföll i våld efter 
kortare tid samt begick fler våldshandlingar än de ungdomar som bedömts ha låg- eller 
mellanrisk att begå våld (Rieger, Stadtland, Freisleder & Nedopil, 2008). 
 
En prospektiv holländsk studie publicerades i juli 2008. 66 pojkar som dömts till vård för 
svåra beteendeproblem eller kriminalitet deltog. Incidentrapporter från den behandlingsenhet 
de befann sig på användes som mått på om de begått våld. Interbedömarrealibiliteten var god. 
Resultatet vad gäller validiteten för att predicera våld mot personer var mycket bra 
(totalpoäng: AUC:  .80, sammanfattande riskbedömning: AUC:  .86. SAVRY visade också 
ha god validitet för att predicera våld mot föremål, verbala hot samt brott mot regler 
(Lodewijks, Doreleijers, de Ruiter & Borum, 2008). 
 
I en annan holländsk prospektiv studie, där 117 personer, 111 pojkar och 6 flickor, mellan 12 
och 18 år, följdes upp under tre år efter att dom fallit p.g.a. våldsbeteende, visade resultatet 
att validiteten för SAVRY var signifikant vad gäller att förutse återfall i våldsbrott 
(Lodewijks, Doreleijers & De Ruiter, 2008). 
 
I en Kanadensisk studie från universitetet i Lakehead jämfördes tre strukturerade instrument 
för att bedöma ungdomars risk för kriminalitet och att begå våld: Structured Assessment of 
Violence Risk in Youth (SAVRY), Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV) och 
Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). 105 ungdomar som 
rekryterades från en ungdomsdomstol deltog. Medelåldern var 14.6 år och 64% var pojkar 
och 36% flickor. Resultatet visade att samtliga tre instrument förutsade återfall i kriminalitet 
och våld med varierad grad av precision, men av de tre fick SAVRY högst validitet; SAVRY 
AUC: .81; PCL:YV AUC: .73 och YLS/CMI AUC: .64 (Welsh, Schmidt, McKinnon, 
Chattha & Meyers, 2008). 
  
Ytterligare en kanadensisk studie publicerades 2008. I denna prospektiva studie deltog 121 
unga lagöverträdare. Resultatet vid ettårsuppföljningen visade validitet för SAVRY både vad 
gäller kön och etnicitet. För totalpoängen gav ROC-analysen vid ettårsuppföljningen följande  
AUC: .66 och för treårsuppföljningen AUC:  .77 (Meyers & Schmidt, 2008). 
 
Den sjätte studien från 2008 är en prospektiv studie från University of Manchester, 
Storbritannien, där SAVRY jämförs med PCL:YV. I denna studie följde man upp 99 pojkar 
från att de satt häktade till ett år efter att de släppts. Data kring återfall i brott samlades in 
från officiella kriminalregister. ROC-analysen visade följande AUC för totalpoängen:  .64 
och för PCL:YV:  .54. Resultatet i studien visade att SAVRY hade högre grad av validitet än 
PCL:YV vad gäller att predicera återfall i våld (Dolan & Rennie, 2008). 
 
I en retrospektiv studie från Arizona med 87 ungdomar mellan 12 och 18 år som befann sig 
på en speciell utbildningsenhet för personer med psykiska problem, gav ROC-analysen 
följande resultat för SAVRY totalpoäng: .72 (Mcgowan, 2007). 
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I en studie från Fresno, Kalifornien, med 100 pojkar, mellan 12 och 18 år, som begått brott 
som snatteri, klotter, överfall, våldtäkt och mord, visade resultatet på en stark korrelation 
mellan SAVRY total poäng och PCL:YV total poäng. Studien visar att både SAVRY och 
PCL-YV är valida instrument för att predicera kriminalitet (Roth, 2006).  
 
I en studie från USA med 104 pojkar mellan 15-19 år, som begått allvarliga brott och som 
under studien befann sig på institution, jämfördes SAVRY, PCL:YV och YLSI (Young Level 
of Service Inventory). Resultatet visade att endast SAVRY (den individuella/kliniska skalan) 
predicerade våld som utövades på institutionen. Pojkar som begick olika slags 
våldshandlingar predicerades endast av SAVRY (totalpoäng) och SAVRY visade starkare 
validitet jämfört med PCL-YV och YLSI vad gäller att predicera aggressivt beteende. Vad 
gäller förmågan att predicera frekvensen av aggressivt beteende blev resultatet lika bra för 
SAVRY och PCL-YV (Borum, 2005). 
 
I en studie från Kanada jämfördes instrumenten SAVRY, PCL:YV och YLS/CMI vad gäller 
ungdomars återfall i brott och våld. 74 ungdomar (63 pojkar och 11 flickor) i åldrarna 15-19 
år ingick. De kom från två olika enheter (en slutenvårdsenhet och en öppenvårdsenhet) för 
dömda ungdomar i British Columbia. Uppföljningstiden var 1 år. ROC-analysen visade 
följande AUC: SAVRY total poäng: .73. Resultatet är signifikant. För PCL:YV och för 
YLS/CMI  blev resultatet  .73. Resultatet indikerar en måttlig till stark korrelation mellan alla 
de tre instrumenten och prediktion av risk för framtida våld. Ytterligare resultat var att 
SAVRY signifikant kunde predicera kriminalitet som inte hade våldsinslag samt att man kan 
dela in ungdomar med låg respektive hög risk att begå våld i två tydliga grupper (Catchpole 
& Gretton, 2003). 
 
I en studie med 172 ungdomar (94% pojkar, 75% vit etnicitet, medelålder 18 år) som kom 
från tre olika institutioner i British Columbia, gav ROC-analysen följande AUC-resultat: 
SAVRY sammanfattande riskbedömning:  .74 och SAVRY totalpoäng:  .67. De som 
bedömdes ha hög risk återföll snabbare i våld än de som bedömts ha låg och medelrisk. Items 
som visade sig ha starkast korrelation med våld var tidigare våldsbenägenhet, tidigare 
misslyckanden med övervakning, bristande behandlingsföljsamhet, psykopati, negativ 
attityd, bristande förmåga att hantera vrede och brist på stark anknytning (Gretton & 
Abramowitz, 2002). 
 
I en treårig retrospektiv studie med 108 pojkar från en institution för unga manliga 
lagöverträdare i British Columbia jämfördes SAVRY med PCL-YV. ROC-analysen gav 
följande AUC-resultat: SAVRY totalpoäng: .70 och SAVRY sammanfattande 
riskbedömning: .79 (McEachran, 2001). Försiktighet vad gäller tolkningen av resultaten från 
denna studie rekommenderas eftersom framräkningen av poängen skedde annorlunda än 
brukligt (Borum, Bartel & Forth, 2002, s. 10). 
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Syfte 
Studiens syfte var att undersöka om beslutsstödet SAVRY uppvisar prediktiv validitet för 
risken att begå våld för en grupp svenska flickor och pojkar som varit aktuella på Maria 
Ungdom för missbruk och/eller psykosociala problem. 
 
Frågeställning 
Uppvisar riskbedömningarna, med hjälp av beslutsstödet SAVRY, validitet vad gäller 
förmåga att identifiera vilka ungdomar aktuella på Maria Ungdom som har hög respektive 
låg sannolikhet att begå våld? 
 
 
                                    Metod 
 
Föreliggande studie inhämtade sina data från studien ”Ung och oberoende” som pågick under 
år 2004-2006 och administrerades från Forum (Forskningscentrum för ungdomars 
psykosociala hälsa), Maria Ungdom, i samarbete med Karolinska Institutet. Intervjuerna i 
studien utfördes av två tränade forskningspsykologer. För att mäta våldshandlingarna 
ungdomar begått sammanställde forskningspsykologerna ett semistrukturerat intervju- 
material. Frågorna om våld i detta outcome-formulär valdes ut från mätinstrumentet ”Hem, 
skola, fritid”, som utvecklats av Håkan Stattin, och är validerade i flera omfattande svenska 
befolkningsstudier.  
 
Undersökningsdeltagare 
Samtliga ungdomar som var aktuella på Maria Ungdom under tidsperioden 2/2 – 6/9 2004 
blev erbjudna att ingå i studien ”Ung och oberoende”. 742 ungdomar och deras familjer 
tillfrågades om de ville delta i studien. Endast de undersökningsdeltagare där föräldrarna 
också tackat ja till att ingå i studien blev aktuella. Sammanlagt blev bortfallet 193 ungdomar. 
Av dessa hade 164 tackat nej och 29 ungdomar blev godkänt bortfall p.g.a. att de var 
asylsökande, inlagda på sjukhus, talade knapphändig svenska, saknade fast adress eller hade 
skyddad identitet. 549 ungdomar kvarstod. Av ekonomiska och praktiska skäl kunde inte alla 
delta i studien utan med hjälp av slumpen valdes 180 ungdomar ut. 99 flickor och 81 pojkar 
mellan 13 och 20 år deltog i studien. Medianåldern bland flickorna var 16,7 år och för 
pojkarna 17 år. 70% av ungdomarna var födda i Sverige. Eftersom Maria Ungdom har hela 
Stockholms län som upptagningsområde kom undersökningsdeltagarna från ett brett 
geografiskt område. 
 
I studien ”Ung och oberoende” utfördes en bortfallsanalys för att ta reda på om de ungdomar 
som valde att delta i studien skilde sig från dem som valde att inte delta. Flertalet uppgifter 
från 61 ungdomar som tackat nej jämfördes med 61 ungdomar som tackat ja. Slutsatsen som 
drogs vara att ungdomarna och som tackade ja till att ingå i studien är representativa för de 
som får vård/behandling på Maria Ungdom (Ung och oberoende, s. 21-22). 
 
Procedur 
Efter samtalen med ungdomarna bedömde forskningspsykologerna den insamlade 
informationen utifrån SAVRY´s manual. Vilken riskbedömningsnivå (låg, medel eller hög) 
som passade bäst för den enskilda ungdomen bestämdes för varje riskfaktor och 
skyddsfaktorerna bedömdes som förekommande eller inte förekommande. Slutligen gjordes 
en sammanfattande bedömning där risk och skyddsfaktorer vägdes samman. Också risken för 
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akut våld, våld på längre sikt och våldets allvarlighetsgrad bedömdes. Ett halvår senare 
träffade forskningspsykologerna åter ungdomarna för en intervju med syfte att ta reda på om 
de begått något våld under det senaste halvåret (Uppföljning 1). Vid samma tillfälle 
genomfördes en ny intervju med SAVRY och proceduren med bedömningen av risken för 
våld upprepades. Ytterligare ett halvår senare intervjuades ungdomarna igen om de begått 
något våld under det senaste halvåret (Uppföljning 2). 
 
Intervjuerna skedde främst på Maria Ungdom men för att minimera bortfall förekom det att 
forskningspsykologerna intervjuade ungdomarna på andra platser. Stora ansträngningar 
gjordes för att få genomfört intervjuerna. Ungdomarna erbjöds åtskilliga nya tider efter att de 
uteblivit (upp till 15 gånger) och de fick ekonomisk ersättning i form av ett presentkort på 
500:- efter varje intervju.  

 
Kriterium för våld 
Kriteriet för våld definierades i studien som fysiskt våld som är tillräckligt allvarligt för att 
skada en annan person (ge sår, blåmärken, brutna ben, dödsfall etc.) eller hot som utförs med 
vapen i hand.  
 
Begränsning 
Studien fokuserar på resultaten vid 6-månaders uppföljningen och inte på bedömning av om 
risken för våld är akut eller våldets allvarlighetsgrad.  
 
SAVRY 
SAVRY är ett beslutsstöd med data angående risk- och skyddsfaktorer. De 24 riskfaktorerna 
är fördelade på tre kluster (historiska faktorer, sociala/kontextuella faktorer och 
individuella/kliniska faktorer). Riskfaktorerna har formulerats utifrån befintlig forskning och 
litteratur kring tonårsutveckling, våld och aggressivitet hos ungdomar. Faktorerna skattas var 
för sig i låg-, mellan- eller hög risk för våld. Skyddsfaktorerna har även de formulerats 
utifrån befintlig forskning kring respektive skyddsfaktor. De skattas var för sig som 
förekommande eller inte förekommande. Avslutningsvis görs en sammanfattande 
riskbedömning där förekomst av risk- och skyddsfaktorer vägs samman. Ytterligare 
bedömningar på skalan låg-, medel- eller hög risk görs av den akuta risken för våld (de 
närmaste 2 veckorna), risken för våld på längre sikt (ett halvår) samt våldets 
allvarlighetsgrad.  

 
Ett exempel på riskfaktorn historiska faktorer: 
 
Tidigare våldsbenägenhet 

Lå Låg      Den unge har inte begått några tidigare våldshandlingar 
M  Mellan      Den unge har begått en eller två våldshandlingar 
H   Hög      Den unge har begått tre eller fler våldshandlingar 

 
 

Ett exempel på skyddsfaktorn prosocialt engagemang: 
 
Prosocialt engagemang 

Ja  Ja D  Den unge sysselsätter sig med prosociala aktiviteter och ingår i kamratgrupper 
N  Nej D  Den unge engagerar sig lite eller inte alls i prosociala aktiviteter eller kamratgrupper 
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Faktorerna i SAVRY: 
 
Historiska faktorer 

• Tidigare våldsbenägenhet 
• Tidigare icke-våldsbrottslighet 
• Tidig debut av aggressivt beteende 
• Tidigare misslyckande med övervakning/behandling 
• Tidigare självdestruktivitet/suicidförsök 
• Bevittnat våld i hemmet 
• Offer för övergrepp eller försummelse som barn  
• Föräldra-/vårdnadshavarkriminalitet 
• Tidigt avbrott i kontakt med vårdnadshavare  
• Bristande skolprestationer 

 
Sociala/kontextuella faktorer 

• Kriminella kamrater  
• Avvisad av kamrater 
• Stress och bristande stresshantering 
• Bristande föräldratillsyn och -stöd 
• Bristande personligt/socialt stöd 
• Desorganiserad närmiljö/grannskap  

 
Individfaktorer 

• Negativ attityd 
• Impulsivitet 
• Alkohol-/drogmissbruk 
• Bristande förmåga att hantera vrede 
• Bristande empati/skuldkänslor 
• Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet 
• Bristande behandlingsföljsamhet 
• Svagt intresse/motivation för skolarbete 

 
Skyddsfaktorer 

• Prosocialt engagemang 
• Starkt socialt stöd 
• Stark anknytning och band till andra 
• Positiv attityd till behandling och auktoritet 
• Starkt skolengagemang 
• Motståndskraftig personlighet 

 
 
Vid kliniskt användande av SAVRY finns inga poängberäkningar, men för att kunna räkna 
numeriskt för forskningsändamål kodas låg risk för våld som 0 poäng, mellanrisk som 1 
poäng och hög risk som 2 poäng. Max poängen för riskfaktorerna är 48. Skyddsfaktorerna 
bedöms som förekommande = 1 poäng eller inte förekommande = 0 poäng. Maxpoäng för 
skyddsfaktorerna är 6 poäng.  
För de som önskar mer information om SAVRY kan besöka den svenska hemsidan på adress: 
www.SAVRY.se 
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Analys 
Inkomna data bearbetades med statistikprogrammet SPSS, där särskild vikt lades vid så 
kallade ROC-analyser (Receiver Operating Characteristic-analys). ROC-analys är det 
analysförfarande som används i de senare årens forskning inom riskbedömningfältet och 
rekommenderas vid forskning om riskbedömningar för psykiatriska patienter (Mossman, 
1994). ROC-analyser används för att undersöka den prediktiva validiteten i instrument som 
SAVRY. ROC-analyser utvärderar alltså ett instruments förmåga att förutsäga en händelse (i 
detta fall begå en våldshandling). 
 
ROC-analyser gestaltas i diagram där ett område under kurvan skapas, den så kallade Area 
Under the Curve (AUC). AUC-siffran anger ytan av kvadraten i diagrammet och visar 
eventuell prediktiv förmåga. AUC kan sträcka sig från 0 till 1. AUC-resultat på 0 innebär ett 
perfekt negativt samband. AUC-resultat på .50 är ett nollsamband (kan lika gärna kasta 
”krona eller klave”) vilket åskådliggörs med den röda linjen i diagrammet, ”the line of no 
information”. AUC-resultat på 1.0 visar på perfekt prediktion.  

 
 
Ovan ett exempel på hur en ROC-kurva kan se ut.  
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Ju längre bort AUC-resultatet kommer från den röda linjen desto mer information ger 
resultatet. De övre linjerna (blå, grön, brun och lila) visar riskfaktorerna och den nedersta 
(gula) linjen visar skyddsfaktorerna.  
 
AUC-värdet definieras som sannolikheten i procent att en slumpmässigt utvald person som 
återfallit i våldsbrott skattats som att ha högre risk för detta, än en slumpmässigt utvald 
person som inte återfallit i våldsbrott vid uppföljningen (Mossman & Somoza, 1991). Vad 
gäller denna studie visar AUC-värdet sannolikheten att en slumpvis utvald person från 
gruppen som begått brott får en högre poäng på SAVRY än en slumpmässigt vald person ur 
den grupp som inte begått brott. Ex: Vid resultat AUC .74 föreligger det en 74% sannolikhet 
att en slumpmässigt utvald individ som begått ett våldsbrott hade högre poäng på SAVRY-
mätningen än en slumpmässigt utvald person som inte begått något våldsbrott (SBU-rapport, 
2005), eller annorlunda uttryckt: Det går att med 74% sannolikhet bedöma vilka personer 
som kommer att begå våld i framtiden. 
 
För att undersöka om de framräknade AUC-värdena har signifikans vägs de mot det så 
kallade asymptotiska 95% konfidensintervallet. Resultatet är signifikant för riskfaktorerna 
om det lägre värdet i intervallet visar på ett värde över .50. För skyddsfaktorerna är resultatet 
signifikant om det övre värdet i intervallet är under  .50 (se tabell 6 och 12). 
 
Det finns inga exakt fastställda värden för vad som räknas som olika grad av validitet men 
nedan följer förslag på AUC-värden tolkade av Sjöstedt och Grann (SBU, 2005, s 29): 

 
Låg precision              <  .60  
Marginell precision   .60 -  .70 
Modest precision   .70 -  .80 
Måttlig precision   .80 -  .90 
Hög precision        >  .90          

  
 
 
Bastal 
Bastal är den andel personer (i procent) som begått våld under den uppföljningsperiod som är 
stipulerad. Bastalet har betydelse för tolkningen av resultatet samt vid jämförelser mellan 
studier. Bastalets storlek bestämmer hur enkla eller svåra riskbedömningarna blir. Det är 
eftersträvansvärt med ett bastal på 50% eftersom det då blir mest meningsfullt att göra 
riskbedömningarna p.g.a. att bedömningarna då kan gå åt båda hållen (hög eller låg risk). Vid 
bastal 50% är alltså instrumentet mest kliniskt meningsfullt. Är bastalet mycket lågt räknas 
våldet som en så kallad ”sällan händelse”, vilka är svåra att predicera. För AUC behöver man 
inte redogöra för bastalen eftersom AUC rent statistiskt är relativt bastalsokänsligt.  
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                                                    Resultat 
 
 
Tabell 1: Medelvärde och standardavvikelse för risk- och skyddsfaktorer fördelade på flickor 
och pojkar vid den första SAVRY-intervjun. 
__________________________________________________________________________________________ 
   Risk- Historiska Sociala/ Individ. Skydds- 
   faktorer faktorer kontext. /kliniska faktorer 
   totalpoäng (max 20 faktorer faktorer (antal, 
   (max 48 poäng) (max 12 (max 16 max 6 
   poäng) poäng) poäng) poäng) poäng) 
_________________________________________________________________________________ 
FLICKA 
_________________________________________________________________________________ 
M   14 6 4 5 3 
SD   8 4 2 3 2 
Lägsta poäng  0 0 0 0 0 
Högsta poäng   36 15 9 13 6 
_________________________________________________________________________________ 
POJKE 
_________________________________________________________________________________
     
M   15 6 3 6 2 
SD   9 3 2 4 2 
Lägsta poäng i  0 0 0 0 0 
Högsta poäng i  33 13 8 15 6 
__________________________________________________________________________________________ 
Siffrorna är avrundade till heltal. 
 
Medelvärdet för totalpoängen för risken för våld skilde endast en poäng mellan flick- och 
pojkgruppen (14 poäng för flickgruppen och 15 för pojkgruppen). Variationen mellan 
individerna var dock stor. Vad gäller det totala antal riskpoäng skilde det 36 poäng inom 
flickgruppen och 33 poäng inom pojkgruppen. Tabellen visade också att det fanns både 
flickor och pojkar helt utan skyddsfaktorer.  
 
 
 
Tabell 2: Redovisning av andelen flickor och pojkar, i procent och antal, som vid den första 
SAVRY-intervjun bedömdes ha låg, medel eller hög risk för att begå våld samt chi-2-värde 
och p-värde.  
 
  FLICKA Antal POJKE Antal χ2 p-värde 
__________________________________________________________________________ 
Låg 42% 41 26% 21 7.34 0.026* 
Medel 42% 42 43% 35  
Hög 16% 16 31% 25 
__________________________________________________________________________ 
*p < 0.05 
 
Chi-2-testningen undersöker om det föreligger någon signifikant skillnad mellan gruppen 
flickor och gruppen pojkar i hur de bedömdes ha låg-, medel- eller hög risk att begå våld. 
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Signifikanttestningen gav ett signifikant resultat, d.v.s. att det föreligger en signifikant 
säkerställd skillnad mellan bedömningsgrad av risk att begå våld mellan gruppen flickor 
jämfört med gruppen pojkar, där gruppen pojkar bedömdes ha högre risk att begå våld än 
gruppen flickor. 
Chi-2-testningen undersöker om det föreligger någon signifikant skillnad mellan gruppen 
flickor och gruppen pojkar i hur de bedömdes ha låg-, medel- eller hög risk att begå våld. 
 
Tabell 3: Antal flickor och pojkar som deltog i Uppföljning 1, andelen bortfall, chi-2-värde 
och p-värde.  
__________________________________________________________________________ 
    FLICKA POJKE Totalt χ2 p-värde 
________________________________________________________________________________ 
Antal uppföljda  86 66 152 0.98 0.321 
Antal bortfall  13 15 28 
Procent  13% 18% 16%__________________________ 
p > 0.05. Ingen signifikans 
 
Chi-2-testningen undersöker om det föreligger någon signifikant skillnad mellan gruppen 
flickor och gruppen pojkar vad gäller antal ungdomar som följdes upp och antal bortfall. 
Resultatet visar att det inte finns någon signifikant säkerställd skillnad mellan gruppen flickor 
och gruppen pojkar varken vad gäller antal ungdomar som följdes upp eller andelen bortfall. 

 
 
 

Tabell 4: Antal flickor och pojkar som begått våld vid Uppföljning 1, chi-2-värde och  
p-värde.  
_________________________________________________________________________________________ 
  FLICKA Antal POJKE Antal χ2 p-värde 
_________________________________________________________________________________ 
Ja   14  30 15.45 0.000*** 
Nej   72  36 
Procent     
begått våld 16%  46% 
_________________________________________________________________________________________ 
*** P < 0.001 
 
Chi-2-testningen undersöker om det föreligger någon signifikant skillnad mellan gruppen 
flickor och gruppen pojkar vad gäller antalet som begått våld vid Uppföljning 1. Resultatet 
av signifikanttestningen visar på en statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen flickor och 
gruppen pojkar vad gäller antalet personer som begått våld vid Uppföljning 1. Betydligt fler 
ur gruppen pojkar hade begått våld.  
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Tabell 5: Flickor och pojkar, i procent och antal, som begått våld utifrån hur de var 
riskbedömda, chi-2-värde och p-värde. Uppföljning 1. 
                        
_______________________________________________________________                                   
   BEGÅTT VÅLD_____________________________ 
FLICKA   Antal χ2 p-värde 
_____________________________________________________________________________________ 
Bedömd ha låg risk 11% 4 6.69 0.035* 
Bedömd ha medel risk 14% 5 
Bedömd ha hög risk 42% 5 
_____________________________________________________________________ 
POJKE 
_____________________________________________________________________ 
Bedömd ha låg risk 12% 2 12.45 0.002** 
Bedömd ha medel risk 48% 13 
Bedömd ha hög risk 68% 15 
____________________________________________________________________________ 
* p < 0.05 
** p < 0.01 
 
Chi-2-testningen undersöker om det föreligger något signifikant samband mellan de flickor 
respektive pojkar som bedömts ha låg-, medel- eller hög risk att begå våld, i jämförelse med 
om de vid Uppföljning 1 begått våld eller inte. För både flickorna och pojkarna visar resultatet 
ett statistiskt säkerställt samband mellan de flickor respektive pojkar som bedömts ha låg-, 
mellan- eller hög risk att begå våld och om de begått våld vid Uppföljning 1 eller inte.   
 
Av de flickor med bedömd låg risk att begå våld hade 4 flickor (11%) begått våld vid 
Uppföljning 1. Av de pojkar med bedömd hög risk att begå våld hade 15 pojkar (68%) begått 
våld vid Uppföljning 1.  
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Tabell 6: AUC-poäng för flickor och pojkar fördelade på risk- och skyddsfaktorer vid 
Uppföljning 1. 
_____________________________________________________________________________________ 
      Asymptotisk 95% 
      konfidens intervall 
     Asymptotic Lägsta      Högsta 
   AUC SD signifikans gräns        gräns     
_____________________________________________________________________________ 
FLICKA 
_____________________________________________________________________________
   
Riskfaktorer  .77 .06 .00 .65 .89 
(totalpoäng) 
 
Historiska  .75 .06 .00 .63 .87 
faktorer 
 
Sociala/kontext.  .74 .08 .00 .58 .89 
faktorer  
 
Individuella/  .76 .06 .00 .64 .89 
kliniska faktorer 
 
Skyddsfaktorer  .27 .07 .01 .13 .41 
_____________________________________________________________________________ 
POJKE 
_____________________________________________________________________________ 
 
Riskfaktorer  .69 .06 .01 .56 .82  
(totalpoäng) 
 
Historiska  .65 .07 .03 .52 .79 
faktorer  
 
Sociala/kontext.  .58 .07 .24 .45 .72 
faktorer 
 
Individuella/  .74 .06 .00 .62 .86 
kliniska faktorer 
 
Skyddsfaktorer  .27 .06 .00 .15 .39 
_____________________________________________________________________________ 
Siffrorna är avrundade till två decimaler. De signifikanta resultaten är signifikanta på nivå  .05. 
 
För flickorna var samtliga resultat signifikanta. Detta gäller såväl totalpoängen samt följande 
faktorer för risken att begå våld: Individuella/kliniska faktorer, historiska faktorer, 
sociala/kontextuella faktorer samt skyddsfaktorerna. För pojkarna uppvisade totalpoängen 
samt följande faktorer signifikant resultat för risken att begå våld: Individuella/kliniska 
faktorer, historiska faktorer samt skyddsfaktorerna. Vad gäller sociala/kontextuella faktorer 
blev inte resultatet signifikant för pojkarna. Ett annat resultat var att flickornas AUC-resultat 
var högre än pojkarnas.  
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Tabell 7: Medelvärde och standardavvikelse för risk- och skyddsfaktorer fördelat på flickor 
och pojkar vid den andra SAVRY-intervjun. 
_________________________________________________________________________________________ 
       Risk- Historiska Sociala/ Individ. Skydds- 
   faktorer faktorer kontext. /kliniska faktorer 
   (totalpoäng, (max 20 faktorer faktorer (max 6 
   max 48 poäng)  (max 12 (max 16 poäng)
   poäng)  poäng) poäng)             
________________________________________________________________________________ 
FLICKA 
________________________________________________________________________________ 
M   13 6 3 4 3 
SD   8 4 2 3 2 
Lägsta poäng   1 0 0 0 0 
Högsta poäng    35 16 8 13 5 
_______________________________________________________________________________ 
POJKE 
_______________________________________________________________________________ 
M   15 7 2 6 3 
SD   8 3 2 4 2 
Lägsta poäng   0 0 0 0 0 
Högsta poäng    33 16 7 14 6 
_______________________________________________________________________________ 
Siffrorna är avrundade till heltal.     
 
Det förelåg endast en liten skillnad mellan flickor (13 poäng) och pojkar (15 poäng) vad 
gäller medelvärdet av den totala riskbedömningen för våld. Dock var variationerna mellan 
individerna stor. Vad gäller totalpoäng skilde det 34 poäng inom flickgruppen och 33 poäng 
inom pojkgruppen. Vad gäller medelvärdet för antalet skyddsfaktorer var de jämt fördelade 
över flick- och pojkgruppen. Resultatet visade också att det i studien fanns flickor och pojkar 
helt utan skyddsfaktorer.  
 
 
 
Tabell 8: Redovisning av andelen flickor och pojkar, i procent och antal, som vid den andra 
SAVRY-intervjun bedömdes ha låg, medel eller hög risk för att begå våld, samt chi-2-värde 
och p-värde. 
________________________________________________________________________________________ 
  FLICKA Antal POJKE Antal χ2 p-värde 
________________________________________________________________________________ 
Låg    53% 46 30% 21 9.28 0.01** 
Medel  32% 28 39% 27 
Hög  15% 13 31% 21 
________________________________________________________________________________________ 
** p < 0.01 
 
Chi-2-testningen undersöker om det föreligger någon signifikant skillnad mellan gruppen 
flickor och gruppen pojkar i hur de bedömdes ha låg-, medel- eller hög risk att begå våld. 
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Signifikanttestningen gav ett signifikant resultat, d.v.s. att det föreligger en statistiskt 
säkerställd skillnad mellan bedömningsgrad av risk att begå våld mellan gruppen flickor 
jämfört med gruppen pojkar, där fler antal pojkar bedömdes ha hög risk att begå våld. 

 
Tabell 9: Antal flickor och pojkar som deltog i Uppföljning 2, andelen bortfall, chi-2 värde 
och p-värde. 
_________________________________________________________________________________________ 
   FLICKA POJKE Totalt χ2 p-värde 
________________________________________________________________________________ 
Antal uppföljda  80 59 139 1.61 0.205 
Bortfall  19 22 41 
Bortfall %  19% 27% 23% 
________________________________________________________________________________ 
 
Chi-2-testningen undersöker om det föreligger någon signifikant skillnad mellan gruppen 
flickor och gruppen pojkar vad gäller antal ungdomar som följdes upp och antal bortfall. 
Resultatet visar att det inte finns någon signifikant säkerställd skillnad mellan gruppen flickor 
och gruppen pojkar varken vad gäller antal ungdomar som följdes upp eller andelen bortfall. 

 
 
 
Tabell 10: Antal flickor och pojkar som begått våld vid Uppföljning 2, chi-2-värde och  
p-värde. 
________________________________________________________________________________________ 
  FLICKA Antal POJKE Antal χ2 p-värde 
________________________________________________________________________________ 
Ja   15  23 7.00 0.008** 
Nej   65  36 
Procent    
begått våld 19%  39% 
________________________________________________________________________________ 
** p < 0.01 
 
Chi-2-testningen undersöker om det föreligger någon signifikant skillnad mellan gruppen 
flickor och gruppen pojkar vad gäller antalet ungdomar som begått våld vid Uppföljning 2. 
Resultatet av signifikanttestningen visar på en statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppen 
flickor och gruppen pojkar vad gäller antalet personer som begått våld, där fler pojkar hade 
begått våld. 
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Tabell 11: Flickor och pojkar, i procent och antal, som begått våld i relation till hur de var 
riskbedömda, samt chi-2-värde och p-värde. Uppföljning 2. 
 
   BEGÅTT VÅLD 
__________________________________________________________ 
FLICKA   Antal χ2 p-värde 
______________________________________________________________________ 
Bedömd ha låg risk 0% 0 25.5 0.000*** 
Bedömd ha medel risk 27% 6  
Bedömd ha hög risk 62% 8   
_______________________________________________________________________ 
POJKE   
_______________________________________________________________________ 
Bedömd ha låg risk 17% 3 13.28 0.001*** 
Bedömd ha medel risk 33% 8  
Bedömd ha hög risk 79% 11  
___________________________________________________________ 
*** p < 0.001 
 
Chi-2-testningen undersöker om det föreligger någon signifikant skillnad mellan de flickor 
respektive pojkar som bedömts ha låg-, medel- eller hög risk att begå våld, i jämförelse med 
om de hade begått våld vid Uppföljning 2 eller inte. För både flickorna och pojkarna visar 
resultatet ett starkt statistiskt säkerställt samband mellan de flickor respektive pojkar som 
bedömts ha låg-, mellan- eller hög risk att begå våld och om de begått våld vid Uppföljning 2 
eller inte.   
 
Av de flickor med bedömd låg risk att begå våld hade ingen (0%) begått våld vid 
Uppföljning 2. Av de pojkar med bedömd hög risk att begå våld hade 11 pojkar (79%) begått 
våld vid Uppföljning 2. 
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Tabell 12: AUC-poäng för flickor och pojkar fördelade på risk- och skyddsfaktorer vid 
Uppföljning 2. 
__________________________________________________________________________ 
      Asymptotisk 95% 
      konfidens intervall 
     Asymptotic Lägsta Högsta 
   AUC SD signifikans gräns gräns 
________________________________________________________________________________ 
FLICKA 
________________________________________________________________________________ 
Riskfaktorer  .84 .05 .00 .74 .94 
(totalpoäng) 
   
Historiska  .83 .05 .00 .73 .92 
faktorer 
 
Sociala/kontext.  .70 .08 .02 .54 .86 
faktorer 
 
Individuella/  .86 .05 .00 .76 .95  
kliniska faktorer 
  
Skyddsfaktorer  .32 .08 .03 .15 .48 
_____________________________________________________________________________ 
POJKE 
______________________________________________________________________________ 
Riskfaktorer  .72 .07 .00 .59 .86   
(totalpoäng) 
 
Historiska faktorer  .70 .07 .01 .56 .84 
 
Sociala/kontext.  .68 .08 .03 .53 .82 
faktorer 
 
Individuella/  .71 .08 .01 .56 .85 
kliniska faktorer 
 
Skyddsfaktorer  .26 .08 .00 .11 .40 
_____________________________________________________________________________ 
Siffrorna är avrundade till två decimaler.  
 
Samtliga resultat var signifikanta på nivå .05. För både flickorna och pojkarna var alltså 
följande resultat signifikanta: Historiska faktorer, sociala/kontextuella faktorer, 
individuella/kliniska faktorer, totalpoängen samt antal skyddsfaktorer. Ett annat resultat var 
att flickornas AUC-värde var högre än pojkarnas.  
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                                Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka den prediktiva validiteten för bedömning av våld med 
hjälp av beslutsstödet SAVRY. Studien är den första svenska validitetsstudien av SAVRY. 
Resultatet visade att den svenska översättningen av SAVRY använt för en svensk grupp 
ungdomar har god validitet vad gäller att predicera vilka personer som har hög risk att begå 
våld. Validiteten gäller både för flickor och pojkar. Studien visade också att avsaknad av 
skyddsfaktorer har betydelse för risken för våld. För pojkarna predicerade avsaknad av 
skyddsfaktorerna till och med våld bättre än skyddsfaktorerna. Ytterligare resultat var att 
ungdomarna kan delas in i två tydliga grupper, de med hög risk för att begå våld och de med 
låg risk. Andra resultat var att träffsäkerheten i bedömningarna blev bättre ju mer erfarenhet 
forskningspsykologerna fick av att bedöma risken för våld. 
 
Jämförelser med resultat från andra studier 
Resultatet i denna studie, vad gäller den goda prediktiva validiteten för SAVRY, stämmer väl 
överens med den validitetsforskning om SAVRY som bedrivits i Kanada, USA, Holland, 
Tyskland och England. Resultatet att undersökningsdeltagarna går att kategorisera i tre 
grupper (låg-, mellan- och hög risk att begå våld), har tidigare beskrivits i en kanadensisk 
studie av Catchpole och Gretton (2003) samt i en amerikansk studie av Mcgowen (2007). 
 
Studien visade också att SAVRY har validitet för att predicera risken för att flickor (12-20 
år) kommer att begå våld. Resultatet överensstämde med resultatet från Meyers och Schmidts 
ettårsuppföljning av SAVRY som visade på validitet för riskbedömning med SAVRY 
fördelat på kön (Meyers & Schmidt, 2008).  
 
Ett annat resultat från studien var att det med 78,6% sannolikhet går att förutsäga vilka pojkar 
i åldersgrupp 12-20 år som har hög risk för att begå våld. Detta resultat ligger i linje med de 
studier kring riskbedömning som finns beskrivet i SBU:s metaanalys (SBU, 2005) över 
riskbedömningar för vuxna patienter inom psykiatrin. 

 
Resultatsdiskussion 
Pojkarna bedömdes vid de två SAVRY-intervjuerna ha signifikant högre risk att begå våld än 
flickorna och flickorna bedömdes ha signifikant lägre risk att begå våld än pojkarna. Dessa 
resultat är förväntade och inte förvånande. 
 
Vid Uppföljning 1 och Uppföljning 2 blev resultatet signifikant för både flick- och 
pojkgruppen för de ungdomar som bedömts ha låg-, medel- eller hög risk att begå våld 
jämfört med hur utfallet blev (om de begått våld).  
 
Vid Uppföljning 1 och 2 fanns det en stark signifikant säkerställd skillnad mellan antalet 
flickor och pojkar som hade begått våld.  
 
Vad gäller bortfallet visade det sig, vid både Uppföljning 1 och 2, att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan flickor och pojkar och en skillnad var inte att vänta. 
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Förbättringarna i bedömningarna av risk för våld mellan SAVRY I och II beror troligen på 
inlärningseffekter, d.v.s. att bedömarna blivit skickligare allt eftersom de fått mer erfarenhet 
av att utföra riskbedömningar med hjälp av SAVRY. Detta tyder på att det går att lära sig att 
använda SAVRY som ett beslutsstöd vad gäller riskbedömningar. Att bedömningarna blev 
bättre vid andra intervjun med SAVRY beror troligen också på att forskningspsykologerna 
uppmuntrades av sin handledare att ta ställning, och om möjligt undvika att använda 
kategorin ”mellanrisk för våld”. Syftet med att undvika denna kategori är att den inte ger 
någon information om risken för våld är låg eller hög.  
 
De två psykologer som utförde SAVRY-bedömningarna arbetade på en forskningsklinik med 
anknytning till Karolinska Institutet (FORUM, Maria Ungdom). De hade genomgått en 
treveckorsutbildning om våld, varav två hela dagars utbildning i SAVRY, innan de påbörjade 
några bedömningar. Under studiens gång ingick de dessutom i en forskningsgrupp som 
regelbundet träffades för diskussion. Psykologerna utbildades och handleddes regelbundet av 
Anders Tengström, medicine doktor, Karolinska Institutet. Bättre förutsättningar finns inte i 
Sverige vad gäller handledning och utbildning i SAVRY. Under andra förutsättningar är det 
inte säkert att resultatet skulle bli likvärdigt. 
 
Studien skiljer sig från de flesta andra valideringsstudier med SAVRY eftersom drygt hälften 
av personerna bestod av flickor (55%) och att de ungdomar som deltog i studien inte primärt 
sökt sig till Maria Ungdom p.g.a. våld och kriminalitet. Gruppen försökspersoner brukar vara 
mer homogen (forskning har främst bedrivits på pojkar inom kriminalvården). Resultatet från 
denna studie borde därför vara mer generaliserbart till grupper av ungdomar inom statliga 
institutioner, socialtjänst, missbruksvård och psykiatri.  
 
Skyddsfaktorernas betydelse 
Ett resultat var att skyddsfaktorerna har betydelse och att de är minst lika viktiga som 
riskfaktorerna för att predicera våld. Ju färre skyddsfaktorer en ungdom har desto högre risk 
föreligger för att den personen kommer att begå våld. Vid Uppföljning 1 (tabell 6) blev 
resultatet för skyddsfaktorerna AUC: .27 (jämfört med riskfaktorernas AUC: .69), vilket 
visar att avsaknaden av skyddsfaktorer hos pojkarna väldigt väl predicerar för risken att begå 
våld. Vid Uppföljning 2 (tabell 12) blev resultatet för skyddsfaktorerna för pojkarna AUC:  
.26 (jämfört med riskfaktorernas AUC: .72). För flickorna predicerade skyddsfaktorerna 
nästan lika bra som riskfaktorerna vid Uppföljning 1 (tabell 6) AUC: .27 (jämfört med 
riskfaktorernas AUC: .77). Vid Uppföljning 2 (tabell 12) blev resultatet för skyddsfaktorerna 
AUC: .32 (jämfört med riskfaktorernas AUC: .84), vilket innebär att riskfaktorerna här gav 
bättre prediktion.  
 
Liknande resultat vad gäller skyddsfaktorernas betydelse har framkommit i en studie med 
treårsuppföljning av Lodewijks, Doreleijers och De Ruiter (2008). AUC-resultatet i den 
studien blev .28 för skyddsfaktorerna. I studien var en av hypoteserna att den 
sammanfattande riskbedömningen (där skyddsfaktorer ingår) skulle ha bättre prediktiv 
validitet än om man bara tog hänsyn till riskfaktorerna (totalpoängen). 
 
Dolan och Rennie (2008) kom fram till ett annat resultat vad gäller skyddsfaktorernas 
betydelse. Vid 12-månadersuppföljningen blev resultatet i deras studie för skyddsfaktorerna 
AUC:  .57, ett resultat som inte är signifikant. 
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I en amerikansk studie framkom att signifikant fler afroamerikaner och latinamerikaner 
bedömdes ha låg risk för våld jämfört med vita, trots att de oftare begått våld i tidigare ålder 
och i större utsträckning bodde i våldsamma och kaotiska bostadsområden. Att de trots detta 
bedömdes ha låg risk förklaras med skyddsfaktorernas starka inflytande. De 
afroamerikanska- och latinamerikanska ungdomarna var mer engagerade i prosociala 
aktiviteter, hade starkare anknytning och band till andra och hade i högre grad 
motståndskraftiga personligheter (Chapman, Desai, Rani, Falzer & Borum, 2006). 
 
Skyddsfaktorerna är bara 6 till antalet och tar därför mindre tid att administrera. Och 
eftersom faktorerna bara ska besvaras dikotomt med ja eller nej är de också enklare att 
bedöma. Vinsterna med att fokusera mer på skyddsfaktorerna är värda att lyfta upp.  
 
Bastal 
I denna studie är bastalet 37% (37% begick våld under uppföljningstiden 1 år). 53% av 
pojkarna och 25% av flickorna visade sig alltså ha begått våld vid ettårsuppföljningen. 
Flickornas lägre bastal beror på att det är färre flickor som begår våld, vilket gör det svårare 
att bedöma vilka flickor som har hög risk att begå våld. En anledning till att 
forskningspsykologerna i föreliggande studie lyckades identifiera 79% av de pojkar som 
senare begick våld kan förklaras med att bastalet för pojkarna var 53%.  

 
Jämförelser mellan bastalen för studier med uppföljningstid ett år 
I denna studie var bastalet för pojkarna 53%, medan det i Catchpole och Grettons studie 
(2003) med pojkar var 23%. I föreliggande studie var bastalet alltså dubbelt så stort. Ett 
bastal på 23% innebär att det blir svårare att identifiera de personer som riskerar att begå våld 
än om bastalet varit högre. Detta stämmer med utfallet: 40% av de pojkar som bedömdes ha 
hög risk för våld hade återfallit i våldsbrott, medan 6% av de som bedömts ha låg risk för 
våld hade återfallit. I denna studie var bastalet 53% för pojkarna, vilket är ett närmast 
idealiskt bastal för prediktion av hur många av de som bedömts ha hög risk för våld som 
kommer att ha begått våld vid uppföljningen. Detta är en av förklaringarna till den höga 
prediktionen för denna grupp (78,6%). 
 
Studiens begränsningar 
Bortfallet kan tyckas högt men ca 80% av flickorna och 75% av pojkarna följdes upp, vilket 
är ett bra resultat med tanke på den grupp ungdomar det rör sig om. Forskningspsykologerna 
ansträngde sig för att få genomfört uppföljningarna. Några ungdomar blev under studien 
placerade långt bort från Stockholm och några flyttade utomlands, och blev av den 
anledningen inte aktuella för uppföljning. 
 
Insamlandet av data kring begångna våldshandlingar vid uppföljningarna skedde med hjälp 
av självskattningsformulär och intervju. Det hade möjligen varit önskvärt att komplettera 
med domar från rättegångar eller utdrag ur kriminalregistret för att få en mer objektiv bild. 
Detta hade dock haft sina svårigheter. Många brott polisanmäls aldrig och en hel del av de 
brott som anmäls leder inte till rättegång och fällande dom, något som blir särskilt tydligt när 
det gäller ungdomar som inte döms i samma utsträckning. Rättegångarna hålls dessutom ofta 
lång tid efter att brottet begåtts, något som är särskilt vanligt i storstäder med hög frekvens av 
brottslighet och starkt tryck på domstolsväsendet. Ytterligare år av eftersläpning blir det 
innan brotten är registrerade i kriminalregistret, vilket endast uppdateras en gång per år.  
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Framtida forskningsområden 
Eftersom denna studie påvisar validitet för skyddsfaktorernas betydelse för att predicera våld 
vore det önskvärt med mer forskning kring skyddsfaktorerna, till exempel hur kopplingen 
skyddsfaktorer och riskfaktorer interagerar samt hur enskilda variabler samverkar med 
varandra.  
 
Vad gäller riskfaktorerna i den sociala/kontextuella dimensionen (kriminella kamrater, 
avvisad av kamrater, stress och bristande stresshantering, bristande föräldratillsyn och -stöd, 
bristande personligt/socialt stöd och desorganiserad närmiljö/grannskap) gick det inte att, vid 
första 6-månaders uppföljningen, differentiera de pojkar som begick våld från de som inte 
begick våld. Resultatet var inte signifikant. Den sociala/kontextuella dimensionen är således 
en variabel som skulle behöva studeras ytterligare.  
Studiens resultat visar att det är lättare att identifiera pojkar med hög risk att begå våld än 
flickor med hög risk. Även om resultatet påvisat validitet för SAVRY vad gäller flickor vore 
det önskvärt med mer forskning kring hur flickor med risk för våld mer träffsäkert ska kunna 
identifieras.  
 
Slutord 
Många som begår våld inom Stockholmsregionen har troligen p.g.a. sambandet mellan 
missbruk och våld vid någon tidpunkt under sin ungdomstid passerat Maria Ungdom. Det är 
därför viktigt att denna studie påvisat validitet för bedömning av risken för våld med hjälp av 
beslutsstödet SAVRY. Detta kommer förhoppningsvis att leda till att kunskaperna om 
SAVRY får en ökad spridning och användning inom Maria Ungdom men även inom delar av 
Sveriges landsting, stat och kommun, något som förhoppningsvis leder till att de ungdomar 
som befinner sig i riskzonen i högre utsträckning fångas upp och erbjuds hjälp. Forskning 
visar att samhället har mycket att tjäna på att skräddarsy behandlingsinsatser för ungdomar 
med hög risk för våld. Studier har visat att samhället tjänar ca 30% (minskning av återfall i 
våldsbrott) om ungdomar med hög risk för våld ges individuellt anpassade insatser (Andrew 
& Bonta, 1998), insatser som består av att minska riskfaktorernas inflytande och att stärka 
skyddsfaktorerna.  
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