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Professionellas uppfattning om användbarheten av en checklista (Check: IRK) för initial 

riskbedömning av riskfaktorer för kriminalitet 

Sammanfattning 

 

Check: IRK (Initial Riskbedömning för Kriminalitet) är en 

nyutvecklad evidensbaserad checklista tänkt att användas av 

professionella i initiala bedömningar för att identifiera riskfaktorer för 

kriminalitet hos ungdomar och vuxna med risk för långvarigt 

kriminellt beteende. Syftet med vår studie var att i en första 

pilottestning ta reda på hur professionella inom polis och socialtjänst 

uppfattar användbarheten av Check: IRK. Via en 

webbenkätundersökning besvarade 21 respondenter, varav 6 män och 

15 kvinnor mellan 26-47 år (M=36 år, SD=6,70) på frågor gällande 

innehåll, tillämpning och utbildning i Check: IRK. Studiens data 

analyserades med Z-test och resultaten indikerar att utifrån innehåll, 

tillämpning och utbildning i checklistan så uppfattar professionella 

inom polis och socialtjänst Check: IRK som användbar i sitt arbete.  

 

Nyckelord: Check: IRK, användbarhet, checklista, initial 

riskbedömning, kriminalitet, riskfaktorer. 
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How professional find the usability of a checklist (Check: IRK) for initial risk assessment of 

risk factors for criminal behavior 

Abstract 

 

Check: IRK is a newly developed evidence-based checklist designed 

to be used by professionals in the initial assessment to identify risk 

factors for criminality in adolescents and adults at risk of long-term 

criminal behavior. The current pilot study investigated how 

professionals within the police and social services perceived the 

usefulness of Check: IRK. Through a web survey 21 respondents 

including 6 men and 15 women between the age of 26-47 years 

(M=36 years, SD=6,70) answered questions regarding the content, 

implementation and training of the Check: IRK. Data were analyzed 

using Z-test and the results indicated that professionals within the 

police and social services find the Check: IRK to be useful in their 

daily work. 

 

Keywords: Check: IRK, usefulness, checklist, initial risk 

assessment, criminality, risk factors. 

 

Criminology C, Fall 2014. Supervisor: Henrik Andershed. 
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Professionellas uppfattning om användbarheten av en checklista (Check: IRK) för 

initial riskbedömning av riskfaktorer för kriminalitet 

De flesta har nog vid något tillfälle använt sig av en checklista både privat och i 

arbetslivet i form av inköpslistor, packlistor eller checklistor för arbetsrutiner. Checklistor 

fyller olika funktioner i olika situationer med allt ifrån att vara ett stöd för vårt minne, hjälpa 

oss att skapa struktur och kontroll samt utgöra ett verktyg för problemlösning och 

riskhantering (Gawande, 2010; Sidebottom, Tilley & Eck, 2012). Vårt syfte med denna studie 

är att i en första pilottestning undersöka professionellas uppfattning om användbarheten av en 

ny checklista; Check: IRK (Initial Riskbedömning för Kriminalitet; Andershed, 2013). Check: 

IRK är en evidensbaserad checklista tänkt att användas för att identifiera riskfaktorer för 

kriminalitet hos ungdomar och vuxna med risk för långvarigt kriminellt beteende. 

Vad är en checklista och vilka funktioner kan den ha? 

Både i teorier och i empirisk forskning finns definitioner och förklaringar på vad en 

checklista är. En definition på checklista är; “lista med förtäckning över åtgärder som inte får 

glömmas och som prickas av en efter en sedan de utförts” (Nationalencyklopedin, 2014). 

Checklistan kännetecknas av dess egenskap att samla mycket information och kunskap på 

liten yta och att systematiskt lista faktorer, kriterier, uppgifter eller egenskaper som 

användaren ska ta hänsyn till i syfte att utföra en uppgift (Martz, 2010; Scriven, 2007). Efter 

att en specifik punkt är utförd markerar användaren detta på en speciell avsedd plats i 

checklistan, ofta i form av en närliggande ruta som är kopplad till respektive punkt. Genom att 

varje punkt “checkas” av fungerar checklistan som ett vägledande verktyg och som stöd i 

arbetsprocessen (Hales & Pronovost, 2006; Hales, Terblanche, Fowler & Sibbald 2008; 

Martz, 2010; Scriven, 2007; Sidebottom m.fl., 2012; Weiser & Berry, 2013). 

Checklistor kan fylla olika funktioner och utformas därför efter situationens behov och 

syfte. En checklista kan fungera som ett minnesverktyg genom att belysa de viktigaste 
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punkterna som kan utgöra en potentiell risk och som människor många gånger kan missa på 

grund av vanemässiga arbetsrutiner, stress eller trötthet (Bourne & Yaroush, 2003; Gawande, 

2010). En checklista kan också fungera som ett kontroll- och verifieringsverktyg för att 

upprätthålla kvalité i arbetet och standardisera arbetsrutiner dvs. att säkerställa att användaren 

utför sitt arbete korrekt och efter bästa praxis (Gawande, 2010; Hales m.fl., 2008; Hales & 

Pronovost, 2006; Martz, 2010; Scriven, 2007). Checklistor kan även ha en vägledande 

funktion i samband med utvärderingsprocesser i arbetet, där användaren med hjälp av en 

checklista systematisk kan värdera och sammanställa information som ska granskas. En 

checklista blir då ett verktyg för att hantera och samla in en stor mängd kunskap om det som 

ska utvärderas och på så vis underlätta utvärderingsprocessen (Gawande, 2010; Martz, 2010). 

Oavsett vilken funktion en checklista ska fylla, så är det yttersta syftet med en checklista ofta 

att reducera risken för fel och misstag och därmed öka sannolikheten för att göra rätt 

(Gawande, 2010; Hales m.fl., 2008; Hales & Pronovost, 2006; Martz, 2010; Scriven, 2007). 

Vad karaktäriserar en bra checklista? 

För att utveckla användbara checklistor bör man ta hänsyn till vad, när, hur och vem 

som ska använda checklistan (Winters m.fl., 2009). I utvecklandet av checklistor kan 

processen delas in i fem steg (1) innehåll och struktur, (2) timing (att checklistan utformas 

med tanke på när i arbetsprocessen den ska användas), (3) pilottestning (en förstudie i syfte att 

bland annat göra eventuella justeringar och förbättringar inför det formella genomförandet), 

(4) formellt genomförande och utvärdering samt (5) anpassa checklistan efter lokala 

förutsättningar (Degani & Weiner, 1993; Walker, Reshamwalla & Wilson, 2012; Weiser 

m.fl., 2010).   

En dåligt designad och felanvänd checklista kan få negativa konsekvenser och bland 

annat invagga användaren i falsk trygghet, vilket kan medföra att man tar beslut på felaktiga 

grunder (Bosk, Dixon-Woods, Goeschel & Pronovost, 2009; Martz, 2010). Därför bör man 
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vid utformning och design av en användbar checklista ta hänsyn till vissa faktorer gällande 

dess innehåll och struktur (Walker m.fl., 2012). Först och främst bör informationen som 

checklistan förmedlar vara evidensbaserad (Walker m.fl., 2012). Evidensbaserad innebär att 

utgå ifrån den bästa tillgängliga informationen/kunskapen förvärvad från flera kunskapskällor 

som exempelvis forskning, verksamhetsbaserad kunskap och den professionelles erfarenhet 

(Eriksson & Karlsson, 2008). Därefter bör checklistans språk vara anpassat efter dess 

användare och användningsområde och vidare rekommenderas att utforma checklistan i 

listformat för att användaren ska kunna ta del av informationen på ett enkelt och tydligt sätt. 

Genom att strukturera innehållet efter dessa rekommendationer kan både korta och långa 

checklistor vara effektiva. För många punkter och för mycket information kan hämma den 

professionelles omdöme och hindrar denne från att använda sin egen kunskap och kompetens 

i samband med beslutsfattande situationer (Degani & Weiner, 1993; Gawande, 2010; Hales 

m.fl., 2008; Hales & Pronovost, 2006; Martz, 2010). 

En annan viktig aspekt i utvecklandet av en checklista är att de som ska använda 

checklistan får utbildning i hur och när den ska användas för att kunna tillämpa checklistan på 

bästa sätt (Low, Walder & Heitmiller, 2012). Fortbildning i checklistan bör ges kontinuerligt 

till användarna, för att både bevara och förbättra användarens motivation samt för att behålla 

kvalitén och standarden i arbetet med checklistan (Low m.fl., 2012). 

En annan del i forskningsprocesser som kan anses vara viktig är pilottestning (van 

Teijlingen & Hundley, 2002). Pilottestning är en förstudie som utförs inför en eventuell större 

vetenskaplig studie för att ta reda på om det finns en grund för framtida undersökningar. 

Pilottestning ger även möjligheten att genomföra nödvändiga justeringar och förbättringar 

inför genomförandet av den större studien (van Teijlingen & Hundley, 2002). Följaktligen är 

pilottestning en viktig del för att kunna synliggöra användarnas uppfattning och åsikter kring 
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användningen av en checklista och om den eventuellt förbättrar eller försvårar 

arbetsprocesser. 

Checklistor inom olika yrkesområden 

Trots att människor idag kan ha lång erfarenhet och flera års utbildning så räcker inte 

alltid de professionellas kompetens till. I komplexa yrken med många svårhanterliga och 

komplicerade situationer så kan den mänskliga faktorn ställa till med problem (Gawande, 

2010). För att stödja professionella i komplexa och svårhanterliga situationer visar forskning 

att checklistor kan fungera som ett effektivt verktyg (Gawande, 2010; Hales m.fl., 2008; 

Hales & Pronovost, 2006; Weiser & Berry, 2013). En studie visar att även experter med stor 

kunskap inom sitt område utför bättre diagnostiska beslut med stöd av en checklista i 

beslutsfattande processer än när de inte använder sig av en checklista (Sibbald, Bruin & 

Merrienboer, 2013). Inom bland annat flygindustrin, byggnadsbranschen, kirurgin, 

kärnvapenindustrin, sjöfarten, militären, livsmedels- och läkemedelstillverkning används 

dagligen checklistor för att säkerställa och bibehålla struktur och kvalité i arbetet samt för att 

reducera risken för misstag (Degani & Wiener, 1993; Gawande, 2010; Hales & Pronovost, 

2006).  

Inom flygindustrin används checklistor av piloter och besättningspersonal både före, 

under och efter flygning för att exempelvis ”checka” av att bromsar och landningsställ 

fungerar samt att dörrarna till flygplanet är stängda och låsta (Degani & Weiner, 1993; 

Gawande, 2010). Även inom sjukvården används checklistor inom olika områden med syfte 

att erbjuda patienter en säkrare vård (Gawande, 2010; Hales & Pronovost, 2006; Weiser & 

Berry, 2013). Efter införandet av checklistan WHO Surgical Safety Checklist (Project Check, 

2015) som är tänkt att användas för säkrare kirurgi och eftervård, reducerades dödsfall och 

komplikationer till följd av operationer med 47% respektive 36% (Haynes m.fl., 2009). 

Exempel på punkter som “checkas” av i WHO checklistan är patientens identitet, 
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operationsområde på kroppen, att personal introducerat sig med namn och yrkesroll samt att 

”checka” av att rätt antal instrument som använts i samband med operationen stämmer, för att 

säkerställa att inga instrument har lämnats kvar inuti patientens kropp (Project Check, 

2015). De ovanstående punkterna som ”checkas” av kan anses som enkla saker att komma 

ihåg, men dessa till synes självklara punkter kan även vara lätta att glömma bort. 

Konsekvensen att missa ett av dessa steg kan vara förödande och därför kan en checklista vara 

ett stöd för att på ett effektivt sätt reducera risken att förbise dessa enkla med dock så viktiga 

steg (Degani & Weiner, 1993; Gawande, 2010). 

Sammanfattningsvis visar dessa resultat att checklistor som är anpassade efter olika 

komplexa yrkesområden kan användas med framgång och att de framförallt kan bidra till 

ökad säkerhet genom att reducera fel och misstag. Professionella inom polis och socialtjänst 

ställs även de inför komplexa situationer med krav på kunskap och vetande för att kunna 

arbeta med och bemöta ungdomar och vuxna med risk för kriminellt beteende. Således skulle 

en checklista med utgångspunkt från ovanstående resultat, teoretiskt, kunna vara ett stöd för 

professionella inom polis och socialtjänst i syfte att identifiera riskfaktorer för kriminalitet 

och reducera risken för långvarigt kriminellt beteende. 

Checklistor inom polis och socialtjänst 

Inom polis och socialtjänst finns idag bedömningsinstrument som används för 

riskbedömningar av riskfaktorer för kriminalitet (Långström, 2003; Westlund, 2010). 

Instrumenten används i bedömningsarbetet för mer kvalificerade och ingående 

riskbedömningar och instrumenten är detaljrika, vilket gör att det krävs relativt mycket tid för 

utförandet av bedömningen. Bedömningsinstrumenten består av ett omfattande formulär med 

fasta frågor och punkter där man graderar graden av risk på en skala och instrumenten 

används tillsammans med en manual som beskriver hur det ska användas (Socialstyrelsen, 

2012). Således fyller bedömningsinstrument och checklistor till stor del samma funktion med 
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att exempelvis ”checka” av punkter i en lista. En viktig skillnad däremot är att 

bedömningsinstrument är anpassade för mer kvalificerade bedömningar och således kräver 

mer tid vid utförandet medan en checklistas utformning möjliggör för en snabb och effektiv 

initial bedömning.  

Exempel på bedömningsinstrument som används inom socialtjänsten är ESTER 

(Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer; Andershed & 

Andershed, 2010) och SAVRY (Structure Assessment of Violence Risk in Youth; Borum, 

Bartel & Forth, 2002). Dessa bedömningsinstrument är utformade i syfte att användas av 

professionella för att bedöma ungdomars risk för normbrytande respektive kriminellt beteende 

och bedömningarna kan ta mellan sex och tio timmar att genomföra. 

Professionella inom polis och socialtjänst är de som många gånger kommer i kontakt 

med ungdomar med ett kriminellt beteende. Forskning visar att ju tidigare och snabbare man 

kan identifiera utvecklingen av riskfaktorer för kriminellt beteende hos ungdomen desto mer 

ökar chanserna att förhindra och förebygga en negativ utveckling och långvarig framtida 

kriminalitet (Andershed & Andershed, 2009; Farrington & Welsh 2007). Kontakten mellan 

dessa ungdomar och de professionella sker många gånger ute på stan, i gallerior, på 

ungdomsgårdar eller i samband med att ungdomen begått en brottslig handling. Dessa möten 

är många gånger intensiva, korta och återkommande. Detta innebär att den professionelle 

många gånger har begränsat med tid att identifiera och bedöma eventuella riskfaktorer hos 

ungdomen. 

Trots att det idag finns bedömningsinstrument som i forskningsstudier visar på goda 

resultat i att bedöma ungdomars risk för kriminalitet (Bond, Rudenhed, Bergquist, Andershed 

& Andershed, 2013; Lodewijks, Doreleijers & Ruiter, 2008a; Lodewijks, Doreleijers, Ruiter 

& Borum, 2008b) finns idag inga checklistor anpassade för en effektiv bedömning i den 

initiala fasen där bedömningen behöver utföras snabbt. Forskning visar även att när 
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professionella använder evidensbaserade riskbedömningsinstrument resulterar detta i bättre 

prognostisk förmåga jämfört med när bedömningarna enbart baseras på den professionelles 

egna erfarenheter och kunskaper (Andrews, Bonta & Wormith, 2006). Följaktligen kan detta 

leda till ett praktiskt problem i den initiala bedömningen, där den professionelle inte har 

tillgång till forskningsbaserad kunskap utan enbart ska förlita sig på sina egna tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Detta kan leda till felbedömningar och att den professionelle 

förbiser och misslyckas med att identifiera de individer som befinner sig i riskzonen för 

långvarig kriminalitet.  

Sammanfattningsvis kan Check: IRK som är en nyutvecklad evidensbaserad checklista 

framtagen att användas för initiala riskbedömningar av riskfaktorer för kriminalitet hos 

ungdomar och vuxna, komma att fylla en viktig funktion som befintliga 

bedömningsinstrument inte kan uppfylla. Befintliga bedömningsinstrument är för detaljerade 

och tidskrävande vilket gör dem opraktiska för att användas i situationer där det krävs 

effektiva och snabba bedömningar. Check: IRK kan då fungera som ett effektivt verktyg där 

den professionelle med stöd av de forskningsbaserade riskfaktorerna i checklistan kan 

“checka” av dessa gentemot signaler och beteenden som individen uppvisar. Check: IRK 

lyfter fram relevanta riskfaktorer för kriminalitet vilka kan bidra som stöd för vad man som 

professionell bör fokusera på och observera i mötet med individen. Detta kan reducera risken 

att förbise och misslyckas med att identifiera de individer som befinner sig i riskzonen för 

långvarig kriminalitet och på så sätt öka chansen att identifiera de ungdomar och vuxna som 

är i behov av insats och stöd. 

Check: IRK 

Check: IRK är en kortfattad checklista med syfte att identifiera riskfaktorer för 

långvarig kriminalitet hos ungdomar och vuxna från 13 år och uppåt (Andershed, 2013). 

Check: IRK baseras på den forskningsstödda RNR (Risk-Need-Responsivity)-modellen där 
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checklistan är utformad utifrån riskprincipen i modellen (Andrews m.fl.,1990). Syftet med 

riskprincipen är att identifiera forskningsbaserade riskfaktorer och gradera graden av risk för 

fortsatt kriminalitet som individen uppvisar. Denna bedömning ligger till grund för att kunna 

anpassa insatser efter nivå av risk för långvarig kriminalitet, ju högre risk, desto mer intensiva 

och omfattande insatser behövs (Andrews m.fl., 1990). 

Check: IRK består av åtta forskningsbaserade riskfaktorer vilka benämns som ”The 

Central Eight” inom ramen för RNR-modellen (Andrews & Bonta, 2010). Forskning visar att 

dessa åtta riskfaktorer har en klart ökande inverkan på risken för kriminellt beteende 

(Andrews & Bonta, 2010). Därför är det av stor vikt att ta hänsyn till och observera dessa 

riskfaktorer i arbetet med att identifiera riskfaktorer för kriminalitet hos ungdomar och vuxna, 

då alla åtta har ett signifikant samband till kriminellt beteende (Andrews & Bonta, 2010). 

De åtta centrala riskfaktorerna i Check: IRK är strukturerade i listformat och dessa är: 

(1) kriminalitetshistorik, (2) problematiska personlighetsdrag, (3) negativa attityder och 

tankesätt, (4) negativa relationer, (5) användning av alkohol eller droger, (6) negativa 

familjerelationer, (7) problem i skola/arbete och (8) brist på positiva fritidsaktiviteter. Se 

Check: IRK i sin helhet i Figur 1. Kriminalitetshistorik är den riskfaktor som har starkast 

koppling till kriminellt beteende enligt forskning (Andrews & Bonta, 2010) och detta beskrivs 

också i Check: IRK. 

Under varje riskfaktor ges en kortfattad beskrivning av hur respektive riskfaktor kan 

manifesteras. En tregradig skala, “Ja”, “Nej”, “Vet ej”, används som svarsalternativ för att 

bedöma eventuell närvaro/frånvaro av varje riskfaktor. Vid misstanke om eller att det med 

säkerhet finns minst en aspekt av de beskrivningar som återfinns under vardera riskfaktor, 

skall den professionelle bedömaren kryssa i “Ja”. Om den professionelle bedömaren är osäker 

eller inte kan avgöra om individen innehar en viss riskfaktor så ska denna kryssa i 

svarsalternativet “Vet ej”. Svarsalternativet “Nej” ska enbart kryssas i om den professionelle 
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med viss säkerhet kan bedöma att individen inte innehar någon av aspekterna som beskrivs 

under respektive riskfaktor. Om Check: IRK används som grund för en formell anmälan ska 

de riskfaktorer som kryssats “Ja” kortfattat beskrivas i en bilaga (Andershed, 2013). 

Check: IRK är tänkt att användas som ett verktyg av professionella inom polis, 

socialtjänst, skola, psykiatri m.fl. med syfte att möjliggöra en snabb och effektiv initial 

bedömning av individens risk för kriminalitet genom att på checklistan “checka” av 

forskningsbaserade riskfaktorer (Andershed, 2013). Vid hög risk för kriminalitet krävs det 

sannolikt mer omfattande insatser och därmed finns ett stort behov för en ordentlig utredning. 

Den initiala bedömningen i Check: IRK är således tänkt att fungera som grund för anmälan 

till socialtjänsten om en mer omfattande utredning krävs samt vara till hjälp för att se vilken 

nivå av insats som behövs. Därmed är Check: IRK tänkt att fungera som beslutsstöd vid 

beslut om utredning av eventuell insats som ska erbjudas individen eller familjen (Andershed, 

2013).  
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Figur 1. Check: IRK 
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Syfte med denna studie 

Vi kommer i denna studie att göra en första pilottestning av checklistan Check: IRK 

som är tänkt att användas av professionella för att identifiera ungdomar och vuxna med risk 

för långvarigt kriminellt beteende. Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur 

professionella inom polis och socialtjänst uppfattar användbarheten av Check: IRK med 

utgångspunkt i checklistans innehåll, tillämpning och utbildning. 

Forskningsfrågor 

Den föreliggande studien kommer att utgå från tre övergripande forskningsfrågor som 

berör innehåll, tillämpning och utbildning i Check: IRK där specifika underfrågor används för 

att besvara de tre övergripande forskningsfrågorna. 

 Hur uppfattar professionella inom polis och socialtjänst innehållet och strukturen i Check: 

IRK? 

- Ger beskrivningen under varje riskfaktor i Check: IRK tillräckligt med information för 

att kunna göra en bedömning? 

- Är svarsalternativen (”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”) i Check: IRK tillräckliga för att kunna 

göra en bedömning? 

- Saknas någon del eller punkt i Check: IRK som skulle kunna göra den bättre? 

 Vilken uppfattning har professionella inom polis och socialtjänst angående tillämpningen 

av Check: IRK? 

- Finns det osäkerhet i när Check: IRK ska användas? 

- Uppfattar professionella att det är lättare än tidigare att identifiera forskningsbaserade 

riskfaktorer för kriminalitet hos ungdomar, efter att de börjat använda Check: IRK? 

- Uppfattar professionella att de har blivit tryggare i att bedöma riskfaktorer för 

kriminalitet hos ungdomar efter att de börjat använda Check: IRK? 



ANVÄNDBARHETEN AV EN CHECKLISTA 15 

 

- Uppfattar professionella att de med hjälp av Check: IRK som underlag gör bättre 

anmälningar än tidigare? 

- Uppfattar professionella att tiden det tar att fylla i Check: IRK är välinvesterad tid? 

 Vilken uppfattning har professionella inom polis och socialtjänst om utbildningen i Check: 

IRK? 

- Uppfattar professionella att de vid informations-/utbildningstillfället fick tillräckligt 

med information om Check: IRK för att kunna förstå och använda den i sitt arbete? 

Metod 

Vår studie är en första pilotstudie av Check: IRK där vi är intresserade att undersöka hur 

majoriteten av de professionella uppfattar användbarheten av Check: IRK. För att ta reda på 

detta användes en strukturerad webbenkät bestående av påståendefrågor med både slutna och 

öppna svarsalternativ. I vår studie har vi valt att använda de slutna svarsalternativen för att 

kunna kvantifiera resultaten och för att på ett lämpligt sätt få en övergripande uppfattning om 

respondenternas åsikter. För att kunna fånga upp eventuell konstruktiv kritik har vi valt att 

använda de textsvar från de öppna svarsalternativen där respondenterna angett något negativt. 

Detta i syfte att med vår studie även kunna bidra med kunskaper om vad som eventuellt kan 

förbättras med Check: IRK. 

Deltagare 

Vårt urval i studien utgörs av de professionella inom polisens ungdomsenhet och 

socialtjänsten i Örebro kommun som i ungefär ett års tid har arbetat med Check: IRK. Innan 

införandet av checklistan fick respondenterna en endagsutbildning i Check: IRK och RNR-

modellen av Professor Henrik Andershed som är ansvarig utvecklare av Check: IRK. Då 

checklistan är nyutvecklad och för tillfället pilottestas av professionella i praktiskt arbete så 

har det ännu inte varit aktuellt med någon fortbildning för respondenterna. De 26 potentiella 

respondenterna rekryterades genom e-mail om förfrågan att delta i en webbenkätundersökning 
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och urvalet resulterade i totalt 15 personer från polisen och 11 personer från socialtjänsten. 

Det totala bortfallet var 5 personer som av okänd anledning valde att avstå från deltagande i 

webbenkätundersökningen. Webbenkäten besvarades av totalt 21 respondenter från polisen 

och socialtjänsten, varav 6 respondenter (28,6%) var män och 15 respondenter (71,4%) var 

kvinnor. Respondenterna var mellan 26-47 år och medelåldern var 36 år (SD=6,70). 

Material 

För att besvara våra tre övergripande forskningsfrågor utformade vi en egen webbenkät 

för att kunna mäta polisens och socialtjänstens uppfattning angående användbarheten av 

Check: IRK. I utvecklandet av påståendefrågorna i webbenkäten utgick vi ifrån vad som 

enligt forskning kännetecknar en användbar checklista (Degani & Weiner, 1993; Gawande, 

2010; Hales m.fl., 2008; Hales & Pronovost, 2006; Martz, 2010; Low m.fl., 2012; Walker 

m.fl., 2012; Weiser m.fl., 2010). Vi utgick även från litteratur om enkätmetodik som bland 

annat beskriver hur en enkätundersökning planeras och genomförs, hur man konstruerar 

frågor och svar i en enkät samt hur ett informationsbrev utformas (Bryman, 2011; Ejlertsson, 

2014; Trost, 2012; Wärneryd, 1990). 

Webbenkäten består av totalt 19 påståendefrågor där de fyra första frågorna berör 

bakgrundsinformation som kön, ålder, yrke och antal år i nuvarande tjänst. De övriga 15 

påståendefrågorna avser att mäta användbarheten av Check: IRK genom att mäta 

professionellas uppfattning om checklistan utifrån tre områden: innehåll, tillämpning och 

utbildning. För att besvara våra tre forskningsfrågor i föreliggande studie har vi valt att 

använda 9 av de 19 påståendefrågorna i webbenkäten. 

Tre påståendefrågor användes för att mäta innehåll och struktur i Check: IRK: ”Jag 

anser att beskrivningen under varje riskfaktor i Check: IRK ger tillräckligt med information 

för att kunna göra en bedömning”, ”Jag anser att svarsalternativen (”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”) i 
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Check: IRK är tillräckliga för att kunna göra en bedömning” och ” Saknar du någon del eller 

punkt i Check: IRK som skulle kunna göra den bättre?”. 

Fem påståendefrågor användes för att mäta tillämpningen av Check: IRK: “Är du osäker 

på när du ska använda Check: IRK i ditt arbete?”, ”Jag anser att efter jag börjat använda 

Check: IRK, är det lättare än tidigare att identifiera forskningsbaserade riskfaktorer hos unga, 

med hög risk för långvarig kriminalitet”, ”Jag anser att jag har blivit tryggare i att bedöma 

riskfaktorer för kriminalitet hos unga efter att jag börjat använda Check: IRK”, ”Jag anser att 

jag med hjälp av Check: IRK som underlag gör bättre anmälningar än tidigare” och ”Jag anser 

att tiden det tar att fylla i Check: IRK är välinvesterad tid”. 

En påståendefråga användes för att mäta utbildningen i Check: IRK: ”Jag anser att vid 

informations-/utbildningstillfället fick jag tillräckligt med information om Check: IRK för att 

kunna förstå och använda den i mitt arbete”. 

För att besvara påståendefrågorna i webbenkäten användes en fyrgradig likertskala med 

svarsalternativen ”1=Stämmer inte alls”, ”2=Stämmer ganska dåligt”, ”3=Stämmer ganska 

bra” och ”4=Stämmer helt och hållet” på alla påståendefrågor utom två. I den ena användes 

svarsalternativen ”1=Mycket osäker”, ”2=Ganska osäker”, ”3=Lite osäker” och ”4=Inte alls 

osäker” och i den andra användes svarsalternativen ”1=Ja” och ”2=Nej”. Om respondenten på 

en påståendefråga uppgav ett negativt svarsalternativ gavs det möjlighet att utveckla och 

beskriva sitt svar ytterligare i en efterföljande textruta till den specifika påståendefrågan. 

Procedur 

Professionella inom polis och socialtjänst tillfrågades via e-mail om de skulle vara 

intresserade av att delta i en webbenkätundersökning angående Check: IRK. E-mailet innehöll 

ett informationsbrev och en direktlänk till webbenkäten. Informationsbrevet gav en kort 

presentation om studien och dess syfte samt information om respondenternas rättigheter 

gällande deras deltagande i studien. Informationen berörde respondenternas frivillighet att 
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delta och rätten att när som helst avbryta sitt deltagande. Vidare gavs information om rätten 

till anonymitet och respondentens samtycke gällande sitt deltagande samt konfidentialitet 

rörande känslig information. I övrigt gavs praktisk information rörande webbenkäten så som 

uppskattad tidsåtgång (10-15 minuter) att fylla i enkäten, sista svarsdatum för att besvara 

enkäten och kontaktuppgifter till ansvariga för studien. 

Innan webbenkätundersökningen skickades ut till respondenterna genomfördes en 

förprövning där en pilotgrupp på tio personer vid två tillfällen fick ta del av 

informationsbrevet och besvara enkäten. Då vi inte hade tillgång till fler personer som arbetat 

med Check: IRK, utöver de som utgjorde vårt urval i studien, så genomfördes därför ett 

bekvämlighetsurval bland vuxna i vår bekantskapskrets. Hälften av personerna i pilotgruppen 

arbetar eller har arbetat inom skola, vård eller psykiatri och samma personer deltog vid båda 

förprövningarna. Syftet med förprövningarna var att synliggöra oklarheter och göra eventuella 

förbättringar i dess innehåll innan den faktiska undersökningen genomfördes. Justeringar och 

förbättringar som utfördes efter feedback från pilotgruppen var bland annat att förtydliga 

svårtolkade frågor samt att korta ner långa frågor. Efter åtgärdad feedback sändes 

informationsbrevet och webbenkäten ut till respondenterna inom polis och socialtjänst. 

Webbenkätundersökningen pågick under två veckors tid och under denna period sändes 

fem påminnelsebrev ut via e-post till respondenterna. När det närmade sig periodens slut 

valde vi att förlänga undersökningstiden med ytterligare tre dagar för att i största möjliga mån 

få in så många svar som möjligt och under denna period sändes två påminnelsebrev ut. Ingen 

belöning delades ut till de som deltog i webbenkätundersökningen. 

Statistiska analyser 

I och med att vi hade ett litet urval valde vi att slå ihop de fyra olika svarsalternativen 

från enkäten och kategorisera om dem till två kategorier (“Stämmer” och “Stämmer inte”) för 

att få mer power vid utförandet av analyserna. Svarsalternativen från enkäten ”Stämmer inte 
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alls”, ”Stämmer ganska dåligt”, “Inte alls osäker”, “Lite osäker” och “Nej” kategoriserades 

om till “Stämmer inte”. Svarsalternativen från enkäten ”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer helt 

och hållet”, “Ganska osäker”, “Mycket osäker” och “Ja” kategoriserades om till “Stämmer”. 

Statistikprogrammet IBM SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) 

användes för att göra deskriptiva analyser, där vi utifrån frekvenstabeller fick fram 

fördelningen i procent mellan kategorierna “Stämmer” och “Stämmer inte”. För att testa om 

de eventuella skillnaderna i fördelningen mellan kategorierna “Stämmer” och “Stämmer inte” 

var statistiskt signifikanta, så användes Z-test for Proportions – Dependent Groups 

(McCallum Layton, 2014). Eftersom vi har ett litet urval och icke-parametisk data bedömdes 

Z-test som mest lämplig att använda som analysmetod för att ta reda på om skillnaderna var 

statistisk signifikanta. 

Resultat 

Resultaten från de specifika underfrågorna redovisas i tabeller där varje tabell 

representerar en av de tre övergripande forskningsfrågorna. I tabellerna används de två 

kategorierna “Stämmer” och “Stämmer inte” för att visa på fördelningen mellan de två 

kategorierna. I de fall där det enskilda resultatet från polisen eller socialtjänsten skiljer sig 

gentemot det totala sammanslagna resultatet, så kommer detta resultat att redovisas i löpande 

text. Textsvar från de öppna svaren i webbenkäten redovisas i löpande text för de frågor där 

respondenter valt att utveckla sitt negativa svar ytterligare. 

Hur uppfattar professionella inom polis och socialtjänst innehållet och strukturen i 

Check: IRK? 

För att undersöka denna övergripande forskningsfråga används tre frågor som 

representerar innehåll och struktur i Check: IRK, se Tabell 1. 
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Tabell 1 

Z-test som testar för skillnader (%) i professionellas uppfattning om innehåll och struktur 

gällande Check: IRK.  

Frågor  Stämmer inte 

n (%) 

n = 21
a 

Stämmer 

n (%) 

n = 21
a 

Ger beskrivningen under varje riskfaktor i Check: IRK 

tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning? 

0 (0) 21 (100)*** 

 

Är svarsalternativen (”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”) i Check: IRK 

tillräckliga för att kunna göra en bedömning? 

 

 

3 (14,3) 

 

18 (85,7)*** 

Saknas någon del eller punkt i Check: IRK som skulle kunna 

göra den bättre? 
a 

 

17 (81)*** 3 (14,3) 

Not. n = antal personer;
 a

 = om antalet svarande inte blir 21 är övriga bortfall. 

*** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05 

 

Angående frågan om beskrivningen under respektive riskfaktor är tillräcklig, så var det 

en signifikant större andel av respondenterna som uppgav ”stämmer” jämfört med hur stor 

andel respondenter som uppgav ”stämmer inte”. Som ses i Tabell 1 uppgav samtliga 

respondenter att detta stämde.  

Angående frågan om svarsalternativen i Check: IRK är tillräckliga, så var det en 

majoritet av respondenterna som ansåg att detta stämde. En signifikant större andel av 

respondenterna uppgav ”stämmer” jämfört med hur stor andel respondenter som uppgav 

”stämmer inte”. I de öppna svaren från enkäten uppgav ett par respondenter att de nuvarande 

svarsalternativen i Check: IRK ibland kan uppfattas som alltför definitiva och de föreslår fler 

svarsalternativ för att kunna ge en mer rättvis och nyanserad bedömning. 

Angående frågan om det saknas någon del eller punkt i Check: IRK, var det, som ses i 

Tabell 1, en majoritet av respondenterna som ansåg att detta inte stämde. En signifikant större 

andel av respondenterna uppgav ”stämmer inte” jämfört med hur stor andel respondenter som 

uppgav ”stämmer”. Dock fanns det ingen signifikant skillnad mellan kategorierna ”stämmer 

inte” och ”stämmer” bland respondenterna från socialtjänsten. I de öppna svaren från enkäten 
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ansåg en av respondenterna att två av riskfaktorerna, “Kriminalitetshistorik” och “Negativa 

familjerelationer”, är för breda och omfattar för mycket information. Respondenten ansåg att 

dessa riskfaktorer bör delas upp i mindre delar. 

Vilken uppfattning har professionella inom polis och socialtjänst angående 

tillämpningen av Check: IRK? 

För att undersöka denna övergripande forskningsfråga används fem frågor som 

representerar tillämpningen av Check: IRK, se Tabell 2. 

Tabell 2 

Z-test som testar för skillnader (%) i professionellas uppfattning om Check: IRK och dess 

tillämpning.  

Frågor  Stämmer inte 

n (%) 

n = 21
a 

Stämmer 

n (%) 

n = 21
a 

Finns det osäkerhet i när Check: IRK ska användas?  17 (81)*** 4 (19) 

 

Uppfattar professionella att de är lättare än tidigare att 

identifiera forskningsbaserade riskfaktorer för kriminalitet hos 

ungdomar, efter att de börjat använda Check: IRK? 

 

 

6 (28,6) 

 

15 (71,4)* 

Uppfattar professionella att de har blivit tryggare i att bedöma 

riskfaktorer för kriminalitet hos ungdomar efter att de börjat 

använda Check: IRK? 

5 (23,8) 16 (76,2)** 

 

Uppfattar professionella att de med hjälp av Check: IRK som 

underlag gör bättre anmälningar än tidigare? 

 

2
b
 (20) 

 

8
b
 (80)*** 

 

Uppfattar professionella att tiden det tar att fylla i Check: IRK 

är välinvesterad tid? 

 

 

1 (4,8) 

 

20 (95,2)*** 

Not. n = antal personer; 
a
 = om antalet svarande inte blir 21 är övriga bortfall; 

b
 = svaren 

representerar enbart svarande från polisen. 

*** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05 

 

Angående frågan om det finns osäkerhet i när Check: IRK ska användas, var det, som 

ses i Tabell 2, en majoritet av respondenterna som uppgav att detta inte stämde. En signifikant 

större andel av respondenterna uppgav ”stämmer inte” jämfört med hur stor andel 

respondenter som uppgav ”stämmer”. Dock fanns det ingen signifikant skillnad mellan 

kategorierna ”stämmer inte” och ”stämmer” bland respondenterna från socialtjänsten. I de 
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öppna svaren från enkäten uppgav några av respondenterna att det finns en otydlighet mot 

vilka individer och när i processen Check: IRK ska användas. Exempelvis uppgav en 

respondent osäkerhet gällande om checklistan även skall användas gentemot vittnen och 

målsäganden. En annan respondent uppgav att det inte faller sig naturligt att använda 

checklistan då denne ansåg att informationen kring checklistan har varit otydlig. 

Angående frågan om det är lättare än tidigare att identifiera riskfaktorer, så var det en 

majoritet av respondenterna som ansåg att detta stämde. En signifikant större andel av 

respondenterna uppgav ”stämmer” jämfört med hur stor andel respondenter som uppgav 

”stämmer inte”. Dock fanns det ingen signifikant skillnad mellan kategorierna ”stämmer inte” 

och ”stämmer” i de separata analyserna varken bland respondenterna från socialtjänsten eller 

från polisen. I de öppna svaren från enkäten uppgav tre respondenter att Check: IRK inte varit 

till hjälp för att identifiera riskfaktorer då de sen tidigare ansåg sig ha tillräckligt med kunskap 

om detta. En respondent uppgav att denne inte använt Check: IRK tillräckligt mycket för att 

kunna ge ett svar i denna fråga. 

Angående frågan om de professionella har blivit tryggare i att bedöma riskfaktorer, var 

det, som ses i Tabell 2, en majoritet som uppgav att detta stämde. En signifikant större andel 

av respondenterna uppgav ”stämmer” jämfört med hur stor andel respondenter som uppgav 

”stämmer inte”. Dock fanns det ingen signifikant skillnad mellan kategorierna ”stämmer inte” 

och ”stämmer” bland respondenterna från socialtjänsten. 

Angående frågan om man gör bättre anmälningar än tidigare, så var det en majoritet av 

respondenterna som ansåg att detta stämde. En signifikant större andel av respondenterna 

uppgav ”stämmer” jämfört med hur stor andel respondenter som uppgav ”stämmer inte”. 

Angående frågan om välinvesterad tid, var det, som ses i Tabell 2, en majoritet av 

respondenterna som ansåg att detta stämde. En signifikant större andel av respondenterna 

uppgav ”stämmer” jämfört med hur stor andel respondenter som uppgav ”stämmer inte”. 
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Vilken uppfattning har professionella inom polis och socialtjänst om utbildningen i 

Check: IRK? 

För att undersöka denna övergripande forskningsfråga används en fråga som 

representerar utbildningen i Check: IRK, se Tabell 3. 

Tabell 3 

Z-test som testar för skillnader (%) i professionellas uppfattning om utbildningen av Check: 

IRK.   

Frågor  Stämmer inte 

n (%) 

n = 21
a 

Stämmer 

n (%) 

n = 21
a 

Uppfattar professionella att de vid informations-

/utbildningstillfället fick tillräckligt med information om 

Check: IRK för att kunna förstå och använda den i sitt arbete? 

 

3 (14,3) 18 (85,7)*** 

Not. n = antal personer; 
a
 = om antalet svarande inte blir 21 är övriga bortfall. 

*** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05 

 

Angående frågan om tillräcklig information har erhållits för att kunna förstå och 

använda Check: IRK, var det, som ses i Tabell 3, en majoritet av respondenterna som ansåg 

att detta stämde. En signifikant större andel av respondenterna uppgav ”stämmer” jämfört 

med hur stor andel respondenter som uppgav ”stämmer inte”. Dock fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan kategorierna ”stämmer inte” och ”stämmer” bland respondenterna 

från socialtjänsten. I de öppna svaren från enkäten uppgav tre respondenter att de inte erhållit 

alternativt inte deltagit vid informations-/utbildningstillfället. 

Diskussion 

Vårt övergripande syfte med denna studie var att göra en första pilottestning av 

checklistan Check: IRK. Fokus för studien var att ta reda på hur professionella inom polis och 

socialtjänst uppfattar användbarheten av Check: IRK vad gäller innehåll, tillämpning och 

utbildning i checklistan. 

Av de professionella inom polis och socialtjänst är signifikant fler nöjda än andelen 

missnöjda med Check: IRK:s innehåll och struktur. Svarsalternativen i checklistan och 
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beskrivningarna av riskfaktorerna uppfattas av majoriteten som tillräckliga och de anser sig 

inte sakna någon del eller punkt i Check: IRK. 

Av de professionella inom polis och socialtjänst är signifikant fler nöjda än andelen 

missnöjda med tillämpningen av Check: IRK. De flesta finner det både lättare och att de är 

tryggare än tidigare i att identifiera riskfaktorer för kriminalitet. Majoriteten av 

respondenterna uppger även att de känner sig säkra på när den ska användas samt att tiden det 

tar att fylla i Check: IRK uppfattas som välinvesterad tid. Genom att använda Check: IRK 

som underlag anser majoriteten inom polisen att de gör bättre anmälningar än tidigare. 

Av de professionella inom polis och socialtjänst är signifikant fler nöjda än andelen 

missnöjda beträffande utbildningen i Check: IRK. Majoriteten anser att de har fått tillräckligt 

med information för att kunna förstå och använda den i sitt arbete. 

Resultaten från de separata analyserna för respektive verksamhet visar ingen signifikant 

skillnad mellan andelen respondenter som uppgav ”Stämmer” och andelen respondenter som 

uppgav ”Stämmer inte” i fem av frågorna för socialtjänsten och för polisen är detta resultat 

giltigt i en av frågorna. Dessa resultat kan bero på att urvalet endast bestod av 10 respektive 

11 respondenter, vilket ger låg power på grund av ett litet urval och detta medför svårigheter 

att få statistiskt signifikanta resultat. Däremot visar resultaten från de separata analyserna på 

samma mönster som i de sammanslagna analyserna dvs. att majoriteten av respondenterna 

uppger att de är nöjda med Check: IRK vad gäller innehåll, tillämpning och utbildning i 

checklistan. 

Från de öppna svaren i enkäten har vi kunnat fånga nyanser och djup i några av 

respondenternas åsikter gällande Check: IRK. Det som exempelvis framkommit i de öppna 

svaren berör alltför definitiva svarsalternativ i checklistan, riskfaktorer vars innehåll och 

beskrivning anses vara alltför breda samt en viss osäkerhet gentemot vilka individer och när i 

processen checklistan skall användas. De öppna svaren har synliggjort professionellas 
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uppfattning om vad som fungerat bra respektive mindre bra och genom att ta tillvara den 

konstruktiva kritiken kan det bidra med kunskap till eventuella förbättringar av Check: IRK. 

Denna pilotstudie är den första studien som genomförts på Check: IRK och bidrar på så 

vis med en första uppfattning om vad professionella inom polis och socialtjänst anser om 

användbarheten av Check: IRK utifrån innehåll, tillämpning och utbildning i checklistan. 

Resultaten indikerar att professionella uppfattar Check: IRK som användbar och i tidigare 

forskning finns stöd för att checklistor kan vara användbara verktyg i praktiskt arbete för att 

identifiera och bedöma risk samt att användas som beslutsstöd för insatser (Andershed & 

Andershed, 2010; Bond m.fl., 2013; Borum m.fl., 2002; Lodewijks m.fl., 2008a; Lodewijks 

m.fl., 2008b). Tidigare forskning belyser även att initiala bedömningar många gånger utförs 

utifrån den professionelles egna erfarenheter och kunskaper, vilket visar sig bidra till sämre 

diagnostiska beslut (Andrews m.fl., 2006). Befintliga bedömningsinstrument (Andershed & 

Andershed, 2010; Borum m.fl., 2002) är anpassade för kvalificerade riskbedömningar där det 

krävs mer tid vid utförandet av bedömningen och för närvarande saknas det 

forskningsbaserade checklistor för effektiva initiala riskbedömningar. Således ger tidigare 

forskning, bristen på effektiva checklistor för initiala riskbedömningar samt resultaten från 

vår studie stöd för att Check: IRK skulle kunna vara ett användbart verktyg för professionella 

i praktiskt arbete vid initiala riskbedömningar, dock krävs fler och större studier för att mer 

säkert kunna dra denna slutsats. 

Möjliga teoretiska förklaringar till resultaten kan vara att Check: IRK uppfyller flera av 

kriterierna för vad tidigare forskning hänvisar till hur en användbar checklista ska utformas 

(Degani & Weiner, 1993; Gawande, 2010; Hales m.fl., 2008; Hales & Pronovost, 2006; 

Martz, 2010; Walker m.fl., 2012). Viktiga kriterier som tas hänsyn till i Check: IRK är bland 

annat att innehållet är baserat på forskning om riskfaktorer och är sammanställt via åtta 

centrala punkter i listformat som belyser de mest centrala riskfaktorerna för kriminalitet. 
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Övriga kriterier som Check: IRK uppfyller är att innehållet är samlat på en sida och att både 

språk och information är anpassat efter användarna och användningsområde. Detta skulle 

kunna underlätta för professionella både vad gäller att förstå och tillämpa forskningsbaserad 

kunskap i det praktiska arbetet. En annan viktig del enligt forskning är att användarna får 

utbildning i checklistans innehåll och tillämpning (Low m.fl., 2012; Walker m.fl., 2012) och 

majoriteten av respondenterna i vår studie uppger att de fått tillräckligt med 

information/utbildning i Check: IRK för att kunna förstå och använda den i sitt arbete. Detta 

skulle till viss del kunna förklara resultaten för vår studie gällande hur professionella inom 

polis och socialtjänst uppfattar användbarheten av Check: IRK. 

Resultaten från vår studie är svåra att generalisera till en större population då vårt urval 

är begränsat vilket innebär att den externa validiteten för vår studie är låg. Detta innebär att vi 

utifrån våra resultat inte med säkerhet kan fastställa att vi kommer få signifikanta resultat vid 

en studie med större urval. Dock har vi inte kunnat använda ett större urval då vi är 

begränsade till de som hittills har använt sig av Check: IRK. Däremot är det en styrka att vårt 

urval representerar två (polis och socialtjänst) av de målgrupper (skola, psykiatri m.fl.) som 

Check: IRK är tänkt att användas av samt att majoriteten (80,8%) av de tillfrågade valde att 

delta i studien vilket resulterade i ett relativt litet bortfall. Vi har hela tiden varit medvetna om 

och vi är tydliga med att vår studie är en första pilotstudie och av denna anledning ska 

resultaten inte ligga till grund för en generalisering utan studien ska snarare ses som ett första 

steg i forskningsprocessen. 

Valet att använda en egenutformad enkät är ytterligare en aspekt som kan ha påverkat 

validiteten i vår studie där risken finns att påståendefrågorna inte mäter det vi avser att mäta 

och som i sin tur kan ha påverkat resultaten. Valet att utforma en egen enkät där vi kunde 

anpassa frågor och svarsalternativ efter vårt urval och vad vi ville ha svar på gällande Check: 

IRK ansåg vi dock som nödvändigt för att kunna genomföra vår studie. För att stärka 
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validiteten i vår studie och undvika missförstånd i påståendefrågorna samt att så långt som 

möjligt säkra att vi med enkäten mätte det vi avsåg att mäta genomfördes två förprövningar 

och revideringar av enkäten innan den faktiska undersökningen genomfördes. Syftet med 

förprövningarna var att synliggöra oklarheter i enkäten där pilotgruppens uppgift var att 

kontrollera för språk och stavning samt onödigt långa, otydliga och svårtolkade frågor. 

Pilotgruppen som utförde förprövningarna bestod av personer som inte använt Check: IRK, 

men vi gjorde bedömningen att kunskap om Check: IRK inte krävdes för att kunna ge denna 

feedback. Den feedback vi fick var betydelsefull och bidrog till justeringar och förbättringar 

av enkätens innehåll. 

Eftersom vi var intresserade av att få en övergripande bild av professionellas 

uppfattning av Check: IRK och där vi hade potentiella respondenter både från polis och från 

socialtjänst så ansåg vi att en webbenkätundersökning var mest lämplig som 

datainsamlingsmetod. Fördelar med webbenkätundersökningar är att man på ett enkelt sätt 

under en relativt kort tidsperiod och med lite resurser kan nå ut till respondenter på olika 

platser samtidigt och möjliggöra att samla in en större mängd data (Bryman, 2011). Detta val 

av datainsamlingsmetod kan ha påverkat våra resultat på ett positivt sätt där vi under en 

relativt kort tidsperiod fick in svar från större delen av respondenterna från både polis och 

socialtjänst vilket resulterade i ett högt deltagande. 

Denna studie är den första pilotstudien som gjorts på Check: IRK och det finns därför 

inga tidigare mätningar vilket betyder att reliabiliteten för vår studie är osäker. Detta innebär 

att vi inte kan fastställa graden av reliabilitet då vi med säkerhet inte kan veta om vi skulle få 

samma resultat vid upprepade mätningar. Dock fyller vår studie en mycket viktig funktion då 

pilotstudier är en självklar del i forskningsprocessen och ligger till grund för större studier 

(van Teijlingen & Hundley, 2002). 



ANVÄNDBARHETEN AV EN CHECKLISTA 28 

 

För framtida forskning skulle det vara intressant att utföra liknande studier inom 

exempelvis skola. Via sitt yrke som lärare kommer dessa professionella i de flesta fall på ett 

naturligt sätt i kontakt med ungdomar i ett tidigare skede än professionella inom polis och 

socialtjänst. Det kan på så vis bidra till att ungdomar i riskzon för kriminellt beteende kan 

identifieras och erbjudas hjälp i ett tidigare stadie. För att möjliggöra detta är det därför viktigt 

att i forskningsstudier ta reda på om professionella inom skola uppfattar Check: IRK som 

användbar. I andra framtida studier skulle det vara intressant att undersöka 

interbedömarreliabiliteten av Check: IRK för att ta reda på om det finns samstämmighet i 

bedömningar av samma fall utförda av olika bedömare. Ett annat förslag för framtida studier 

är att undersöka om professionella med Check: IRK som underlag i högre grad gör bättre 

riskbedömningar jämfört med de professionella som inte använder sig av Check: IRK. På 

längre sikt skulle det även vara intressant och viktigt att undersöka om Check: IRK har ett 

prognostiskt värde, dvs. hur väl Check: IRK faktiskt identifierar individer med risken att 

hamna i framtida långvarig kriminalitet. 

Avslutningsvis har vi med denna pilotstudie visat på indikationer att Check: IRK 

uppfattas som en användbar checklista av professionella inom polis och socialtjänst med 

utgångspunkt i innehåll, tillämpning och utbildning. Vi har även pekat på ett praktiskt 

problem där det finns en avsaknad av ett effektivt och evidensbaserat verktyg för 

professionella att använda i initiala bedömningar för att identifiera riskfaktorer för kriminalitet 

hos ungdomar och vuxna med risk för långvarigt kriminellt beteende. Då professionella inom 

polis och socialtjänst ofta ställs inför komplexa situationer med krav på kunskap och vetande 

indikerar våra resultat på att Check: IRK skulle kunna vara ett stöd i den initiala 

bedömningen. Däremot krävs både fler och större framtida studier för att stärka våra resultat 

och dessutom undersöka om Check: IRK är användbar utifrån andra perspektiv.  
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