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GAF-skalans reliabilitet i kliniskt arbete 
 

Per Söderberg, Stefan Tungström, Bengt-Åke Armelius 
 
 

Inom psykiatrin finns idag rutiner för att systematiskt följa upp 
patientarbetet och ett resultatmått som används är skalan Global 
Assessment of Functioning (GAF). I denna studie har vi undersökt 
skalans reliabilitet och analyserat faktorer som kan påverka 
skattningen när skalan används rutinmässigt inom kliniskt arbete. 
81 bedömare från olika psykiatriska öppenvårdsenheter fick 
bedöma 8 olika patientfall. Huvudresultatet visar att den personal 
som ansvarar för diagnostik och bedömningar av nybesöken inom 
öppenvårdspsykiatrin använder GAF-skalan med tillfredställande 
reliabilitet, ICC (1,1) = 0.81. Den faktor som tydligast påverkade 
reliabiliteten var bedömarens subjektiva inställning till att använda 
GAF-skalan och andra mätinstrument inom psykiatrin. När 
bedömarna var positivt inställda till att använda mätinstrument var 
mätfelen färre och vice versa. Studien visar att GAF-skalan kan 
användas med relativt god tillförlitlighet för att uttala sig om 
förändringar och resultat på gruppnivå under förutsättning att 
grupperna är relativt lika.  
 
Key words: Gaf, reliabilitet, psykiatri, öppenvård 
 
Denna studie har genomförts med stöd från Centrum för Klinisk 
Forskning, Falun, Landstinget Dalarna 

 
 

Inom psykiatrin har intresset för kvalitetsutveckling och systematisk uppföljning ökat under 
de senaste åren. Det är allt vanligare att patienter som remitteras till psykiatrin rutinmässigt 
bedöms med utgångspunkt från DSM systemet (American Psychiatric Association, 2000). 
Med GAF-skalan (Global Assessment of Functioning), som utgör axel V i DSM IV, kan 
man mäta patientens globala psykiska ohälsa vid en given tidpunkt vilket ger möjlighet att 
utveckla rutiner för att mäta resultat. Med det ökade intresset för att mäta ohälsa med 
GAF-skalan har också antalet kliniska bedömare ökat. Denna utveckling kan medföra att 
kvaliteten i bedömningarna inte uppfyller grundläggande krav på reliabilitet. Om så är fallet 
finns en uppenbar risk att de behandlingseffekter som rapporteras kan vara felaktiga, då 
tillförlitligheten i mätningarna inte är tillräckligt god för att mäta skillnader av den 
storleksordning som det rör sig om. Det är därför viktigt att undersöka om de bedömningar 
som rutinmässigt sker med GAF-skalan håller en tillfredsställande reliabilitet och analysera 
vilka faktorer som påverkar mätfelen. Med kännedom om sådana faktorer kan man bidra 
till att förbättra tillförlitligheten genom t.ex. utbildning eller träning av bedömare. 

GAF-skalan har ursprungligen utvecklats från den snarlika GAS skalan (Endicott, 
Spitzer, Fliess & Cohen, 1976) och infördes 1987 i DSM III-R manualen (American 
Psychiatric Association, 1987) som axel V. Skalan är ett enkelt standardinstrument som 
skall mäta global psykisk hälsa utifrån psykologisk, social och yrkesmässig 
funktionsförmåga. I den första versionen i DSM III-R var skalan indelad i 90 skalsteg, som 
vid införandet av DSM IV (American Psychiatric Association, 1994) förändrades till en 
100 gradig skala. Förändringen medförde att man gjorde ett tillägg med 10 skalsteg i den 
övre delen av skalan. GAF-skalan är indelad i 10 olika intervall med beskrivningar och 
exempel på symtom, social- och yrkesmässig funktionsförmåga. En skattning görs genom 
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att bestämma en unik siffra mellan 1 och 100, där skalsteg 1 representerar den mest sjuka 
psykiatriska patienten och skalsteg 100 en person helt utan symtom eller funktionella 
problem. Skattningen av den psykiska ohälsan skall ej inkludera sådana funktions-
nedsättningar som beror på somatiska eller yttre begränsande faktorer.  

Mot bakgrund av att GAF-skalan i så stor utsträckning används rutinmässigt inom det 
kliniska området och ofta refereras i internationella studier finns det förvånansvärt få 
studier som har undersökt skalans reliabilitet. Den reliabilitetsstudie som DSM manualen 
(DSM III-R, DSM IV och DSM IV-TR) refererar till är beräknad på den snarlika GAS 
skalans (Endicott m.fl., 1976). GAS skalan är identiskt uppbyggd som GAF-skalan med 
enstaka skillnader i beskrivningar av symtom och funktion. I de olika delstudierna varierade 
GAS skalans interbedömarreliabilitet, mätt med intraklasskorrelationer, mellan 0.61 och 
0.91. Instrumentets standardfel, som är ett uttryck för tillförlitligheten hos en skattning av 
en individuell patient, varierade mellan 5.0 och 8.0 skalsteg. Det är sannolikt att 95 % av 
skattningarna av en patient kommer att ligga inom ett intervall, högre eller lägre än två 
gånger standardfelets storlek från patientens GAS värde. Ett GAS värde på 50 med ett 
beräknat standardfel på 5 poäng (detta exempel är hämtat från Endicotts studie) ligger alltså 
med 95 % säkerhet mellan GAS värdena 40 och 60.  

I tabell 1 finns en sammanställning över de publicerade studier som har undersökt GAF-
skalans reliabilitet med beskrivning av bedömare, patientfall och reliabilitetsestimat.  

 
Tabell 1 
Reliabilitetsstudier av GAF-skalan  
 
Studier 

 
 

Bedömare 
 

(n) Patient- 
grupp 

Patientdata 
 

(n) Reliabilitets- 
estimat 

Hall (1995)   
 
 
  

olika yrken; 
otränade 

 

12 Depressions- 
patienter 

slutenvård 

journaler 
 

16 
 

 
ICC 0.62 

Jones m.fl. 
(1995)           

olika yrken;  
ett tränings- 

tillfälle 
 

12 Kroniskt sjuka 
patienter 

(schizofreni, 
förstämnings 

syndrom) 
 

 103 
 
 
 

  
G = 0.56  

 
 

Loevdahl & 
Friis (1996) 

olika yrken 
 
 

104 Patienter i 
öppen och 
slutenvård  

 

fall- 
beskrivningar

 

5 
 
 

 
ICC (1.1) 

0.54 
 

Michels 
m.fl. (1996)   
 

psykiater, 
psykologer 

45 Blandad grupp 
patienter 

GAF 10 – 63 
 

fall- 
beskrivningar 

 

12 
 

 
ICC 0.65 

Tracy m.fl. 
(1997)   

forskarass.; 
systematisk 

träning, 
utbildning 

 

10 Psykospatienter fall- 
beskrivningar 

23 
 

  
ICC 0.90 

Hilsenroth 
m.fl. (2000) 

psykologer;  
tränade 

bedömare 
 

10 öppenvård  44 
 

ICC 0.86 

Note. ICC = Intraclass correlation coefficient; G = generaliserbarhetsindex   
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Sammanställningen av resultaten från de olika studierna i tabell 1 visar på en divergerande 
bild av GAF-skalans reliabilitet. De studier som genomförts i ett kliniskt sammanhang 
(Hall, 1995; Jones, Thornicroft, Coffey, & Dunn, 1995; Loevdahl & Friis, 1996; Michels 
m.fl., 1996) har lägre reliabilitet än de som har utförts i ett forskningskontext (Hilsenroth 
m.fl., 2000; Tracy, Adler, Rotrosen, Edson & Lavori, 1997). 

Luborsky och Bachrach (1974) studerade olika faktorer som påverkar reliabiliteten för 
den närbesläktade HSRS skalan (Health Sickness Rating Scale). De fann att reliabiliteten 
framförallt påverkades av bedömarnas erfarenhet, kunskap och träning att använda skalan. 
Erfarna bedömare skattade patienterna systematiskt lägre än bedömare som nyligen lärt sig 
använda skalan. En annan faktor som påverkade skattningarna var hur mycket information 
man hade om patienten; mer information om patienten tenderade att ge en mer reliabel 
skattning. Luborsky och Bachrach fann också att mer reliabla skattningar gavs av bedömare 
som hade erfarenhet av arbete inom det kliniska området.  

Att utbildning och träning har en positiv effekt på reliabiliteten har Dworkin och 
medarbetare (Dworkin m.fl., 1990) visat med GAS skalan. Man visade att 
interbedömarreliabiliteten ökade om bedömarna fick genomgå utbildning och träning att 
använda skalan. De mycket goda resultat på reliabilitet som Tracy och kollegor (Tracy 
m.fl., 1997) och Hilsenroth och kollegor (Hilsenroth m.fl., 2000) redovisat (se tabell 1) 
tycks ha samband med de strukturerade utbildningar och träningsprogram som man 
genomförde inom ramen för ett forskningsprojekt.  

I Loevdahl och Friis (1996) studie undersökte man om det fanns skillnader i 
reliabiliteten mellan yrkesgrupper. Man fann inga skillnader mellan psykiatriker och 
sjuksköterskor. Harel, Smith och Rowles (2002) undersökte också GAF-skalans reliabilitet 
för psykiatriker och socialarbetare. Resultatet visade att båda grupperna bedömde patienter 
med god tillförlitlighet och att yrkestillhörighet inte påverkade reliabiliteten. 

Sammanfattningsvis har tidigare studier funnit att interbedömarreliabiliteten påverkas av 
bedömarnas kliniska erfarenhet samt deras utbildning och kunskap om 
skattningsinstrumentet. Bedömarens yrkestillhörighet tycks däremot inte påverka 
reliabiliteten. Att reliabilitetsstudierna som utgår från forskningsdata har bättre reliabilitet 
än de studier som bygger på kliniska skattningar kan förklaras av att bedömarna här fått 
mer utbildning och träning i att använda mätinstrumentet. Det kan också finnas ett 
samband med motivation och incitament. Resultatet i ett forskningsprojekt är beroende av 
tillförlitligheten i de bedömningar som genomförs, vilket utgör ett tydligt incitament för att 
bedöma rätt. GAF-skattningar som görs i ett kliniskt sammanhang har inte lika stark 
koppling till en specifik användning och motivationen för att skatta kan ibland vara låg 
eller till och med negativ bland bedömare i rutinmässig psykiatrisk vård. Många studier har 
påvisat att man kan förbättra prestation och resultat genom ökad motivation inom 
arbetslivet (Nadler & Lawler, 1995). Detta fenomen borde också gälla kliniska 
bedömningar, till exempel GAF-skattningar. 

Hur GAF-skalan har konstruerats och utvecklats genom åren har sannolikt haft en 
inverkan både på skalans validitet och reliabilitet. En sammanställning av skalans utveckling 
förtydligar detta problem. Den instruktion som finns i DSM-III-R (1987) och DSM-IV 
(1994) för hur en GAF-skattning skall genomföras ger ingen tydlig vägledning. Detta 
problem uppmärksammades redan när GAF-skalan infördes som axel V i DSM manualen 
(Skodol, Link, Shrout & Horwath, 1988). Piersma och Boes (1997) diskuterade i sin studie 
hur instruktionen skall tolkas, om man skall ta medelvärdet av symtom, social och 
yrkesmässig funktion eller om man skall utgå från lägsta nivån av de tre variablerna för att 
ange GAF-värdet. Man fann att bedömare som arbetade med olika patientgrupper hade 
olika tillvägagångssätt att använda GAF-skalan. Piersma och Boes (1997) föreslog att 
instruktionen för skalan skulle förtydligas i DSM manualen. 
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En mer komplett anvisning finns numera, både i en separat artikel (First, 1995) och i 
DSM IV-TR manualen (2000) där instruktionen beskrivs i fyra steg. I Firsts (1995) artikel 
finns också en alternativ anvisning där symtom respektive social och yrkesmässig funktion 
kan skattas var för sig. Detta är en idé som tidigare har föreslagits av Goldman och kollegor 
(Goldman, Skodol & Lave, 1992) och som idag används på flera håll i England, Norge och 
Sverige. I DSM IV-TR manualen (2000) definieras den slutliga GAF-skattningen som det 
lägsta av de två skattade värdena, vilket betyder att skattningen av antingen symtom eller 
social och yrkesmässig funktion är ett uttryck för den psykiska ohälsan.  

Flera forskare har på olika sätt försökt att modifiera skalan för att göra den mer tydlig 
och användarvänlig. Hall (1995) konstruerade en egen skala, ”The modified GAF scale”, 
med mer detaljerade kriterier och en mer strukturerad skattningsanvisning än i 
originalversionen av GAF-skalan. Othmer och Othmer (1994) delade in GAF-skalan i fem 
huvudgrupper som avspeglar olika funktionsnivåer och la till beskrivningar av patienternas 
behov av behandling mot dessa olika nivåer. Karterud och medarbetare (Karterud, 
Pedersen, Loevdahl & Friis, 1998) utvecklade ett självinstruerande utbildningsmaterial där 
GAF-skalan försetts med utvidgade beskrivningar för de olika skalstegen. I DSM IV (1994) 
infördes även SOFAS (Social and Occupational Functioning Assessment Scale), en skala 
som enbart fokuserar på individens sociala och yrkesmässiga funktionsförmåga. Skalstegen 
är mycket lika GAF-skalans beskrivningar av funktionsförmåga och skillnaden ligger främst 
i instruktionen där man i SOFAS skalan även skall beakta funktionsnedsättning som beror 
på somatiska tillstånd.  

Med de olika utvecklingsarbeten som har pågått med GAF-skalan, t.ex. med nya 
instruktioner och utvidgningar av kriterier, finns uppenbara risker att skalans reliabilitet har 
försämrats. I det kliniska sammanhanget har olika versioner av instruktioner till skalan 
använts, vilket har medfört att egna lokala mätkulturer har utvecklats för hur man skall 
använda GAF-skalan. I Loevdahl och Friis (1996) reliabilitetsstudie fann man systematiska 
skillnader i GAF-skattningar som gjorts inom olika verksamheter på upp till 6 skalsteg, 
vilket komplicerar jämförelser mellan olika kliniska enheter. I en aktuell studie (Tungström, 
Söderberg & Armelius, 2003) fann vi att olika kliniska verksamheter tycks ha utvecklat 
egna ”mätkulturer” för GAF-skalan, vilket märktes i att skillnader i de GAF-skattningar 
som gjordes inom olika enheterna uppgick till 3-4 % av den totala variansen i GAF- 
skattningarna. 

GAF-skalans användbarhet för att mäta resultat och behandlingseffekter är direkt 
avhängigt av skalans reliabilitet vid klinisk användning. Kan de förändringar som patienten 
har uppnått under behandlingen och som påvisats med hjälp av GAF-skattningar sägas 
utgöra en reliabel förändring? Ett första steg för att besvara denna frågeställning är att 
undersöka GAF-skalans reliabilitet i ett kliniskt sammanhang där man använt skalan 
rutinmässigt under en lång tidsperiod. Ett andra steg är att undersöka vilka faktorer som 
påverkar reliabiliteten. I denna studie skall interbedömarreliabilitet undersökas för den 
personal som arbetar inom psykiatrins öppenvård och som rutinmässigt skattar patienter 
med GAF-skalan. Huvudsyftet är att undersöka hur reliabla de kliniska GAF-skattningarna 
är samt att kartlägga några bedömarfaktorer som kan antas påverka reliabiliteten. 
Hypotesen är att personal som använder GAF-skalan ofta, har lång erfarenhet av att göra 
GAF-bedömningar, är motiverade och har en positiv inställning att använda GAF-skalan 
gör mer reliabla GAF-skattningar. Vi antar också att olika ”mätkulturer” finns etablerade 
inom olika enheter och ger systematiska fel. Variabeln yrkestillhörighet antas däremot inte 
påverka resultatet. 
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Metod 
 
Fallbeskrivningar 

För att kunna studera GAF-skalans reliabilitet utvecklades åtta kliniskt relevanta 
fallbeskrivningar, både patientbeskrivningar i text och videoinspelade fall med 
professionella skådespelare. Grundmaterialet till fallbeskrivningarna var dels översättningar 
från DSM IV casebook (Spitzer, Gibbon, Skodol, Williams & First, 1994) och dels andra 
fiktiva fall som har skapats för att efterlikna ett spektrum av patienter inom psykiatrins 
öppenvård. Tillsammans utgjorde dessa åtta fallbeskrivningar en variation i GAF-skalan 
från intervallet 31-40 till 71-80.  

Samplets representativitet kontrollerades genom att jämföra medelvärde och 
standardavvikelse i studiens GAF-skattningar med andra kliniska data från 
öppenvårdspsykiatrin. En jämförelse gjordes med ett aktuellt nationellt projekt, GAF-
projektet (Söderberg, 2002), där man årligen skattade alla patienter inom 
öppenvårdspsykiatrin med GAF under en tvåveckorsperiod. I detta projekt ingick 64 olika 
enheter från åtta olika landsting, sammanlagt genomfördes 27 000 GAF-bedömningar 
under en fyraårsperiod. Beräkningarna av medelvärden och standardavvikelser från dessa 
bedömningar kan betraktas som ett säkert uttryck för GAF-skattningar inom svensk 
öppenvårdspsykiatri. Medelvärdet i vår studie var mycket nära medelvärdet i GAF-
projektet, 55.7 respektive 55.5 och standardavvikelsen var 13 i populationen mot 14 i vår 
studie. Denna jämförelse visar att patientfallen i studien kan betraktas som ett 
representativt sampel ur populationen patienter inom öppenvårdspsykiatrin i Sverige. 
 
Instrument 

GAF (Global Assessment of Functioning Scale. American Psychiatric Association, 1987). 
Bedömningar genomfördes i enlighet med instruktionerna i manualen till DSM IV-TR 
(2000). 

 
Inställning till GAF. För att kunna mäta bedömarnas inställning och motivation att 

använda GAF-skalan konstruerades ett formulär med fem frågor. Varje fråga skattades på 
en skala från 1 till 5, där höga poäng angav en positiv inställning till GAF-skalan. 
Behandlare vars genomsnittliga skattning var högre än medelvärdet av ett index över alla 
fem frågorna (> 3.3 poäng), antogs ha en positiv inställning till GAF och de som hade 
skattat under medelvärdet antogs ha en icke positiv inställning. 

 
Bedömare 

Denna reliabilitetsstudie genomfördes inom vuxenpsykiatrins organisation i landstinget 
Dalarna, där samtliga öppenvårdsenheter erbjöds att delta i studien. Av totalt 17 enheter 
valde 11 att delta. Undersökningen genomfördes på respektive mottagning. Bortfallet av 
enheter kan bero på flera olika faktorer, t.ex. att ledningen på enheten inte prioriterade 
denna undersökning eller att personalen upplevde tidsbrist. Av de enheter som valde att 
delta fanns det en god representation med enheter från psykiatrins alla fem geografiska 
sektorer. Deltagandet i studien var högt på de enheter som valde att delta och på hälften av 
enheterna deltog all personal. Av de 88 bedömare som fanns tillgängliga på enheterna 
under denna period deltog totalt 81 stycken. Flera bedömare lämnade inte in sina 
skattningsformulär ”inställning till GAF” vilket resulterade i ett internt bortfall på 31 % för 
vissa frågeställningar. En jämförelse mellan medverkande och bortfall visade att det inte 
fanns signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende på yrke, X2(4, N = 81) = 4.69, 
p = .32 eller kön, X2(1, N = 81) = .54, p = .46 . Vi bedömer att bortfallet är osystematiskt.  

All personal som deltog i studien arbetade rutinmässigt med diagnostik och 
bedömningar i ett kliniskt sammanhang, se tabell 2. 
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Tabell 2 
Beskrivning av bedömarnas yrke, antal, erfarenhet av GAF-skattningar i antal år (M), 
bedömarfrekvens och variabeln positiv inställning till GAF-skalan 
 

Yrke 
 

n Erfarenhet,  
antal år (M) 

 

GAF-skattning 
1/vecka 

(n) 

Positiv inställning 
till GAF 

(n) 
Psykolog 
 

23 4.9 13 9 

Kurator 
 

8 5.5 4 4 

Sjuksköterska 
 

31 4.9 12 11 

Skötare 
 

15 3.9 5 5 

Övriga* 
 

4 5.7 3 1 

Total 
 

81 4.8 37 30 

*Läkare; arbetsterapeut 
 
Tabell 2 visar att totalt 81 bedömare deltog i studien. Erfarenheten av att använda GAF-
skalan varierade från nybörjare till mycket erfarna bedömare ( 0 - 15 år) med ett 
medelvärde på 4.8 års erfarenhet. Cirka 45 % (n=37) av alla bedömare genomförde GAF- 
skattningar cirka en gång per vecka, medan övriga bedömare skattade mindre ofta. Av hela 
gruppen bedömare hade 36 % (n=29) genomgått en halvdags utbildning och träning i 
GAF- skattning vid ett tillfälle under de senaste två åren.  

Sammanlagt hade 56 bedömare besvarat de fem frågorna om inställning till GAF. 
Trettio behandlare hade en genomsnittlig skattning över medelvärdet på formulärets index, 
vilket visade att de hade en positiv inställning till GAF medan 26 bedömare hade skattat 
under medelvärdet. Denna indelning utgör undersökningsgrupperna för att analysera om 
faktorn inställning har påverkan på reliabiliteten.  

För att pröva om bedömarnas erfarenhet av att använda GAF-skalan har någon effekt på 
reliabiliteten har bedömarna delats in två grupper, de med längre erfarenhet än fem år och 
vice versa. På samma sätt delas bedömarna skattningsfrekvens in i två grupper, de som 
skattar ofta (en gång per vecka) och de som skattar mindre ofta (ca. en gång per månad eller 
mindre).  

 
Genomförande 

Samtliga deltagare bedömde åtta patientfall med GAF-skalan, fyra intervjuer på video 
och fyra nedtecknade fallbeskrivningar. Varje bedömare genomförde GAF-skattningarna 
enskilt, direkt efter att videon hade visats eller att fallbeskrivningen blivit uppläst. Man fick 
cirka fem minuter på sig att genomföra skattningen, en tidsperiod som man normalt 
använder för att genomföra en GAF-skattning i det kliniska arbetet. Bedömarna hade 
tillgång till GAF-skalan i DSM-IV manualen. Under genomförandet fick man inte 
diskutera sina skattningar med varandra. Efter skattningarna fyllde bedömarna i en enkät 
om bakgrundsdata om yrkeskompetens och den egna erfarenheten av bedömningsarbete 
med GAF-skalan, samt svarade på instrumentet ”inställning till GAF”.  
 
Statistiska analyser  

Beräkning av reliabilitet. Interbedömarreliabilitet beräknades genom 
intraklasskorrelation på hela materialet enligt Shrout och Fleiss (1979) formler. Alla tre 
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formlerna för att beräkna reliabilitet för en enskild bedömare användes då intresset både var 
generaliserbarhet (ICC (1,1)), absolut överensstämmelse  (ICC (2,1)) och konsistens i 
bedömningarna (ICC 3,1)). 

Mätinstrumentets standardfel (SE) beräknades enligt ekvation 1 och genom att använda 
ett uppmätt populationsvärde på GAF-skalans standardavvikelse när skalan används inom 
psykiatrisk öppenvård (Söderberg, 2002).   

 

xyE rSDS −= 1     (1) 

SE = mätinstrumentets standardfel 
SD = 13  
rxy= Reliabilitetsindex  

 
Bedömarfaktorer som kan påverka reliabiliteten. En residualterm beräknades för alla 

enskilda bedömare som ett uttryck för bedömarens unika felvärde, som inte är systematiskt 
knutet till fallen eller till de övriga bedömarna. Bedömarens residualterm beräknas med en 
tvåvägs variansanalys.  För varje bedömning beräknades först en felterm genom att 
subtrahera summan av det totala medelvärdet för alla bedömningar, den systematiska 
avvikelsen för patientfallen och den systematiska avvikelsen för bedömaren, från det 
skattade GAF-värdet X. För bedömare i och fall j blir beräkningen av feltermen följande (se 
ekvation 2); 
 
Felterm ij = Xij – ((Grand mean + (medel fall j – Grand mean) + (medel bedömare j – 
Grand mean))    (2) 

Xij= skattat GAF-värde 
Grand mean= medelvärdet för alla skattningar 
 

  Nästa steg är att feltermerna omvandlas till positiva tal genom att kvadrera och dra roten 
ur termerna. Därefter adderas feltermerna för de åtta olika bedömningarna och därmed får 
man fram bedömarens unika residualvärde (ekvation 3). Bedömarens systematiska avvikelse 
ingår på detta sätt inte i residualen, dvs. man tillåter att bedömaren har en felkalibrering i 
sina bedömningar.  

 

Bedömarens residual = ∑ −81
2)(

Fall
Felterm   (3) 

 
De oberoende variabler som förväntades påverka reliabiliteten; positiv inställning, 

erfarenhet och frekvens analyserades med en trevägs variansanalys med bedömarnas 
residualer som beroende variabel.  

Variabeln yrkesgrupp analyserades som oberoende variabel i en variansanalys med 
bedömarnas residualer som beroende variabel.  

Intraklasskorrelationer beräknades separat för de olika yrkesgrupperna. 
 
Enhetskultur – systematisk påverkan på reliabiliteten. Hypotesen om skattningskulturer 

prövades genom en variansanalys med medelvärdet av GAF-skattningarna som beroende 
variabel och enhet som oberoende variabel.  

Eta2 värden beräknades genom separata variansanalyser för varje enhet. 
 
Absolut överensstämmelse och konsistens inom enheter.  För att analysera grad av 

överensstämmelse och konsistens i bedömningarna inom enheterna beräknades 
intraklasskorrelationer (både ICC(2,1) och ICC(3,1)) för varje enhet. 
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Resultat 
 

Reliabilitet 
Intraklasskorrelationen för hela materialet om 81 bedömare var 0.81, både enligt 

ekvationerna för ICC (1,1) och ICC (2,1) och 0.83 enligt formel ICC (3,1). Alla parvisa 
kombinationer av bedömare fanns med 95 % säkerhet inom ett konfidensintervall mellan 
0.65 och 0.95 beräknat med ICC (1,1). Dessa resultat visade att det fanns en god absolut 
överensstämmelse mellan bedömarna och att de kliniska GAF-bedömningarna går att 
generalisera till bedömare inom psykiatrins öppenvård. Det något högre reliabilitetsindexet 
för ICC (3,1) visade att det fanns vissa systematiska skillnader mellan bedömarna så att 
vissa skattade patienter systematiskt något högre eller lägre än det ”sanna värdet”. 
Mätinstrumentets standardfel (SE) beräknades till 5.7 poäng. Med 5 % slumpmarginal i 
bedömningen blev felmarginalen 11.3 GAF poäng uppåt och nedåt för en enskild 
bedömare. Detta resultat visar att bedömningar av enskilda patienter med GAF-skalan ger 
en relativt stor osäkerhet.  

  
Bedömarfaktorer som kan påverka reliabiliteten - inställning, erfarenhet och frekvens 

Bedömarnas residualer utgjorde den beroende variabeln medan de tre faktorer som 
förväntades påverka reliabiliteten användes som oberoende variabler i en 
trevägsvariansanalys. Resultatet av denna analys, som bygger på skattningar från bedömare 
(n =56) som besvarade samtliga frågor om erfarenhet, inställning och hur ofta man använde 
GAF-skalan återges i tabell 3. 
 
Tabell 3 
Trevägs variansanalys med huvudeffekter och interaktionseffekter för faktorerna erfarenhet, 
inställning och frekvens 
 

Varianskälla df SS MS F P 

 
 Erfarenhet  
  
 Inställning  
 
 Bedömarfrekvens 
  
 Erfarenhet X Inställning 
 
 Erfarenhet X Bedömarfrekvens 
 
 Skattar ofta X Inställning 
 
 Erfarenhet X Bedömarfrekvens 
 X Inställning 
 
 Error 
 
 Total 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
48 
 
56 

 
524.88 
 
1237.02 
 
.04 
 
140.20 
 
405.55 
 
104.64 
 
16.73 
 
 
7790.02 
 
78556.05 

 
524.88 
 
1237.02 
 
.04 
 
140.20 
 
405.55 
 
104.64 
 
16.73 
 
 
162.29 

 
 3.23   
 
7.62 
 
 .00 
 
 .86 
 
2.50 
 
 .64 
 
 .10 

 
.078 
 
.008** 
 
.987 
 
.357 
 
.120 
 
.426 
 
.750 

** p<.01 
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Variansanalysen i tabell 3 och deskriptiva data i tabell 4 visar att det finns en signifikant 
skillnad mellan grupperna i faktorn inställning till skattningsskalor (F(1, 48)  = 7.62, p < 
.008), så att positiv inställning till skattningsskalor hade ett signifikant lägre värde på 
residualen i GAF-bedömningarna, dvs. gruppen positivt inställda har högre reliabilitet i sina 
GAF-skattningar.  

Hur frekvent man använder GAF-skalan och de olika interaktionerna mellan faktorerna 
hade ingen effekt på bedömningarnas reliabilitet. Faktorn erfarenhet gav inget signifikant 
resultat men visade en tendens (F (1, 48) =3.23, p < .078) till skillnader mellan grupperna, 
dvs. en tendens till bättre reliabilitet, då skattarna med mer än 5 års erfarenhet hade ett 
lägre medelvärde på residualen. 
 
Tabell 4 
Medelvärde och standardavvikelse på residualen  för olika bedömarfaktorer 
 

Bedömarfaktorer (n) M 
Residual 

SD 
Residual 

Erfarenhet av skattningar     > 5 år 35 32.2 11.3 
                                           ≤ 5 år 21 39.4 16.3 
    
Inställning                           positiv 30 30.4 9.6 
                                        ej positiv 26 40.1 15.9 
    
Bedömarfrekvens -              ≥ vecka 28 34.9 13.7 
                                         < vecka 28 35.0 13.9 

 
 
Bedömarfaktorer som kan påverka reliabiliteten  - Yrkesgrupper 

Yrkesgruppernas medelvärden och standardavvikelse på residualen beskrivs i tabell 5. 
Resultatet av variansanalysen visade på signifikanta skillnader mellan vissa yrkesgrupper, 
F(4, 76)=2.76, p < .034.  Kuratorerna hade lägre medelvärde än yrkesgruppen skötare (post 
hoc test Bonferroni, p<.048).   

  
Tabell 5 
Medelvärde och standardavvikelse på residualen samt interklasskorrelationer för olika yrken 
 
Yrkesgrupper (n) M 

Residual 
SD 

Residual 
ICC (2,1) 

 
 Psykolog 
 
 Kurator 
 
 Sjuksköterska 
 
 Skötare 
 
 Övriga 

 
23 
 
8 
 

31 
 

15 
 
4 
 

 
34 
 

27 
 

37 
 

44 
 

44 

 
14.1 

 
7.0 

 
11.1 

 
17.3 

 
23.4 

 
0.84 

 
0.88 

 
0.80 

 
0.79 

 
0.82 

 
Vid beräkningar av separata intraklasskorrelationer för varje yrkesgrupp visade resultatet att 
gruppen kuratorer hade högsta ICC värdet på 0.88 och skötare det lägsta på 0.79. 
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Yrkesgrupperna skiljer sig inte signifikant i erfarenhet eller i positiv inställning till GAF-
skalan. 
 
Enhetskultur – systematisk påverkan på reliabiliteten 

En variansanalys visade på signifikanta skillnader mellan de olika enheterna, F(10, 70) = 
2.12, p < 0.03, med en variation i medelvärdet från 53 till 59 och avvikelser från det totala 
medelvärdet från –2.3 till 3.3 GAF poäng. Deskriptiva data och kvadrerade etavärden för 
respektive enhet är beskrivna i tabell 6.  

 
Tabell 6 
Deltagande enheter, antal bedömare, medelvärden, standardavvikelser och eta2 

 
Enheter n Medel 

värde 
SD Eta2 * 

1 6 53.7 2.0 0.019 
2 14 54.6 3.6 0.014 
3 7 56.3 5.3 0.005 
4 6 57.3 2.5 0.022 
5 7 53.7 4.2 0.024 
6 7 53.1 3.4 0.042 
7 6 56.5 2.0 0.007 
8 9 54.2 2.1 0.016 
9 5 56.7 2.6 0.008 
10 5 58.8 2.3 0.059 
11 9 57.4 3.2 0.037 

Totalt: 81 55.5 3.5  
 

* Eta2 värdena är beräknade separat för varje enhet mot övriga enheter 
 

Enheter med stor avvikelse i GAF medelvärden har höga kvadrerade eta värden. På t.ex. 
enhet 10 skattades alla patientfall högre än det totala medelvärdet för varje patientfall. 
Detta resultat visar att det har bildats lokala skattningskulturer inom vissa enheter och att 
bedömarna där skattar patienterna systematiskt högre eller lägre än på andra enheter, vilket 
man måste ta hänsyn till vid jämförelser mellan enheter. Denna lokala kulturskillnad inom 
enheterna 6 och 10 står för 4.2 % respektive 5.9 % av variansen i GAF-skattningarna, dvs. 
en avsevärd systematisk varianskälla.  

 
  

Överensstämmelse och konsistens inom enheterna 
Reliabilitet uppmätt enligt ICC  (2,1) svarar mot den absoluta överensstämmelsen och 

ICC  (3,1) mot konsistensen i skattningarna. Vid beräkning av reliabiliteten enligt 
ekvationen för ICC  (2,1), inkluderas interaktionstermen mellan bedömare och patientfall 
som ett systematiskt felvärde i ekvationen, vilken inte är fallet vid beräkning av ICC  (3,1). 
Enheter med stor skillnad mellan reliabilitetskoefficienterna ICC  (2,1) och ICC  (3,1) 
indikerar att det finns en interaktion mellan bedömare och patientfallen inom enheten, 
vilket är ett uttryck för att man inte är överens inom enheten. I tabell 7 återges värdena för 
enskilda enheter avseende residualens genomsnittliga storlek och värdena på de två 
intraklasskorrelationerna.  
 
 
 
 



 

 

11

 

Tabell 7 
Enheter, antal bedömare, medelvärde och standardavvikelse för residualtermen samt ICC 
värden 
 

Enheter n Residual 
 

M 

Residual 
 

SD 

ICC  
 

(2,1) 

ICC  
 

(3,1) 
 

 
Enhet 1 
Enhet 2 
Enhet 3 
Enhet 4 
Enhet 5 
Enhet 6 
Enhet 7 
Enhet 8 
Enhet 9 
Enhet 10 
Enhet 11 

 
6 
14 
7 
6 
7 
7 
6 
9 
5 
5 
9 

 
33 
44 
37 
48 
33 
24 
31 
40 
30 
36 
37 

 
15.8 
15.6 
12.4 
23.0 
 9.8 
 4.3 
 7.6 
12.0 
 7.3 
 8.5 
17.0 

 
0.87 
0.79 
0.75 
0.80 
0.81 
0.88 
0.91 
0.83 
0.87 
0.85 
0.79 

 
0.87 
0.81 
0.83 
0.79 
0.87 
0.92 
0.91 
0.83 
0.88 
0.85 
0.82 

 

 
Inom enhet 3 och 5 finns en skillnad mellan ICC värdena, vilket innebär att vissa 
bedömare inom enheten har skattat patientfallen högt samtidigt som andra har skattat 
systematiskt lågt. Inom dessa enheter finns en konsistens mellan bedömningarna samtidigt 
som den absoluta överensstämmelsen är sämre. Detta förklaras av att man varit relativt mer 
oense i nivån på GAF-skalan för de olika fallen.  Det bästa resultatet på överensstämmelse 
hade enhet 7 med ett värde på 0.91 för ICC (2,1), medan enhet 6 hade bästa konsistensen i 
bedömningarna 0.92 före ICC (3,1).  

Analysen av enheternas genomsnittliga residualvärden visar att enhet 2 och 4 hade höga 
medelvärden vilket motsvarar relativt låga ICC värden. Detta resultat visar att dessa enheter 
hade större andel osystematiska fel än de övriga enheterna. Omvänt hade enhet nummer 6 
mycket lågt medelvärde på residualen och excellenta ICC värden. 
 

Diskussion 
 

Huvudresultatet i denna studie visade att den personal som ansvarar för diagnostik och 
bedömning av patienter inom öppenvårdspsykiatrin i Dalarna använder GAF-skalan med 
tillfredställande reliabilitet. De bedömare som deltog i studien är representativa för den 
population bedömare som möter och diagnostiserar patienter i det kliniska arbetet. Det 
urval av patientfall som använts i studien representerar väl populationen patienter inom 
öppenvårdspsykiatrin. GAF-skattningarnas medelvärden för de åtta olika patientfallen 
varierade inom de fem olika decentilerna där de flesta öppenvårdspatienter finns 
representerade. Den fallbeskrivning som hade lägst GAF medelvärde (32), var en patient 
under LPT bedömning och den som hade högst GAF medelvärde (78) var en person med 
en naturlig sorgereaktion. Båda dessa beskrivningar finns att känna igen som ytterligheter 
inom spannet av patienter inom öppenvårdspsykiatrin. 

Resultatet bör kunna generaliseras till andra bedömare inom psykiatrisk öppenvård där 
man rutinmässigt och kontinuerligt använder sig av GAF-skalan. Ett värde på ICC (1,1)= 
0.81 betyder att GAF-skattningarna ger säkra resultat på gruppnivå (Nunnally & Bernstein, 
1994). Däremot ger denna reliabilitet sämre säkerhet för analyser av enskilda patientfall. 
När ett mätvärde skall ligga till grund för viktiga beslut rörande individer är det önskvärt att 
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reliabiliteten för mätinstrumentet ligger omkring ICC 0.95 (Nunnally & Bernstein, 1994). 
Därmed anger resultatet från denna studie att GAF-skalan inte bör användas på individuell 
nivå för t.ex. beslutsunderlag för tvångsvård eller utvärdering av behandlingsresultat, men 
fungerar bra för resultatuppföljning av grupper av patienter. En förutsättning för att uttala 
sig om skillnader i behandlingseffekter mellan grupper är att grupperna är tillräckligt stora 
och samplet är representativt för populationen.  

I denna studie har vi undersökt olika variabler som kan tänkas påverka reliabiliteten i 
skattningarna på ett systematiskt vis. Den faktor som har tydligast påverkan är bedömarens 
inställning till att använda GAF-skalan och mätinstrument i allmänhet inom psykiatrin. Att 
vara positivt inställd till att mäta och använda skattningsinstrument handlar mycket om 
motivation och incitament. Är man motiverad och mån om att genomföra en bra 
bedömning och tar skattningen på allvar förbättras reliabiliteten i bedömningarna. Detta 
resultat stämmer med de flesta motivationsteorierna där man funnit tydliga samband 
mellan motivation och prestation (Nadler & Lawler, 1983). Denna kunskap är ytterst 
viktigt i det kliniska sammanhanget då ansvaret att genomföra GAF-bedömningarna inte 
alltid är kopplat till något incitament eller feedback. Genom att på ett mer systematiskt sätt 
använda sig av resultatet från GAF-bedömningarna i t.ex. verksamhetsberättelser skulle man 
inom den kliniska verksamheten kunna höja motivationen att göra bra skattningar. Ett 
annat sätt att öka motivation är att direkt koppla tydliga incitament till bedömarna. Kanske 
skall man utesluta vissa bedömare som inta kan lära sig att skatta eller belöna duktiga 
bedömare med högre lön? På detta sätt kan man skapa bättre förutsättningar för att 
använda skalan som ett instrument för resultat och effektmätning.  

 Resultaten visade att erfarenheten av att använda GAF-skalan rutinmässigt under flera 
år enbart gav marginellt förbättrad reliabilitet. Att använda skalan ofta gav ingen effekt alls, 
vilket betyder att det inte är någon skillnad i reliabilitet för dem som skattar varje vecka 
mot dem som bara skattar en gång per månad. Detta resultat bör tolkas försiktigt mot 
bakgrund av att de flesta i undersökningsgruppen har relativt lång erfarenhet av bedömning 
(M = 4.8 år) och att gruppen nybörjare var liten.  

Att olika yrkesgrupper har olika reliabilitet är ett fynd som inte sammanfaller med andra 
studier, där yrkesgrupper visat sig vara en variabel som inte påverkar reliabiliteten. I 
föreliggande studie hade skötare något lägre och kuratorer något högre reliabilitetsvärde än 
andra yrkesgrupper vid skattning med GAF-skalan. Denna oväntade skillnad kunde inte 
förklaras av andra variabler som undersöktes i denna studie, till exempel erfarenhet eller 
inställning till skalan.  

Jämförelserna mellan olika enheter visade på två olika problem. Det första problemet, att 
det finns systematiska skillnader i de GAF-medelvärden som vissa enheter uppvisade. Här 
är skalbedömningarna felinställda på samma sätt som om enhetens klocka ständigt gick 
några minuter fel. Det finns en konsistens i skattningarna och därför uppstår inga 
svårigheter så länge skattningarna används för effektstudier inom den specifika enheten.  
Däremot kan problem uppstå om man skall jämföra enskilda GAF-medelvärden med andra 
enheter, t.ex. som uttryck för vårdtyngd vid inskrivning eller utskrivning från en psykiatrisk 
avdelning. Detta problem kan åtgärdas genom att enheten får feedback på sin GAF profil.  

Det andra problemet, som innebär att en enhet har en kraftig interaktionseffekt mellan 
bedömare och patientfall är mer problematiskt. Här finns det individuella skattare som har 
sina egna GAF profiler, dvs. flera bedömare inom enheten har egna klockor som går fel. 
Det är inte ovanligt i det kliniska arbetet att det är olika behandlare som bedömer patienten 
vid den initiala kontakten och vid avslutet och då finns det en risk att fel behandlingseffekt 
kan registreras. Dessa problem kan åtgärdas med utbildningsinsatser och gemensam träning 
eller genom att vissa bedömare utesluts. 

 Tracy och hans kollegor (Tracy m.fl., 1997) visade att träning och utbildning kan 
förbättra GAF-skalans interbedömarreliabilitet. De fann också att det var svårt att 
upprätthålla denna förbättring om man avslutade den systematiska träningen, utbildningen 
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och feedbacken. För att den kliniska verksamheten skall kunna utvecklas och GAF ska bli 
ett användbart verktyg bör tydliga rutiner kring diagnostik och bedömning upprättas inom 
ramen för verksamhetens kvalitetssystem. Utbildning för nyanställda och oerfarna 
bedömare och fortbildning för de kliniska bedömarna bör ske kontinuerligt. Denna studie 
har visat att olika enheter inom ett och samma landsting har sådan variation i reliabiliteten 
att det vore önskvärt att återkommande kalibrering av GAF skattningsprofiler sker.  

Ett annat sätt att stärka reliabiliteten är att använda fler än en bedömare vid varje 
bedömningstillfälle. Om man t.ex. vill öka reliabiliteten från 0.81, som resultatet blev i 
denna studie, till 0.90 kan man använda medelvärdet av två bedömare enligt Spearman & 
Browns formel. Då kommer felintervallet att minska från 11 till 8 skalpoäng uppåt och 
nedåt. En sådan förbättring av reliabiliteten kan vara viktig för att säkrare kunna uttala sig 
om behandlingseffekter eftersom förändringarna ofta är små inom vissa patientgrupper i 
psykiatrin. Problemen med fler än en bedömare är att det både är opraktiskt och kostsamt, 
men det är ett alternativ att överväga om man inte finner andra lösningar. 

Denna studie bygger på ett material av GAF-skattningar som genomförts av kliniska 
bedömare vilket både är studiens styrka men också svaghet. Det visade sig att de flesta hade 
lång erfarenhet av att använda GAF-skalan vilket försvårade analysen av variabeln 
erfarenhet. Vi kan inte uttala oss om vilken erfarenhetsnivå som skall uppnås för att 
generera en optimal bedömare. En annan brist var det interna bortfallet i 
enkätundersökningen av inställning och motivation till att använda GAF-skalan. Resultaten 
för vad som påverkar reliabiliteten får därför tolkas med försiktighet. 

Sammanfattningsvis visar denna studie att kliniska skattningar med GAF-skalan håller 
tillräckligt hög reliabilitet för att användas i klinisk forskning. Skattningar gjorda med 
GAF-skalan kan användas som resultatmått i studier av behandlingseffekter på gruppnivå 
under förutsättningar att grundläggande statistiska krav på sampel och bortfall är uppfyllda. 
För att uppnå förbättrad reliabilitet i skattningarna krävs en tydlig motivation, kunskap och 
erfarenhet hos bedömarna. Detta kan bäst uppnås med ett utvecklat och systematiskt 
kvalitetssystem där det kliniska uppföljningssystemet återkommande revideras och 
bedömarna kontinuerligt får utbildning och återföring av resultat. Om dessa rutiner 
fungerar och verksamhetens kvalitets- och uppföljningsarbete är förankrat inom 
organisationen finns stora möjligheter att uppmätta behandlingseffekter kan användas i 
verksamhetens förändrings- och utvecklingsarbete.  
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