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ABSTRACT
The primary aim of this thesis was to make an initial evaluation of the
cognitive-oriented treatment programs “A New Direction” for young
people and ”New Challenges” for adult men. The treatment programs
were examined in two studies mainly aimed at measuring treatment
effects on criminal thought patterns and sense of coherence. In the
study of the Youth Program (Paper I), pre- and post-measurements
were made with the Psychological Inventory of Criminal Thinking
Styles (PICTS) and the shortened version of Sense of Coherence (SOC13). In addition, recidivism over a two-year period was analysed. The
results show that the criminal thinking clearly decreases for participants in individual treatment for 9-30 weeks and that the rate of recidivism is lower compared with the control group. In the Adult Program
(Paper II) study, pre- and post-measurements were made with PICTS,
SOC-13, Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) and Quality of
Program Delivery (QPD). The result shows that criminal thinking is
clearly reduced, and positive affect is increased for participants in cognitive treatment that included one-week group treatment, four weeks
individual treatment and finally one-week further group treatment.
The individual treatment for four weeks was combined with 12-step
treatment. No significant results were shown for either control participants who received 12-step treatment or no treatment. There is also a
positive correlation between QPD and sense of coherence and between
QPD and positive affect. The main conclusions are that the programs
can reduce criminal thinking and improve salutogenic resources, which
can help reduce criminal behaviour.
Key words: Criminality, thinking patterns, sense of coherence, treatment effects
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SAMMANFATTNING
Licentiatuppsatsens primära avsikt var att göra en första utvärdering
av de kognitivt inriktade behandlingsprogrammen ”Ett nytt vägval” för
ungdomar och ”Nya utmaningar” för vuxna män. Behandlingsprogrammen undersöktes i två studier med huvudsyftet att mäta behandlingseffekt på kriminella tankemönster och känsla av sammanhang. I
studien av ungdomsprogrammet (Studie I) gjordes före- och eftermätningar med Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles
(PICTS) och den förkortade versionen av Sense of Coherence (SOC-13).
Dessutom analyserades brottsåterfall under en tvåårsperiod. Resultatet visar att det kriminella tänkandet klart minskar för deltagare i individualbehandling under 9-30 veckor och att frekvensen av brottsåterfall är lägre jämfört med kontrollgruppen. I studien av vuxenprogrammet (Studie II) gjordes före- och eftermätningar med PICTS, SOC-13,
Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) och klientbedömd kvalitet (QPD). Resultatet visar att det kriminella tänkandet klart minskar
och att positiv affekt ökar för deltagare i kognitiv behandling som omfattar en veckas gruppbehandling, fyra veckors individualbehandling
och ytterligare en veckas gruppbehandling. Individualbehandlingen
med fyra veckor kognitiv behandling kombinerades med 12-stegsbehandling. Inga signifikanta resultat visades varken för kontrolldeltagare som fick 12-stegsbehandling eller ingen behandling. Det finns
även ett positivt samband mellan QPD och känsla av sammanhang
samt mellan QPD och positiv affekt. De huvudsakliga slutsatserna är
att programmen kan reducera kriminellt tänkande och förbättra salutogena resurser, vilket kan bidra till minskat kriminellt beteende.
Nyckelord: Kriminalitet, tankemönster, PICTS, SOC-13, PANAS, evidens
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INTRODUKTION
Föreliggande licentiatuppsats har som övergripande syfte att bidra till
evidensforskningen av kriminalitetsprogram som kombinerar både ett
risk- och skyddsfokus och som utvärderats inom missbruks- och beroendevården. Genom utvärdering av programmen ”Ett nytt vägval” för
ungdomar och ”Nya utmaningar” för vuxna män undersöktes programmens påverkan på kriminella tankemönster och skyddande salutogena
faktorer. Studierna inkluderade både öppenvård och dygnsvård. Ungdomsstudien genomfördes inom socialtjänstens öppenvård, HVB hem
(hem för vård och boende) och SiS-institutioner (institutioner inom
Statens institutionsstyrelse). Vuxenstudien genomfördes inom ett
HVB-hem som kombinerar tolvstegsbehandling och ”Nya utmaningar”.
Sammanfattning av forskningsområdet
Föreställningarna om människor som begår brott och idéerna om hur
brottslighet ska behandlas har varierat genom tiderna (Cullen &
Gendreau, 2001). Under de senaste två decennierna har synen på rehabilitering av återfallsförbrytare förändrats från antagandet om att
inget fungerar till att det finns vissa typer av behandlingsinsatser som
på ett tillförlitligt sätt minskar återfall i brott (Ward & Brown, 2004).
Inom modern kriminologi har även sambanden mellan drogmissbruk
och långvarig kriminalitet belysts (Andersson & Nordh, 2014). Dock
har synen på sambanden förändrats. Tidigare förutsattes drogrelaterad
och långvarig kriminalitet i princip avta om missbruket behandlades
(Bergström, 2012; Fridell & Hesse, 2005; Lober, 1990). Det har emellertid visat sig att kriminaliteten i många fall funnits före och kvarstått
efter behandlat missbruk, som en livsstil och lösning på livsproblem.
Samtidigt som en mer komplex förståelse för kriminalitetens drivkrafter vuxit fram har också kraven på tillförlitliga metoder inom området
ökat (Casavant & Collin, 2001; Socialstyrelsen, 2015). Utvecklingen har
resulterat i ett fokus på evidensbaserade behandlingsprogram riktade
mot förändringsbara riskfaktorer för kriminaliteten (Kriminalvården,
2014). I Sverige sker idag forskning och behandling av kriminalitet
främst inom Kriminalvården. I och med sambandet mellan missbruk
och kriminalitet vårdas dock många med kriminell problematik inom
missbruks- och beroendevården. Vård utanför anstalt har visat sig vara
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gynnsam för behandlingsresultaten (Öberg & Holmberg, 2008). En anledning antas vara en mer skyddande miljö mot negativa grupprocesser
som framtvingar kriminella normsystem (Fridell & Hesse, 2005).
Dock är det ovanligt att inbegripa skyddsfaktorer inom de teoretiska
ramverken för behandling av antisocialt beteende som kriminalitet
(Serin et al., 2016). Kritiker menar att skyddsfaktorernas betydelse hittills förbisetts inom ett allt för ensidigt riskperspektiv med fokus på att
reducera oönskade beteenden (Ronel & Elisha, 2011). Inom området
rehabilitering har kritiken lett fram till en begynnande övergång från
ett risk- och problemhanteringsparadigm till ett mer omfattande tillfrisknandeparadigm. Perspektivet som kallas positiv kriminologi poängterar tillfrisknandet som en process, utvecklingen av resurser och
förhållandet mellan riskhantering och livskvalitet (Ronel & Elisha,
2011; Ronel, Frid & Timor, 2013). Föreliggande arbete som har sin ansats inom den positiva kriminologin avser vara ett bidrag till evidensforskningen av kriminalitetsprogram som kombinerar både ett riskoch skyddsfokus och som utvärderats inom missbruks- och beroendevården.
Evidensforskning och kriminalitet: Från risk- till skyddsperspektiv
De program som utvärderas i föreliggande licentiatuppsats bearbetar
det kriminella tänkandet som predicerar brott samtidigt med att
skyddsaspekter och existentiella värden betonas för en hållbar förändring. När det kommer till evidensforskning och kriminalitet utgår de
behandlingsmetoder som för närvarande dominerar området ifrån
olika riskhanteringsmodeller. Ett exempel är modellen risk-need-responsivity (RNR) (Andrews, Bonta & Wormith, 2011). Behandlingen
inriktas här mot dynamiska (förändringsbara) riskfaktorer relaterade
till återfall i brott, behandlingens intensitet (dos) relaterat till individens risknivå och individens inlärningsstil. Trots fördelarna med RNRmodellen anser kritiker att den inte i tillräcklig utsträckning omfattar
ett antal viktiga konceptuella områden som förhållandet mellan riskhantering och livskvalitet, klientens inställning till behandling och terapeutens bemötande (Ward & Brown, 2004). Ward och Fortune
(2016) menar vidare att det blir allt tydligare att dynamiska riskfaktorer inte kan fungera som förklaringar till brottsligt beteende eftersom
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de är sammansatta konstruktioner som innehåller en blandning av förmodade orsaker, sakförhållanden och problematiska kognitiva, affektiva, och sociala tillstånd samt beteende associerade med brott. De föreslår att brottsligt beteende istället förstås som en kausal process utifrån djupare mer sammanhängande förklaringar som i slutändan antas
medföra bättre anpassade och precisa interventioner. Likaså påvisar
Serin et al. (2016) i sin kunskapsöversikt att skyddsfaktorer som vägs
mot riskfaktorer kan ge en mer adekvat förståelse för kriminellt beteende och vägar till att bryta det. Dock menar författarna att definitioner
och hur skydds- och riskfaktorer mäts inte är tillräckligt avancerade
och att ytterligare konceptuell klarhet behövs. Men även om området
behöver klarare begrepp har kritiken mot ett ensidigt fokus på risk riktat kunskapsläget mot att i större utsträckning beakta skydds- och motståndsfaktorer.
Ett nytt perspektiv inom området är den positiva kriminologin som
omfattar flera olika teorier och modeller (Ronel & Elisha, 2011). Grundläggande för den positiva kriminologin är dess särskilda uppmärksamhet på övergången från risk- och problemhanteringsparadigmet till ett
mer omfattande tillfrisknandeparadigm. Tillfrisknande ses här som en
process där beteendeproblem löses gradvis genom utveckling av fysisk,
känslomässig, existentiell och relationell hälsa. Under de senaste åren
har olika behandlingsprogram utvecklats inom området. Det antagande som ligger till grund för dessa program är att klienter som arbetar med att förvärva nya positiva färdigheter, snarare än att bara undvika negativa beteenden, kommer att uppnå bättre och mer hållbara
resultat på längre sikt. En central tanke inom perspektivet är att utveckla inre resurser utifrån positivt upplevda erfarenheter på individ-,
grupp- och samhällsnivå (Ronel & Elisha, 2011; Ronel, Frid & Timor,
2013). De positiva erfarenheterna antas distansera individen från brott
och samtidigt integrera mening, livskvalitet och nya värderingar
(Openhaim & Timor, 2005; Ronel et al., 2013). Ett exempel är Good
Lives Model (GLM) där grundtanken är att bygga kapacitet hos människor i syfte att minska risken för återfall i brottsligt beteende (Ward &
Brown, 2004). Enligt GLM begår människor brott utifrån att de försöker säkra någon form av livsvärden. Önskan att söka sig mot sina livsvärden och mål är således i grunden normal. Kriminellt beteende uppstår när personen saknar de interna och externa resurser som behövs
för att nå sina livsvärden med prosociala medel. Alltså representerar
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kriminellt beteende ett maladaptivt försök att komma i kontakt med
önskade livsvärden. Man menar därför att interventioner bör ses som
något som tillför individens repertoar av personlig funktion något istället för att ses som en aktivitet som tar bort eller hanterar problem. Rehabiliteringens syfte bör vara att öka individens möjligheter att förvärva kunskaper, färdigheter, resurser och utsikter att nå sina livsvärden på ett sätt som inte skadar andra. Ett annat exempel som går i linje
med den positiva kriminologin är det salutogena perspektivet (Antonovsky, 1996; Ronel & Elisha, 2011). De två kärnkoncept som är väsentliga i det salutogena perspektivet är känsla av sammanhang (SOC)
och generella motståndsresurser (GRRs) (Antonovsky, 1979, 1991).
SOC speglar individens syn på livet och kapacitet att hantera påfrestande situationer (Antonovsky, 1991). Det är en global orientering att
betrakta livet som någorlunda begripligt, meningsfullt och hanterbart.
Det är även ett personligt sätt att tänka, vara och handla med en inre
tillit, som ger individen förmåga att identifiera och använda de resurser
som finns till förfogande. Det andra nyckelbegreppet, GRRs eller salutogena faktorer, antas göra det möjligt för individen att öka sin känsla
av sammanhang. GRRs är resurser som finns inom människan men
också i hennes närmiljö. Det är både materiella och icke-materiella
kvaliteter från individ- till samhällsnivå. Utifrån dessa tillgängliga resurser förses individen med en uppsättning av meningsfulla och sammanhängande livserfarenheter. Antonovsky (1991) menar att en persons SOC är svårföränderlig och grundläggs under barndomen beroende på de erfarenheter individen gör. SOC kan förändras men det är
oftast tillfälligt. Däremot kan terapeutiska åtgärder leda till att individen förändrar vilka situationer denne söker sig till, vilket kan leda till
nya erfarenheter som ger en mer hållbar ökning av SOC över tid. Hult
Waad, Cederblad och Hansson (1996) har översatt hur begreppen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet kan användas i det praktiska behandlingsarbetet för att öka känslan av sammanhang. Initialt
behövs en förståelse för att en viss förändring är nödvändig (begriplighet). För att skapa motivation till förändringen behöver individen
känna delaktighet och engagemang utifrån egna mål (meningsfullhet).
Slutligen behövs kunskap om hur förändringen ska gå till, det vill säga
förmåga att ta tillvara tillgångar, resurser och möjligheter (hanterbarhet). Inom det salutogena perspektivet betonas också hur svårigheter
kan bidra till positiv förändring och de fördelar individer kan uppleva
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efter svåra händelser. Dessa tankar finns även inom existentialismen
som menar att tillskrivandet av positiv mening av svårigheter kan initiera en självförändrande process avseende känslor, attityder och beteenden (Frankl, 1965).
Liksom programmen i föreliggande arbete poängterar alltså den positiva kriminologin betydelsen av mening. Den positiva kriminologin
breddar på så vis den traditionella kriminologin genom att inkludera
mer processinriktade och holistiska förklaringsmodeller till kriminellt
beteende, vilket kritikerna menar ofta förbises i evidensforskningen
(Ronel & Elisha, 2011).
Evidensforskning inom behandling av unga lagöverträdare
Ungdomsprogrammet ”Ett nytt vägval” används i nuläget inom svensk
socialtjänst, inom hem för vård och boende (HVB) och inom Statens
institutionvård (SiS). Programmet har dock inte utvärderats tidigare.
Likaså finns idag relativt få svenska effektstudier av insatser för unga
med hög frekvens av brottsåterfall (Söderholm Carpelan et al., 2008).
Däremot finns en stor mängd, särskilt nordamerikanska, effektstudier
och kunskapsöversikter som utvärderat insatser för unga lagöverträdare.
Det internationella kunskapsläget visar att en behandlingsinsats påverkas av ett flertal generella kriterier: 1) insatsens inriktning mot kriminogena faktorer, 2) insatsens inriktning mot risk, behov och responsivitet, 3) insatsens grundidé, 4) insatsens behandlingsinriktning,
5) vårdförhållande där insatsen ges, samt 6) insatsens omfattning och
kvalitet (Andershed et al., 2010). Med kriminogena faktorer menas
riskfaktorer för brott och utveckling av en kriminell karriär. Det är viktigt att behandlingen riktar in sig på sådana faktorer hos personen som
bidrar till eller är förbundna med de kriminella handlingarna. Inriktning mot risk, behov och responsivitet innebär att personer med hög
risk för återfall får mer intensiva insatser än de med låg risk, att insatserna behöver riktas mot de riskfaktorer som går att förändra och att
de behöver anpassas till mottagarens förmåga att ta till sig dem. Med
insatsens grundidé menas den teoretiska grunden. Alltså sambandsförklaringar till symtomens uppkomst samt uppfattning om symtomens
betydelse och vilken förändring som behandlingen ska leda till. Behandlingsinriktningar är de metoder som används utifrån den teoretiska grunden. Vårdförhållanden kan vara öppen- och slutenvård samt
5

behandling i grupp eller individuellt. Med omfattning och kvalitet avses behandlingens längd och intensitet samt utbildning hos behandlarna, personalomsättning och behandlingsavbrott.
Två typer av insatser har visat mest konsekventa resulterat i reducering
av återfall i kriminalitet: (1) familjebaserade insatser som fokuserar på
att bygga upp föräldrarnas föräldraförmågor, samt (2) insatser med
kognitiv inriktning eller kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Söderholm Carpelan et al., 2008). Ungdomarna tränas här att se konsekvenserna av sitt beteende, att förstå egna motiv och att utveckla nya
sätt att kontrollera sitt beteende. Specifika metoder som visat sig effektiva inom de familjebaserade insatserna är exempelvis Functional Family Therapy (FFT) och Multisystemisk terapi (MST) (Andrée
Löfholm, Olsson, Sundell & Hansson, 2009; Curtis, Ronan & Borduin,
2004; Hansson 2001; Hartnett, Carr, Hamilton & O’Reilly, 2017;
Kazdin, 2001). Dessa program baseras på socialekologiska och familjesystemiska teorier. I svensk kontext finns det salutogena perspektivet
som meta-teoretisk bakgrund och praxis i behandlingen (Hansson &
Cederblad, 2004; Hansson, Johansson, Drott-Englén, & Benderix,
2013). Metoder med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning som visat
sig effektiva är exempelvis teckenekonomi, Anger Control Training
(ACT) och Aggression Replacement Training (ART) (Andreassen,
2003; Goldstein & Glick, 1994; Nugent, Champlin & Winimaki, 1997;
Wolf, Kirgin, Fixen, Blase, & Braukmann, 1995). Programmen är baserade på social färdighetsträning och även moralutveckling gällande den
sistnämnda metoden. Till skillnad mot studien av ”Ett nytt vägval” som
undersöker förändringar i kriminella tankemönster och känsla av sammanhang saknas dessa variabler som utfallsmått i studierna av de
ovannämnda programmen. Ett fåtal studier av de familjesystemiska
programmen har inkluderat känsla av sammanhang som utfallsmått
(Hansson, Johansson, Drott-Englén, & Benderix, 2013; Sundell, Hansson, Andrée Löfholm, Olsson, Gustle & Kadesjö, 2008). Här påvisas
ingen skillnad mellan undersökt metod och traditionell vårdinsats
(TAU). Däremot har de vårdförhållanden där en insats ges visats innebära en del skillnader (Söderholm Carpelan et al., 2008). Övergripande
påverkas inte en insats effektivitet av om den ges på institution eller
inom öppenvård (Lipsey, 2009). Men rådgivning och terapi där en
vuxen försöker förändra den unges tankesätt och beteende har visat
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något sämre effekter inom institutionsbehandling. Dock har även motsvarande positiva effekter påvisats (Garrido & Morales, 2007; Garrido,
Morales & Sanches-Meca, 2006). Det är om insatsen ges i grupp, där
gruppmedlemmarna till största delen består av ungdomar med en kriminell historia, som insatsen tenderar att bli mindre effektiv (Ang &
Hughes, 2001). Återfallsfrekvensen i brott och polisanmälningar ett år
efter behandling beräknas vara 50 procent vid konventionell institutionsvård utan specifika behandlingsinslag (Lipsey, 1992a, b, 1995,
1999). När man ger systematisk behandling sjunker den till 45 procent.
På andra utfallsvariabler som minskade psykiska symtom, minskat
skolk och bättre skolprestationer är förbättringen mellan 10 och 30
procent.
Ser vi till svenska förhållanden visar forskningen att majoriteten av lagförda ungdomar inte återfaller (Söderholm Carpelan et al., 2008), men
80 procent av gruppen unga som fått insatser enligt lagen om vård av
unga (LVU) återfaller inom tre år (Ring & Westfelt, 2012). Gruppen har
fler lagföringar och en sämre social situation än unga som får andra
insatser. Tidigare lagföringar samt faktorer som har att göra med individens föräldrar som låg utbildnings- och inkomstnivå, separation och
brottslighet ökar risken för återfall. De faktorer som speglar individens
egna sociala och ekonomiska situation visar också tydliga samband
med andelen återfall. Högre utbildning, grundskolebetyg och inkomst
är relaterat till lägre andelar återfall (Ring & Westfelt, 2012).
Evidensforskning inom behandling av vuxna manliga lagöverträdare
Liksom ungdomsprogrammet har inte heller programmet ”Nya utmaningar” för vuxna män utvärderats tidigare. Programmet används idag
inom socialtjänsten och inom hem för vård och boende (HVB). Svensk
forskning gällande behandling av återfallsbrottslighet bland vuxna sker
idag främst inom Kriminalvården och antalet studier utanför anstaltsmiljö är mycket begränsade. Kriminalvården har sedan början av
2000-talet satsat på utveckling och genomförande av nationella behandlingsprogram som ett led i den så kallade narkotikasatsningen
med syfte att minska återfall i missbruk och kriminalitet (Kriminalvården, 2014). Framför allt sker det med kognitiva och kognitivt beteendeinriktade program från England, USA och Kanada. Programmen är
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de som utifrån det aktuella forskningsläget visat mest lovande resultat
för att reducera återfall i brott (Lipsey, Landenberger & Wilson, 2007).
Brottsförebyggande rådets utvärdering av Kriminalvårdens program
visar att skillnaden i ny lagföring är nio procentenheter lägre för dem
som fullföljt den kognitivt inriktade behandlingen i jämförelse mot
kontrollgruppen (Öberg & Holmberg, 2008). Uppföljningen av återfall
mättes tolv månader efter frigivning. Resultatet gäller män som var
minst 30 år, inskrivna på behandlingsavdelning i en så kallad terapeutisk miljö under minst 4,5 månader och inom den tidsramen även fick
en vårdvistelse på behandlingshem utanför anstalten. Med terapeutisk
miljö menas behandlingsavdelningarnas utformning. Dessa avdelningar är skilda från andra avdelningar, har täta urinprovtagningar för
att upprätthålla drogfriheten, har ofta självhushåll, har aktiviteter som
arbete, studier, föräldracirklar och konstnärlig verksamhet i större utsträckning än andra avdelningar och möjlighet till vårdvistelse vid utslussningen. Vårdvistelse innebär oftast tolvstegsinriktad behandling
på ett behandlingshem.
Den internationella forskningen visar liknande resultat gällande betydelsen av miljön. Forskningen belyser också det komplexa förhållandet
mellan behandling, missbruk och kriminalitet. I Mitchell, Wilson och
Mckenzies (2012) metaanalys av fängelsestudier studerades effekten av
missbruksbehandling på återfall i brott. Resultatet visar inga effekter
av opiatprogram varken för drogmissbruk eller återfall i brott. Snarare
ökar brottsåterfallsfrekvensen med opiatbehandling jämfört med kontrollgruppen. Rådgivande program, alltså gruppbehandling med 12stegsinslag, kognitiva inslag, färdighetsträning, droginformation och
utbildningsinslag visar sig effektiva för återfall i brott men inte för
drogmissbruk. Behandlingsprogram som innefattar eftervård efter frigivning visar större effektstorlek än program utan eftervård. Andelen
som återföll bland dem som fått behandling var i genomsnitt nio procentenheter lägre än i kontrollgruppen. De mest konsekvent positiva
resultaten kom från studier som undersökt terapeutiska samhällen. Terapeutiska samhällen är organisationsformer för institutionsbehandling som innebär demokrati mellan personal och patienter, fullt ansvarstagande hos patienterna och öppen kommunikation i det dagliga
arbetet. Dessa studier visar genomgående positiva effekter på både
återfall i narkotikamissbruk och brott. Även i effektstudier som inklu-
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derat undersökningar både inom och utanför kriminalvårdsinstitutioner visar sig främst kognitivt beteendeinriktade, beteendeinriktade
och miljöterapeutiska interventioner effektiva på kriminellt beteende
(Fridell & Hesse, 2005). Effekterna på kriminellt beteende är dock låga,
vilket motsvarar annan forskning. Metoder som Community reinforcement (CRA), Contingency management (CM) och Therapeutic community (TC) visar en effektstyrka kring d = 0,08-0,10. Tillskillnad mot
”Nya utmaningar” där kriminella tankemönster, känsla av sammanhang och positiv och negativ affekt används som utfallsmått är liknande beroende variabler som tankemönster, antisociala attityder och
personlighetsfaktorer sällan inkluderade som kovariat i dessa studier
trots att de visats vara viktiga prediktorer för återfall (Fridell & Hesse,
2005).
Gemensamma påverkansfaktorer
Sammanfattningsvis finns gemensamma faktorer för både unga och
vuxna som påverkar individens kapacitet att distansera sig från brott.
En faktor är sammanhanget. För unga handlar det om att det finns
vuxna förebilder som kan erbjuda en trygg omgivning och för vuxna
handlar det om att vara delaktig i ett prosocialt sammanhang (Mitchell,
Wilson & Mckenzie, 2012; Ring & Westfelt, 2012; Söderholm Carpelan
et al., 2008). En annan faktor är individens tänkande. Andrews och
Bonta (2006) antar att dessa två områden, umgänge och kognitioner,
är särskilt inflytelserika för fortsatt kriminalitet. De behandlingsprogram som visat sig effektiva både för unga och vuxna är kognitivt eller
kognitivt beteende inriktade (Kriminalvården, 2014; Söderholm
Carpelan et al., 2008). Dessa behandlingsprogram har en väl utvecklad
teoretisk bas riktad mot det kriminella tänkandet (Beck, 1999; Walters,
1990; Yochelson & Samenow, 1976).
Kognitiv teori och metod inom behandling av livsstilskriminalitet
Teorin om kriminalitet som livsstil
De undersökta behandlingsprogrammen i föreliggande licentiatuppsats utgår från den kognitiva teorin om kriminalitet som livsstil. Teorin
är utformad av Walters (1990) och utgår ifrån Yochelson och Samenow
(1976) som fann skillnader i tänkandet mellan normalpopulationen
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och kriminella. Utmärkande för det kriminella tänkandet är kontrollbehov, kognitiv omognad och egocentrism (Yochelson & Samenow,
1976). Med kontrollbehov menas en vilja att dominera och styra andra,
att styra det som händer i omgivningen och att ha kontroll över egen
ångest genom att undvika ovisshet. Kognitiv omognad innebär en
högre grad av förutfattade meningar, svårighet att se både för- och
nackdelar, att bara tänka på nuet och sig själv samt en tendens till
självömkan. Egocentrism innebär att man överskattar den egna betydelsen och har svårt att tänka sig eller acceptera att andra kan se saker
på ett annat sätt. Tänkandet leder ofta till misstolkningar av andras avsikter och beteende. Ett utpräglat kriminellt tänkande leder, förutom
till brottslighet, ofta till att personen känner sig irriterad på andra,
hamnar i konflikter, inte får relationer att fungera, känner sig utanför
och vantrivs i vardagen (Bergström, 2012).
Teorin om kriminalitet som livsstil försöker förklara sambanden
bakom den typ av återfallsbrottslighet som Walters (1990) benämner
som livsstilskriminalitet. Med livsstilskriminalitet avses vanemässig
kriminalitet som i regel debuterar i ung ålder och innefattar en hög frekvens av brott. Förutom brottsfrekvens inkluderar begreppet också
umgänge, normer och värderingar. Begreppet livsstil har i Walters
(1990) teori en patologisk innebörd. Livsstilar kan utgöras av alla
mönster av handlingar som en person tar till för att slippa möta livet
på livets villkor. Livsstilen blir en flykt där individen fastnar i olika
tvångsmässiga beteendemönster. Dock betonas individens eget val att
begå brott, den så kallade beslutsprocessen. I livsstilsmodellen förutsätts att ett tillfälle till brott måste uppstå för att en kriminell handling
ska ske. Valet att begå brott sker därefter utifrån olika drivkrafter och
tankemönster som leder till vissa brottsliga beteenden. Livsstilsmodellens förklaringssamband och beslutsprocessen kallas ofta för brottsprocessen (Bergström, 2012) (Se Appendix 1).
Kriminell själv- och världsbild
Den kriminelles själv- och världsbild antas ha sin grund i en existentiell
rädsla som utvecklats ur obearbetade kriser och omsorgsbrister (Bergström, 2012). Självbilden beskrivs som skamfylld då den livsstilskriminelle inte lärt sig handskas med känslan av underlägsenhet. Vanligt är
också att världen upplevs som farlig, ödesstyrd, orättvis och ond, vilket
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leder till en rädsla för att ta ansvar, känna engagemang och att visa intimitet.
Enligt Walters (2002a) antas den kriminella självbilden innehålla brister inom olika funktionsområden. Karaktäristiskt är brister i den självövervakande funktionen, det vill säga förmågan till adekvata prioriteringar och handlingar, som leder till svårigheter att anpassa sig till nya
förhållanden. Utmärkande är även svårigheter i den självorganiserande funktionen. Självorganisering innebär att kunna behålla en positiv bild av sig själv vid misslyckanden och kunna ha olika roller anpassade efter olika situationer samtidigt som rollerna upplevs sammanhängande. Människor som lever med en kriminell livsstil har ofta
få roller och bristande kontakt mellan rollerna. Walters (2002a) belyser även den självreflekterande funktionens betydelse för självbilden.
Den självreflekterande funktionen sätter individen i relation till det
som händer, vilket gör att vi minns det som berör oss personligen. Personer med ett kriminellt tänkande berörs således av och minns information som innehåller temat kriminalitet i högre utsträckning än annan
information, vilket förstärker den kriminella identiteten. Likaså söker
den självbekräftande funktionen information som bekräftar den befintliga självbilden, även om den är negativ. Detta eftersom individen
behöver en stabil självbild som utgångspunkt för att kunna kontrollera
och förutse sin omvärld. Personer med negativ självbild tenderar därför att välja dysfunktionella lösningar på problem och kontakt med
människor som ger dem negativ feedback.
Världsbilden beskriver Walters (2002a) med fyra dimensioner där
varje dimension rör sig mellan två poler, den mekaniska kontra den
organiska, ödet kontra fria val, rättvis värld kontra orättvis värld och
god värld kontra ond värld. I den första dimensionen ses världen utifrån den mekaniska polen som uppdelad, maskinell och förutbestämd.
Motsatt den mekaniska polen ses världen i den organiska polen som
komplex med olika processer som påverkar varandra. I den andra dimensionen innebär polen med ödestro att individen ser nästan alla
händelser som styrda av ödet och icke påverkbara. I den motsatta polen
betonas däremot individens fria val att välja hur han eller hon vill leva.
I den tredje dimensionen betyder polen med en rättvis världsbild en tro
på att människan opartiskt belönas eller bestraffas för sina handlingar
efter förtjänst. I den motsatta polen ses världen som orättvis och indi-
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viden upplever sig orättvist behandlad medan andra får lön för sina ansträngningar. I den fjärde dimensionens ena pol beskrivs världen som
en trygg plats och livet som gott att leva. I den andra polen uppfattas
världen istället som en ondskefull plats som det gäller att överleva och
ta för sig av. Enligt Walters (2002a) tenderar den kriminella världsbilden att präglas av polerna mekanisk, ödesstyrd, orättvis och ond.
Den kriminella själv- och världsbilden bidrar till och vidmakthåller ett
kriminellt normsystem, vilket utgör bakgrunden till de emotionella
drivkrafter, tankemönster och beteenden som är typiska för den kriminella livsstilen (Bergström, 2012; Walters, 2002a).
Drivkrafter, tankemönster och beteenden
Drivkrafterna benämner Walters (1990) som 1) ilska/uppror, 2)
makt/kontroll, 3) spänning/njutning och 4) habegär/lättja. Drivkrafterna är relaterade till tankemönstren som är återkommande sätt att
tolka information och som vidmakthåller världs- och självbilden. Tankemönstren fungerar även som copingstrategier mot skuldkänslor och
ångest. Walters (1990) definierar tankemönstren som 1) rättfärdigande, 2) avskärmning, 3) utvaldhet, 4) maktorientering, 5) sentimentalitet, 6) superoptimism, 7) intellektuell lättja och 8) osammanhängande tankar. Drivkrafterna och tankemönstren relaterar till fyra beteendeområden som, enligt Walters (1990), utgör definitionen av en kriminell livsstil. Dessa beteendeområden är 1) upprepade brott mot lagar, normer och moral, 2) kränkande hållning gentemot andra människor, 3) njutningslystnad och 4) ansvarslöshet (Se Appendix 1).
Kriminell karriär
Den kriminella livsstilen innebär individuella och generella mönster i
kriminalitet över tid, vilket benämns som den kriminella karriären
(Torstensson Levander, 2013; Walters, 1990). En kriminell karriär är
alltså något som startar, som är mer eller mindre varaktig, som innehåller en mix av brottstyper som utvecklas från lindriga till grövre brott
och som så småningom avtar eller avslutas (Torstensson Levander,
2013). Walters (1990) delar in den kriminella karriären i fyra faser: 1)
den förkriminella fasen, 2) tidig kriminell fas, 3) avancerad kriminalitet och 4) utbränd fas. Syftet med fasindelningen är att kunna identifiera var i karriären en individ befinner sig för att bryta utvecklingen.
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Faserna är dock inte helt avgränsade från varandra utan delvis överlappande. Walters (1990) menar att olika drivkrafter och brottsliga beteenden generellt sett är centrala under de olika faserna. Den förkriminella fasen inleds ofta av nyfikenhet och spänning. Här finns förkriminella beteenden som inte alltid behöver vara brottsliga i laglig mening
men som indikerar risk för utvecklande av mer avancerad kriminalitet.
Sådana beteenden kan handla om återkommande lögner, upprepat
skolk, rymningar hemifrån, vandalism och anläggning av större eldsvådor (Bergström, 2012). Andra exempel är umgänge med kriminella
personer, aggressivitet, slagsmål, våld och auktoritetskonflikter mot
vuxna (Loeber et al., 1999; Walters, 1990). Drivkraften i den förkriminella fasen är som nämnts ovan ofta spänning men handlar också
mycket om tillhörighet och bekräftelse (Bergström, 2012; Walters,
1990). I den tidiga kriminella fasen börjar den unge röra sig bland mer
avancerat kriminella och övertar deras sätt att tänka, lösa konflikter
och kommunicera. Den negativa självbilden tilltar och förstärks med
ökat destruktivt beteende. Den unge skaffar sig på så vis även en position inom den kriminella världen. Inom vissa kriminella kretsar finns
särskilda invigningsritualer i form av brott eller andra handlingar som
den unge måste begå för att bli accepterad och fullvärdig medlem. Drivkrafterna bakom brotten är fortfarande delvis spänning men viktigt är
också pengar till droger, habegär efter statusprylar och den makt som
den unge tycker sig få av livsstilen. I den avancerade fasen är det få som
frivilligt överger brottsligheten. Det är i kriminaliteten som den kriminelle har sina färdigheter och sin identitet. Den underliggande drivkraften är rädsla. Rädslan är inte alltid uttalad eller medveten men
handlar om insikten om ett sargat liv och en ängslan att bli avslöjad
som misslyckad. Oron och osäkerheten döljs emellertid bakom ett
självsäkert yttre. Trots att brottsligheten i realiteten oftast är desperat
och misslyckad finns planer om det stora lyftet som ska ge oberoende.
Den kriminelle pendlar mellan att känna sig överlägsen eller värdelös
och gör förtvivlade försök att bryta kriminaliteten – men återfaller. Det
saknas färdigheter att fullständigt lämna brottsligheten och den kriminelle fastnar i en ond cirkel av ständiga försök och misslyckanden, hopp
och förtvivlan. Förutom rädslan är det makt och kontroll samt ilska och
bitterhet som driver beteendet. I den utbrända fasen sker till slut ett
psykiskt, fysiskt och socialt förfall. Kriminaliteten har fått stora konsekvenser som långvariga fängelsevistelser, allvarliga skador, ensamhet
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och depressioner. Framtidsdrömmarna är få och självmordstankar
vanliga. Brottsligheten består av småbrott som häleri och olovlig körning. Drivkrafterna bakom brotten är rädsla, ilska, bitterhet, habegär
och lättja (Bergström, 2012; Walters 1990) (Se Appendix 2).
Programmen Kriminalitet som livsstil
Utifrån Walters (1990) har programutvecklaren Gunnar Bergström utformat ett behandlingsutbud anpassat till svenska förhållanden för
målgruppen livsstilskriminella. Behandlingsutbudet har samlingsnamnet ”Kriminalitet som livsstil” och består av olika program för
unga, män och kvinnor. Programmen beaktar både riskhantering av
kriminella tankemönster samt utvecklandet av en salutogen själv- och
världsbild som skyddsfaktor mot fortsatt kriminalitet. Bergström
(2012) menar att arbetet med att utmana de kriminella tankemönstren
är en början till förändring men att den kognitiva bearbetningen har
begränsningar. För den som inte har en integrerad moral mot kriminella handlingar är återfallsrisken hög. Klienten behöver därför hjälp
att bygga upp ett nytt normsystem kring själv- och världsbilden samt
hjälp att hantera de skuldfrågor som uppstår med en förändrad värdegrund. Programmens övningar utgår från Walters (2002a) teori om
förändringsprocessen som definierar områdena ansvar, självförtroende, mening och sammanhang.
Ansvar som förutsättning
Acceptans av ansvar ses som det första steget i förändringsprocessen
(Bergström, 2012; Walters, 2002a). En viktig del i behandlingen är att
initialt klargöra gränser och regler, vad gränsöverskridanden leder till
samt förväntningar på klienten och att etablera en överenskommelse
om ömsesidigt respektfullt bemötande (Bergström, 2012). Bergström
(2012) framhåller betydelsen av att klienten hålls ansvarig för och får
ta konsekvenserna av sina beteenden. Vid gränsöverskridanden bör behandlaren kunna förmedla att han gillar klienten men inte accepterar
hans handlingar. I förändringsprocessen innebär ansvar också att klienten är villig att ta sitt ansvar för de val han eller hon gjort i livet (Bergström, 2012). Många med kriminell problematik lägger skulden för
sina handlingar på omgivningen. Behandlingsarbetet innebär här att
hjälpa klienten att förändra sina antaganden genom att ifrågasätta dem
och belysa vart antagandena leder. För att öka klientens motivation att
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förändra sitt liv används Motiverande Intervju (MI) (Miller & Rollnicks, 2004). MI är ett icke konfrontativt förhållningssätt som utvecklats för att möta klienter som inte alltid uttalat vill genomföra förändringar i sitt liv. Förhållningssättet bygger på att visa empati, påvisa
skillnaden mellan nuvarande och önskvärd situation, att undvika argumentation och att stödja förändringsinriktade uttalanden från klienten.
Självförtroende för att kunna genomföra förändring
Tron på att klara av sociala situationer och uppgifter har stor betydelse
för förmågan att undvika kriminella lösningar på livsproblem (Bergström, 2012). För att öka självförtroendet tränas situationer där man
tidigare misslyckats, exempelvis genom analyser av risksituationer för
återfall eller social färdighetsträning. I programmen har även tio områden som är specifika för målgruppen valts ut för social färdighetsträning. Social färdighetsträning syftar till att öka förmågan att kommunicera egna behov och förstå andras beteende (Spence, 2003). Om möjligt integreras träningen i vardagssysslor och naturliga situationer
(Bergström, 2012). Bergström (2010, 2012) betonar också behandlarens förhållningssätt för att öka klientens självförtroende. Behandlaren
behöver vara en god rollmodell som kan påvisa prosociala problemlösningar. Förhållningssättet bör genomsyras av att bemyndiga klienten,
det vill säga att förmedla tron på klientens förmåga. Det är viktigt att
behandlaren kan förmedla hopp och framtidstro när klientens skam
och låga självförtroende hämmar handlandet.
Mening utifrån prosociala mål
Behandlingsarbetet kring området mening handlar om identitet, mål
och värderingar (Bergström, 2012). Programmen ska hjälpa klienten
att förändra sin identitet och självbild genom att lyfta fram andra sidor
och förmågor än de negativa föreställningar klienten identifierar sig
med. Programmen har utvecklingspsykologiska och systemteoretiska
inslag med föredrag kring betydelsen av tidiga relationer och familjesystem för utvecklingen av kognitiva scheman. Kognitiva scheman
rymmer själv- och världsbilden och är tidigt utvecklade organiserade
mönster för tänkande och handlingar. Klienten lär sig förstå hur drivkrafter och tankemönster i den livsstilskriminelles kognitiva scheman
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leder fram till brottsligt beteende (Bergström, 2006, 2010). Behandlingen riktas därefter mot att ifrågasätta de kriminella tankemönstren,
vilket sker genom kognitiv färdighetsträning. Kognitiv färdighetsträning innebär utveckling av problemlösningsförmågan främst genom
att samla information, utveckla alternativa lösningar och utvärdera resultat (Lipsey et al., 2007). Klientens tankemönster identifieras först
med psykologisk testning, vilket ger behandlare och klient en gemensam förståelse för problembilden (Bergström, 2006, 2010). Tillsammans försöker klient och behandlare hitta mer funktionella tolkningar
av problemsituationer och alternativa sätt att handla. Praktiskt sker det
genom att klienten skriver upp och analyserar de drivkrafter, tankemönster och beteenden som en problemsituation gett upphov till. Om
klienten saknar alternativa sätt att tänka om situationen eller inte ser
andra sätt att agera på kan behandlaren ge förslag. Sker behandlingen
i grupp ger även gruppen förslag och feedback. Samtidigt som tankemönstren bearbetas är det viktigt att klienten vidgar sina perspektiv
mot ett mer nyanserat och komplext tänkande som möjliggör prosociala mål och värden. Den utvecklingen sker genom olika övningar i moralisk utveckling samt genom de prosociala sammanhang klienten befinner sig i. Moralisk utveckling innebär diskussioner om värderingar
utifrån olika problemsituationer, dilemman och frågeställningar (Arbuthnot & Gordon, 1986).
Tillit till ett inre och yttre sammanhang som moralisk kompass
Ett viktigt steg på vägen mot ett liv utan kriminalitet är att ta emot och
acceptera stöd i ett prosocialt sammanhang (Bergström, 2012). För
många kriminella innebär ett sådant förhållningssätt en stark skillnad
mot tidigare själv- och världsbild. I behandlingsarbetet får klienten
hjälp att involvera sociala nätverk, återknyta positiva familjerelationer
och att bygga sociala band. Det har visat sig effektivt att klienten får
möta människor från andra sociala sammanhang än de han eller hon
är van vid. Mötena öppnar upp för nya infallsvinklar och perspektiv och
innebär en träning i hänsyn och ömsesidighet. Inom området sammanhang belyses även betydelsen av ett existentiellt relaterande till sig själv
och tillvaron för att förhindra återfall. När förnekelse och tankemönster är bortskalade kan det vara svårt för klienten att hitta en väg ut ur
skulden (Bergström, 2012). Vissa brott kan vara omöjliga för enskilda
människor att förlåta. Om varken klienten själv eller omgivningen kan
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försonas med det som varit minskar utsikterna till ett prosocialt liv
markant. Inom det existentiella perspektivet som innebär en tillit till
tillvaron kan däremot frågor om att se sitt människovärde och rätten
till ett värdigt liv trots brotten bemötas. Walters (2002a) definierar det
existentiella perspektivet som att lyfta sig över sin nuvarande situation
i syfte att uppnå harmoni, enhet och samspel med människor, föremål,
händelser och idéer utanför sig själv.
Känslan av sammanhang – ett normsystem oförenligt med det kriminella
Bergström (2012) menar också att det är viktigt att utveckla ett inre
normsystem som är oförenligt med det kriminella för att förhindra
fortsatt kriminalitet. Känslan av sammanhang innebär en generell uppfattning om sig själv och sin omvärld (Antonovsky, 1993). Till skillnad
mot den kriminella själv- och världsbilden är det salutogena förhållningssättet ett sätt att tänka, vara och handla baserat på tillit, som ger
förmågan till adekvat coping. Med det salutogena perspektivets inriktning mot tillit finns likheter med den existentiella aspekten i kriminalitetsprogrammen. Det finns även stora likheter med programmen och
det salutogena arbetssätt Hult et al. (1996) beskriver. Hult et al. (1996)
har översatt begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
för hur de kan öka känslan av sammanhang i det praktiska behandlingsarbetet. Enligt den salutogena praktiken behöver individen få en
förståelse för att en viss förändring är nödvändig (begriplighet). I kriminalitetsprogrammen åstadkoms detta genom att klienten får förståelse för brottsprocessens samband samt betydelsen av tidiga relationer
och familjesystem för utvecklingen av kognitiva scheman. Vidare betonar den salutogena praktiken att individen behöver se en mening med
förändringen utifrån delaktighet och livsmål (meningsfullhet). I programmen ökas klientens delaktighet och känsla av meningsfullhet genom att betona individens egna val, ett respektfullt bemötande och att
hjälpa klienten att söka sig mot sina prosociala livsvärden, mål och
sammanhang. Den salutogena praktiken belyser även att individen behöver ha praktisk kunskap som handlar om tillgångar, resurser och
möjligheter (hanterbarhet). I programmen ökas de praktiska förmågorna att hantera olika situationer och se möjliga resurser genom
social färdighetsträning, moralisk utveckling och kognitiv färdighetsträning som ökar problemlösningsförmågan mot prosociala lösningar.
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Skillnader mellan klassisk kognitiv behandling och kriminalitetsprogrammen
Kriminalitetsprogrammen har definierats som kognitivt inriktade
(Bergström, 2012). Dock skiljer sig kriminalitetsprogrammens innehåll
från klassisk kognitiv behandling. Vid kognitiv behandling riktas interventionerna enbart emot tankarna eftersom nya tankesätt antas skapa
nya känslor vilket i sin tur leder till nya beteenden (Perris, 1996). Kriminalitetsprogrammen har främst kognitiva övningar men innebär
även beteendeinriktade inslag som social färdighetsträning och rollspel
som motsvarar kognitivt beteendeinriktad behandling (Bergström,
2006, 2010; Kåver, 2016). Kognitiv beteendeteori kombinerar kognitiv
teori om informationsbearbetning och inlärningsteori (Kåver, 2016).
Enligt inlärningsteorin så har alla beteenden någon gång lärts in. Beteendeförändring är enligt teorin en fråga om att lära om, eller lära sig
något nytt. Programmen omfattar också systemteoretiskt familjebehandlande inslag (Bergström, 2012). Systemteori används ofta då familjemedlemmarnas olika roller håller samman ett dysfunktionellt familjesystem (Thurén, 2007). Förändrar någon familjemedlem sitt beteendemönster får det återverkningar på övriga familjemedlemmar
som då behöver hitta nya roller för att familjen ska kunna fungera på
ett nytt mer funktionellt sätt. Programmen betonar även värderingar
och mening, vilket har beröringspunkter med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som anknyter till ett existentiellt perspektiv
(Hayes, Strosahl & Wilson, 2014). Människan ses här som meningsskapande subjekt med möjlighet att aktivt förhålla sig till givna omständigheter. I ACT utstakas vägen till förändring utifrån individens
livsvärden som utgör riktningen för meningsfulla handlingsval. Livsvärdena antas vara mer beständiga än känslan för stunden eller måendet för dagen. Det kan dock vara svårt för en individ med en kriminell
själv- och världsbild att själv identifiera prosociala livsvärden och värderingar (Bergström, 2012). Kriminalitetsprogrammen påvisar därför
skillnader mellan kriminella och prosociala värderingar för att ge klienten någon form av riktning att utgå ifrån (Bergström, 2010). Bergström (2012) menar vidare att värderingsförändringen är en långsiktig
process och definierar programmen som påverkansprogram. För att i
grunden förändra det kriminella normsystemet hävdar Bergström
(2012) att klienten behöver längre tid att utveckla och förankra den
kognitiva förståelsen i en känslomässig övertygelse. Företeelsen att
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överge egoismen och den kortsiktigt belönande kriminaliteten är en så
djupt förändrande process att det kan definieras som en existentiell
helomvändning. Den kriminella behöver ge upp sin identitet, se världen på ett helt nytt sätt, sätta sig in i brottsoffers situation, utveckla
medkänsla, försonas med det som varit och hitta nya mål och ny mening i livet. I slutet av programmen finns därför råd om hur klienten
kan gå vidare. Bergström (2012) menar att exempelvis tolvstegsprogrammets filosofi och sammanhang kan vara behjälpligt när det kommer till att känslomässigt förankra ett nytt normsystem. En grundläggande idé inom tolvstegsfilosofin är att motverka egoism och destruktivt beteende genom utvecklandet av ett förhållningssätt grundat i
prosociala principer som ärlighet, ödmjukhet och välvilja (Anonyma
Alkoholister, 2007, 2017). Tolvstegsfilosofins grundidé har klara beröringspunkter med de aspekter som definierar den positiva kriminologin (Ronel & Segev, 2015). En central tanke inom den positiva kriminologin är integrerandet av ett normsystem som går utöver enbart ett
moraliskt rättvisetänkande. Det vill säga att utgå ifrån principen om att
behandla andra som man själv vill bli behandlad, vilket är motsatsen
till en egocentrisk hållning. Flertalet filosofer har beskrivit det som kärlekens princip (agape) som omfattar det modernare begreppet altruism
(Solovyov, 2007; Sorokin, 1976). Agape konkurrerar inte med principen om rättvisa utan är en attityd som inspirerar till handlingar som
går utöver plikt (Kohlberg, 1981). Det vill säga handlingar som inte kan
avkrävas eller förväntas av mottagaren och som snarare uppfattas som
handlingar av osjälvisk välvilja och villkorslös omsorg. Studier har visat
att altruism innebär en mycket positiv erfarenhet med stor potential att
förstärka den självförändrande processen, stödja dess hållbarhet och
förebygga framtida brottsåterfall (Maruna 2002; Post, 2005; Ronel,
Haski-Leventhal, Ben-David & York, 2009). Förmågan att se sig själv
och världen utifrån en altruistisk hållning antas kunna utvecklas genom samlade goda erfarenheter och sammanhang (Ronel & Segen,
2015). Ytterligare en grundläggande aspekt inom den positiva kriminologin är därför att lära klienten att särskilja vad som verkligen är välgörande gott från vad som är kortsiktigt belönande. En tredje aspekt är
att den sociala, psykologiska och altruistiska utvecklingen ses ur ett
holistiskt perspektiv. Altruism antas alltså inte vara en enskild förutsättning för brottsdistansering. Dock antas altruismen forma och styra
de andra psykologiska förmågorna som förmågan till förlåtelse och
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kärlek, förmågan att reglera känslor och förmågan till moraliskt beteende. Med ökad altruism antas därför individen bli mindre benägen att
agera egoistiskt och destruktivt när livets påfrestningar upplevs svåra
(Ronel, 2008). Sammanfattningsvis har kriminalitetsprogrammen en
kognitiv bas med kognitivt beteendeinriktade (KBT), systemteoretiska
och existentiella inslag liknande ACT. Dock skiljer sig programmens
existentiella inslag från ACT genom att det som anses vara prosociala
värderingar tydliggörs.
Praktiska perspektiv
Operationalisering av livsstilskriminalitet
Det finns flera definitioner av långvarig kriminalitet. Olika begrepp används mer eller mindre synonymt för att beskriva ungefär samma problem; återfallsbrottslighet, vanekriminalitet, kronisk kriminalitet eller
persistent brottslighet (Torstensson Levander, 2013). Dessa begrepp
beskriver kriminalitet oberoende av andra sociala omständigheter och
baseras på registrerade brott. Begreppen har de gemensamma kriterierna: 1) tid för brottsdebut, 2) brottsfrekvens samt 3) livsstilens varaktighet. Avgränsningarna inom kriterierna kan dock skilja sig åt mellan
olika studier (Torstensson Levander, 2013). Till skillnad från dessa definitioner beskriver begreppet livsstilskriminalitet även uppgifter om
sociala och psykologiska omständigheter. Det vill säga vardagslivets innehåll och umgänge, kriminalitet och missbruk, olika sätt att reflektera
och tänka på vad som är rätt och fel (Osgood et al., 1996; Walters, 1990,
2002).
För att räknas som livsstilskriminell krävs som regel brottsdebut före
15 års ålder, förekomst i Misstankeregistret före 18 års ålder, förekomst
i Misstankeregistret för en kombination av lindriga och grövre brott,
förekomst i Misstankeregistret för brott minst en gång per år under de
tre senaste åren, annan brottslighet kombinerad med narkotikabrott
eller psykisk problematik samt umgänge och vistelse i miljöer med
ökad risk för kriminalitet och andra typer av avvikande beteende (Torstensson Levander, 2013). För att räknas som ungdom i riskzon för kriminell livsstil räknas tidig brottsdebut (före 15 års ålder) som kriterium, att personen förekommer i Misstankeregistret misstänkt för
brott tre gånger eller fler mellan 15-17 års ålder, att brotten innan 18 år
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består av både lindriga och grövre brott samt varaktigt och aktuellt umgänge med kriminella personer. Kriterier för att snabbt identifiera
yngre som löper risk att påbörja en kriminell karriär är: 1) typ av brott,
det vill säga en kombination av lindriga och grova brott före 18 års ålder, samt 2) tidig brottsdebut, det vill säga debut före 15 års ålder (Granath & Westlund, 2011; Svensson, 2002). Det finns även förkriminella
beteenden som inte alltid är brott i vanlig mening men som är tydliga
varningssignaler på att den unge riskerar att gå vidare till mer avancerad brottslighet (Walters, 1990). Exempel på sådana beteenden är umgänge med kriminella personer, aggressivitet, slagsmål, våld, och auktoritetskonflikter mot vuxna (Loeber et al., 1999; Walters, 1990). Även
skolk, rymningar hemifrån och återkommande lögner definieras som
förkriminella beteenden (Bergström, 2012).
Det är vanligt att livsstilskriminalitet sammanfaller med ett aktivt
missbruk (Andersson & Nordh, 2014). Brott relaterade till missbruket
utgör en stor andel av brotten, såsom vinningsbrott, drograttfylleri och
narkotikabrott. Dessutom överväger våldsbrott inom den egna miljön,
samt ordningsbrott som skapar oro i samhället. Dock stämmer inte den
ofta förekommande föreställningen om att den som upphör med sitt
missbruk automatiskt slutar begå brott (Bergström, 2012). Kriminaliteten utvecklas ofta före droganvändningen och kvarstår i många fall
även om personen blir drogfri (Bergström, 2012; Lober, 1990). Studier
från Nederländerna visar att livsstilskriminalitet sällan sammanfaller
med den organiserade brottsligheten (Kruisbergen, Bunt & Kleemans,
2012). Organiserad brottslighet rekryterar istället personer som yrkesmässigt verkar i samhället, och vars brottslighet är beroende av kontakter inom samhället snarare än att utgöras av personer som lever i
samhällets marginaliserade utkanter. Likaså inkluderar inte heller
Rikspolisstyrelsens uppdragsdirektiv den organiserade brottsligheten
och den systemhotande brottsligheten (politisk och religiös extremism)
i begreppet livsstilskriminalitet (Andersson & Nordh, 2014).
Livsstilskriminalitet definieras i denna licentiatuppsats utifrån Walters
(1990, 2002a) som utöver debut, frekvens och varaktighet gällande kriminaliteten även inkluderar uppgifter om sociala och psykologiska omständigheter. Walters (1990, 2002a) definierar livsstilskriminalitet
som: 1) upprepade brott mot lagar, normer och moral, 2) kränkande
hållning gentemot andra människor, 3) njutningslystnad och 4) ansvarslöshet. Ungdomar definieras utöver detta utifrån förkriminella
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beteenden (Bergström, 2012; Loeber et al., 1999; Walters, 1990). Detta
innebär att livsstilskriminalitet även inkluderar personer utan registrerad brottslighet. Dels utifrån förkriminella beteenden och dels utifrån
självrapporterad brottslighet som inte registrerats. I de fall organiserad
brottslighet sammanfaller med livsstilskriminalitet inkluderas den.
Systemhotande brottslighet exkluderas däremot ur definitionen.
Bedömningsinstrument för kriminell livsstil
En viktig skillnad mellan begreppet livsstilskriminalitet och andra begrepp som beskriver långvarig kriminalitet är att de senare enbart mäter kriminalitet (debut, frekvens, varaktighet) och det förra även mäter
andra förhållanden som vanor, umgänge och missbruk (Torstensson
Levander, 2013). Att mäta livsstilskriminalitet kräver alltså en mer detaljerad kunskap om individen och dennes livsföring.
Livsstilskriminalitet mäts därför vanligen genom självrapportering
medan övriga begrepp mäts genom registerdata. Registerdata mäter
allvarligare och mer frekvent kriminalitet, vilket medför att andelen
personer som är kända för brott i normalpopulation är lägre mätt med
registerdata jämfört med självrapporttekniker (Farrington, 2003;
Pauwels & Pleysier, 2009). Debutåldern är ofta lägre när självrapporterade data används jämfört med registerdata (Farrington, 2003).
Självrapportering kan mäta den tidiga utvecklingen innan det är möjligt att lagföras för brott och den brottslighet som inte upptäcks. Registerdata ger möjlighet att följa den brottslighet som blir föremål för upptäckt, utredning och eventuell lagföring över längre tidsperioder.
För bedömning av kriminell livsstil föreslår Walters (1998) en utredning och bedömning inom områdena livsstilsanalys, kriminell karriär
och tankemönster. Livsstilsanalysen sker med The Lifestyle Criminality Screening Form (LCSF) (Walters, White & Denney, 1991). Testet undersöker de fyra beteendeområden som utgör definitionen av en kriminell livsstil: 1) upprepade brott mot lagar, normer och moral, 2) kränkande hållning gentemot andra människor, 3) njutningslystnad och 4)
ansvarslöshet. Nästa steg är att bedöma i vilken fas av den kriminella
karriären som klienten befinner sig. Detta sker genom att undersöka
drivkrafterna bakom handlingarna samt tillgångar och hinder för framsteg som till exempel yrkesverksamhet, utbildningsnivå och socialt nät-

22

verk. För att undersöka vilka kriminella tankemönster som är framträdande hos en individ används The Psychological Inventory of Criminal
Thinking Styles (PICTS).
Bergström (2010) har utifrån Walters (1998) förslag på bedömning utarbetat ett utredningsmaterial som bygger på självrapportering. I utredningen görs en livsstilsanalys med LCSF, en analys av psykosocial
historia som belyser faserna i den kriminella karriären, test av tankemönstren med PICTS samt undersökning av olika faser av beroende
utifrån Gorski och Miller (1993). Utredningen motsvarar i stort sett
Walters (1998) förslag men Bergström (2010) har även lagt till området
beroende. Bergström (2012) menar att pågående missbruk bör behandlas före eller parallellt med deltagande i kriminalitetsprogrammen eftersom missbruk innebär en drivkraft för kriminaliteten (Andersson & Nordh, 2014).
Vad gäller ungdomar i de första faserna av den kriminella karriären
som löper risk att utveckla en mer avancerad kriminell livsstil används
ett liknande utredningsmaterial som utformats för att mäta kriterierna
för ungdomar där även förkriminella beteenden beaktas (Bergström,
2006).

Licentiatuppsatsens syfte
Målet är att göra en första utvärdering av de kognitiva behandlingsprogrammen ”Ett nytt vägval” för ungdomar och ”Nya utmaningar” för
vuxna män.
Programmen är förankrade i psykologisk teoribildning. Syftet är att
hjälpa klienten att se hur tänkandet påverkar handlingarna och att
finna alternativ till kriminella handlingar och antisocialt beteende. De
behandlare som deltagit i studien har grundutbildning inom socialt arbete och en åtta dagars programutbildning. Vanligaste grundutbildningarna är behandlingspedagog eller alkohol- och drogterapeut. Metoden används även av behandlare med vidareutbildning inom psykoterapi. Dock har ingen av behandlarna i projektet psykoterapiutbildning.
I studierna har det inte kontrollerats för vanligt förekommande strukturella faktorer som personalomsättning och omstruktureringar eller
vanliga individuella faktorer som psykiatrisk samsjuklighet. Ungdoms-

23

studien (Studie I) undersöker en veckas gruppbehandling samt individuell flerveckorsbehandling som är de förekommande sätten att genomföra programmet. Studien är utförd både inom socialtjänst och på
behandlingshem. Resultatet för flerveckorsbehandlingen inkluderar
deltagare från båda vårdformerna medan den veckolånga behandlingen endast inkluderar deltagare från behandlingshemmen. Vuxenstudien (Studie II) är utförd på ett behandlingshem. Studien undersöker hemmets modell som bedriver programmet genom en inledande
vecka med gruppbehandling, fyra veckors individualbehandling och en
avslutande vecka med gruppbehandling. Under individualbehandlingen får deltagarna även 12-stegsbehandling.
De primära kunskapsvinster projektet förväntas ge är en första övergripande bild av effekten av de olika sätten att bedriva programmen
samt en indikation om dess effekt på kriminella tankemönster och salutogena resurser. Huvudsyftet är att mäta hur basavsnitten i programmen inverkar på deltagarnas kriminella tankemönster och känslan av
sammanhang under en behandlingsperiod. I studie I är det sekundära
syftet att mäta brottsåterfallsfrekvens. I Studie II är det sekundära syftet att undersöka sambandet mellan behandlingskvalitet (terapeutisk
relation, pedagogisk förmåga och metodisk kompetens) och kriminella
tankemönster, känsla av sammanhang respektive positiv och negativ
affekt.

DEN AKTUELLA LICENTIATUPPSATSEN
Introduktion
I det här kapitlet diskuteras syfte, design, instrument, procedur, statistik och resultat för de två studierna. All data är inhämtad av behandlingspersonal på behandlingshem och socialtjänsten och kontaktpersoner inom kamratföreningar som stödjer människor som försöker
lämna kriminaliteten. Behandlarna och kontaktpersonerna har en mer
detaljerad kunskap om deltagarna än de uppgifter som finns i register,
vilket behövs för att identifiera unga i de första faserna av livsstilskriminalitet samt vuxna med avancerad livsstilskriminalitet utifrån Walters (1990) definitioner. Under hösten 2011 gjordes en kartläggning av
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klientflöde och behandlingsform i de verksamheter som använde kriminalitetsprogrammen. Kartläggningen låg sedan till grund för projektets utformning.
Data för Studie I samlades in mellan februari 2012 till februari 2015.
Under juni 2016 inhämtades sedan data för återfallsmätningar från belastningsregistret gällande fällande domar för deltagarna i Studie I.
Studien inkluderade 61 ungdomar, 58 pojkar och 3 flickor i åldrarna
14-21 år med en medelålder på 18 år. Data för Studie II samlades in
mellan mars 2014 till maj 2015. Studien inkluderade 43 vuxna män
mellan 19 och 60 år med en medelålder på 30 år. Alla deltagare informerades muntligt och skriftligt om respektive studie som godkändes av
Etikprövningsnämnden i Uppsala, diarienummer 2011/396 och
2014/074.
Översikt av studie I
Syfte
För det första syftade studien till att undersöka hur basavsnitten i programmet ”Ett nytt vägval” inverkade på ungdomars kriminella tankemönster och salutogenes i själv- och världsbild under en behandlingsperiod. Med salutogenes avses hälsofrämjande livshållning till sig själv
och sin omgivning. För det andra syftade studien till att undersöka
återfallsfrekvensen av fällande domar under två år efter avslutad behandling.
Design
Studien hade en kvasiexperimentell design. Behandlingsenheterna
från behandlingshem och socialtjänsten rekryterades slumpmässigt.
Behandlingsdeltagarna rekryterades sedan genom konsekutivt urval
från enheterna. Det vill säga att de individer som passerade enheterna
under en definierad tidsperiod och matchade inklusionskriterierna
deltog. Behandlingsdeltagarna delades in i två grupper: en veckas intensivbehandling eller flerveckorsbehandling (Figur 1). De behandlingsformer som undersöktes var en veckas gruppbehandling och individuell flerveckorsbehandling. Gruppbehandlingen innebar 20 timmar
fördelade över en vecka och den individuella behandlingen innebar 20
timmar fördelade över 18 veckor.
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Figur 1. Flödesschema för rekryteringen av deltagande behandlingsenheter och individer.

Motsvarande kontrollgrupper rekryterades genom ändamålsenligt urval från kamratföreningar, behandlingshem och socialtjänsten.
Kontrolldeltagarna rekryterades sedan genom konsekutivt urval från
enheterna (Figur 2). Behandlingsdeltagarna undersöktes med standardiserade frågeformulär före och efter behandling. Kontrollgruppsdeltagarna undersöktes med samma frågeformulär och vid likvärdiga tidpunkter för mätning. Tidigare brottsdömda deltagare i behandlingsgrupp med signifikant förändring i kriminellt tänkande jämfördes även
med motsvarande kontrollgrupp gällande brottsåterfall före, under och
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6-24 månader efter behandling. Uppföljningstiden gällande brottsfrekvensen förlängdes med ett år under projektet.

Figur 2. Flödesschema för rekryteringen av deltagande kontrollenheter
och individer.

Instrument
Mätinstrumenten bestod av de standardiserade frågeformulären
PICTS 2.0 och SOC-13. Dessa valdes utifrån programmets övergripande behandlingssyfte att förändra kriminella tankemönster samt
själv- och världsbild.
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PICTS
PICTS identifierar åtta olika kriminella tankemönster med en fyrgradig
Likertskala och omfattar 80 items (Walters, 1995). PICTS är ett validerat skattningsinstrument med måttlig till måttligt hög intern överensstämmelse och stabilitet över tid (Walters, 2002b). I studien användes
PICTS översättning version 2.0 med lättförståelig svenska. Detta eftersom målgruppen ofta har koncentrationssvårigheter, en lägre åldersrelevant mognadsnivå samt sämre språklig förmåga och läs- och
skrivsvårigheter (Biederman et al., 2000; Lundberg, 1996; Morgan &
Lilienfeld, 2000; Toupin et al., 2000; Speltz et al., 1999).
SOC
SOC mäter individens känsla av sammanhang inom tre delområden utifrån en sjugradig Likertskala (Antonovsky, 1991). SOC har kriterievaliditet gällande områdena 1) generell uppfattning om sig själv och sin
omvärld (rS = 0,19), 2) stressorer (rS = 0,11), 3) hälsa, sjukdom, välbefinnande (rS = 0,32) och 4) attityder och beteenden (rS = 0,50) (rS är
Spearman rangkorrelation) (Antonovsky, 1993). SOC mäter således
inte bara känslan av sammanhang och dess delområden utan ger även
en indikation om individens bild av sig själv och sin omgivning som är
en av de variabler programmet avser förändra (Antonovsky, 1993). I
studien användes SOC-13 som har 13 frågor och är en förkortad variant
av det ursprungliga SOC med 29 frågor (Antonovsky, 1993). SOC-13
kan användas från 13 års ålder och uppåt. Den kortare SOC-13 valdes
för att underlätta för deltagarna att behålla koncentrationen under
testet och ge mer tillförlitliga svar. Eftersom målgruppen ofta har
sämre språklig förmåga och läs- och skrivsvårigheter har språket förenklats i fem av frågorna. Frågorna förenklades tillsammans med en
testgrupp av ungdomar från målgruppen som angett att dessa frågor
var svåra att förstå.
Demografiska frågor
För att jämföra den demografiska fördelningen mellan grupperna användes även ett antal frågor gällande kön, ålder, kulturell bakgrund
samt parallella och föregående insatser.
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Procedur
All data från behandlingsgrupperna samlades in av behandlarna före
och efter behandlingen. Data från kontrollgrupperna samlades in av
kontaktpersoner inom kamratföreningarna, ett behandlingshem och
en socialtjänst inom motsvarande tidsperioder. Enkäterna skickades
sedan till Karlstads universitet för statistisk analys. Registerdata från
belastningsregistret gällande behandlingsgrupp med signifikant förändring i kriminellt tänkande med motsvarande kontrollgrupp samlades in från Sveriges Domstolar för statistisk analys.
Två enheter och 16 ungdomar från behandlingsgruppen avbröt sitt deltagande beroende på brist på programdeltagare, brist på programledare, för hög arbetsbelastning och omstruktureringar. Tolv enheter
(elva kriminalvårdsanstalter och en kamratförening i Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS)) och 23 ungdomar från kontrollgruppen avbröt sitt deltagande.
Statistik
Före- och eftermätningarna för PICTS och SOC analyserades med
mixad ANOVA och post hoc analyser med Tukey HSD. Brottsåterfallsfrekvensen gällande fällande domar analyserades med en icke-parametrisk Friedmans ANOVA.
Resultat
För kriminellt tänkande visade resultatet en signifikant huvudeffekt av
grupp (p <0,005, d = 0,93), en signifikant huvudeffekt av tid (p< o,oo5,
d = 0,89) och en signifikant interaktionseffekt grupp × tid (p< 0,001, d
= 0,99).
Parvisa jämförelser av interaktionseffektens betingelser genomfördes
med Tukey´s HSD test. Deltagarna i flerveckorsbehandlingen visade
ett högre medelvärde av kriminellt tänkande vid föremätningen
(M=63,5) jämfört med eftermätningen (M=49,6, p <0,001). Före- och
eftermätningarna visade ingen signifikant skillnad i kriminellt tänkande för någon av de övriga tre grupperna (flerveckorskontrollgruppen, en veckas behandlingsgruppen eller en veckas kontrollgruppen).
Slutsatsen är att flerveckorsbehandling minskar det kriminella tänkan-

29

det från höga medelvärden till värden som motsvarar normalpopulationens. Gränsvärdet för kriminellt tänkande är 50 (M=>50,0). (Se
gränsvärden för PICTS i Appendix 3.)
Mellan grupperna fanns inga signifikanta skillnader vid föremätningen. Vid eftermätning fanns däremot ett högre medelvärde av kriminellt tänkande för flerveckorskontrollgruppen (M=67,2) jämfört
med flerveckorsbehandlingsgruppen (M=49,6, p<0,001). Slutsatsen är
att det kriminella tänkandet är lika högt för grupperna före behandlingen och att grupperna på så vis är jämförbara. Efter behandlingen
visar gruppen som inte får behandling ett högre medelvärde av kriminellt tänkande jämfört med gruppen som får flerveckorsbehandling.
För känsla av sammanhang (salutogenes) visade resultatet en signifikant huvudeffekt av grupp (p<0,001, d =0,95) och en signifikant interaktionseffekt grupp × tid (p< 0,02, d =0,78). Däremot var huvudeffekten av tid inte signifikant (p = 0,87).
Parvisa jämförelser av interaktionseffektens betingelser genomfördes
med Tukey´s HSD test. Deltagarna i flerveckorsbehandlingen visade
lägre medelvärde av salutogenes vid föremätningen (M=54,5) jämfört
med eftermätningen (M=61,8, p<0,03). Före- och eftermätningarna visade ingen signifikant skillnad för någon av de övriga tre grupperna
(flerveckorskontrollgruppen, en veckas behandlingsgruppen eller en
veckas kontrollgruppen). Slutsatsen är att känslan av sammanhang
ökar under flerveckorsbehandlingen inom värdena för måttlig salutogenes från M=54,5 till M=61,8 (p<0,03). (Se gränsvärden för SOC
i Appendix 3.)
Mellan grupperna fanns inga signifikanta skillnader vid föremätningen. Vid eftermätning fanns däremot ett högre medelvärde av salutogenes för flerveckorsbehandlingsgruppen jämfört med flerveckorskontrollgruppen (p<0,01) respektive en veckas kontrollgruppen (p<
0,001). Slutsatsen är att medelvärdet av salutogenes är lika hög för
grupperna före behandlingen och efter behandlingen visar gruppen
som får flerveckorsbehandling ett högre medelvärde av salutogenes
jämfört med gruppen som inte får behandling.
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Tidigare brottsdömda deltagare i behandlingsgruppen med individuell
flerveckorsbehandling jämfördes även med motsvarande kontrollgrupp gällande brottsåterfall före, under och 6-24 månader efter behandling. Resultatet visade att medan behandlingsgruppens brottsfrekvens minskade signifikant, χ2(2) = 20,18, n = 11, p<0,001, så minskade inte kontrollgruppens, χ2(2) = 2,80, n = 6, p = 0,25. Deltagarantalet var dock lågt med elva deltagare i behandlingsgruppen och sex
deltagare i kontrollgruppen.

Översikt av studie II
Syfte
Syftet med studien var att undersöka hur basavsnitten i programmet
”Nya utmaningar” påverkar vuxna mäns kriminella tankemönster, salutogenes i själv- och världsbild, positiv och negativ affekt samt klientbedömd kvalitet när det bedrivs enligt Valbomodellen. Modellen innebär en veckas gruppbehandling, fyra veckors individuell behandling
kombinerad med tolvstegsbehandling och en slutlig veckas gruppbehandling. Dessutom undersöktes hur klientbedömd kvalitet relaterar
till förändringar i kriminella tankemönster, känslan av sammanhang
samt positiv och negativ affekt.
Design
Studien var en klinisk pilotstudie med kvasiexperimentell design. Deltagarna från behandlingshemmet rekryterades genom konsekutivt urval (Figur 3). Det vill säga att alla individer som passerade behandlingshemmet under en definierad tidsperiod och som uppfyllde inklusionskriterierna blev urvalet. Behandlingsdeltagarna undersöktes med standardiserade frågeformulär före och efter behandlingen. Den kognitiva
behandlingen omfattades av 40 timmar gruppbehandling under en
vecka, 20 timmar individualbehandling under fyra veckor samt 40 timmar gruppbehandling under en vecka. Den kognitiva behandlingen
kombinerades med samtidig tolvstegsbehandling om 100 timmar fördelade över de fyra veckorna med individualbehandling. Samtliga behandlingsdeltagare utom en deltog i tolvstegsbehandlingen.
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Motsvarande rekryterades kontrollverksamheterna genom slumpmässigt urval från kamratföreningar inom organisationen KRIS.
Kontrolldeltagarna rekryterades sedan genom konsekutivt urval från
föreningarna (Figur 4). Kontrollgruppen bestod av sex deltagare som
inte fick någon behandling och fem deltagare som fick tolvstegsbehandling motsvarande behandlingsgruppen. Kontrollgruppsdeltagarna undersöktes med samma frågeformulär och vid likvärdiga tidpunkter för mätning.

Figur 3. Flödesschema för deltagare i behandlingsgruppen.
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Figur 4. Flödesschema för deltagande enheter och individer i kontrollgruppen.

Instrument
Studiens mätinstrument bestod av en enkät med de fyra skattningsinstrumenten PICTS, SOC, Positive and Negative Affect Schedule
(PANAS) och Quality of Program Delivery (QPD). PICTS och SOC valdes utifrån programmets övergripande behandlingssyfte att förändra
kriminella tankemönster samt salutogenes i själv- och världsbilden.
PANAS valdes för att mäta programmets påverkan på deltagarnas affekter. QPD valdes för att få en indikation på deltagarnas bedömningar
av hur väl programmet levererades och för att undersöka sambandet
mellan tankemönster och QPD efter behandling, sambandet mellan
känslan av sammanhang och QPD efter behandling, samt sambandet
mellan positiv och negativ affekt och QPD efter behandling.
PICTS
Detta skattningsinstrument användes även i Studie I (se s. 28).
SOC
Detta skattningsinstrument användes även i Studie I (se s. 28).
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PANAS
PANAS omfattar 20 items fördelade på tio affektuttryck som avser
mäta positiva affekter och tio affektuttryck som avser mäta negativa affekter med en femgradig Likertskala (Watson, Clark & Tellegen, 1988).
PANAS har måttlig validitet och reliabilitet. Cronbachs alfa 0,86–0,90
för positiv affekt (PA) och 0,84-0,87 för negativ affekt (NA). Test-retest
stabilitet 0,47–0,68 för PA och 0,39-0,71 för NA under en åttaveckorsperiod. PANAS har hög validitet gällande allmänt lidande och dysfunktion, depression och ångest (Watson et al., 1988).
QPD
QPD är en kvalitetsutvärdering som ingår som ett avslutande moment
i programmet. QPD är utformat av Bergström (2010) och omfattar 14
frågor (15 om anhöriga deltar). Här svarar klienterna på frågor om hur
de upplever den terapeutiska relationen, terapeutens pedagogiska förmåga och terapeutens metodkompetens. Terapeutisk relation skattas
utifrån hur respekterad och förstådd klienten känt sig under behandlingen gällande sina känslor och tankar. Den pedagogiska förmågan
skattas utifrån hur väl klienten förstått programmets syfte. Metodkompetensen skattas utifrån i vilken utsträckning terapeuten fokuserat på
programmets huvudteman och huvudsakliga beståndsdelar. Testets totalpoäng omfattar 0 till 56 poäng (60 om anhöriga deltar) och beräknas
utifrån en 5-gradig skala där lägsta värdet är 0 och högsta 4.
Demografiska frågor
För att jämföra den demografiska fördelningen mellan grupperna innehöll studiens enkät även ett antal demografiska frågor gällande kön,
ålder, kulturell bakgrund samt parallella och föregående insatser.

Procedur
Enkäten användes för att samla in data från deltagarna i behandlingsoch kontrollgruppen. All data från behandlingsgrupperna samlades in
av behandlarna före och efter behandlingen. Data från kontrollgrupperna samlades in av kontaktpersoner i kamratföreningarna inom
motsvarande tidsperioder. Enkäterna skickades sedan till Karlstads
universitet för statistisk analys.
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Statistik
Behandlingens effekt på kriminella tankemönster, känslan av sammanhang samt positiv och negativ affekt analyserades med envägs
mixad ANOVA. Envägs mixad ANOVA användes även för att analysera
effekten av tolvstegsbehandling respektive ingen behandling gällande
kriminella tankemönster och känslan av sammanhang. För att analysera skillnader mellan klienter som avbröt respektive fullföljde behandlingen användes oberoende t-test och beroende t-test. Pearsons
korrelation användes för att analysera samband mellan QPD och kriminella tankemönster, mellan QPD och känslan av sammanhang samt
mellan QPD och positiv och negativ affekt. QPD-skalans interna överensstämmelse testades med Cronbachs alfa.
Resultat
För kriminellt tänkande visade resultatet en signifikant huvudeffekt av
tid (p <0,01, d = 1,00) och en signifikant interaktionseffekt grupp × tid
(p<0,01, d = 0,99). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av grupp
(p = 0,33).
Parvisa jämförelser av interaktionseffektens betingelser genomfördes
med Bonferroni test. Deltagarna i behandlingsgruppen som fick kognitiv behandling i kombination med 12-stegsprogrammet visade ett
högre medelvärde av kriminellt tänkande vid föremätningen (M=78,8)
jämfört med eftermätningen (M=54,4, p <0,001). Före och eftermätningarna visade ingen signifikant skillnad i kriminellt tänkande för
kontrollgruppen (p = 1,00). Slutsatsen är att endast de som får kognitiv
behandling i kombination med 12-stegsprogrammet minskar sitt kriminella tänkande från mycket höga värden till värden nära normalpopulationens under en sexveckorsperiod. Mellan grupperna fanns inga
signifikanta skillnader i medelvärde i kriminellt tänkande vid föremätningen (p = 0,24). Vid eftermätningen hade behandlingsgruppen ett
signifikant lägre medelvärde i kriminellt tänkande i jämförelse med föremätningen. Vid eftermätningen visade behandlingsgruppen ett signifikant lägre medelvärde jämfört med kontrollgruppen (p = 0,005).
I kontrollgruppen fick fem deltagare tolvstegsbehandling och sex deltagare ingen behandling. För att analysera tolvstegsbehandlingens inverkan på det kriminella tänkandet delades kontrollgruppen in i två
grupper så att analysen involverade tre grupper; behandlingsgruppen,
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kontrollgruppen med tolvstegsbehandling och kontrollgruppen utan
tolvstegsbehandling. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av
tid (p<0,001) och en signifikant interaktionseffekt grupp × tid (p<
0,001). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av grupp (p = 0,58).
Parvisa jämförelser av interaktionseffektens betingelser genomfördes
med Bonferroni test. Inga signifikanta skillnader fanns i kriminellt tänkande mellan före och eftermätningarna för kontrolldeltagare med
tolvstegsbehandling eller för kontrolldeltagare utan behandling (p =
1,0 i alla jämförelser). Det som förklarar interaktionseffekten är behandlingsgruppens effekt (se ovan). Slutsatsen är att tolvstegsbehandlingen inte påvisar någon större effekt på kriminella tankemönster än
ingen behandling. Men eftersom deltagarantalet var lågt i respektive
kontrollgrupp bör resultatet tolkas med försiktighet.
Avseende känsla av sammanhang (salutogenes) fanns en signifikant
huvudeffekt av tid (p<0,01, d = 0,83) och en signifikant interaktionseffekt grupp × tid (p< 0,02, d = 0,71). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av grupp (p = 0,89).
Parvisa jämförelser av interaktionseffektens betingelser genomfördes
med Bonferroni test. Behandlingsgruppen hade ett signifikant lägre
medelvärde av salutogenes vid föremätningen (M=43,8) jämfört med
eftermätningen (M=56,5, p<0,001). Kontrollgruppen visade ingen signifikant skillnad i medelvärdet i salutogenes mellan före och eftermätningarna (p = 0,26). Slutsatsen är att endast deltagare som får kognitiv
behandling i kombination med 12-stegsprogrammet ökar medelvärdet
av salutogenes från låga värden till måttliga värden under en sexveckorsperiod.
Mellan behandlings- och kontrollgruppen fanns ingen signifikant skillnad i medelvärdet i salutogenes vid föremätningen (p = 0,46). Det
fanns heller ingen signifikant skillnad i medelvärdet i salutogenes mellan grupperna vid eftermätning (p = 0,71). Slutsatsen är att medelvärdet av salutogenes är lika högt för båda grupperna före behandlingen
och att grupperna på så vis är jämförbara. Dessutom är inte medelvärdena signifikant skilda efteråt, trots att det finns en signifikant effekt
av behandlingen, vilket kan förklaras av den relativt stora spridningen
i kontrollgruppen efteråt.
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Kontrollgruppen bestod av fem deltagare som fick tolvstegsbehandling
och sex deltagare som inte fick någon behandling. För att analysera
tolvstegsbehandlingens inverkan på deltagarnas salutogenes delades
kontrollgruppen i två grupper så att tre grupper analyserades (se ovan
om kriminellt tänkande). Resultatet visade en signifikant interaktionseffekt grupp × tid (p<0,01). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av
grupp (p = 0,40) eller tid (p = 0,06).
Inga signifikanta skillnader i salutogenes fanns mellan före och eftermätningarna för kontrolldeltagare med tolvstegsbehandling eller för
kontrolldeltagare utan behandling (p = 1,0). Tolvstegsbehandlingen
påvisade således inte större effekt på deltagarnas medelvärde av salutogenes än ingen behandling. Dock var deltagarantalet lågt i respektive grupp och resultatet bör tolkas med försiktighet. (Interaktionseffekten förklaras av behandlingsgruppens (kognitiv behandling i kombination med 12-stegsbehandling) signifikanta effekt.)
Avseende positiv och negativ affekt visade resultatet en signifikant interaktionseffekt grupp × tid för positiv affekt (p<0,02). Det fanns ingen
signifikant huvudeffekt för grupp (p = 0,97) eller tid (p = 0,44).
Interaktionen förklaras av att positiv affekt ökade signifikant för behandlingsgruppen från föremätning (M=31,8) till eftermätning
(M=35,5, p<0,02), medan kontrollgruppens positiva affekt inte förändrades signifikant (p = 1,0). (Se gränsvärden för PANAS i Appendix
3.) Inga signifikanta effekter fanns avseende negativ affekt.
Av de klienter som fullföljde programmets sex veckor skattades programmets kvalitet (QPD) till värdet 4 av 5. Det fanns ingen skillnad i
kvalitetsomdömet efter första veckan (M = 47,2) respektive efter sex
veckor (M = 49,2), p= 0,27. Vid mätning efter en vecka fanns heller
ingen signifikant skillnad i QPD mellan de som avbröt behandlingen
efter en vecka (M = 46,4) och de som fullföljde de sex veckorna (M =
47,2), p= 0,77. (Se gränsvärden för QPD i Appendix 3.)
Det fanns positiva samband vid eftermätningen mellan QPD och SOC,
r = 0,39 (p<0,05) samt mellan QPD och PA, r = 0,64 (p< 0,01). Slutsatsen är att klienternas nöjdhet samvarierar positivt med både positiv
affekt och känsla av sammanhang.
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GENERELL DISKUSSION
Introduktion
Licentiatuppsatsen representerar ett pilotprojekt som förväntas ge en
första bild av effekterna av de olika sätten att bedriva behandling med
kriminalitetsprogrammen ”Ett nytt vägval” för ungdomar och ”Nya utmaningar” för vuxna män. Det gemensamma huvudsyftet för bägge
studierna är att undersöka hur programmens basavsnitt inverkar på de
faktorer programmen syftar till att förändra, nämligen kriminella tankemönster och själv- och världsbild. Själv- och världsbilden mäts i studierna genom känslan av sammanhang (SOC) som har empirisk validitet gällande generell uppfattning om sig själv och sin omvärld (Antonovsky, 1993). I bägge studierna var deltagarantalet för lågt för att undersöka modererande effekter gällande kön, ålder, kulturell bakgrund
samt parallella och föregående insatser. Inte heller har det i någon av
studierna kontrollerats för vanligt förekommande strukturella faktorer
som personalomsättning och omstruktureringar eller vanliga individuella faktorer som psykiatrisk samsjuklighet. En viss kontroll över dessa
faktorer kan härledas till användandet av kontrollgruppen där sannolikt motsvarande förhållanden borde ta ut eventuella effekter av
varandra. I Studie I undersöktes behandlingsformerna en veckas
gruppbehandling och flerveckors individuell behandling. Studiens sekundära syfte var att undersöka brottsåterfall under två år efter avslutad behandling. I Studie II undersöktes den behandlingsform som kallas Valbomodellen. Modellen innebär behandling under totalt sex
veckor bestående av en veckas gruppbehandling, fyra veckors individuell behandling i kombination med tolvstegsbehandling och en avslutande veckas gruppbehandling. Studiens sekundära syfte var att undersöka behandlingens effekt på positiv och negativ affekt och hur klientbedömd kvalitet relaterar till kriminella tankemönster, känslan av
sammanhang samt positiv och negativ affekt.
Tidigare forskning på behandlingseffekt av kriminalitetsprogram saknar ofta utfall av psykologiska faktorer och har vanligen brottsåterfallsfrekvens som utfallsmått (Fridell & Hesse, 2005). Enligt Fridell och
Hesse (2005) innebär detta ett problem då variabler som antisociala
attityder och tankemönster samt personlighetsvariabler som affektlabilitet visats vara viktiga prediktorer för återfall. Projektet har därför
sitt fokus på att undersöka programmens effekt avseende deltagarnas
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normsystem gällande kriminella tankemönster och själv- och världsbild mätt genom känsla av sammanhang (samt affekter i Studie II).
Jämförelser av resultat
Huvudresultaten från Studie II som visat att programmet reducerar
kriminella tankemönster från mycket höga värden (M=78,77) till värden nära normalpopulationens (M=54,42) visar samma trend som resultaten från flerveckorsbehandlingen i den tidigare ungdomsstudien
(Studie I). Studie I som undersökte individuell behandling under 18
veckor i genomsnitt visar att deltagarnas kriminella tankemönster
minskar från höga värden (M=63,47) till värden motsvarande normalpopulationens (M=49,64). Resultatet indikerar också minskad brottsfrekvens. Bägge studierna visar stor effektstyrka trots litet deltagarantal. I Studie I är effektstorleken för kriminellt tänkande för tiden i behandling d = 0,89 och för interaktionen mellan tid och program är d =
0,99. I Studie II är effektstorleken för kriminellt tänkande för tiden i
behandling d = 1,0 och för interaktionen mellan tid och program är d =
0,99. De vuxna har emellertid fått en avsevärt högre dos behandling
gällande behandlingstimmar (M = 100) jämfört med ungdomarna (M
= 20). Dock är ett högre antal behandlingstimmar motiverat för gruppen vuxna enligt risk-need-responsitivity modellen då de vuxna befinner sig i den avancerade fasen av kriminaliteten medan ungdomarna
befinner sig i den förkriminella eller tidiga fasen (Andrews et al., 2011).
Vidare motsvaras resultatet från Studie II av resultatet från Studie I
gällande ökad känsla av sammanhang. I Studie II ökar deltagarnas
känsla av sammanhang från låga värden till normalvärden (från
M=43,80 till M=56,53). Effektstorleken för interaktionen mellan tid
och program är d = 0,73. I Studie I ökar deltagarnas känsla av sammanhang inom normalvärdet (från M=54,53 till M= 61,82). Här är effektstorleken för interaktionen mellan tid och program d = 0,78. De
båda studierna representerar alltså relativt höga effektstorlekar som är
snarlika.
Sammanfattningsvis kan skillnaderna mellan behandlingsform (individualbehandling och grupp- plus individualbehandling) samt intensitet (hur mycket), frekvens (hur ofta) och duration (hur länge) anses
vara stora mellan ungdoms- och vuxenprogrammet. Utifrån resultatet
förefaller dock skillnaderna vara avvägda och ge effekt på kriminellt
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tänkande och själv- och världsbild för de målgrupper de är riktade mot.
Trots skillnaderna kan resultaten därför sägas vara jämförbara.
Metodologiska utmaningar
Den största utmaningen för Studie I var svårigheten att samla in data,
vilket påverkat deltagarantalet. Här gjordes ett urval från de 27 licensierade verksamheter som kontinuerligt använde programmet ”Ett nytt
vägval”. Det slumpmässiga urvalet baserades på en kartläggning av klientflöde och bestod initialt av fyra behandlingshem och sex socialtjänster. Dock motsvarade inte kartläggningen av klientflöde det faktiska läget utan var lägre än beräknat. Vidare avbröt två socialtjänster och 16
deltagare sin medverkan. Anledningen var hög arbetsbelastning, behörig personal som slutade, omorganiseringar samt lågt inflöde av deltagare. Totalt deltog slutligen fyra behandlingshem och fyra socialtjänster som även de kämpade med klientinflödet. Vad gäller kontrolldeltagarna deltog initialt 23 ungdomar från elva slumpmässigt utvalda kriminalvårdsanstalter. Dock avbröt anstalterna sitt deltagande då överordnade inom kriminalvården motsatte sig att godkännandet för medverkan hade gjorts av anställda på kriminalvårdsavdelningarna. Hur
kontrolldeltagarna skulle rekryteras behövde därefter övervägas och
påbörjas på nytt, vilket medförde en tidsfördröjning och att urvalet inte
blev slumpmässigt. Initialt valdes nio enheter från norra, mellersta och
södra Sverige genom ändamålsenligt urval. Urvalet bestod av fem
lokalföreningar från organisationen KRIS, en lokalförening från organisationen X-Cons, två socialtjänster och ett behandlingshem. En av
KRIS-föreningarna avbröt sin medverkan på grund av lågt klientinflöde. Slutligen deltog åtta verksamheter i kontrollgruppen.
Det icke slumpmässiga urvalet av kontrollgruppen kan ses som en risk
för studiens validitet. Dock säkerställs deltagarnas representativitet av
inklusionskriterierna. Det ändamålsenliga urvalet av kontrollgruppen
kan även ses som en fördel då det möjliggjorde ett handplockat urval
baserat på dess relevans för forskningsprojektet där personalen med
särskild kunskap och erfarenhet inom området kunde tas tillvara. Vidare kan det låga deltagarantalet utgöra en risk att någon enskild enhet
har påverkat resultatet, det vill säga att så kallade site effects föreligger.
Dock är variationerna i behandlingsresultat större inom verksamheterna än mellan dem, vilket talar emot risken för site effects. Däremot
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har det låga deltagarantalet omöjliggjort valida analyser och slutsatser
gällande faktorer som ålder, kön och etnicitet.
I Studie I påvisades god effektstyrka för programmet gällande minskad
grad av kriminellt tänkande och ökad grad av känslan av sammanhang
under behandlingsperioden. Behandlingsresultaten har utvärderats
med formulär där deltagarna själva rapporterat hur väl de upplever att
påståendena stämmer med deras egen uppfattning, enligt en förutbestämd skala. Det finns här en risk att resultatet påverkats av att ungdomarna vill vara behandlarna till lags. Det är också väl känt att det finns
en placeboeffekt vid subjektiv rapportering som bland annat påverkas
av försöksledarens attityder (Bryman, 2002). Faktorer hos behandlarna kan alltså ha bidragit till de förbättrade resultaten. En sådan faktor är att det ofta finns en igenkänningsfaktor mellan deltagare och behandlare då behandlarna ofta har en bakgrund i missbruk och kriminalitet. Dock varierade behandlarnas bakgrund för flerveckorsbehandlingen som visade signifikanta resultat. Däremot var de behandlare
som använde programmet engagerade och kunde på ett övertygande
sätt förmedla att livsstilsmodellen fungerar. Förbättringen kan därför
delvis ses som ett utslag av de generella processfaktorer som Frank och
Frank (1991) beskriver, nämligen en känslomässigt laddad och förtrolig
relation med behandlaren, ett bestämt arrangemang för behandlingen,
en teori som föreskriver ett sätt till förändring och en metod som både
behandlare och deltagare är delaktiga i och tror på. Återfallsanalysen
av flerveckorsbehandlingen bekräftar också att resultaten håller över
tid, vilket motsäger att behandlingseffekten i någon högre utsträckning
skulle vara ett utslag av deltagarnas vilja att vara behandlarna till lags.
I analysen har deltagare som inte tidigare förekommit i brottsregistret
uteslutits. Detta för att utfallsmåttet ska vara det samma vid både före
och eftermätningarna. Dock finns svårigheter med återfallsmätningarna som kan ha påverkat resultatet. Eftersom kontrolldeltagarna inte
kunde rekryteras från anstalterna som använder urinprov för att kontrollera drogfriheten finns en högre risk för periodiskt missbruk bland
kontrolldeltagarna. Emellertid antogs kontaktpersonerna på KRISföreningarna ha en större kunskap om deltagarnas psykologiska och
sociala situation än anstaltspersonal, utifrån egna erfarenheter av tidigare kriminalitet och missbruk. Denna kunskap ökade möjligheten att
rekrytera personer som hade kriminalitet som huvudproblematik istäl-
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let för missbruk. Kontaktpersonerna antogs också ha en större benägenhet att upptäcka periodiskt missbruk om sådant förekom för att i så
fall exkludera deltagaren. Följaktligen kontrollerades både behandlings och kontrollgruppen för missbruk men med olika metoder. Dock
är en försvårande omständighet för följsamheten att kontrolldeltagarna som inte är under någon form av myndighetsutövning inte heller
riskerar några formella konsekvenser vid missbruk. Om det trots kontaktpersonernas specifika kunskap därför förekom en högre frekvens
av alkohol och droganvändning i kontrollgruppen kan även brottsfrekvensen ha ökat. Den högre frekvensen av brott i kontrollgruppen jämfört med behandlingsgruppen kan möjligen därför delvis förklaras av
dessa potentiella skillnader.
Vad gäller Studie II var datainsamlingen inte lika problematisk då behandlingsgruppen rekryterades från en enskild verksamhet. Insamlandet av kontrolldeltagare var däremot en större utmaning. Vidare finns
en skillnad vad gäller bortfall i behandlings och kontrollgruppen. Medan endast fem deltagare i behandlingsgruppen själva valde att avbryta
behandlingen, avbröt elva deltagare i kontrollgruppen. Främst antas
skillnaden bero på att programledarna på hemmet haft bättre förutsättningar för tät kontakt med deltagarna än kontaktpersonerna på
kontrollenheterna. Kontrollenheterna hade också svårare att rekrytera
deltagare beroende på lågt inflöde av individer som matchade inklusionskriterierna. Detta påverkade kontrollgruppens storlek. Det finns
också en skillnad mellan hur alkohol och droganvändning kontrollerades i behandlingsgruppen och de sex personerna i kontrollgruppen
utan behandling. Istället för urinprov använde kontaktpersonerna,
som själva levt i missbruk och kriminalitet, sin erfarenhetsbaserade
kunskap som gör det svårt för deltagare att undanhålla användning av
alkohol eller droger. Enligt KRIS policy accepteras inte heller användning av alkohol, droger eller beroendeframkallande mediciner hos
medlemmarna. Kontaktpersonernas särskilda kunskap, föreningarnas
policy och den relativt korta mätperioden antas vara en i huvudsak lika
säker kontroll för alkohol- och droganvändning som urinprov då även
urinprov går att manipulera. Om kontrolldeltagarna utan behandling
skulle ha använt alkohol och droger i högre utsträckning än kontrolldeltagarna som fick tolvstegsbehandling och testades med urinprov
borde resultatet också ha påverkats mot en högre grad av PICTS och
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lägre grad av SOC. Dock hittades inga skillnader i kontrollgruppen mellan no-treatment deltagare och tolvstegsdeltagare. Här finns emellertid
risk för Typ II-fel utifrån det låga deltagarantalet i grupperna. Det vill
säga att det trots icke signifikanta resultatet kan finnas skillnader mellan grupperna. Vidare motsvarade fördelningarna varandra i behandlings och kontrollgruppen gällande ålder, kulturell bakgrund och tidigare behandling. Men utifrån det låga deltagarantalet bedömdes inte
en analys av faktorerna vara meningsfull.
En annan utmaning gällande Studie II var att bedöma hur den samtidiga tolvstegsbehandlingen inverkade på resultaten. I studien visade
resultatet inga skillnader i kontrollgruppen för de fem deltagare som
fick samtidig tolvstegsbehandling och de sex deltagare som inte fick någon behandling. Det vill säga att ingen av betingelserna i kontrollgruppen minskade kriminellt tänkande eller ökade känslan av sammanhang. Deltagarantalet i kontrollgruppen är dock lågt. Tidigare studier
har visat att tolvstegsbehandling ökar känslan av sammanhang och på
sikt minskar negativa känslor (Chen, 2006, 2010). För att förändra det
kriminella normsystemet menar Bergström (2012) att kognitiv förståelse och bearbetning av problematiken inte är tillräcklig. Det är en början som får klienten att överväga att sluta med brott. Men den logiska
bearbetningen behöver förenas med en känslomässig övertygelse, vilket kräver tid. Med andra ord skapas den kognitiva förståelsen snabbbare medan den känslomässiga bearbetningen som bidrar till djupare
normförändring förankrad i känslolivet tar längre tid. Studiens resultat
visar också att negativa känslor, vilket enligt Ellison (2006) är karaktäristiskt för målgruppen, ligger konstanta medan positiva känslor
ökar. Detta kan indikera att en förändring startat men att mer djupt
rotade särdrag inte hunnit förändras. Den mest sannolika direkta förändringsfaktorn till minskat kriminellt tänkande antas därför vara den
kognitiva behandlingen med programmet ”Nya utmaningar”. Tolvstegsbehandlingen antas ha en mer indirekt och långsiktig verkan och
vara av betydelse för den känslomässiga förankringen och hållbarheten
i ett förändrat normsystem och ny livsstil.
Programutvärdering och evidens
Antalet personer i Sverige som årligen berörs av psykosociala och pedagogiska interventioner är flera hundra tusen (Sundell, 2012). I de
flesta fall saknas vetenskaplig kunskap om dessa interventioner. För att
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värdera graden av en metods tillförlitlighet läggs idag tonvikt vid effektstudier som kan påvisa mätbara förändringar och att metoden är
effektiv i andra sammanhang än i testsituationen (Socialstyrelsen,
2016). Två av varandra oberoende studier som visar positiva behandlingsresultat behövs för att en metod ska sägas ha evidens. Det är framför allt två typer av effektutvärderingar, randomiserade kontrollerade
studier (RCT) och icke-randomiserade kontrollerade studier
(IRCT), som anses ha de bästa förutsättningarna att ge tillförlitlig kunskap om interventioners effekter. I en RCT studie fördelas deltagarna
slumpvis på experiment- och kontrollgrupp. Det skapar i teorin grupper som i alla betydelsefulla aspekter är lika varandra i genomsnitt. Det
enda som troligen kommer att skilja grupperna åt systematiskt är vilken intervention de får. Samtidigt ställer RCT-studier speciella krav
(Sanson-Fisher, Bonevski, Green & D’Este, 2007). Det kan exempelvis
vara svårt att få professionella att acceptera att klienter lottas till en
väntelista istället för att få vård direkt (Sundell, 2012). Ju längre uppföljningstid som används desto större är också risken att kontrollgruppen får ta del av den experimentella interventionen. I psykosocial
forskning kan den kvasiexperimentella designen där urvalet inte är
slumpmässigt därför vara bättre lämpad utifrån etiska aspekter. Den
kvasiexperimentella designen innebär att studien är experimentell
med kontrollgrupp men att deltagarna inte randomiseras till experiment- och kontrollgrupperna (Shadish, Cook & Chambell, 2002). Inom
vården kan det icke-randomiserade konsekutiva urvalet vara ett fördelaktigt urval vid rörliga och rullande verksamheter (Polit & Beck, 2012).
Detsamma gäller för det ändamålsenliga urvalet som baseras på dess
relevans för forskningsprojektet (Denscombe, 2016). Vid experimentella utvärderingar skiljer man vidare mellan modellutvärderingar (efficacy studier) och verksamhetsbaserade utvärderingar (effectiveness
studier) (Sundell, 2012). Efficacy studier är experimentella utvärderingar där forskarna har maximal kontroll över att interventionen genomförs på rätt sätt. I allmänhet är det forskaren själv eller dennes personal som ansvarar för behandlingen. I effectiveness studier studeras
däremot hur interventionen fungerar i den vardagliga verksamheten
där ordinarie personal ansvarar för behandlingen. Skillnaden mellan
de två typerna av utvärderingar är inte bara teoretisk, utan har också
resulterat i signifikant högre effekter i efficacy studierna (Curtis, Ronan
& Borduin, 2004; Lösel & Beelmann, 2003; Petrosino & Soydan,
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2005). Dock kan resultaten från efficacy studier vara svårare att generalisera till verkliga förhållanden. Studierna i föreliggande licentiatuppsats är effectiveness studier med en kvasiexperimentell design. De
har genomförts inom befintliga verksamheter med ordinarie behandlare, vilket är en styrka för möjligheten till generalisering av resultaten.
Kontexten kring studierna har gjort det mer utmanande att få till en
mer stringent vetenskaplig design, det vill säga RCT-design.
Betydelsen av processfaktorer
Kritiker menar dock att fokuseringen på RCT-studier har gjort att processfaktorer som är svåra att undersöka experimentellt och som inte
behöver påvisas för att en metod ska bedömas som evident, utesluts i
forskningen. I hur stor utsträckning generella processfaktorer som den
terapeutiska relationen respektive specifika metoder spelar in i vad
som är verksamt råder det dock delade meningar om. Asay och Lambert (2002) tillskrev 15 procent av effekten till specifik teknik, 30 procent till generella faktorer, 15 procent till förväntningar, hopp och placebo och 40 procent till övrigt, det vill säga påverkan av faktorer utanför vården. Stevens et al. (2000) däremot, tillskrev specifika metoder
66 procent och generella faktorer 33 procent. Wampold (2001) kom
fram till en ytterligare slutsats där de specifika faktorerna uppskattades
utgöra 8 procent av effekten, de generella faktorerna 70 procent och
övrigt 22 procent. I en studie som undersökte vad patienter uppfattade
som god psykiatrisk vård visade resultatet att den viktigaste upplevelsen för patienterna var att de blev förstådda (Johansson & Eklund,
2003). Den avgörande faktorn för god vård utgjordes av den terapeutiska alliansen samt att det var patienternas uppfattning av alliansen
som var av störst betydelse och att det känslomässiga bandet var viktigare än samarbetsaspekten mellan patient och behandlare.
Samtidigt som den terapeutiska relationen kan vara den viktigaste generella faktorn för behandlingens effekt så är den svår att särskilja från
metoden då metod och relation befinner sig i ett ständigt samspel (Barber et al., 2006). Dock läggs ofta stora ansträngningar ner på att skapa
manualer för olika behandlingsmetoder medan en tydlighet kring vilka
förutsättningar som krävs för den terapeutiska relationen ofta saknas
(Norcross, 2011). En annan fråga, som undersökts av Roth och Fonagy
(2005), är betydelsen av hur väl behandlaren följer behandlingsmanualen och hur detta hänger samman med utfallet. I deras översikt (2005)
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framkommer att en kompetent behandlare kan avvika från manualen
när det behövs, exempelvis utifrån svårighetsgraden hos patienten, och
att detta då leder till förbättring hos patienten (Roth & Fonagy, 2005).
Begreppet kompetens kan i sin tur definieras på olika sätt. Beutler et
al. (2004) använder ett tudelat kompetensbegrepp där specifik kompetens innefattar hur väl behandlaren följer manualen och generell kompetens hur väl behandlaren kan använda sig av och ge behandling, vilket kan liknas vid pedagogisk förmåga. Det finns också stöd för att behandlare med goda utfall av sitt terapeutiska arbete är mer öppna för
att kritiskt se på sig själva och erkänna misstag än terapeuter med
mindre goda utfall (Najavits & Strupp, 1994). Trots varierande resultat
gällande i vilken utsträckning faktorer som relation, metod och kompetens påverkar behandlingseffekten indikerar tidigare forskning att
dessa faktorer har en betydande roll för behandlingseffekten.
Relevansen av processfaktorer uppmärksammas även av Bergström
(2006, 2010) både i handledarmanualerna som instruerar kring den
terapeutiska relationen och i det kvalitetsdokument som efterföljer behandlingen. Kvalitetsdokumentet innefattar QPD-skalan där den terapeutiska relationen skattas utifrån hur respekterad och förstådd klienten känt sig, den generella kompetensen utifrån klientens upplevelse
av behandlarens pedagogiska förmåga samt behandlarens specifika
metodkompetens ifråga om följsamhet till manualen och teoretisk kunskap. I Studie II har QPD-skalan använts för att undersöka samband
mellan behandlingens utfall och den terapeutiska relationen, behandlarens pedagogiska förmåga och metodkompetens. De olika faktorerna
i QPD-skalan har inte analyserats separat utifrån Barber et al. (2006)
antagande om att faktorerna befinner sig i ett samspel och är svåra att
särskilja. Resultatet visade att klienterna bedömde den terapeutiska relationen, behandlarnas pedagogiska förmåga och metodiska kompetens som god under hela behandlingstiden. Vid eftermätningen fanns
ett positivt samband mellan QPD och känsla av sammanhang samt
mellan QPD och positiv affekt men inget samband fanns mellan QPD
och kriminellt tänkande samt mellan QPD och negativ affekt. Ett negativt samband fanns dock mellan kriminellt tänkande och känsla av
sammanhang samt ett positivt samband mellan positiv affekt och
känsla av sammanhang. Resultatet indikerar att en god terapeutisk relation med pedagogiska och kompetenta behandlare bidrar till mer positiva affekter och ökad salutogenes hos klienterna. Ökad salutogenes
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har i sin tur samband med minskat kriminellt tänkande. Processvariablerna antas således utgöra en förutsättning för förändringarna i utfallsvariablerna. Men för att påvisa orsakssamband mellan processvariablerna och behandlingseffekten hade studien behövt utvärdera flera
olika behandlare med olikheter inom dessa variabler. Dock deltog endast två behandlare i studien.
Sammanfattande ger studierna en indikation på behandlingseffekt för
”Ett nytt vägval” och ”Nya utmaningar”. Studierna utgör också ett
första steg mot att programmen kan sägas motsvara dagens begrepp
för evidens. Vidare indikerar Studie II som även beaktat processvariabler att dessa är viktiga förutsättningar för den behandlingseffekt som
påvisats.
Framtida forskning
Framtida utvärderingar av programmen skulle kunna undersöka om
minskat kriminellt tänkande och ökad känsla av sammanhang reducerar återfall i kriminalitet, vilket indikerats av brottsåterfallsanalysen i
Studie I. En fråga för vidare forskning kan även vara att undersöka
kombinerad tolvstegsbehandling och kognitiv kriminalitetsbehandling
jämfört med enbart kognitiv behandling och enbart tolvstegsbehandling för att få större klarhet i effektskillnader. Processvariablers påverkan på behandlingsresultat är också en fråga för vidare forskning samt
hur faktorerna ålder, kulturell bakgrund, utbildningsnivå och tidigare
behandling eventuellt interagerar med behandlingseffekten.

SLUTSATS
Projektets syfte var att göra en första utvärdering av de kognitiva programmen ”Ett nytt vägval” för ungdomar och ”Nya utmaningar” för
vuxna män. Studie I undersökte behandlingsformerna en veckas
gruppbehandling och flerveckors individuell behandling. Studiens sekundära syfte var att mäta återfallsfrekvens av fällande domar under
två år efter avslutad behandling. Resultatet visade att det kriminella
tänkandet minskade och känslan av sammanhang ökade med individuell flerveckorsbehandling. Mätningar under en period på upp till två år
efter behandlingen visade också en minskad återfallsfrekvens. Däremot fanns ingen signifikant effekt för gruppbehandling under en vecka
gällande kriminellt tänkande och känslan av sammanhang. Studiens
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resultat är valida för individuell behandling under 9 till 30 veckor för
målgruppen svenska pojkar med en medelålder på 17 år i förkriminell
och tidig fas av kriminalitet (förkriminell och tidig fas enligt Walters
(1990) definition). Studie II undersökte den behandlingsform som kallas Valbomodellen. Modellen innebär behandling under sex veckor bestående av en veckas gruppbehandling, fyra veckors individuell behandling med samtidig tolvstegsbehandling och en veckas gruppbehandling. Studiens sekundära syfte var att undersöka hur klientbedömd kvalitet relaterar till förändringar i kriminella tankemönster,
känslan av sammanhang samt positiv och negativ affekt. Resultatet visade att ”Nya utmaningar” minskar kriminellt tänkande och ökar känslan av sammanhang. Efter att tolvstegsbehandlingens inverkan på resultatet analyserats antas den största direkta förändringsfaktorn vara
den kognitiva behandlingen som ges via ”Nya utmaningar”. Vidare
ökade positiv affekt medan graden av negativ effekt var oförändrad.
Programmets kvalitet graderas generellt till värdet 4 av 5 av de klienter
som fullföljde programmet. Det fanns ingen skillnad i kvalitetsomdömet mellan de klienter som avbröt programmet efter en vecka eller de
som fullföljde hela programmet. Den klientbedömda kvaliteten samvarierar positivt med känsla av sammanhang och positiv affekt efter behandling. Studiens resultat är valida för svenska män i 30 års-åldern i
avancerad fas av kriminalitet (avancerad fas enligt Walters (1990) definition).
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Appendix 1.
Brottsprocessen
Input

Val

Drivkrafter

Tankemönster

Beslut

Beteende

Rättfärdigande
Ilska/uppror

Bryta sociala
regler

Avskärmning

Tillfälle till
brott

Utvaldhet
Makt/kontroll
Maktorientering

Yttre risk/
skyddsfaktorer (ex.
larm)
Sinnesstäming

Kostnadsoch fördelskalkyl
Bakgrund,
utvecklingsnivå och förmåga

Sentimentalitet
Lust/spänning
Superoptimism

Begå
brott/
avstå att
begå
brott

Kränkande
uppträdande

Njutningslystnad

Intellektuell lättja
Habgär/lättja
Osammanhängande tankar

(Bergström, 2012; Walters, 1990).
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Allmän ansvarslöshet

Appendix 2.
Den kriminella karriären
Förkriminell fas

Tidig fas

Avancerad fas

Utbränd fas

Personen är fascinerad
av brott och ser upp till
äldre kriminella.

Personen använder
olagligheter för att
skapa sig en identitet
och för att ändra sinnesstämning.

Ålder
8-15
Drivkrafter
Spänning
Kamrattryck

Ålder
16-23
Drivkrafter
Spänning
Habegär
Status
Droger
Varningssignaler
Känd av polisen
Kontakt med avancerat kriminella
Letar nya chanser till
brott

Personen har en
fast
förankrad
kriminell identitet. Kan inte
längre styra sitt
agerande. Avsvär
sig i perioder all
brottslighet men
återfaller.
Ålder
24-40
Drivkrafter
Rädsla
Makt
Kontroll
Ilska

Personen pendlar
mellan grandiositet och djupaste
skam. Drabbas av
psykiskt,
fysiskt
och socialt förfall.
Depressioner och
självmordstankar
är vanligt.
Ålder
>40
Drivkrafter
Rädsla
Habegär

Brott
Alla former av
destruktiv kriminalitet

Brott
Häleri
Småinbrott
Bedrägeri

Varningssignaler
Mycket skolk
Extremt våld
Frekventa
rymningar
hemifrån
Slagsmål med grova vapen
Pyromani
Brott
Snatteri
Väskryckning
Förstörelse
Bilstöld
Inbrott
Bränder

Brott
Grövre inbrott Narkotikabrott

(Bergström, 2012; Walters, 1990).
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Appendix 3.
Gränsvärden för PICTS
Gränsvärde M

Definition

< 40,00

Lågt

40,00-59,99
De tankemönster som ger
poäng > 50 anses finnas hos
den testade.

Medel

60,00-69,99

Högt

≥ 70,00

Mycket högt

Beskrivning
Klienten tar ansvar för
sina handlingar snarare
än att skylla på andra, förlägger förklaringar till
handlingar på egna val
snarare än omständigheter.
Det förekommer visst
rättfärdigande genom att
skylla på andra och omständigheter, men inte
mer än hos andra kriminella.
Klienten ser till yttre omständigheter för att förklara sitt beteende och
skyller på saker som sin
barndom, brottskamrater,
brottsoffer eller myndigheter.
Minimal insikt eftersom
klienten ser sig som ett offer för en negativ omgivning. Minimalt eget ansvar för sina handlingar.

(Bergström, 2010; Walters, 1990)
Gränsvärden för SOC
Gränsvärde M
27,00-51,99
52,00-68,99
69,00-72,99
73,00-85,99

Definition
Svag
Måttlig
Stark
Mycket stark

Extremvärde M
13,00-26,00
86,00-91,00

Definition
Värdet indikerar att individen missuppfattat frågorna eller inte svarat ärligt.
Värdet indikerar att individen missuppfattat frågorna eller inte svarat ärligt.
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(Antonovsky, 1993; Eriksson & Lindström, 2005; Pallant & Lae, 2002)
Specifika cut-off poäng och populationsnormer har inte etablerats för
SOC-13 (Simmons & Lehmann, 2013). I en studie av Antonovsky som
undersökte normativa data från publicerade studier varierade medelvärdet för SOC-13 mellan 55.0 till 68.7 (Antonovsky, 1993). Eriksson
och Lindström (2005) som jämförde resultaten från 127 forskningsrapporter fann att medelvärdet varierar mellan 35,39 till 77,60. Utifrån ett
community based sample på 439 personer fann Pallant och Lae (2002)
ett medelvärde på 60,8 poäng.
Gränsvärden för PANAS
Positiv affekt (PA)
Normal
PA
(+/- 1
SD)
26.140.5
≈2640

Hög PA

Mycket hög
PA

Låg PA

Mycket låg PA

Extremt låg
PA

>1 SD över
normalvariationen
40.6-47.7
≈41-47

>2 SD över
normalvariationen
47.8-50.0
(eg. 54.9)
≈48-50

>1 SD under
normalvariationen
26.0-18.9
≈26-18

>2 SD under
normalvariationen
18.8-11.7
≈19-12

>3 SD under
normalvariationen
11.6-10.0 (eg.
4.5)
≈11-10

Negativ affekt
Normal NA

Hög NA

Låg NA

>1 SD över
normalvariationen

Mycket hög
NA
>2 SD över
normalvariationen

Normalvariation
(-1SD –
+1SD)
11.2-23.6
≈11-23

23.7-29.8
≈24-29

29.9-36.0
≈30.0-36.0

11.1-10.0 (eg.
5.0)
≈11.0-10.0

>1 SD under
normalvariationen

Mycket låg
NA
>2 SD under
normalvariationen
-

Gränsvärden för PANAS har beräknats utifrån normvärden enligt Watson et al. (1988). PA (M=33,3, SD=7.2) NA (M=17,4, SD=6.2).
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Gränsvärden för QPD
Delfaktorer

Antal frågor

Pedagogisk
förmåga (P)
Terapeutisk
relation (T)

5

Metodik (M)
Totalpoäng

Kvalitetsvärde 1
0-2 p

Kvalitetsvärde 2
3-7 p

Kvalitetsvärde 3
8-12 p

Kvalitetsvärde 4
13-17 p

Kvalitetsvärde 5
18-20 p

4 (5 om anhöriga deltar)
5

0-2 p
(0-2 p)

3-5 p
(3-7 p)

6-9 p
(8-12 p)

10-13 p
(13-17 p)

14-16 p
(18-20 p)

0-2 p

3-7 p

8-12 p

13-17 p

18-20 p

14 (15) om
anhöriga
deltar

0-7 p
(0-8 p)

8-21 p
(9-22 p)

22-35 p
(23-37
p)

36-49 p
(38-52 p)

50-56 p
(53-60 p)

Gränsvärden för QPD har beräknats utifrån Bergström (2010).
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Licentiatuppsatsen representerar ett pilotprojekt som förväntas ge en första bild
av effekterna av behandling med kriminalitetsprogrammen ”Ett nytt vägval” för
ungdomar och ”Nya utmaningar” för vuxna män. Det övergripande syftet har
varit att bidra till evidensforskningen av kriminalitetsprogram som kombinerar
både ett risk- och skyddsfokus och som utvärderats inom missbruksvården.
I studie I (ungdomsstudien) visade resultatet att flerveckors individuell behandling
minskar det kriminella tänkandet, ökar känslan av sammanhang och minskar
brottsåterfallsfrekvensen. Studiens resultat är valida för individuell behandling
under 9 till 30 veckor för målgruppen svenska pojkar med en medelålder på
17 år i förkriminell och tidig fas av kriminalitet. I Studie II (vuxenstudien)
undersöktes den behandlingsform som kallas Valbo modellen som kombinerar
”Nya utmaningar” med tolvstegsbehandling. Efter att tolvstegsbehandlingens
inverkan på resultatet analyserats antas den största direkta förändringsfaktorn
vara behandlingen med ”Nya utmaningar”. Tolvstegsbehandlingen antas ha en
mer indirekt och långsiktig verkan och vara av betydelse för den känslomässiga
förankringen och hållbarheten i ett förändrat normsystem och ny livsstil. Studiens
resultat är valida för svenska män i 30 års-åldern i avancerad fas av kriminalitet.
Studierna utgör ett första steg mot att programmen ”Ett nytt vägval” och ”Nya
utmaningar” kan sägas motsvara dagens begrepp för evidens.

ISBN 978-91-7063-861-9 (tryck)
ISBN 978-91-7063-956-2 (pdf)
ISSN 1403-8099
LICENTIATUPPSATS | Karlstad University Studies | 2018:28

Sophia Lindblom | Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet | 2018:28

Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet

