
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlingsprogrammet 
ART i Kriminalvården  

Utvärdering av återfall i brott för   

programdeltagare 2003-2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvecklingsenheten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layout: Kriminalvårdens Utvecklingsenhet, 2011 
Tryckning: Kriminalvårdens Reprocentral, 2011 
 

Ytterligare exemplar kan beställas från förlaget   
 Beställningsnummer: 5087 
 

Hemsida: www.kriminalvarden.se 

 

http://www.kriminalvarden.se/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEHANDLINGSPROGRAMMET ART I 
KRIMINALVÅRDEN   

UTVÄRDERING AV ÅTERFALL I BROT T FÖR PROGRAMDELTAGARE 
2003-2006 

MARIA DANIELSSON, AXEL FORS & INGRID FREIJ 
UTVECKLINGSENHETEN 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................................................... 4 
FÖRORD................................................................................................................................................ 5 
SAMMANFATTNING ......................................................................................................................... 6 
BAKGRUND.......................................................................................................................................... 7 

PROGRAMVERKSAMHET I KRIMINALVÅRDEN ...................................................................................... 7 
BEHANDLINGSPROGRAMMET ART........................................................................................................ 8 
SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN .......................................................................................................... 14 

METOD................................................................................................................................................ 15 
KÄLLOR ............................................................................................................................................. 15 
URVAL............................................................................................................................................... 15 
STATISTISKA ANALYSER .................................................................................................................... 18 

RESULTAT ......................................................................................................................................... 19 
RISK FÖR ÅTERFALL I NÅGOT BROTT.................................................................................................. 19 
RISK FÖR ÅTERFALL I VÅLDSBROTT ................................................................................................... 22 

DISKUSSION ...................................................................................................................................... 26 
LITTERATURLISTA......................................................................................................................... 28 
BILAGA 1 ............................................................................................................................................ 31 

OJUSTERAD ANDEL ÅTERFALL I BEHANDLINGS- OCH JÄMFÖRELSEGRUPP .......................................... 31 
BILAGA 2 ............................................................................................................................................ 32 

ANALYS AV PÅVERKANSFAKTORER MELLAN BEHANDLINGS- OCH JÄMFÖRELSEGRUPP...................... 32 
BILAGA 3 ............................................................................................................................................ 34 

ANALYS AV PÅVERKANSFAKTORER INOM BEHANDLINGSGRUPP ........................................................ 34 
 
 
 

 
4



FÖRORD 

För Kriminalvården är det viktigt att utvärdera de satsningar som görs på utveckling och  
genomförande av nationella brotts- och missbruksprogram. Programutveckling har på-
gått fortlöpande sedan början av 2000-talet. Att utveckla, pröva och införa ny program-
verksamhet är ett långsiktigt och omfattande arbete. Brotts- och missbruksprogrammen 
ska även ackrediteras genom prövning av att god vetenskaplig standard hålls beträffande 
teoretisk grund och programmets omsättning i praktisk verksamhet. Ackrediteringen 
sker genom granskning från ledamöter i Kriminalvårdens vetenskapliga råd; experter 
inom olika vetenskapliga discipliner från universitet och högskolor. 
 
För närvarande används 13 ackrediterade program. Dessa program har således bedömts 
ha förutsättningar att – rätt genomförda – kunna bidra till att minska återfall i brott 
och/eller missbruk. Ett nästa steg är sedan att studera i vilken omfattning ett brotts- och 
missbruksprogram ger förväntade effekter på brottsåterfall, en av Kriminalvårdens allra 
viktigaste effektindikatorer. Ansvaret för utvärderingarna har utvecklingsenheten vid 
Kriminalvårdens huvudkontor. Ett flertal av Kriminalvårdens brotts- och missbrukspro-
gram har nu varit i drift så länge att tillräckligt många personer ska ha genomgått dem, 
vilket är en förutsättning för en meningsfull statistisk analys.  
 
Detta är en av flera planerade rapporter om programmen och redovisar resultaten från 
uppföljningen av grupprogrammet ART (Aggressive Replacement Training) såsom det 
används inom Kriminalvården. Rapporten har författats av Maria Danielsson, Axel Fors 
och Ingrid Freij från Kriminalvårdens utvecklingsenhet. Förutom författarna har profes-
sor Niklas Långström från Kriminalvårdens utvecklingsenhet och centralt sakkunnig i 
behandlingsfrågor inom Kriminalvården, Martin Lardén, bidragit med granskning av den 
vetenskapliga analysen och rapportens utformning.  
 
 
 
 
Martin Grann 
Professor, utvecklingschef 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna registerstudie var att i en kvasiexperimentell design undersöka om kli-
enters återfallsrisk minskar för dem som genomgått vuxenversionen av behandlingspro-
grammet Aggression Replacement Training (ART) inom svensk kriminalvård. Samtliga 
klienter som avslutat programmet åren 2003 till 2006 och frigivits från anstalt alternativt 
påbörjat en verkställighet inom frivården under perioden utgjorde behandlingsgruppen 
(n=523). Av klienterna i behandlingsgruppen fullföljde 59% hela programmet och 77% 
hade gått programmet på anstalt. Behandlingsgruppen jämfördes med en grupp beståen-
de av klienter som också lämnat Kriminalvården 2003 till 2006, till motsvarande andel 
som behandlingsgruppen dömts för våldsbrott i aktuell verkställighet men inte genom-
gått ART (n=2 615). Samtliga klienter var män och medelåldern var 25,4 år (behand-
lingsgrupp) och 34,6 år (jämförelsegrupp). Klienter i behandlingsgruppen följdes (retro-
spektivt) till ett eventuellt återfall från den dag de frigivits från anstalt alternativt avslutat 
ART inom frivården. Jämförelsegruppen följdes retrospektivt via register från frigivning 
från anstalt alternativt start på frivårdsverkställighet fram till ett eventuellt återfall. I ge-
nomsnitt följdes klienterna i undersökningen upp i 1,7 år (standardavvikelse: 1,4 år; in-
tervall: 0,0-4,7 år). 
 
För att jämföra gruppernas återfallsrisk användes analysmetoden Cox regression med 
vilken man statistiskt kan kontrollera för olika lång uppföljningstid och påverkansfakto-
rer, t.ex. brottsprofil och ålder, som kan skilja sig åt mellan grupperna redan innan be-
handling och påverka återfallsrisken. Separata regressionsanalyser utfördes för att under-
söka återfall i något brott och återfall i våldsbrott.  
 
Resultatet visade att behandlingsgruppen hade en statistiskt säkerställd ökad risk att åter-
falla i något brott i jämförelse med jämförelsegruppen (Hazard kvot [HK]=1,25; 95% 
KI: 1,07-1,46) och att risken ökade ytterligare i en jämförelse mellan enbart de klienter 
som avbrutit programmet i förtid och jämförelsegruppen (HK=1,43; 95% KI: 1,17-
1,76). Ingen statistisk signifikant skillnad i återfallsrisk i något brott kunde påvisas mellan 
den grupp klienter som fullföljt hela programmet och jämförelsegruppen. För återfall i 
våldsbrott återfanns en statistiskt säkerställd överrisk om 31% (HK=1,31; 95% KI: 1,07-
1,60) för hela behandlingsgruppen. Ingen skillnad i återfallsrisk i våldsbrott kunde påvi-
sas mellan den grupp klienter som fullföljt ART och jämförelsegruppen (HK=1,05; 95% 
KI: 0,81-1,35).  
 
Det verkar alltså som att de klienter som genomgått ART inte har en lägre risk att åter-
falla i vare sig något brott eller specifikt våldsbrottslighet än klienter som inte genomgått 
behandling. Eventuellt kan otydliga inklusions- och exklusionskriterier till programmet 
under den studerade perioden delvis förklara den uteblivna behandlingseffekten. Kom-
mande studier bör t.ex. hantera påverkan av klienternas motivation och risknivå på be-
handlingsdeltagande och återfall.  



BAKGRUND 

PROGRAMVERKSAMHET I KRIMINALVÅRDEN 

Kriminalvårdens främsta uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i sam-
hället.1 En del i detta är målsättningen att personer som döms för brott och genomför 
sin verkställighet i Kriminalvården efteråt ska vara bättre rustade att klara ett liv utan 
kriminalitet och droger. Denna målsättning sammanfattas i mottot ”Bättre ut”2.  
 
Ett steg mot detta mål är att enbart bedriva brotts- och missbruksrelaterade behand-
lingsprogram3 som i forskning visat sig minska återfall i brott, eller evidensbaserade pro-
gram. Detta innebär idealiskt att programmet undersökts i studier med god forsknings-
metodik4 och funnits ha brottsreducerande effekt.  
 
Som ett led i att kvalitetssäkra behandlingsverksamheten inom Kriminalvården prövas 
och granskas varje nytt behandlingsprogram av en ackrediteringspanel bestående av 
medlemmar från Kriminalvårdens vetenskapliga råd. För att ett program ska bli ackredi-
terat och därmed godkänt för användning krävs bland annat att: 
 

 Dokument som teori-, program-, bedömnings- och utvärderings-, ge-
nomförande- och programutbildningsmanualer utarbetats. 

 
 Det finns en tydlig, vetenskapligt förankrad förändringsmodell och att 

programmets fokus ligger på att minska dynamiska (föränderliga) riskfak-
torer för brottsåterfall. 

 
 Det säkerställs att programmet genomförs på rätt sätt, för rätt urval av 

klienter, av kompetent personal och att insatsen dokumenteras för att 
möjliggöra uppföljning och kvalitetssäkring. 

 
 Programmet utvärderas fortlöpande genom att klienter som har gått pro-

grammet följs upp beträffande återfall i brott och jämförs med en så lik-
artad klientgrupp som möjligt som inte har genomgått programmet. 

 

                                                      
1 Kriminalvården. (2006).  
2 Kriminalvården. (2007).  
3 I Kriminalvården talar man om påverkansprogram eller brotts- och missbruksrelaterade program. I inter-
nationell vetenskaplig litteratur används oftast begreppen ”offender treatment” eller ”offender rehabilita-
tion”, där ”treatment” är det begrepp som oftast används för att beskriva denna typ av påverkansprogram. 
Vi har valt att genomgående använda begreppen behandling och behandlingsprogram för att lättare kunna 
relatera våra resultat till ett internationellt sammanhang. 
4 Innefattar t.ex. slumpmässig fördelning av klienter till behandling respektive kontrollförhållanden, jäm-
förbara kontrollgrupper, samt hantering av skillnader mellan grupper innan behandling. 
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Inom Kriminalvården bedrivs idag ett tjugotal behandlingsprogram varav 135 är ackredi-
terade (2010-06-14). Sedan 2002 sker på Kriminalvårdens huvudkontor en nationell in-
samling och sammanställning av data utifrån behandlarnas dokumentation av klienter i 
behandlingsprogram.   
 
Utifrån dessa data har hittills fyra program utvärderats; missbruksprogrammen Våga 
Välja6 och Kriminalvårdens 12-stegsprogram7, samt de allmänna kriminalitetsprogram-
men Brotts-Brytet8 och One-to-One9. Man fann statistiskt säkerställda riskminskningar i 
återfall i något brott för de klientgrupper som hade fullföljt Våga Välja, Kriminalvårdens 
12-stegsprogram och One-to-One i jämförelse med jämförelsegrupper och kontrollerat 
för påverkansfaktorer. För Kriminalvårdens 12-stegsprogram återfanns det riskreduce-
rande sambandet även för hela behandlingsgruppen.   
 
Målsättningen är att samtliga ackrediterade program inom Kriminalvården löpande ska 
utvärderas med avseende på om de verkligen minskar risken för återfall i brott.   

BEHANDLINGSPROGRAMMET ART 
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ART (Aggression Replacement Training) är ett multimodalt manualbaserat behandlings-
program som ursprungligen utvecklades för att i gruppformat arbeta med ungdomar 
med en aggressionsproblematik. Programmet utvecklades i USA i mitten av 1980-talet 
och 1987 publicerades originalmanualen10. Författarna utvecklade metoden utifrån sin 
erfarenhet av arbete med utagerande ungdomar vid Centre for Research on Aggression i Syra-
cuse, USA. Programmets genomslagskraft har varit stort sedan starten i USA och ART 
används idag i öppenvård och slutenvård, på skolor, inom socialtjänst, ungdomsvård, 
psykiatri och kriminalvård i flera länder runt om i världen. Bland annat har programmet 
ackrediterats och används inom kriminalvården i England och Wales. I Sverige har pro-
grammet framförallt nått popularitet inom ungdomsvård och socialtjänst. En nyligen 
utgiven rapport11 visade att cirka hälften av de 35 ungdomshem som Statens Institu-
tionsstyrelse (SiS) ansvarar för använder ART i någon form och att mer än hälften av
Sveriges socialtjänstkontor regelbundet tillhandahåller ART i ungdomsgrupper inom 
öppenvården.     
 
En central utgångspunkt i ART är att aggressivitet är ett beteende som lärts in tidigt i 
livet, belönats och därför förstärkts men som också går att förändra. Att programmet är 
multimodalt innebär att det riktar sig mot olika aspekter av aggression: beteendemässiga, 
emotionella (känslomässiga) och kognitiva (tankemässiga). Programmet består utifrån 

 
5 De ackrediterade behandlingsprogrammen som används inom svensk Kriminalvård är: Aggression Re-
placement Training (ART), Beteende-Samtal-Förändring (BSF), Brotts-Brytet (BB), Enhanced Thinking 
Skills (ETS), Integrated Domestic Abuse Program (IDAP), One-To-One (OTO), Prime for Life (ackredi-
terat med villkor), Program for Reducing Individual Substance Misuse (PRISM), Relation och Samlevnad 
(ROS) grupp och individuellt, Våga Välja, Återfallspreventionsprogrammet samt Kriminalvårdens 12-
stegsprogram (ackrediterat med villkor). 
6 Danielsson, M., Dahlin, F., & Grann, M. (2008).  
7 Danielsson, M., Fors, A., & Freij, I. (2009a).  
8 Danielsson, M., Fors, A., & Freij, I. (2009b).   
9 Danielsson, M., Fors, A., & Freij, I. (2009c). 
10 Goldstein, A. P., & Glick, B. (1987). 
11 Kaunitz, C., & Strandberg, A. (2009). 

 



detta av tre komponenter: interpersonell färdighetsträning, ilskekontrollträning och moraliskt 
resonerande. Enligt utvecklarna kompletterar dessa delar varandra vilket ger en bättre och 
mer bestående effekt på (reduktion av) användning av våld och aggressivt beteende.  
 
Programmet har en övergripande utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi (KBT) och 
social inlärningsteori. Den senare teoribildningen utifrån Albert Banduras social kognitiv 
teori har framförallt påverkat den del av ART som kallas interpersonell färdighetsträning, vil-
ket utgör programmets beteendemässiga komponent. Denna komponent utvecklades av 
Goldstein själv och är i forskningslitteraturen känd som Structured Learning (Strukturerad 
inlärning). I denna del av metoden ska klienten förbättra sin förmåga att hantera olika 
interpersonella situationer eller möten med andra människor där konflikter tidigare har 
uppstått. Tanken är att klienten genom modellering av programledaren och rollspel ska 
lära sig olika färdigheter som han/hon kan använda i sociala samspel. I den interperso-
nella färdighetsträningen ska klienten lära sig sociala färdigheter inom sex områden: 
grundläggande sociala färdigheter, avancerade sociala färdigheter, färdigheter för att 
handskas med känslor, som alternativ till aggression, för att handskas med stress, samt 
planeringsfärdigheter. Exempel på färdigheter är att lära sig be om hjälp (färdighet nr. 9) 
och att hantera ett misslyckande (färdighet nr. 38). I originalmanualen rekommenderar 
författarna att man under programmet går igenom en färdighet per gruppsession eller 
över två sessioner. Sessionerna är här cirka en timme långa och en grupp inkluderar van-
ligen sex till åtta deltagare. Om man har en grupp med allvarligt utagerande ungdomar 
kan man behöva reducera antalet deltagare.   
 
Programmets emotionella komponent består av ilskekontrollträning, som hämtats från 
Feindlers ilskekontrollträning för ungdomar12. Feindler utgår i sin tur från Novacos ils-
kemodell13. I modellen beskrivs ilska som ett emotionellt tillstånd som har både fysiolo-
giska kännetecken, t.ex. muskelspänningar, och kognitiva sådana, tankemässiga för-
vrängningar t.ex. upplevd kränkning när sådan inte föreligger. Det emotionella tillståndet 
kommer som en reaktion på en miljömässig omständighet vilken i sin tur fungerar som 
en signal för att sätta igång den fysiologiska och kognitiva upphetsningen. Utifrån detta 
har en persons situationsuppfattning betydelse i ilskekontrollträning och klienterna ska i 
ART-gruppen lära sig identifiera situationer eller igångsättare (triggers) som kan leda till 
aggressivitet. De ska också lära sig känna igen tecken hos sig själva som talar om att en 
reaktion är på väg och olika tekniker att kunna hantera ilskan både genom alternativa sätt 
att reagera och genom tekniker för att kontrollera det egna beteendet. Ilskekontrollträ-
ningen består av tio gruppsessioner om cirka en timme där modellering och rollspel har 
viktiga funktioner. Varje session har ett specifikt tema och följer en tydlig struktur. Te-
mana är: introduktion, signaler och ilskedämpare, igångsättare, påminnelser, självutvärde-
ring, att tänka framåt, ilskebeteendecykeln och repetition.  
 
Den kognitiva delen om moraliskt resonerande i ART har sin grund i Gibbs neo-
kohlberianska teori om utveckling av moraliskt resonerande, alltså en utveckling av 
Kohlbergs14 teorier om moralisk utveckling och mognad. Enligt teorin kan man se ett 
samband mellan undermålig eller fördröjd moralutveckling och omoraliskt beteende, 
vilket ytterst innebär kriminellt beteende. Den moraliska utvecklingen sker successivt 
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12 Feindler, E. & Ecton, R. B. (1986). 
13 Novaco, R. W. (1975). 
14 Kohlberg, L. (ed.) (1973). 

 



genom fyra olika stadier genom att individen interagerar med individer som redan nått 
ett högre, moraliskt stadium och integrerar deras resonemang i sitt eget. I ART utsätts 
klienten för moraliska dilemman som presenteras och diskuteras i gruppen vilket ska öka 
den moraliska förmågan. I ART-originalmanualen användes Kohlbergs modell för trä-
ning av moraliskt resonerande som bygger på dyadiska diskussioner om olösbara mora-
liska dilemman. Här beskrivs den idealiska gruppen som bestående av 6-12 deltagare där 
flera moraliska stadier i följd ska vara representerade och där varje moraliskt stadium ska 
ha lika många representanter. I ART-manualens andra upplaga från 199815 används istäl-
let Gibbs modell för träning av moraliskt resonerande, där man bland annat tydliggjort 
diskussionsunderlagen så att varje moraliskt dilemma har en korrekt lösning. I den nya 
upplagan ska inte gruppdeltagarna argumentera parvis mot varandra utan istället tillsam-
mans diskutera sig fram till en gemensam lösning för gruppen.  

ART INOM SVENSK KRIMINALVÅRD 

ART har använts inom Kriminalvården sedan 2000. Programmet ackrediterades 2005 
och används idag inom svensk kriminalvård på anstalt och i frivård. Förutom program-
mets teorimanual16 finns specifika programmanualer för varje del (interpersonell färdig-
hetsträning, ilskekontrollträning och moraliskt resonerade)17 av programmet. I syfte att 
förstärka och bibehålla motivation och beteendeförändringar har författarna i program-
manualerna lagt till tekniker som bygger på motiverande samtal (MI)18.   
 
Inom Kriminalvården används ART främst för klienter dömda för våldsbrott. En klient 
som inte dömts för våldsbrott kan inkluderas om han eller hon har uppvisat en aggressi-
vitetsproblematik. Klienten ska då ha uppvisat ett mönster med våldsamt beteende och 
svårighet att behärska sig under en längre period och i olika sitationer. Ett ytterligare 
inklusionskriterium är att klienten själv ska uppleva sin aggressivitet som ett problem och 
ha en vilja att förändra sitt beteende. Endast klienter som bedömts ha medelhög eller 
hög risk för återfall i våldsamt beteende bör gå i ART. Oftast erbjuds inte klienter som 
dömts för sexualbrott eller relationsvåld ART-programmet eftersom det för dessa klient-
grupper finns brottsspecifika behandlingsprogram19 inom Kriminalvården. Klienter kan 
också exkluderas om de bedöms ha betydande psykisk ohälsa eller betydande svårigheter 
att förstå/tala svenska vilket skulle kunna försämra behandlingsmottagligheten (respon-
siviteten20). Även klienter på anstalt med kortare verkställighet än tre månader exkluderas 
eftersom klienten då inte hinner genomgå hela programmet.  
 
Inom svensk kriminalvård går man parallellt igenom de tre delkomponenterna (interper-
sonell färdighetsträning, ilskekontrollträning och moraliskt resonerande) i grupper om 
maximalt sju personer. Grupperna är slutna och medger alltså inte ett löpande intag. 
Programmet pågår under tio veckors tid med tre träffar per vecka, en träff per delkom-
ponent. Varje träff pågår under cirka tre timmar. Sammanlagt kan en klient som fullföljer 
ART-programmet alltså delta i gruppbehandling under 90 timmar.  
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15 Goldstein, A. P., Glick, B., & Gibbs, J. C. (1998). 
16 Jönsson, E., & Nilson, I. (2006a). 
17 Jönsson, E., & Nilson, I. (2006b), Jönsson, E., & Nilson, I. (2006c), Jönsson, E., & Nilson, I. (2006d). 
18 Miller, W. R., & Rollnick, S. (2003). 
19 Relation och Samlevnad (ROS) och Integrated Domestic Abuse Program (IDAP). 
20 Andrews, D.A., & Bonta, J. (4th ed.) (2006). 

 



 
Varje lektionsträff är uppbyggd enligt samma mönster. Man inleder med att gå igenom 
agendan för dagens lektion och därefter går man igenom syfte och mål med lektionen. 
Dessa delar tar sammanlagt cirka femton minuter. Under lektionen för interpersonell 
färdighetsträning och ilskekontrollträning gör man sedan en repetition av förra lektionen 
och därpå följer proceduren för den specifika delkomponenten vilket pågår under cirka 
135 minuter. Proceduren för interpersonell färdighetsträning och ilskekontrollträning har 
tio punkter eller steg vilka är: 1) redovisning av föregående lektions hemuppgift, 2) be-
skrivning av dagens färdighet/ilskesteg, 3) modellering, 4) identifiering av träningsbehov 
hos varje deltagare, 5) val av aktör för rollspel, 6) beskrivning av situation, 7) genomfö-
rande av rollspel, 8) återkoppling av rollspelet, 9) hemuppgift till nästa lektion samt 10) 
val av aktör för nästa rollspel varefter proceduren börjar om från steg sex.  
 
Proceduren för moraliskt resonerande har sex punkter eller steg: 1) redovisning av före-
gående lektions hemuppgift21, 2) presentation av dagens tema, 3) deltagarna ger exempel 
på egna liknande situationer, 4) diskussion av dagens dilemma, 5) återkoppling till delta-
garnas egna liknande situation samt 6) hemuppgift. Varje lektion avslutas med deltagar-
nas önskemål där klienterna kan ta upp egna punkter till agendan, en sammanfattning av 
dagens lektion (hålls av deltagarna) och kort information från programledarna om nästa 
lektion.   

TIDIGARE FORSKNING OM ART 

De första utvärderingsstudierna av ART utfördes av programutvecklarna i slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet inom ramen för deras ordinarie arbete med utageran-
de ungdomar i staten New York. Två av dessa utvärderingar redovisas i originalmanua-
len22, en utförd på en öppen institution för kriminella pojkar (14-17 år) och en i sluten-
vård. Deltagarna i den senare studien var samtliga pojkar/unga män i åldern 13-21 år 
som tidigare begått grova brott. Effekten av att ha genomgått programmet mättes i stu-
dierna i jämförelser mellan behandlings- och kontrollgrupp genom förändring mellan 
för- och eftertest av sociala färdigheter och moraliskt resonerande samt utagerande bete-
ende på institutionen. Resultatet från den första studien kunde påvisa skillnader mellan 
ART-deltagare och kontroller i sociala färdigheter och utagerande beteende men inte i 
moraliskt resonerande medan man i den andra studien fann att ART påverkade kompe-
tensen i sociala färdigheter och moraliskt resonerande men inte påverkade beteende. I 
andra studier har samma författare23 tittat på effekter efter 3-12 månader av ART hos 
ungdomar med känd kriminalitet och funnit att de som på institution eller i öppenvård 
genomgått ART hade en lägre andel återarresteringar än ungdomar som inte genomgått 
programmet.        
 
2009 utkom en svensk kunskapsöversikt om ART24. Syftet var att beskriva i vilken form 
och omfattning ART finns att tillgå inom socialtjänstens öppenvård men rapporten in-
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21 Den allra första lektionen i moraliskt resonerande inleds istället med en introduktion där programledarna 
ska hålla en öppen diskussion med gruppdeltagarna utifrån begreppet moral. De ska också gå igenom 
moralutveckling enligt Kohlbergs modell och kognitiva förvrängningar.   
22 Goldstein, A. P., & Glick, B. (1987). 
23 Goldstein, A. P., m. fl. (1989), Goldstein, A. P., m. fl. (1994), Leeman, L. W., Gibbs, J. C., & Fuller, D. 
(1993). 
24 Kaunitz, C., & Strandberg, A. (2009). 

 



nehåller också en genomgång av primärstudier när det gäller effekterna av ART för ung-
domar mellan 11 och 21 år. Förutom studier utförda av utvecklarna till ART (se ovan) 
beskrivs i rapporten fem andra publicerade experimentella och kvasiexperimentella ve-
tenskapliga studier av effekterna av ART i olika ungdomsgrupper. I tre av dessa25 åter-
fanns inga statistiskt säkerställda förbättringar i social förmåga eller kriminellt beteende 
för ungdomar som genomgått ART i jämförelse med kontrollgrupp eller mellan för- och 
eftertest inom behandlingsgrupperna. I en uppföljningsstudie26 återfanns inga skillnader i 
återfallsfrekvens mellan behandlings- och kontrollgrupper sex månader efter behandling-
en. Efter 18 månader återfanns en statistisk säkerställd skillnad i återfallsfrekvens med 
fördel för en ART-behandlad ungdomsgrupp. Denna skillnad stod sig enbart om man 
tittade på den behandlade grupp där ART-tränaren bedömts som mycket kompetent att 
utföra behandlingen, vilket framförallt innebar att tränaren hade följt manualen väl. En 
behandlad grupp där ART-tränare bedömts följa ART-manualen i mindre utsträckning 
återföll i lika stor utsträckning som kontrollgruppen. I ytterligare en studie27 fann förfat-
tarna att en grupp ungdomar som på behandlingshem genomgått ART skiljde sig åt från 
en kontrollgrupp vad gällde kunskap kring sociala färdigheter men inte i observerat (ne-
gativt) beteende.  
 
Sammanfattningsvis skriver författarna till kunskapsöversikten att forskningsstödet för 
ART som behandlingsprogram för ungdomar är svårtolkat och motsägelsefullt då vissa 
studier visar på positiva effekter och andra inte. Några studier har klara metodologiska 
brister och saknar en tydligt redovisad metod- och/eller resultatdel vilket gör dem svåra 
att bedöma. En förklaring till de skilda resultaten kan vara olika hög grad av programin-
tegritet (hur väl programledarna följer manualen) mellan studierna. Författarna till över-
sikten menar att ART utifrån kunskapsöversikten inte bör kallas en evidensbaserad me-
tod och att fler effektstudier utförda av oberoende forskargrupper (och inte av ART-
utvecklarna själva) krävs.28 
 
I en aktuell svensk kvasiexperimentell studie29 jämförde man ungdomar från två av SiS 
behandlingsavdelningar som arbetade med ART-programmet kombinerat med teckene-
konomi30 med ungdomar från två avdelningar där ART inte ingick som en del i behand-
lingen. Man fann inga skillnader i antal nya domar eller misstankar om nya brott efter 
utskrivning. Författarna diskuterar om ett mer individualiserat behandlingssynsätt där 
ART endast erbjuds motiverade ungdomar kanske skulle ge andra resultat. 
 
För äldre målgrupper har ART utvärderats i en engelsk studie31 från 2008 med en grupp 
vuxna (medelålder 28 år), manliga klienter inom frivården i England och Wales. Studien 
hade en kvasiexperimentell design där 53 klienter som dömts för våldsbrott och av fri-
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25 Gundersen, K., & Svartdal, F. (2006), Holmqvist, R., Hill, T., & Lang, A. (2005), Moynahan, L., & 
Stromgren, B (2005).   
26 Barnoski, R. (2004). 
27 Coleman, M., Pfeiffer, S., & Oakland, T. (1992). 
28 Kaunitz, C., & Strandberg, A. (2009). 
29 Holmqvist, R., Hill, T., & Lang, A. (2009). 
30 Teckenekonomi är ett motivations- och styrsystem där man använder belöningspoäng för att förstärka 
önskat och minska oönskat beteende. Klienterna tjänar poäng vilket leder till förmåner t.ex. i form av 
permissioner genom att uppvisa positivt beteende och förlorar förmåner om de uppvisar negativt beteen-
de.    
31 Hatcher, R. M., m. fl. (2008). Se även Hollin, C. R., m. fl. (2005). 

 



vårdspersonal utifrån risknivå rekommenderats att genomgå en vuxenversion av ART 
matchades på ett antal kriminogena faktorer med 53 våldsbrottsdömda klienter som inte 
genomgått programmet under sin frivårdspåföljd. Femton personer fullföljde hela pro-
grammet medan tretton avbröt sitt deltagande. Resterande 25 klienter påbörjade aldrig 
programmet trots rekommendation från frivårdspersonal. Samtliga klienter följdes upp i 
tio månader. Resultatet visade på lägre återfall i något brott för klienter som fullföljt 
ART men en förhöjd risk att återfalla för dem som påbörjat programmet men avbrutit 
jämfört med matchade kontroller. Skillnaderna mellan behandlings- och jämförelsegrupp 
gick inte att säkerställa statistiskt. En svaghet i studien, förutom låg power, är att man 
inte kontrollerade för faktorer som kan påverka en klients beslut att i förtid avbryta ett 
program varför det blir svårt att egentligen säga vad som var en effekt av programmet 
och vad som berodde på andra skillnader mellan grupperna.  
 
2007 publicerade det engelska justitiedepartementet en systematisk översikt32 av interna-
tionell forskning på området effektiva interventioner för vuxna, manliga förövare av 
våldsbrott. Elva studier befanns hålla tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att inklude-
ras i översikten. Studier som tittat på interventioner riktade mot förövare dömda för 
relationsvåld eller sexualbrott exkluderades liksom studier där klienterna bedömts lida av 
en psykisk störning. En av de inkluderade studierna tittade specifikt på ART i frivård (se 
Hatcher, m. fl., 2008) och en annan utvärderade ett elektroniskt övervakningssystem. 
Ytterligare en studie undersökte effekten av ett kortare MI-samtal för klienter i frivård. 
Övriga utvärderingar handlade om fängelsebaserade behandlingsprogram där ilskekon-
trollträning och kognitiv färdighetsträning ingick. Det genomsnittliga effektmåttet över 
alla studier för återfall i något brott indikerade att interventioner riktade mot våldsför-
övare reducerade återfall i något brott till mellan åtta och elva procent. Motsvarade re-
duktion för återfall i våldsbrott skulle vara mellan sju och åtta procent. Vissa komponen-
ter hos programmet såsom programinnehåll- och genomförande (behandlingsintensitet) 
verkade ha ett samband med brottsreduceringen.   
 
Flera systematiska översikter under senare år har undersökt KBT-programs inverkan på 
kriminellt beteende och återfallsrisk och funnit återfallsreducerande effekter.33 I en meta-
analys34 av 58 studier analyserades vilka komponenter i KBT-program som har starkast 
samband med behandlingens effekt på återfall i något brott. Metaanalysen inkluderade 
studier med vuxna och unga klientgrupper, inom öppen och sluten vård. Generellt hade 
individer som genomgått KBT-program 53 % större chans att inte återfalla jämfört med 
dem som inte genomgått något program (oddskvot=1,53, p<0,001), dvs. de som inte 
genomgått behandling hade en måttligt förhöjd, statistiskt säkerställd, överrisk att återfal-
la i något brott. Programledare med god utbildning i programmet, en god implemente-
ring35 och fokus på ilskekontrollträning och konflikthantering (men inte på offerempati 
eller beteendemodifierande tekniker i sig) verkade öka behandlingens återfallsförebyg-
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32 Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2007). 
33 Till exempel Armelius, B-Å., & Andreassen, T. H., (2007), Landerberg, N. A., & Lipsey, M. W., (2005), 
Pearson, F., S., m. fl. (2002), Wilson, D. B.,  Bouffard, L. A., & MacKenzie, D. L. (2005). 
34 Lipsey, M. W., Landenberger, N. A., & Wilson, S. J. (2007).    
35 ”Begreppet implementering omfattar de procedurer som används för att införa nya metoder eller ny 
kunskap i en verksamhet, och säkerställa att metoderna eller kunskaperna kommer att finnas kvar under 
tillräckligt lång tid, för att ge en effekt. Implementering omfattar därför de strategier som används för att 
förankra och kvalitetssäkra insatserna från beslut till genomförande.” (Holmberg, R., & Fridell, M. [2006, 
sid. 8]).   

 



gande effekt. Ett intressant resultat från metaanalysen var att ett programs popularitet 
inte hade något samband med återfall utan att styrkan (dvs. det som reducerar återfall) 
snarare ligger hos vissa specifika programkomponenter. ART ingick som ett enskilt pro-
gram i metaanalysen men hade i sig själv inget statistiskt säkerställt samband med minsk-
ning av återfall.   
 
ART inom svensk kriminalvård har tidigare inte utvärderats med någon återfallsstudie. 
Programmets eventuella påverkan på empati och kriminella attityder undersöktes i en 
kandidatexamensuppsats från 200536 där inga signifikanta skillnader mellan en grupp 
anstalts- och frivårdsklienter (n=13) som påbörjat ART och en jämförelsegrupp med 
anstaltsklienter (n=17) kunde påvisas på för- och eftertest.  

SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN  

Syftet med denna undersökning var att pröva om personer som inom Kriminalvården 
har påbörjat behandlingsprogrammet ART skiljer sig i återfallsrisk ifrån en jämförelse-
grupp bestående av en grupp Kriminalvårdsklienter som inte har genomgått detta pro-
gram eller något av Kriminalvårdens övriga nationella program. En första hypotes var att 
klienter som fullföljt programmet återfaller i brott i lägre utsträckning. En andra hypotes 
var att effekten för återfallsrisk i våldsbrott skulle vara starkare än effekten för återfalls-
risk i övrig brottslighet, dvs. att skillnaden i återfallsrisk mellan kontroll- och behand-
lingsgrupp skulle vara tydligare för våldsbrott. 
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36 Raduta, S., & Frez Segovia, N. (2005). 

 



METOD 

KÄLLOR 

Denna undersökning bygger på registerdata, information som tidigare samlats in av olika 
skäl och som i efterhand analyseras i forskningssyfte. 37 De register som har använts är: 
 
• Kriminalvårdsregistret (KVR) för information om klienternas brottsprofil och på-

följder. 
• Klientinformationssystemet KLAS-KVA och Kriminalvårdens ASI38-databas för 

skattning av klienternas alkohol- och narkotikaanvändning. 
 
Dessutom använde vi de uppgifter som behandlare inom Kriminalvården sedan novem-
ber 2002 fortlöpande registrerat om varje enskild klient som genomgått behandlingspro-
gram. Dessa uppgifter har registrerats i Kriminalvårdens interna databaser utifrån för 
syftet särskilt framtagna blanketter. 

URVAL 

För att vara aktuell för undersökningen skulle klienterna i både behandlings- och jämfö-
relsegruppen ha frigivits från en anstalt eller påbörjat en verkställighet i frivården inom 
Kriminalvården mellan datumen 2003-01-01 och 2006-12-31. En klient som exempelvis 
avtjänat en längre verkställighet på anstalt och frigivits i början av 2003 ingick således i 
studien. Den person som påbörjat sin verkställighet inom perioden men frigavs under 
2007 eller senare ingick däremot inte i studien. Vi har inte haft tillgång till systematiskt 
insamlad och därför användbar information om en klient genomgått behandlingspro-
gram eller annat påverkansarbete före eller efter den aktuella undersökningsperioden. 
Detta gäller både inom och utanför Kriminalvården.  

BEHANDLINGSGRUPP 

I behandlingsgruppen ingick samtliga klienter som i Kriminalvårdens regi (på anstalt eller 
inom frivård) avslutat behandlingsprogrammet ART mellan 2003-01-01 och 2006-12-31 
och som också frigivits från anstalt eller påbörjat en frivårdspåföljd mellan dessa datum. 
I de fall en klient deltagit i programmet mer än en gång under perioden valdes den första 
programomgången. Klienterna kunde också ha gått andra program i Kriminalvårdens 
regi under perioden. Behandlingsgruppen bestod ursprungligen av totalt 535 personer, 
varav 523 (98%) var män. På grund av det låga antalet kvinnor i studien utesluts dessa 
från de kommande analyserna.  
                                                      
37 För mer information om användandet av registerdata i svensk forskning se Otterblad Olausson, P., 
Spetz, C. L., & Rosén, M. (2004). 
38 ASI står för Addiction Severity Index. ASI-intervjun är ett strukturerat bedömningsinstrument som innehål-
ler 180 frågor relevanta för att belysa en klients missbruksproblem. Inom Kriminalvården används ASI-
intervjun som ett hjälpmedel i verkställighetsplanering och dokumentation. Instrumentet utvecklades i 
USA av Thomas McLellan. 
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Den slutliga behandlingsgruppen bestod således av 523 personer, samtliga män. Majori-
teten av dessa (354 personer eller 68%) var villkorligt frigivna med övervakning efter att 
ha avtjänat tid på anstalt. Den näst största gruppen utgjordes av 86 klienter (16%) som 
dömts till skyddstillsyn. I behandlingsgruppen hade 393 personer (75%) dömts för 
våldsbrott39 i aktuell verkställighet. Medelåldern för klienterna i behandlingsgruppen var 
25,4 år (standardavvikelse: 7,0 år; intervall: 17,0-56,0 år). Klienter som hade avtjänat tid 
på anstalt inom Kriminalvården hade i genomsnitt vistats på anstalt i 1,3 år40 (standard-
avvikelse: 1,0 år; intervall: 0,1-5,3 år).  
 
Av den totala behandlingsgruppen hade 309 klienter (59%) bedömts av programledarna 
som att de hade fullföljt ART medan 214 bedömdes ha avbrutit programmet. I medeltal 
hade programledarna redovisat att de klienter som bedömdes ha fullföljt ART deltagit i 
24 gruppmöten om sammanlagt 59 timmar och tre individuella möten. De klienter som 
var registrerade som att de hade avbrutit programmet hade i genomsnitt genomgått åtta 
gruppmöten om sammanlagt 18 timmar och två individuella möten. 41 Majoriteten av 
klienterna (402 personer eller 77%) hade genomgått ART på anstalt.  

JÄMFÖRELSEGRUPP 

Jämförelsegruppen utgjordes av alla klienter som frigavs från anstalt alternativt påbörjade 
en frivårdsverkställighet inom Kriminalvården mellan 2003-01-01 och 2006-12-31 och 
som uppfyllde följande kriterier:  
 

• Att de var män. 
 

• Att de under perioden inte påbörjat något annat av Kriminalvårdens nationella 
program. Om en klient haft flera verkställigheter under perioden valdes den för-
sta. 

 
• Att de som dömts till en fängelsepåföljd under den aktuella tidsperioden vistats 

på anstalt inom Kriminalvården i minst 12 veckor (för att möjliggöra program-
deltagande). 

 
Jämförelsegruppen bestod ursprungligen av cirka 26 000 personer som uppfyllde ovan-
stående kriterier. Ur denna grupp gjordes ett stratifierat urval på indexbrott (våld/icke-
våld) och narkotikamissbruk (uppgift saknas/ingen missbruksproblematik/inget gravt 
missbruk/gravt missbruk) för att matcha behandlingsgruppens andel personer med dessa 
karaktäristika inom varje grupp.  Jämförelsegruppen bestod slutligen av 2 615 personer. 
Medelåldern var 34,6 år (standardavvikelse: 11,6 år; intervall: 15,0-76,0 år). För de klien-
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39 Inklusive rån och sexualbrott.   
40 Antal dagar i anstalt eller antal år i anstalt används genomgående i denna undersökning istället för ut-
dömd strafftid eftersom dagar/år i anstalt även avspeglar andra faktorer t.ex. om klienten har varit häktad 
under en lång tidsperiod eller av någon anledning inte har avtjänat sin dom på anstalt. 
41 För 31 av klienterna (6%) saknades uppgift om programledarnas bedömning av om klienten avbrutit 
eller fullföljt programmet. Författarna har då gjort denna bedömning i efterhand så att klienter som ge-
nomgått minst 24 gruppmöten på sammanlagt minst 50 timmar samt deltagit kontinuerligt, bedömdes som 
fullföljda. Övriga klienter bedömdes ha avbrutit programmet.    

 



ter som avtjänat tid på anstalt var den genomsnittliga anstaltstiden 0,9 år (standaravvikel-
se: 1,1 år; intervall: 0,2-14,0 år).  

ÅTERFALL I NÅGOT BROTT 

Återfall i något brott definierades som datum för första brott under uppföljningsperio-
den. Brottet måste finnas i en dom som lett till kriminalvårdspåföljd som vunnit laga 
kraft samt registrerats i KVR senast 2007-10-01.  

ÅTERFALL I VÅLDSBROTT 

Återfall i våldsbrott definierades som datum för första våldsbrott under uppföljningspe-
rioden. Brottet måste finnas i en dom som lett till kriminalvårdspåföljd som vunnit laga 
kraft samt registrerats i KVR senast 2007-10-01. Som våldsbrott menas här mord, dråp, 
mordbrand, misshandel, rån, grov kvinnofridskränkning/ fridskränkning, ofredande, 
olaga hot, olaga tvång, människorov, olaga frihetsberövande, hot mot tjänsteman, våld 
mot tjänsteman samt försöksbrotten och de fall när brottet anses vara grovt. Vi har ock-
så valt att inbegripa sexualbrott i definitionen av våldsbrott. Detta inkluderar barnporno-
grafibrott men exkluderar köp av sexuella tjänster42.  

UPPFÖLJNING  
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För behandlingsgruppen startade uppföljningstiden den dag de frigavs från anstalt eller 
avslutade behandlingsprogrammet ART inom frivården. Uppföljningstiden för behand-
lingsgruppen sträckte sig till ett eventuellt återfall i lagfört brott (något brott alternativt 
våldsbrott), dödsfall eller som längst till och med 2007-09-01. I genomsnitt var uppfölj-
ningstiden för klienterna i behandlingsgruppen 1,3 år (standardavvikelse: 1,2 år; intervall: 
0,043-4,4 år) för återfall i något brott. Den genomsnittliga uppföljningstiden för klienter-
na i behandlingsgruppen för återfall i våldsbrott var 1,8 år (standardavvikelse: 1,2 år; 
intervall: 0,0 – 4,5 
 
Jämförelsegruppen följdes upp retrospektivt via registerdata från den dag de frigavs från 
anstalt eller inledde en frivårdsverkställighet. Uppföljningstiden för klienter i jämförelse-
gruppen sträckte sig till ett eventuellt återfall i lagfört brott (något brott alternativt vålds-
brott), dödsfall eller som längst till och med 2007-09-01. I undersökningen varierade 
uppföljningstiden för klienterna i jämförelsegruppen mellan 0,0 och 4,7 år (medelvärde: 
1,8 år; standardavvikelse: 1,4 år) för återfall i något brott och mellan 0,0 och 4,7 år för 
återfall i våldsbrott (medelvärde: 2,3 år; standardavvikelse 1,3 år).  
 

 

 
42 Detta då köp av sexuella tjänster inte räknas som ett lagbrott i de flesta länder. 
43 0,0 år innebär att vissa klienter återföll samma dag som behandlingen avslutades eller avbröts, respektive 
uppföljningstiden inleddes. 
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STATISTISKA ANALYSER  

Ett första steg i jämförande analyser av återfallsrisk mellan två grupper (jämförelsegrupp 
och behandlingsgrupp), som i denna s.k. kvasiexperimentella studie, är att jämföra ande-
len återfall i den ena gruppen med andelen återfall i den andra. Det värde man då får är 
en grov ojusterad uppskattning av den ökade eller minskade risken att återfalla. Ett stort 
problem med en sådan jämförelse är att den inte tar hänsyn till andra kända riskfaktorer 
för återfall i brott som oftast skiljer sig åt mellan behandlings- och jämförelsegrupp re-
dan innan behandlingen. 44 
 
Det är helt nödvändigt att ta hänsyn till faktorer som ålder, kön, missbruk, omfattning 
och typ av tidigare brottslighet etc. i analyserna då dessa är kopplade till återfallrisk. An-
nars riskerar man att tolka skillnader i återfall mellan behandlings- och jämförelsegrupp 
som en konsekvens av behandlingen, när de snarare beror på faktorer som fanns där 
redan innan behandling. Detta gäller framförallt i studier av klienter som inte fördelats 
slumpmässigt (randomiserats) till behandlings- och jämförelsegrupp. 
 
För de statistiska analyserna i denna undersökning användes därför Cox regression, en ana-
lysmetod som tar hänsyn till andra påverkansfaktorer (på engelska kallade ”confoun-
ding” faktorer eller ”confounders”). Kännetecknande för en sådan faktor är att den sam-
varierar eller korrelerar (positivt eller negativt) med både den beroende variabeln (dvs. 
det man vill undersöka förekomst av - här återfall i brott) och den oberoende variabeln 
(dvs. det man vill testa effekten av - här behandling). De påverkansfaktorer som analyse-
rades och valdes ut till Cox regressionerna i denna studie beskrivs närmare i Bilagorna 1 
och 2. Ytterligare en fördel med att använda Cox regression är att den tar hänsyn till 
olika långa uppföljningstider som annars också skulle kunna förvränga resultaten.  
 
Cox regression ger ett kvantitativt mått på samband eller risk som kallas hazardkvot 
(HK). En hazardkvot på 1 innebär att de båda grupperna är lika och inte skiljer sig åt i 
återfallsrisk, kontrollerat för de eventuellt övriga faktorer som ingår i analysen. Ett värde 
under 1 innebär att den behandlade gruppen har en lägre återfallsrisk än jämförelsegrup-
pen, medan en hazardkvot över 1 innebär en förhöjd återfallrisk för den behandlade 
gruppen jämfört med jämförelsegruppen. För att beskriva precisionen i hazardkvoten 
används ett 95-procentigt konfidensintervall (95 % KI) där det sanna värdet med 95 
procents sannolikhet ligger inom intervallet. Hazardkvoten är signifikant på 95-
procentsnivån om konfidensintervallet inte innehåller värdet 1.      
 
De statistiska analyserna utfördes i programmet SAS® version 9.1.3. 

 
44 Andrews, D.A., & Bonta, J. (4th ed.) (2006). 



RESULTAT 

RISK FÖR ÅTERFALL I NÅGOT BROTT 

Tabell 1:1a i Bilaga 1 visar andelen klienter som återfallit i något brott bland klienter som 
påbörjat behandlingsprogrammet ART och motsvarande andel för den grupp som inte 
genomgått programmet. Man kan också utläsa andelen återfall för den grupp klienter 
som fullföljt hela programmet och för de klienter som avbrutit sitt programdeltagande 
inom behandlingsgruppen.  
 
För att undersöka om skillnaden i återfallsfrekvens är en effekt av programdeltagande 
undersöktes inledningsvis samtliga påverkansfaktorer i Bilaga 2 var för sig i förhållande 
till dels behandlingsgrupp kontra jämförelsegrupp, dels till återfall i något brott. Endast 
de faktorer som skiljde sig åt mellan grupperna med 95% säkerhet togs med i den efter-
följande multivariata analysen.  
 
Det fanns bland annat ingen skillnad på gruppnivå mellan behandlings- och jämförelse-
grupp i andel klienter med nordiskt medborgarskap, eller om de varit dömda för övriga 
förmögenhetsbrott (inte tillgreppsbrott) eller trafikbrott. Behandlingsgruppen hade ofta-
re dömts för rån, tillgreppsbrott och narkotikabrott/varusmuggling medan fler klienter i 
jämförelsegruppen tidigare dömts för sexualbrott. Mellan den grupp klienter som återfal-
lit i något brott och den grupp som inte återfallit återfanns statistiskt signifikanta skillna-
der mellan grupperna på samtliga påverkansfaktorer utom faktorn påföljd: skyddstillsyn. 
 
Resultatet av Cox regressionen i tabell 1 visar att de klienter som påbörjat behandlings-
programmet ART har en överrisk att återfalla i något brott på 25 % i jämförelse med de 
klienter som inte påbörjat ART (HK = 1,25; 95% KI: 1,07-1,46). Denna överrisk är sta-
tistisk säkerställd (konfidensintervallet innehåller inte 1) och i analysen hanteras påverkan 
från de faktorer som skiljde sig åt mellan behandlings- och jämförelsegrupp samt mellan 
återfalls- och icke-återfallsgrupp.    
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Tabell 1. Risk för återfall i något brott för de klienter som har påbörjat behandlingsprogram-
met ART inom Kriminalvården 2003-2006 jämfört med jämförelsegruppen, justerad för övriga 
uppmätta påverkansfaktorer i en multivariat Cox regressionsmodell. 
 

Undersökt faktor 

 
Justerad 

hazardkvot 
95 % 

konfidensintervall 
Påbörjat behandlingsprogrammet ART 1,25* 1,07 – 1,46 

 
Not: 

*Signifikant effektstorlek (5%-nivå). 
 
Modellen är justerad för påverkansfaktorerna ålder, tid i anstalt, påföljd: fängelse, påföljd: villkorlig frigivning 
med övervakning och utvisning i dom samt för tidigare brott narkotikabrott/varusmuggling, sexualbrott, rån 
(även grovt) och tillgreppsbrott. 
 
Faktorerna antal tidigare verkställigheter, nordiskt medborgarskap, påföljd: skyddstillsyn samt tidigare brott 
våldsbrott, övriga förmögenhetsbrott, brott mot allmänhet och stat, rattfylleri (även grovt), trafikbrott (ej rattfyl-
leri) och övriga brott prövades också initialt men uteslöts ur analysen då de inte skilde sig åt signifikant mel-
lan behandlings- och jämförelsegrupperna respektive mellan dem som återföll och inte i något brott (jfr Bila-
ga 1). 
 
Tid i anstalt används genomgående i stället för utdömd strafftid eftersom detta även avspeglar om klienten 
har varit häktad under en lång tidsperiod eller av någon anledning inte har avtjänat sin dom på anstalt. Klien-
ter som enbart verkställt påföljd inom frivården har ingen tid i anstalt, dvs. värdet 0 på denna variabel. 
 
Antal tidigare verkställigheter definieras som antal tidigare kriminalvårdsverkställigheter under de senaste 
fem åren före aktuell verkställighet.    
 
Tidigare brott definieras som förekomst av brott i de senaste fem årens verkställigheter (före aktuell verkstäl-
lighet). En person kan ha lagförts för brott i mer än en brottskategori. 
 

 
Tabell 2 visar resultatet av en Cox regressionsanalys med enbart de 309 klienter som 
fullföljt ART och jämförelsegruppen. De klienter som fullföljt behandlingsprogrammet 
ART har en hazardkvot på 1,10 (95% KI: 0,91-1,34), det vill säga det finns ingen statis-
tisk säkerställd skillnad mellan de klienter som har fullföljt hela behandlingen och jämfö-
relsegruppen i återfallsrisk i något brott kontrollerat för övriga påverkansfaktorer.   
 
En liknande analys har gjorts mellan de klienter som avbröt programmet och jämförelse-
gruppen. Inför detta gjordes ytterligare analyser av vilka påverkansfaktorer som skiljde 
sig åt mellan grupperna. Hazardkvoten mellan den grupp klienter som avbröt och jämfö-
relsegruppen var 1,43 (95% KI: 1,17-1,76) vilken kan tolkas som att det ger en riskök-
ning på 43 % att återfalla i något brott om man har påbörjat behandlingsprogrammet 
ART och sedan avslutat i förtid, än om man inte påbörjat programmet alls, kontrollerat 
för övriga påverkansfaktorer. Denna skillnad mellan grupperna var statistiskt signifikant. 
 
Vi har också undersökt vilka påverkansfaktorer som skiljde sig åt inom behandlings-
gruppen (mellan de klienter som fullföljde och avbröt ART). Ur tabellerna i Bilaga 3 kan 
vi bland annat utläsa att det inom behandlingsgruppen enbart gick att statistiskt säkerstäl-
la skillnader på två påverkansfaktorer (tidigare brott: brott mot allmänhet och stat och 
trafikbrott, ej rattfylleri). De 242 klienter ur behandlingsgruppen som hade återfallit i 
något brott hade oftare gått ART i slutet av sin verkställighet. Återfallsklienterna inom 
behandlingsgruppen var också oftare mer brottsbelastade och skiljde sig från övriga kli-
enter på samtliga brottskategorier förutom brottstyperna våldsbrott, sexualbrott och rån.  
 

 
20



Tabell 2. Risk för återfall i något brott för de klienter som har fullföljt behandlingsprogrammet 
ART inom Kriminalvården 2003-2006 jämfört med jämförelsegruppen, justerad för övriga 
uppmätta påverkansfaktorer i en multivariat Cox regressionsmodell. 
 

Undersökt faktor 

 
Justerad 

hazardkvot 
95 % 

konfidensintervall 
Fullföljt behandlingsprogrammet ART 1,10 0,91 – 1,34 

 
Not: 

Modellen är justerad för påverkansfaktorerna ålder, tid i anstalt, påföljd: villkorlig frigivning med övervakning 
och utvisning i dom samt för tidigare brott rån (även grovt). 
 
Faktorerna antal tidigare verkställigheter, nordiskt medborgarskap, påföljd: fängelse, påföljd: skyddstillsyn 
samt tidigare brott våldsbrott, sexualbrott, tillgreppsbrott, övriga förmögenhetsbrott, brott mot allmänhet och 
stat, narkotikabrott/varusmuggling, rattfylleri (även grovt), trafikbrott (ej rattfylleri) och övriga brott prövades 
också initialt men uteslöts ur analysen då de inte skilde sig åt signifikant mellan behandlings- och jämförel-
segrupperna respektive mellan dem som återföll och inte i något brott (jfr Bilaga 1). 
 
Tid i anstalt används genomgående i stället för utdömd strafftid eftersom detta även avspeglar om klienten 
har varit häktad under en lång tidsperiod eller av någon anledning inte har avtjänat sin dom på anstalt. Klien-
ter som enbart verkställt påföljd inom frivården har ingen tid i anstalt, dvs. värdet 0 på denna variabel. 
 
Antal tidigare verkställigheter definieras som antal tidigare kriminalvårdsverkställigheter under de senaste 
fem åren före aktuell verkställighet.    
 
Tidigare brott definieras som förekomst av brott i de senaste fem årens verkställigheter (före aktuell verkstäl-
lighet). En person kan ha lagförts för brott i mer än en brottskategori. 
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Figur 1. Risk för återfall i något brott justerat för övriga uppmätta påverkansfaktorer. 
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I behandlingsgruppen saknade 83 personer (15,9 %) uppgift om narkotikamissbruk. Då 
denna faktor legat till grund för urvalet till jämförelsegruppen (se sid. 12) har vi också 
gjort samtliga analyser ovan utan de klienter ur både jämförelse- och behandlingsgrupp 
(sammanlagt 498 personer) som saknade information om narkotikamissbruk. Dessa re-
sultat skiljer sig från resultaten ovan såtillvida att riskökningen för den behandlade grup-
pen i analyserna mellan behandlings- och jämförelsegrupp minskade något och tappade 
sin statistiska signifikans (HK = 1,17; 95% KI: 0,99-1,38).  
 
Utifrån skillnaden i ålder mellan behandlings- och jämförelsegrupp har vi också gjort 
ovanstående fyra analyser med enbart de 2 180 klienter som är 25 år eller äldre.  Ingen av 
dessa underanalyser påvisade statistiskt säkerställda skillnader mellan behandlings- och 
jämförelsegrupp i återfallsrisk.  

 

RISK FÖR ÅTERFALL I VÅLDSBROTT  

Tabell 1:1b i Bilaga 1 visar andelen klienter som återfallit till ny verkställighet för vålds-
brott inom Kriminalvården bland klienter som påbörjat behandlingsprogrammet ART 
och motsvarande andel för den grupp som inte genomgått programmet. Man kan också 
utläsa andelen återfall för den grupp klienter som fullföljt hela programmet och för de 
klienter som avbrutit sitt programdeltagande inom behandlingsgruppen. 
 

Nästan hälften (46,3 % eller 285 klienter) av de 616 klienter som återfallit i våldsbrott har 
som första återfallsbrott lagförts för misshandel (inklusive grov misshandel samt för-
söks- och medhjälpsbrotten). 120 klienter (19,5%) återföll som första återfallsbrott i ola-
ga hot och 76 klienter (12,3 %) återföll som första återfallsbrott i rån (inklusive grovt rån 
samt försöks- och medhjälpsbrotten). Typ av återfallsbrott fördelade sig jämnt över be-
handlings- och jämförelsegrupp.  
 
Inför den multivariata analysen undersöktes igen samtliga påverkansfaktorer i Bilaga 2 
var för sig i förhållande till dels behandlingsgrupp kontra jämförelsegrupp, dels till åter-
fall i våldsbrott. Endast de faktorer som skiljde sig åt mellan grupperna med 95% säker-
het togs med i den efterföljande multivariata analysen. Av tabellerna i Bilaga 2 kan utlä-
sas att, i jämförelse med de klienter som inte återfallit i våldsbrott, var de 616 återfallskli-
enterna signifikant yngre, de hade fler tidigare verkställigheter men kortare tid på anstalt, 
oftare nordiskt medborgarskap och tidigare mer frekvent dömts för samtliga typer av 
brott.  
 
Resultatet av Cox regressionen i tabell 3 visar att de klienter som påbörjat programmet 
ART har en riskökning att återfalla i våldsbrott på 31% i jämförelse med de klienter som 
inte har påbörjat ART (HK = 1,31; 95% KI: 1,07-1,60). Denna överrisk är statistisk sä-
kerställd (konfidensintervallet innehåller inte 1). I analysen kontrolleras för övriga påver-
kansfaktorer och skillnaden mellan behandlings- och jämförelsegrupp beror således inte 
på skillnader mellan grupperna i t.ex. typ av verkställighet eller brottsprofil.  
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Tabell 3. Risk för återfall i våldsbrott för de klienter som har påbörjat behandlingsprogrammet 
ART inom Kriminalvården 2003-2006 jämfört med jämförelsegruppen, justerad för övriga 
uppmätta påverkansfaktorer i en multivariat Cox regressionsmodell. 
 

Undersökt faktor 

 
Justerad 

hazardkvot 
95 % 

konfidensintervall 
Påbörjat behandlingsprogrammet ART 1,31* 1,07 – 1,60 

 
Not: 

*Signifikant effektstorlek (5%-nivå). 
 
Modellen är justerad för påverkansfaktorerna tid i anstalt, ålder och påföljd: villkorlig frigivning med övervak-
ning samt för tidigare brott sexualbrott, rån (även grovt), tillgreppsbrott och narkotikabrott/varusmuggling. 
 
Faktorerna antal tidigare verkställigheter, utvisning i dom, nordiskt medborgarskap, påföljd: skyddstillsyn, på-
följd: fängelse samt tidigare brott våldsbrott, övriga förmögenhetsbrott, brott mot allmänhet och stat, rattfylleri 
(även grovt), trafikbrott (ej rattfylleri) och övriga brott prövades också initialt men uteslöts ur analysen då de 
inte skilde sig åt signifikant mellan behandlings- och jämförelsegrupperna respektive mellan dem som återföll 
och inte i något brott (jfr Bilaga 1). 
 
Tid i anstalt används genomgående i stället för utdömd strafftid eftersom detta även avspeglar om klienten 
har varit häktad under en lång tidsperiod eller av någon anledning inte har avtjänat sin dom på anstalt. Klien-
ter som enbart verkställt påföljd inom frivården har ingen tid i anstalt, dvs. värdet 0 på denna variabel. 
 
Antal tidigare verkställigheter definieras som antal tidigare kriminalvårdsverkställigheter under de senaste 
fem åren före aktuell verkställighet.    
 
Tidigare brott definieras som förekomst av brott i de senaste fem årens verkställigheter (före aktuell verkstäl-
lighet). En person kan ha lagförts för brott i mer än en brottskategori. 

 
 
Tabellen 4 visar resultatet av en Cox regression mellan enbart de klienter som har fullföljt 
ART och jämförelsegruppen. HK värdet på 1,05 (95% KI: 0,81-1,35) betyder att det inte 
finns någon skillnad i återfallsrisk i våldsbrott mellan den grupp klienter som har fullföljt 
ART och jämförelsegruppen. 
 
Liknande analyser har utförts mellan klienter som avbröt programmet och jämförelse-
gruppen. Hazardkvoten för återfall i våldsbrott mellan den grupp klienter som avbröt 
behandlingen i förtid och jämförelsegruppen var 1,57 (95% KI: 1,21-2,03), en stark och 
statistiskt säkerställd riskökning att återfalla i våldsbrott om man avbrutit programmet. 
 
Tabellerna i Bilaga 3 visar att det inte fanns några skillnader mellan de klienter som full-
följt ART och de som avbrutit programmet i huruvida de haft en erfaren programledare, 
gått program på anstalt eller gått program i slutet av sin verkställighet. De 382 klienter i 
behandlingsgruppen som inte återföll i våldsbrott hade oftare än återfallsklienterna avtjä-
nat en fängelsepåföljd i aktuell verkställighet och gått ART på anstalt. De var också signi-
fikant äldre, hade längre tid på anstalt men färre tidigare verkställigheter. De 141 klienter 
i behandlingsgruppen som hade återfallit i våldsbrott var oftare än övriga klienter i be-
handlingsgruppen dömda för övriga förmögenhetsbrott, brott mot allmänhet och stat, 
trafikbrott (ej rattfylleri) och den övriga brottskategorin.  
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Tabell 4. Risk för återfall i våldsbrott för de klienter som har fullföljt behandlingsprogrammet 
ART inom Kriminalvården 2003-2006 jämfört med jämförelsegruppen, justerad för övriga 
uppmätta påverkansfaktorer i en multivariat Cox regressionsmodell. 
 

Undersökt faktor 

 
Justerad 

hazardkvot 
95 % 

konfidensintervall 
Fullföljt behandlingsprogrammet ART 1,05 0,81 – 1,35 

 
Not: 

*Signifikant effektstorlek (5%-nivå). 
 
Modellen är justerad för påverkansfaktorerna ålder och påföljd: villkorlig frigivning med övervakning samt för 
tidigare brott rån (även grovt).  
 
Faktorerna antal tidigare verkställigheter, tid i anstalt, utvisning i dom, nordiskt medborgarskap, påföljd: 
skyddstillsyn, påföljd: fängelse samt tidigare brott våldsbrott, sexualbrott, tillgreppsbrott, övriga förmögen-
hetsbrott, brott mot allmänhet och stat, narkotikabrott/varusmuggling, rattfylleri (även grovt), trafikbrott (ej 
rattfylleri) och övriga brott prövades också initialt men uteslöts ur analysen då de inte skilde sig åt signifikant 
mellan behandlings- och jämförelsegrupperna respektive mellan dem som återföll och inte i något brott (jfr 
Bilaga 1). 
 
Tid i anstalt används genomgående i stället för utdömd strafftid eftersom detta även avspeglar om klienten 
har varit häktad under en lång tidsperiod eller av någon anledning inte har avtjänat sin dom på anstalt. Klien-
ter som enbart verkställt påföljd inom frivården har ingen tid i anstalt, dvs. värdet 0 på denna variabel. 
 
Antal tidigare verkställigheter definieras som antal tidigare kriminalvårdsverkställigheter under de senaste 
fem åren före aktuell verkställighet.    
 
Tidigare brott definieras som förekomst av brott i de senaste fem årens verkställigheter (före aktuell verkstäl-
lighet). En person kan ha lagförts för brott i mer än en brottskategori. 
 

 
Även för återfall i våldsbrott har vi gjort separata analyser med enbart de personer som 
haft en skattning på narkotikamissbruk. När personer som saknade skattning om narko-
tikamissbruk uteslöts från analyserna minskade överrisken för hela behandlingsgruppen 
och tappade sin statistiska signifikans. Hazardkvoten för hela behandlingsgruppen i jäm-
förelse med övriga klienter var 1,15 (95% KI: 0,91-1,44) dvs. ingen skillnad i återfallsrisk 
i våldsbrott mellan behandlings- och jämförelsegruppen. För gruppen som fullföljt ART 
återfanns en Hazard kvot på 0,96 (95% KI: 0,73-1,29), dvs. ingen skillnad mellan grup-
perna. För gruppen som avbrutit ART minskade däremot risken när man uteslöt de kli-
enter som saknade uppgift om narkotikamissbruk. Skillnaden mellan grupperna gick inte 
att säkerställa statistiskt (HK=1,26; 95% KI: 0,93-1,71).  
 
Vi har också gjort ovanstående analyser enbart med de klienter som var 25 år eller äldre. 
När analyserna utfördes på enbart de äldre klientgrupperna minskade risken för hela 
behandlingsgruppen och tappade sin statistiska signifikans (HK=1,10; 95% KI: 0,79-
1,53) dvs. ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna vad gäller återfallrisk i 
våldsbrott kunde påvisas. Inte heller mellan den grupp klienter som fullföljt ART och 
jämförelsegruppen kunde någon statistisk signifikant skillnad återfinnas för klienter som 
var 25 år eller äldre (HK=1,04; 95% KI: 0,69-1,57). Liknande resultat återfanns för 
gruppen klienter som avbrutit ART (HK=1,00; 95% KI: 0,61-1,62).    
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 Figur 2. Risk för återfall i våldsbrott justerat för övriga uppmätta påverkansfaktorer. 
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DISKUSSION 

Aggression Replacement Training (ART) är ett manualbaserat behandlingsprogram ut-
vecklat i USA för att minska aggressivt beteende och återfall i kriminalitet hos ungdomar 
med tidigare kända beteendeproblem. Programmet har fått stor genomslagskraft i Sveri-
ge bl.a. inom socialtjänst, öppenvård och skola och har använts inom svensk kriminal-
vård på anstalt och inom frivården sedan början av 2000-talet. I denna rapport beskrivs 
resultatet av den första utvärderingen av ART inom Kriminalvården där klienter som har 
påbörjat programmet jämförs i återfallsrisk med en grupp klienter som inte har gått nå-
got behandlingsprogram.  
 
Resultatet påvisar en statistisk säkerställd överrisk för hela behandlingsgruppen att åter-
falla både i något brott och i våldsbrott i jämförelse med en grupp klienter som inte ge-
nomgått någon behandling. I jämförelse mellan de klienter som har fullföljt ART och 
jämförelsegruppen hittas inga statistiskt säkerställda skillnader vare sig för återfall i något 
brott eller i våldsbrott. Sammanfattningsvis verkar programmet inte ha någon återfallsre-
ducerande effekt för vare sig något brott eller specifikt våldsbrott i denna studie.  
 
De klienter som avbrutit programmet i förtid har generellt en sämre prognos och står för 
större delen av brottsåterfallen, ett resultat som är vanligt i behandlingsutvärderingar. 
Över hälften av dessa klienter återföll i något brott och en tredjedel återföll i våldsbrott 
under uppföljningstiden. Underanalyser per ålderskategori tyder på att det är de yngre 
klienterna som avbryter behandling som står för den största andelen återfall. En analys 
av skillnader inom behandlingsgruppen visade att endast två av de undersökta påver-
kansfaktorerna skiljde sig åt mellan den klientgrupp som avbrutit ART och den klient-
grupp som fullföljt programmet.  Det är alltså svårt att utifrån dessa resultat säga vad 
som kännetecknar en klient som fullföljer ART i jämförelse med en klient som väljer att 
avbryta programmet.  
 
I denna studie saknas bl.a. information om motivation vilket förmodligen har ett sam-
band med om en klient fullföljer eller väljer att avbryta en behandling i förtid. Framtida 
analyser av mer individnära information om t.ex. attityd till behandling kanske skulle 
kunna ge ytterligare svar. Däremot verkar det som om återfallsklienterna inom behand-
lingsgruppen oftare har ett mer frekvent kriminellt beteende och större erfarenhet av 
tidigare verkställigheter (men kortare tid på anstalt) inom Kriminalvården i jämförelse 
med de behandlade klienter som inte återfaller.  
 
Något som delvis skulle kunna förklara den uteblivna effekten av behandling skulle kun-
na vara felaktigt urval av klienter till programmet. För att ett behandlingsprogram ska 
vara effektivt bör det riktas mot ”rätt” klienter. Klienten bör vara motiverad att vilja 
förändra sin livssituation och bryta sin kriminella bana. ART bör dessutom främst riktas 
mot klienter som har ett påtagligt inslag av reaktiv aggressivitet i sin problembild. ART 
ackrediterades inom Kriminalvården i december år 2005 och kanske har urvalsförfaran-
det innan dess skett på mer oklara grunder där inklusions- och exklusionsgrunder inte 
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varit tydliga för programledarna. Man kan också diskutera om vuxenanpassningen av 
programmet har lyckats. ART utvecklades ursprungligen för arbete med yngre målgrup-
per och manualen har till viss del omarbetats inom Kriminalvården för att äldre klienter 
ska känna relevans i t.ex. moraliska dilemman och hemuppgifter. Om en klient inte kän-
ner igen sig i det som lärs ut kan behandlingseffekten minska. Det kan också diskuteras 
huruvida tillägget av tekniker som bygger på motiverande samtal (MI) i Kriminalvårdens 
ART har förbättrat programmet eller inte. 
 
ART är ett grupprogram som inom Kriminalvården bedrivs både på anstalt och inom 
frivård. I denna studie hade majoriteten av de behandlade klienterna genomgått pro-
grammet på anstalt. Tidigare forskning framförallt inom ungdomsvården45 har visat att 
gruppens sammansättning har stor betydelse för behandlingsutfallet. Detta bör ha än 
större betydelse för program som genomförs på anstalt där grupprelationerna pågår även 
utanför behandlingsrummet. En stor andel av klienter utan tillräcklig motivation och 
som dessutom kanske stör gruppdynamiken skulle delvis kunna förklara de nedslående 
studieresultaten. Information om t.ex. klienternas individuella risknivå vore intressant att 
ha med i kommande utvärderingsstudier av programmet. Utmaningen för Kriminalvår-
den är att, med hjälp av risk- och behovsbedömning, tidigt hitta klienter med störst risk 
att avbryta behandling och återfalla.  
 
I denna studie har vi försökt hitta en jämförelsegrupp som är så lik den behandlade 
gruppen som möjligt på de undersökta faktorerna. Jämförelsegruppen har valts utifrån 
brott i dom under aktuell verkställighet (våld/icke våld) och grad av narkotikamissbruk 
för att matcha klienterna i behandlingsgruppen. Eventuellt skulle det kunna vara så att 
klienterna i jämförelsegruppen är mindre kriminellt belastade än de behandlade klienter-
na även om jämförelseklienterna i den aktuella verkställigheten dömts för ett våldsbrott. 
Kanske är klienterna i jämförelsegruppen generellt en mindre brottsbenägen grupp redan 
tidigare och därför inte inkluderats i behandling. I analysen hanterar vi brottshistorik 
som sträcker sig fem år tillbaka i tiden men vi har inte information om klienternas brotts-
liga historia dessförinnan.  
 
Det bör också påpekas att vi i denna studie inte tittar på antalet återfall utan använder 
detta mått dikotomt (dvs. ja/nej). Det skulle hypotetiskt kunna vara så att de ART-
behandlade klienterna återfaller mindre ofta och/eller i mindre allvarliga brott än vad de 
skulle ha gjort utan behandlingsinsatsen.    
 
Sammanfattningsvis kan sägas att programmet ART så som det används inom svensk 
Kriminalvård inte verkar ha en brottsreducerande effekt. Det bör poängteras att utvärde-
ringen är gjord på registerdata från åren 2003 till och med 2006 och man kan anta att 
arbetet med att implementera och utveckla programmets olika delar gått framåt under de 
senaste åren. Kanske skulle en utvärdering av åren 2007-2009 visa på andra resultat.   
 
  

 
45 Andreassen, T. (2003). 
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BILAGA 1 

OJUSTERAD ANDEL ÅTERFALL I BEHANDLINGS- OCH JÄMFÖRELSEGRUPP 

 
Tabell 1:1a. Återfall i något brott bland de klienter som har påbörjat behandlingsprogrammet ART inom Kriminalvården 2003-2006 respektive jämförel-
segruppen som inte gått något program under perioden (n=3138). 
 

Grupp Icke-återfall  Återfall i något brott (%) Totalt 
Behandlingsgrupp 281 242 (46) 523 
    varav fullföljda 183 126 (41) 309 
    varav avbrutna 98 116 (54) 214 
Jämförelsegrupp 1684 931 (36) 2615 
Totalt 1965 1173 (37) 3138 
 
 
Tabell 1:1b. Återfall i våldsbrott bland de klienter som har påbörjat behandlingsprogrammet ART inom Kriminalvården 2003-2006 respektive jämförelse-
gruppen som inte gått något program under samma period (n=3138). 
 

Grupp Icke-återfall  Återfall i våldsbrott (%) Totalt 
Behandlingsgrupp 382 141 (27) 523 
    varav fullföljda 239 70 (23) 309 
    varav avbrutna 143 71 (33) 214 
Jämförelsegrupp 2140 475 (18) 2615 
Totalt 2522 616 (20) 3138 
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BILAGA 2 

ANALYS AV PÅVERKANSFAKTORER MELLAN BEHANDLINGS- OCH JÄMFÖRELSEGRUPP 

Tabell 2:1a. Kontinuerliga påverkansfaktorer bland de klienter som deltagit i behandlingsprogrammet ART inom Kriminalvården 2003-2006 och kontroll-
gruppen, samt bland de som återfallit och inte återfallit i något brott respektive i våldsbrott (n=3138). 
 

Behandlings- vs. jämförelsegrupp Återfall i något brott Återfall i våldsbrott 

Behandling Jämförelse Ja Nej Ja Nej 
(n=523) (n=2615) (n=1173) (n=1965) (n=616) (n=2522) 

Undersökt faktor Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde 
Ålder (år) 25,4  34,6 ** 31,4  34,0 ** 29,6  33,9 ** 
Tid i anstalt (dagar)a 376,0  276,9 ** 264,0  310,9 ** 266,2  300,0 * 
Tidigare verkställigheter (antal)b 1,2  1,0  1,8  0,6 ** 1,8  0,9 ** 
 
Not: 

Jämförelserna är gjorda för varje undersökt faktor inom ”Behandlings- vs. jämförelsegrupp”, ”Återfall i något brott” samt ”Återfall i våldsbrott”.  
 
Statistiskt signifikant skillnad med t-test på *5%-nivå **1%-nivå. 
 
a) Tid i anstalt används genomgående i stället för utdömd strafftid eftersom detta även avspeglar om klienten har varit häktad under en lång tidsperiod eller av någon anledning inte har 
avtjänat sin dom på anstalt. Klienter som enbart verkställt påföljd inom frivården har ingen tid i anstalt, dvs. värdet 0 på denna variabel. 
 
b) Tidigare verkställigheter är definierat som antal tidigare kriminalvårdsverkställigheter under de senaste fem åren före aktuell verkställighet. 
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Tabell 2:1b. Diskreta påverkansfaktorer bland de klienter som deltagit i behandlingsprogrammet ART inom Kriminalvården 2003-2006 och kontrollgrup-
pen, samt bland dem som återfallit och inte återfallit i något brott respektive i våldsbrott (n=3138). 
 

Behandlings- vs. jämförelsegrupp Återfall i något brott Återfall i våldsbrott 

Behandling Jämförelse Ja Nej Ja Nej 
(n=523) (n=2615) (n=1173) (n=1965) (n=616) (n=2522) 

Undersökt faktor % % % % % % 
Nordiskt medborgarskap 84,3  82,0  85,7  80,4 ** 86,4  81,4 ** 
Utvisning i dom 1,3  4,6 ** 1,3  5,7 ** 0,8  4,8 ** 
Påföljd: Fängelse 77,1  81,0 * 83,1  78,7 ** 80,7  80,3  
Påföljd: Skyddstillsyn 25,2  22,4  22,5  23,1  24,2  22,5  
Påföljd: Villkorlig frigivning med övervakning 76,1  68,5 ** 80,1  63,6 ** 79,2  67,5 ** 
Tidigare brotta Våldsbrott 48,2  50,5  58,1  45,4 ** 66,2  46,2 ** 
 Sexualbrott 1,2  8,5 ** 3,5  9,5 ** 4,2  8,0 ** 
 Rån, även grovt 30,8  17,2 ** 23,4  17,1 ** 27,6  17,5 ** 
 Tillgreppsbrott 42,4  37,7 * 60,0  25,6 ** 56,3  34,1 ** 
 Övriga förmögenhetsbrott 38,6  36,1  54,6  25,8 ** 54,6  32,2 ** 
 Brott mot allmänhet och stat 28,7  26,7  39,6  19,5 ** 44,3  22,8 ** 
 Narkotikabrott/varusmuggling 48,6  42,6 * 60,7  33,3 ** 54,9  40,8 ** 
 Rattfylleri, även grovt 21,4  24,5  38,5  15,3 ** 35,6  21,2 ** 
 Trafikbrott, ej rattfylleri 31,2  29,7  50,2  17,9 ** 44,3  26,5 ** 
 Övriga brott 52,6  53,4  68,5  44,2 ** 70,1  49,2 ** 
 
 
Not: 

Jämförelserna är gjorda för varje undersökt faktor inom ”Behandlings- vs. jämförelsegrupp”, ”Återfall i något brott” samt ”Återfall i våldsbrott”.  
 
Statistiskt signifikant skillnad med chi2 test eller Fisher’s exact test på *5%-nivå **1%-nivå. 
 
a) Tidigare brott definieras som förekomst av brott i de senaste fem årens verkställigheter (före aktuell verkställighet). En person kan ha lagförts för brott i mer än en brottskategori. 
    

 
 
 



BILAGA 3 

ANALYS AV PÅVERKANSFAKTORER INOM BEHANDLINGSGRUPP 

Tabell 3:1a. Kontinuerliga påverkansfaktorer bland de klienter som fullföljt respektive avbrutit behandlingsprogrammet ART inom Kriminalvården 2003-
2006, samt bland de som återfallit och inte återfallit i något brott respektive i våldsbrott (n=523). 
 

Behandlingsgrupp Återfall i något brott  
inom behandlingsgruppen 

Återfall i våldsbrott  
inom behandlingsgruppen 

Fullföljt Avbrutit Ja Nej Ja Nej 
(n=309) (n=214) (n=242) (n=281) (n=141) (n=382) 

Undersökt faktor Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde 
Ålder (år) 25,7  25,0  24,8  25,9  23,8  26,0 ** 
Tid i anstalt (dagar)a 398,7  343,2  314,9  428,6 ** 305,2  402,1 * 
Tidigare verkställigheter (antal)b 1,2  1,2  1,6  0,8 ** 1,4  1,1 ** 

 
Not: 

Jämförelserna är gjorda för varje undersökt faktor inom ”Behandlingsgrupp”, ”Återfall i något brott inom behandlingsgruppen” samt ”Återfall i våldsbrott inom behandlingsgruppen”.  
 
Statistiskt signifikant skillnad med t-test på *5%-nivå **1%-nivå. 
 
a) Tid i anstalt används genomgående i stället för utdömd strafftid eftersom detta även avspeglar om klienten har varit häktad under en lång tidsperiod eller av någon anledning inte har 
avtjänat sin dom på anstalt. Klienter som enbart verkställt påföljd inom frivården har ingen tid i anstalt, dvs. värdet 0 på denna variabel. 
 
b) Tidigare verkställigheter är definierat som antal tidigare kriminalvårdsverkställigheter under de senaste fem åren före aktuell verkställighet. 
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Tabell 3:1b. Diskreta påverkansfaktorer bland de klienter som fullföljt respektive avbrutit behandlingsprogrammet ART inom Kriminalvården 2003-2006, 
samt bland dem som återfallit och inte återfallit i något brott respektive i våldsbrott (n=523). 
 

Behandlingsgrupp Återfall i något brott  
inom behandlingsgruppen 

Återfall i våldsbrott  
inom behandlingsgruppen 

Fullföljt Avbrutit Ja Nej Ja Nej 
(n=309) (n=214) (n=242) (n=281) (n=141) (n=382) 

Undersökt faktor % % % % % % 
Nordiskt medborgarskap 84,8 83,6  85,5 83,3  85,1  84,0  
Utvisning i dom 1,6 0,9  0,0 2,5  0,0  1,8  
Påföljd: Fängelse 78,6 74,8  76,0 77,9  69,5  79,8 * 
Påföljd: Skyddstillsyn 23,6 27,6  27,3 23,5  30,5  23,3  
Påföljd: Villkorlig frigivning med övervakning 76,7 75,2  78,1 74,4  73,0  77,2  
Erfaren programledarea 75,7  70,6  73,1  74,0  73,8  73,6  
Program på anstalt 78,3 74,8  76,0 77,6  69,5  79,6 * 
Program i slutet av verkställighetenb 25,9 25,2  32,6 19,6 ** 27,0  25,1  
Tidigare brottc Våldsbrott 50,8 44,4  51,7 45,2  54,6  45,8  
 Sexualbrott 1,3 0,9  0,4 1,8  0,7  1,3  
 Rån, även grovt 27,8 35,0  31,0 30,6  34,8  29,3  
 Tillgreppsbrott 40,1 45,8  55,4 31,3 ** 46,8  40,8  
 Övriga förmögenhetsbrott 35,9 42,5  50,0 28,8 ** 48,9  34,8 ** 
 Brott mot allmänhet och stat 25,2 33,6 * 35,1 23,1 ** 36,9  25,7 * 
 Narkotikabrott/varusmuggling 47,9 49,5  56,2 42,0 ** 51,1  47,6  
 Rattfylleri, även grovt 21,0 22,0  29,8 14,2 ** 25,5  19,9  
 Trafikbrott, ej rattfylleri 26,9 37,4 * 45,5 18,9 ** 38,3  28,5 * 
 Övriga brott 51,5 54.21  60,7 45,6 ** 60,3  49,7 * 
 
Not: 

Jämförelserna är gjorda för varje undersökt faktor inom ”Behandlingsgrupp”, ”Återfall i något brott inom behandlingsgruppen” samt ”Återfall i våldsbrott inom behandlingsgruppen”.  
 
Statistiskt signifikant skillnad med chi2 test eller Fisher’s exact test på *5%-nivå **1%-nivå. 
 
a) Erfaren programledare är självskattat av programledaren enligt instruktioner att ”ja” är aktuellt om programledaren tidigare hållit program minst två gångar. 
 
b) Program i slutet av verkställigheten är definierat som ”ja” om klienten har avslutat programmet på anstalt som högst hundra dagar före frigivning.    
 
c) Tidigare brott definieras som förekomst av brott i de senaste fem årens verkställigheter (före aktuell verkställighet). En person kan ha lagförts för brott i mer än en brottskategori. 
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