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Abstract 

The aim of this study was to test whether criminogenic needs change over the course of a cognitive-

behavioural sexual offender-specific treatment programme (ROS) within a group of adult, incarcerated 

or on probation, male sexual offenders in Sweden. To measure criminogenic needs 25 offenders 

completed Locus of Control of Behaviour Scale (LCB), 26 Hypersexuality Behavior Inventory-19 

(HBI-19) and 25 respectively 27 completed Relationship Scale Questionnare (RSQ), 2-factor. 

Therapists rated 46 sexual offenders using The Therapist Rating Scale-2 (TRS-2). The results 

demonstrated that participants showed non-significant increased internal locus of control, significant 

decreased hypersexual thoughts and behaviours (small to medium effect size), but no change regarding 

attachment styles, post-treatment. Results from The Therapist Rating Scale-2 showed that therapists 

rated significant decrease in all criminogenic needs post-treatment with medium to large effect size. 

Conclusions are that ROS appears to be effective, inducing change in criminogenic needs. ROS’s 

specific elements targeting sexual self-regulation seems to be successful resulting in significant 

reduction of hypersexual thoughts and behaviours, especially for participants with severe problems. 

Implications of results are discussed and theoretically analyzed from a perspective of cognitive theory, 

learning theory, attachment theory and affect theory.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka förändring i kriminogena behovsområden hos en grupp 

sexualbrottsdömda män som under sin verkställighet på anstalt eller inom frivård medverkat i 

Kriminalvårdens KBT-baserade behandlingsprogram ROS. För att mäta förändringen fyllde 25 

deltagare i Locus of Control of Behaviour Scale (LCB), 26 stycken Hypersexuality Behavior 

Inventory-19 (HBI-19) och 25 respektive 27 stycken Relationship Scale Questionnaire (RSQ), 2-

faktormodellen, före och efter behandling. Behandlarna bedömde förändring hos 46 deltagare enligt 

The Therapist Rating Scale-2 (TRS-2). Resultaten från deltagarnas självskattningsformulär visade att 

deltagarna efter behandling fick en icke-signifikant ökning av intern kontrollokus. Tankar och 

beteenden kopplade till hypersexualitet minskade signifikant med liten till medelstor effekt. Det gick 

inte påvisa förändring vad gäller relationsstilar. Resultaten av TRS-2 visade att behandlarna bedömde 

att det hade skett en signifikant förändring i positiv riktning med medel till stor effekt vad gäller 

samtliga kriminogena behovsområden. Slutsatsen är att ROS verkar vara effektivt genom att 

åstadkomma förändring inom kriminogena behovsområden. De specifika element i ROS som 

adresserar sexuell självreglering tycks vara lyckosamma då tankar och beteenden kopplade till 

hypersexualitet reducerats signifikant, särskilt för deltagare med svårast problem. Implikationer av 

resultaten diskuteras och analyseras teoretiskt utifrån kognitiv teori, inlärningsteori, anknytningsteori 

och affektteori.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Sexuellt våld  

Det sexuella våldet utgör ett väsentligt samhällsproblem i Sverige liksom i hela världen. Under 

perioden 2005 – 2012 låg sexualbrotten i Sverige enligt Brottsförebyggande rådet på en relativt stabil 

nivå kring 1 % utsatta i befolkningen men efter detta har det skett en ökning. I den av 

Brottsförebyggande rådet utförda Nationella trygghetsundersökningen uppgav 6,4 % av befolkningen 

att de utsattes för sexualbrott under 2017 vilket är en ökning från 2016 då samma siffra var 4,7 % 

(www.brå.se). Under 2017 anmäldes omkring 22 000 sexualbrott i Sverige. Sexualbrott kan 

rangordnas utifrån allvarlighetsgrad och 1,4 % av befolkningen uppger att de utsattes för ett eller flera 

allvarliga sexualbrott under 2017. Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2018 med 614 brott jämfört 

med 2017 till 7 840 (+8 %). Det sexuella våldet är betydligt mer omfattande än vad den officiella 

brottsstatistiken gör gällande - endast 18 % av de som enligt egen uppgift utsattes för sexualbrott 

anmälde detta till polisen under perioden 2008 – 2011 (Brå, 2012). De senaste årens ökning av 

polisanmälningar och självrapporterad utsatthet för sexualbrott bedöms enligt Brottsförebyggande 

rådet (2019) bero på förändringar i sexualbrottslagstiftningen, förändrade umgängesformer där internet 

spelar stor roll och att anmälningsbenägenheten har ökat på grund av att problematiken 

uppmärksammats i större utsträckning än tidigare. 

Att minska det sexuella våldet och dess konsekvenser är en samhällelig angelägenhet. 

Brottsprevention kan bedrivas på primär, sekundär eller tertiär nivå (Brå, 2003). Primär 

brottsprevention avser generella förebyggande insatser, sekundära förebyggande insatser riktas mot 

riskgrupper och den tertiära preventionen avser att förhindra fortsatt brottslighet, till exempel att 

förebygga återfall i brott. Att minska risken för återfall i brott utgör ett av kriminalvårdens 

huvuduppdrag (www.kriminalvarden.se). Det behandlingsprogram som Kriminalvården 

tillhandahåller för att reducera återfallsrisken för sexualbrottsdömda kallas Relations- och 

samlevnadsprogrammet (ROS) och utgör alltså en form av tertiär prevention.  

Det är angeläget att ett behandlingsprogram som ROS följs upp och utvärderas för att säkerställa 

kvalitén på behandlingsinsatserna. En sådan kunskap kan på sikt medverka till en ökad kunskap om 

sexualbrottsbehandling i stort, leda till ytterligare förbättringar av behandlingsinsatser och 

förhoppningsvis till följd av detta bidra till en minskning av återfallen i sexualbrott. Att åstadkomma 

beteendeförändringar hos förövare av sexuellt våld är ett mål för flera aktörer inom socialt arbete och 

verksamheter inom olika välfärdsinstitutioner som till exempel Statens institutionsstyrelse, 

Socialtjänsten, Hälso- och sjukvården och olika typer av ideella organisationer. För att få slut på det 

sexuella våldet är det primärt förövarna vi måste nå och lyckas påverka och det är således nödvändigt 

att fokus riktas mot dessa personer. Hur gör vi det på bästa sätt och hur går det till att åstadkomma en 

förändring i positiv riktning? 

http://www.brå.se/
http://www.kriminalvarden.se/
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1.2 Utvärdering av behandling  

Tidigare forskning har inte kunnat visa att det finns tydlig evidens för att psykologisk behandling 

verkligen minskar återfallen i nya sexualbrott (Kriminalvården, 2013) men flera forskare menar att det 

finns ett visst vetenskapligt underlag för att hävda att behandling i många fall kan vara effektivt 

(Marshall, Marshall, Serran & O’Brien, 2011). Behandlingsprogram baserade på kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som är följsamma mot den så kallade risk-, behov- och mottaglighetsprincipen 

(RBM) (Bonta & Andrews, 2017) har det starkaste vetenskapliga stödet vad gäller psykologisk 

behandling riktad mot sexualbrottsdömda (Schmucker & Lösel, 2008; Hanson, Bourgon, Helmus & 

Hodgson, 2009). För beskrivning av RBM-principen se avsnitt 4.1. ROS är ett KBT-baserat 

behandlingsprogram som följer RBM-principen (leg psykolog C. Fielding, personlig kommunikation, 

4 december 2017).  

Kriminalvården presenterade 2013 en utvärdering av återfall i brott för programdeltagare i ROS 

under perioden 2002 – 2009 (Kriminalvården, 2013). Som utfallsmått användes både nya lagföringar 

och misstänkta återfall enligt misstankeregistret. 2 466 individer följdes upp från det att de lämnade 

Kriminalvården till återfall i brott eller som längst till 31 december 2009. Uppföljningstiden varierade 

mellan olika deltagare men var i genomsnitt 3,6 år. De som följdes längst följdes i åtta år. Rapporten 

kunde inte påvisa några statistiskt säkerställda resultat avseende vare sig riskökning eller 

riskminskning. En icke-signifikant tendens till brottsreducerande effekt påvisades för ROS-deltagare 

som under perioden 2006 - 2009 deltagit i den uppdaterade versionen av behandlingsprogrammet, där 

man bland annat lagt till individualiserade behandlingsinslag riktade mot till exempel sexuella 

avvikelser. På grund av kort uppföljningstid och halverat antal studerade klienter betraktades dock den 

statistiska osäkerheten gällande denna sistnämnda grupp som ett problem. Det konstateras i rapporten 

att relativt få, både i behandlings- och jämförelsegruppen, misstänktes för nya sexualbrott under 

uppföljningstiden, vilket ligger i linje med tidigare internationell forskning och utgör en omständighet 

som försämrar möjligheten att utvärdera effekten av behandling (ibid). 

Flera internationella forskare efterlyser mer forskning och alternativ till de traditionella 

långtidsuppföljningarna som utgår från brottsstatistik (Hanson, 2014; Marshall, Marshall & Olver, 

2017). Sådana alternativ kan till exempel bestå av för- och eftermätningar genom skattningar avseende 

de kriminogena behovsområden som behandlingen avser att påverka. Denna studie är ett försök att 

bidra till att fylla någon av de många kunskapsluckor som finns på området genom en sådan alternativ 

ansats. Den utgör en kompletterande utvärdering av ROS med ett annat utfallsmått än officiell 

brottsstatistik. En sådan utvärdering kan ge viktig information om hur deltagarnas fungerande inom 

olika kriminogena behovsområden påverkas, eller inte påverkas, av behandlingsprogrammet. Denna 

information kan användas till att utveckla och förbättra behandlingen. Genom att undersöka både 

självskattningar från deltagare och skattningar från behandlare blir perspektivet av en eventuell 
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förändring bredare. Behandlarnas skattningar bidrar också till att undersökningen innefattar fler 

kriminogena behovsområden.  

 

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om deltagares upplevelse och behandlares bedömning av 

fungerande inom kriminogena behovsområden förändras efter deltagande i Kriminalvårdens 

riskreducerande behandlingsprogram riktat mot sexualbrottsdömda, Relations- och 

samlevnadsprogrammet (ROS).  

 

3. Frågeställning 

Förändras sexualbrottsdömdas upplevelse och behandlares bedömning av fungerande inom 

kriminogena behovsområden efter deltagande i Kriminalvårdens riskreducerande behandlingsprogram 

Relations- och samlevnadsprogrammet (ROS)?  
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4. Empiriskt fält 

 

4.1 Är sexualbrottsbehandling effektivt? 

Bland allmänheten finns en uppfattning att sexualbrottsdömda inte är behandlingsbara (Grady & 

Strom-Gottfried, 2011). Tidigare forskning har inte med säkerhet kunnat fastställa om vare sig 

medicinsk behandling med antiandrogener (testosterondämpande läkemedel) eller psykologisk 

behandling, som till exempel kognitiv beteendeterapi, verkligen minskar återfallen i nya sexualbrott 

(Kriminalvården, 2013). SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) konstaterar 

2011, i en systematisk genomgång av litteraturen avseende behandlingsmetoder för att förebygga 

sexuella övergrepp mot barn, att det finns bristande vetenskapligt underlag vad gäller effektiviteten av 

kognitiv beteendeterapi, andra psykologiska behandlingsmetoder och läkemedelsbehandling för vuxna 

förövare.  

Området är emellertid omdebatterat, vissa forskare menar att sexualbrottsbehandling inte ännu har 

visat sig vara effektivt (Quinsey, Harris, Rice, & Lalumiére, 1993; Rice & Harris, 2003; Seto et al., 

2008) medan andra forskare menar att vi idag har tillräckligt med vetenskapligt underlag för att 

konstatera att behandling i många fall kan vara effektivt (Marshall et al., 2011). Den senare gruppen 

brukar hänvisa till metaanalyser som visat att den grupp som erhållit sexualbrottsbehandling återfaller 

i mindre utsträckning än kontrollgrupper (Hanson et al., 2002; Lösel & Schmucker, 2005; Schmucker 

& Lösel, 2015). I en av de metaanalyser som påvisat störst effekt visades att endast 10,9 % av de som 

genomgått behandling återföll i nya sexualbrott jämfört med 19,2 % bland de icke-behandlade 

(Hanson et al., 2009). Metaanalysen innefattade 23 utfallsstudier avseende återfall i sexualbrott och 

återfall i brott generellt. Sammanlagt innefattades 3 121 behandlade sexualbrottsdömda och 3 625 

sexualbrottsdömda i någon form av jämförelsegrupp. Det konstateras dock att ett flertal av studierna i 

metaanalysen enligt CODC study quality guidelines (CODC, 2007a, 2007b), riktlinjer för utvärdering 

av sexualbrottsbehandling, hade en svag forskningsdesign. Till de svaga studierna räknades till 

exempel retrospektiva kohortstudier med litet urval, medan en mindre grupp studier bedömdes som 

starka, som exempelvis väl implementerade randomiserade kontrollerade studier med fem eller fler års 

uppföljningstid med ett urval på över 100 deltagare. 

Även om evidensen för psykologisk behandling ännu är bristfällig så har KBT-baserade 

behandlingsprogram visat försiktigt positiva resultat och utgör den psykologiska behandlingsmetod 

som anses mest lovande (Schmucker & Lösel, 2008). Vidare finns det starkast vetenskapligt stöd för 

de KBT-baserade behandlingsprogram som är följsamma mot den så kallade risk-, behov- och 

mottaglighetsprincipen (RBM) (Hanson et al., 2009). Vissa menar att RBM-principen till och med är 

viktigare än valet av psykologisk behandlingsmetod vad gäller effektivitet (Marshall, Boer & 

Marshall, 2013). Riskprincipen handlar om att dömda personer med hög risk för återfall i brott ska 

erbjudas mer intensiva insatser, som längre behandlingstid eller tillägg av andra riskreducerande 
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insatser som exempelvis missbruksbehandling, än lågriskbedömda (Bonta & Andrews, 2017). 

Behovsprincipen innebär att insatser ska riktas mot kriminogena, det vill säga brottsdrivande, 

behovsområden, inte mot behovsområden som förvisso finns hos den dömde (som till exempel 

bostadsproblem eller depression) men som inte är brottsdrivande i sig. Mottaglighetsprincipen innebär 

att behandlingsinsatser ska utformas i enlighet med faktorer som gör att den dömde på ett effektivt sätt 

kan ta till sig riskreducerande åtgärder. Allmänna sådana faktorer är till exempel att man använder sig 

av behandlingsmetoder som visat sig vara effektiva mot återfall i brott, som KBT eller terapeutiska 

egenskaper som förmedlande av engagemang och empati. Mer specifika åtgärder för att öka 

mottagligheten handlar om att anpassa behandlingen efter faktorer som finns hos den dömde, som 

exempelvis ålder, funktionsvariationer eller koncentrationsproblem (Bonta & Andrews, 2017).  

På grund av svårigheterna att studera effekten av sexualbrottsbehandling krävs behandlingsstudier 

med lång uppföljningstid för att kunna dra säkra slutsatser (Kriminalvården, 2013). I de flesta av ovan 

nämnda metaanalyser konstateras att flera studier som undersökts har metodologiska brister och att 

fortsatt forskning är nödvändigt. Schmucker & Lösel (2015) drar slutsatsen att resultaten från deras 

och andras metaanalyser är lovande men de efterfrågar fler randomiserade, kontrollerade 

undersökningar och högkvalitativa kvasi-experimentella studier och gärna studier utanför 

Nordamerika. 

Randomiserade kontrollerade studier, så kallade RCT-studier, anses alltså av de flesta vara den 

mest överlägsna studiedesignen avseende utfallsforskning inom området för psykologisk behandling, 

inklusive sexualbrottsbehandling. Men forskare som W. L. Marshall och L. E. Marshall (2012) menar 

att det finns stora praktiska begränsningar med denna studiedesign, både etiska och metodologiska 

sådana. Ett stort etiskt problem handlar om den risk för allmänheten som genomförande av RCT-

studier innebär, nämligen att oskyldiga drabbas om potentiella återfallsförbrytare nekas tillgång till 

den riskreducerande behandling som finns tillgänglig. I psykologiska behandlingsstudier med 

randomiserad kontrollerad design brukar det ur ett etiskt perspektiv vara viktigt att så snart som 

möjligt kunna erbjuda kontrollgruppen effektiv behandling när kontrollbetingelsen visat sig vara 

ineffektiv, som exempelvis vid ångestbehandling när symtomen visar sig kvarstå efter ca 6 månader. 

Detta är dock mycket svårt i samband med sexualbrottsbehandling eftersom effektiviteten inte kan 

utvärderas förrän efter ca fyra-fem år, när eventuella återfall registreras i brottsregister. Vid det laget 

skulle det vara svårt, av flera skäl, att nå den obehandlade gruppen med behandling. De metodologiska 

problem som framförs handlar om svårigheter att uppnå hög ekologisk validitet i RCT-studier. 

Tidigare RCT-studier på sexualbrottsbehandling har kritiserats på grund av att inkluderingskriterier 

varit så högt ställda att det går att ifrågasätta studiernas relevans för klinisk verksamhet (Marshall & 

Marshall, 2007). RCT-studier kräver rigorös följsamhet till detaljerade manualer (Marshall & 

Marshall, 2012). Detta står i motsättning till risk- och mottaglighetsprincipen och den allmänna 

uppfattningen om vad som är “bästa praktik” i sexualbrottsbehandling - nämligen flexibilitet och 
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följsamhet gentemot deltagarens individuella kriminogena behovsområden. Det behandlingsupplägg 

som skulle följa av detta “one size fits all”-förhållningssättet har visat sig minska 

behandlingseffektivitet både avseende behandling generellt (Boruch & Gomez, 1977; Hunter & 

Schmidt, 1990; Lipsey, 1990; Lipsey & Wilson, 1993) och specifikt avseende sexualbrottsbehandling 

(Laws & Ward, 2006). 

På grund av ovan nämnda svårigheter att utvärdera behandlingsprogram för sexualbrottsdömda 

föreslår forskare som R. Karl Hanson (2014) att man i enlighet med rörelsen för evidensbaserad 

praktik (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006) bör utforska möjligheterna 

till utökad och förbättrad forskning på området för sexualbrottsbehandling. Ett av flera sätt att göra 

detta är bland annat att använda sig av resultat från risk- och behovsbedömningsinstrument som 

utfallsvariabler. Enligt Hanson är det rimligt att överväga utfall av kliniska skattningsinstrument 

baserade på kriminogena risker och behov som relevanta mått på benägenheten att återfalla i brott. 

Sådana skattningar kan utgöra ett alternativ till utvärderingar som baseras på officiell brottsstatistik. 

Även W. L. Marshall, L. E. Marshall och M. E. Olver (2017) efterfrågar alternativ till de traditionella 

långtidsuppföljningarna, där utfallsmåtten består av återfallsstatistik, när det kommer till att utvärdera 

sexualbrottsbehandling. Alternativen står enligt dem att finna i för- och eftermätningar genom 

skattningar avseende kriminogena behovsområden, så kallade dynamiska riskfaktorer för återfall i 

brott. Behandlarskattningar av framsteg i behandlingen kopplad till kriminogena behovsområden 

enligt The Therapist Rating Scale-2 (TRS-2) har till exempel visat sig vara en tillförlitlig prediktor för 

återfall i sexualbrott (Marshall & Marshall, 2010; Marshall, Marshall, & Humphries, 2012). Det är 

mot bakgrund av ovanstående resonemang som uppsatsens studiedesign bedöms kunna utgöra ett 

relevant bidrag till kunskapen om sexualbrottsbehandling.  
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5. Definition av begrepp 

 

5.1 Sexualbrottsdömd 

I denna uppsats innefattar begreppet “sexualbrottsdömd” personer som är dömda för sexualbrott enligt 

refererade studiers respektive lands lagstiftning. Avseende uppsatsens studie, som är genomförd i 

Sverige, så avses med sexualbrottsdömd de personer som har dömts för något av de brott som regleras 

i Brottsbalken (1962:700) 6 kap. (sexualbrott), exempelvis våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång 

och sexuellt ofredande, samt personer som är dömda för att ha innehaft eller spritt dokumenterade 

övergrepp mot barn, rubricerat som barnpornografibrott eller grovt barnpornografibrott, vilket regleras 

i BrB, 16 kap. (brott mot allmän ordning) 10 a§.  

 

5.2 Sexualbrottsbehandling 

Vissa av de studier som innefattas i metaanalyser som refereras till i uppsatsen innehåller utfallsstudier 

av sexualbrottsbehandlingar som är medicinska, till exempel med läkemedel, men merparten består av 

psykologisk behandling och samtliga studier som i resultat-, analys- och diskussionsdelen jämförs med 

uppsatsens studie utgörs av psykologiska eller psykosociala behandlingsprogram för 

sexualbrottsdömda om inget annat anges. 

 

5.3 Kriminogena riskfaktorer och “Central Eight”  

Kriminogena riskfaktorer, det vill säga brottsdrivande faktorer, kan klassificeras som statiska eller 

dynamiska (Bonta & Andrews, 2017). Statiska riskfaktorer är omständigheter eller egenskaper som 

inte är påverkbara genom behandling, till exempel ålder eller tidigare brottsbelastning, som ökar risken 

för återfall i brott. Med dynamiska riskfaktorer avses riskfaktorer för återfall i brott som är 

föränderliga och som alltså kan påverkas av interventioner av olika slag. Det finns flera olika 

teoribildningar gällande vilka faktorer som driver brottslighet. En teoribildning som har fått stor 

genomslagskraft inom kriminalvård ibland annat Sverige, USA och Kanada är GPCSL, General 

Personality and Cognitive Social Learning. GPCSL beskriver hur genetiska, personlighetsmässiga, 

psykologiska och sociala faktorer på olika sätt samverkar och skapar kriminellt beteende. Enligt teorin 

finns det åtta centrala riskfaktorer, som genom omfattande empiriska undersökningar visat sig kunna 

predicera återfall i brott (Eisenberg et al., 2019; Olver, Stockdale & Wormith, 2014; Grieger & 

Hosser, 2014; Bonta, Blais & Wilson, 2014; Gutierrez, Wilson, Rugge & Bonta, 2013; Wooditch, 

Tang & Taxman, 2014), vilka brukar refereras till som “Central Eight” (Bonta & Andrews, 2017). 

Dessa är historia av antisocialt beteende, antisocialt personlighetsmönster (impulsivitet, 

spänningssökande etcetera), prokriminella attityder (attityder som stödjer brottsligt beteende), 

prokriminellt umgänge (att umgås med personer som ägnar sig åt kriminalitet), substansmissbruk, 

problematiska relationer/familjeförhållanden, brister avseende arbete/sysselsättning samt brister 
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gällande fritid/rekreation. Av dessa är sju stycken dynamiska, de kan förändras eller påverkas genom 

olika typer av insatser, medan en faktor, antisocial historia, utgör en statisk riskfaktor.  

 

5.4 Kriminogena behovsområden 

De kriminogena behoven beskriver vad det är som ska behandlas genom en intervention eller ett 

behandlingsprogram (Bonta & Andrews, 2017). De mest effektiva behandlingsprogrammen för att 

förebygga återfall i brott riktar sig mot just sådana behovsområden. För en sexualbrottsdömd kan till 

exempel intimitetsbrister, sexuell självreglering eller övergreppstödjande tankemönster utgöra ett 

kriminogent behovsområde. Vilka av dessa behovsområden som kan identifieras varierar mellan olika 

individer och behandlingen bör därför riktas endast mot de behovsområden som bedöms föreligga hos 

den specifika individen. En behandling kan även innefatta fokus på andra behovsområden, som inte 

visat sig ha betydelse för risken för återfall i brott, men som fyller andra funktioner, till exempel att 

deltagaren blir mer engagerad och mottaglig för förändring i behandlingen. För sexualbrottsdömda är 

ett sådant område bristande självkänsla, vilket är starkt kopplat till skam och tillbakadragande 

(Nathanson, 1992; Marshall et al., 2011). 

 

5.5 Evidensbaserad praktik 

Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) definierar evidensbaserad praktik enligt följande:   

 
EBP handlar om en medveten och systematisk strävan att bygga vård och omsorg på bästa möjliga 

vetenskapliga grund (evidens) för att öka möjligheten att hjälpa. Eftersom vetenskaplig kunskap endast 

gäller åtgärders genomsnittliga effekter är det inte självklart att åtgärder fungerar lika för alla. Därför 

behövs även annan kunskap för beslutsfattandet i det enskilda fallet. 

Den vetenskapliga kunskapen blir därför en nödvändig – men inte tillräcklig – komponent för att kunna 

erbjuda den bästa hjälpen. Konkret betyder det att kunskap om åtgärders effekter behöver kompletteras 

med information om den hjälpbehövandes unika förutsättningar och önskemål, med kontextuella 

faktorer som är möjliggörande och begränsande samt med den professionelles kompetens, för att 

möjliggöra bästa hjälp. 

 

Evidensbaserad praktik är alltså ett brett begrepp som innefattar inte bara den vetenskapliga evidensen 

för metoder inom ett visst behandlingsområde, utifrån till exempel studier med högkvalitativ design 

som randomiserade kontrollerade studier, utan även ett större spektrum av kliniskt relevanta aspekter 

som patienten/klientens åsikter, den terapeutiska relationen och behandlarens kliniska expertis (APA 

Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006). 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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6. Teori 

Teoretiska utgångspunkter för analysen är anknytningsteori, affektteori, kognitiv teori och 

inlärningsteori. Dessa teorier utgör även den teoretiska basen i ROS.   

 

6.1 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin grundar sig i Bowlbys forskning om spädbarn och hur dessa utifrån sina 

erfarenheter av interaktion med föräldrarna bildar så kallade inre mentala representationer, eller 

arbetsmodeller, av dessa anknytningserfarenheter som sedan följer individen genom livet och påverkar 

fungerandet även i senare relationer (Bowlby, 1973; Bowlby, 1969). Bowlby antog att barnets 

anknytningssystem är en produkt av evolutionära processer som är fundamental för barnets överlevnad 

(Sonnby-Borgström, 2012). Systemet driver barnet till att söka skydd och närhet till en omsorgsperson 

och så småningom knyter barnet an till en eller flera anknytningspersoner. Små barns 

anknytningsbeteenden består av kommunikativa beteenden som att genom gråt och skrik signalera 

stress, rädsla eller obehag till exempel. När omsorgspersonerna svarar på barnets signaler uppstår 

emotionell balans och aktiveringen av anknytningssystemet avslutas. I välfungerande 

anknytningssituationer utgör omsorgspersonen en så kallad trygg bas, eller säker hamn, dit barnet kan 

vända sig för skydd och tröst vid upplevd fara och samtidigt uppmuntras barnet att utforska sin 

omgivning när den känner sig redo för detta och detta samspel utgör grunden för utvecklingen av en 

trygg anknytning (Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2013). Brister i omsorg eller 

omsorgspersonens lyhördhet för barnets signaler kan påverka samspelet och barnet kan då istället 

utveckla otrygga former av anknytningsmönster (Sonnby-Borgström, 2012). Kritik som har riktats mot 

anknytningsteorin handlar bland annat om att den ansetts cementera traditionella könsroller och 

Bowlbys idéer om en “primär vårdnadshavare” har senare motbevisats av forskning som visat att 

barnet snarare utvecklar olika anknytningsrelationer parallellt under det första levnadsåret (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risberg Mothander, 2006). Även om våra tidiga anknytningserfarenheter 

påverkar hur vi fungerar i senare relationer i livet anser många att anknytningsstilar till viss del är 

dynamiska och kan förändras genom nya relationsspecifika erfarenheter, livshändelser och andra 

faktorer i den sociala omgivningen (Sonnby-Borgström, 2012). Till exempel kan en kärlekspartner 

spela en viktig roll som anknytningsperson och därmed influera en persons generella anknytningsstil 

(Klohnen, Weller, Luo & Choe, 2005). Även terapeutiska relationer kan utgöra ett sammanhang där 

klienten/patienten kan få en “tillrättaläggande” eller “ersättande” anknytningserfarenhet som kan 

påverka och förändra den generella anknytningsstilen (Broberg et al., 2013). Tid i terapi och kvalité på 

den terapeutiska alliansen har visat sig vara associerat till i vilken utsträckning terapeuten kan 

uppfattas som en anknytningsperson (Parish & Eagle, 2003).  

Det finns visst empiriskt stöd för att psykoterapi kan leda till tryggare anknytningsstil (Broberg et 

al., 2013). Fonagy med kollegor (1995) följde i en studie sjukhusinlagda patienter med 
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borderlinestörning som fick psykoterapi. Initialt hade samtliga patienter en otrygg anknytning, vilket 

mättes genom Adult Attachment Interview samt skalan för Reflekterande Funktion. Vid utskrivningen 

hade endast 60 % av patienterna en otrygg anknytningsstil. Ytterligare en studie av psykoterapi för 

patienter med borderline personlighetsstörning av Levy et al., (2006) visade på positiva resultat 

avseende trygg anknytning. En förklaring till dessa resultat kan vara att just anknytningsaspekter utgör 

en kärnproblematik i borderlinestörning (Broberg et al., 2013). Det finns dock andra studier som inte 

visat på lika positiva resultat och Broberg et al., (2013) menar att det är möjligt att studier som mäter 

anknytning, särskilt i form av flertal fasta kategorier, kan ha svårare att påvisa resultat eftersom 

anknytningsmönster trots allt har haft flera decennier på sig att utvecklas och befästas och därför 

sannolikt inte är särskilt lätt att förändra. Det saknas väsentlig forskning på huruvida behandling för 

den här studerade gruppen, sexualbrottsdömda, har någon påverkan på anknytningsstil (Grady, Swett 

& Shields, 2016). 

 

6.2 Affektteori 

Tomkins formulerade på 60-talet en teori kring de biologiska affekterna som främst baserades på 

filosofisk och psykologisk kunskap, inte någon omfattande empirisk forskning, och som under de 

senaste årtiondena har inspirerat modern neurovetenskaplig emotionsforskning och forskning som rör 

ansiktsuttryck och affekter (Sonnby-Borgström, 2012). Enligt Tomkins är affekterna både biologiska 

och psykologiska i sin natur och utgör grundkällan till mänsklig motivation. Affektsystemet ger 

tillsammans med minne och kognition människan möjlighet att värdera den situation hon befinner sig i 

(Nilsson, 1998, 2005; Tomkins, 1984, 1991). Enligt affektteorin föds vi med ett antal olika biologiskt 

förprogrammerade basala affekter som har utvecklats genom evolutionen. De är adaptiva fenomen 

som fyller en funktion för vår överlevnad. Till alla dessa basala affekter hör ett fysiologiskt påslag 

eller muskulär reaktion, till exempel i form av gråt eller ett ansiktsuttryck. Affektsystemet kan 

beskrivas bestå av: affekt, i form av ett fysiologiskt påslag (biologi), känsla, i form av den 

psykologiska processen då affekten tolkas (psykologi) samt emotion, när en persons minne till känslan 

kopplas på (biografi) (Nathanson, 1992). Med sinnesstämning avses aktivering av en eller flera 

emotioner på låg effekt under lång tid. Till de nio basaffekterna brukar skam, ilska, ledsenhet, rädsla, 

intresse, glädje, förvåning, avsky och avsmak räknas. Vissa menar dock att avsky och avsmak utgör 

samma affekt (Sonnby-Borgström, 2012). Varje affekt fyller en viss funktion, till exempel kan ilska 

syfta till att agera, sätta gränser och försvara sig, medan skam har en social funktion som syftar till att 

hålla samman grupper och rädsla hjälper oss att uppmärksamma hot och faror (Nathanson, 1992). 

Affekter är funktionella när de genom sin signalfunktion hjälper oss att lösa problem som vi står inför 

och är logiska utifrån den situation de uppstår i, men de kan även vara dysfunktionella när de inte leder 

till problemlösning, är oproportionerligt starka i relation till vad som triggat dem eller när de väcks av 

tankemönster snarare än situationen man befinner sig i (Sonnby-Borgström, 2012). Affektsystemet är 
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nära sammankopplat med anknytningssystemet då vi som barn lär oss att tolka och reglera affekter 

genom omsorgspersoner som affektivt tonar in och hjälper oss att sätta ord på våra känslor. 

Utvecklandet av komplicerade sociala känslor, som till exempel empati, är ett resultat av just detta 

känsliga affektiva samspelet mellan barn och dess omsorgspersoner. Dysfunktionell känsloreglering 

kan alltså ha betydelse för problem i nära relationer och för sexualbrott då bristande känsloreglering 

kan leda till sex som copingstrategi, vilket utgör en riskfaktor för återfall i brott (Fernandez, Harris, 

Hanson & Sparks, 2012). En annan aspekt handlar om att bristande känsloreglering i samband med 

brott som begås under starkt påslag av ilska till exempel, kan leda till att den empatiska förmågan hos 

förövaren försämras (Howells, Day & Wright, 2004). 

 

6.3 Kognitiv teori 

Begreppet kognition innefattar flera olika funktioner som tankar, fantasier, uppmärksamhet, 

varseblivning, minne, problemlösning och drömmar (Kåver, 2016). Inom den kognitiva teorin betonar 

man människans unika sätt att tolka sig själv och sin omgivning och hur dessa tidigt inlärda kognitiva 

strukturer, eller scheman, utgör ett filter för våra upplevelser.  Dessa scheman avgör i sin tur hur vi 

bearbetar, lagrar och tolkar information som kommer både från vår yttre omgivning men även 

information som finns inom oss själva. Tänkandet kan beskrivas utifrån tre olika medvetandenivåer. 

Automatiska tankar är snabba, spontana tankar, bilder eller inre dialoger som uppstår hela tiden i vårt 

vardagliga liv och som kan vara både positiva eller negativa. Livsregler är kognitioner som ligger 

något djupare i vårt medvetande och som ofta handlar om moral, prestation och vett och etikett. 

Livsreglerna avspeglar avgörande förhållningssätt som ofta går att spåra tillbaka till en specifik 

individs uppfostran och inlärningshistoria. Livsreglerna är ofta formade i “om....så”-meningar eller 

“borde/måste”-meningar, till exempel “om jag alltid presterar väl kommer jag att bli älskad”, “om jag 

inte är på min vakt så kommer andra att lura mig” eller “jag borde älska min partner mer”, “andra 

borde förstå att jag mår dåligt”. Överdrivet negativa eller stränga livsregler kan ge upphov till en rad 

svårigheter.  

Kognitiva scheman är de filter av djupt grundade fördomar eller personliga “sanningar” som är 

minst medvetna för oss men som i hög grad styr vårt fungerande (Kåver, 2016). Vissa scheman är 

stabila och mycket svåra att förändra medan andra scheman kan förändras utifrån nya erfarenheter. 

Dessa scheman kan också vara positiva eller negativa och uttryckas som exempelvis: “jag är hopplös”, 

“ingen kan älska mig”, “attack är bästa försvar” eller “andra vill mig väl”. Ett befäst negativt schema 

filtrerar ny information så att endast den information som passar in i det existerande schemat släpps in. 

Om en person har ett schema som säger att alla vackra människor är lyckliga, så kommer personen 

endast uppmärksamma människor som är just vackra och lyckliga. På denna medvetandenivå finns 

alltså scheman för hur vi uppfattar och tolkar relationer till andra men även hur vi uppfattar och tolkar 

olika känslor. 
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Ett annat vanligt begrepp inom den kognitiva teorin är kognitiva förvrängningar eller så kallade 

tankefällor (Kåver, 2016). En sådan är allt eller inget-tänkande, “jag åt en bulle, nu är det kört så då 

kan jag lika gärna äta onyttigt resten av veckan”, eller övergeneralisering: “jag fick inte det här jobbet, 

jag kommer alltid att förbli arbetslös”.  

Bland gruppen sexualbrottsdömda har man funnit ett flertal specifika övergreppstödjande 

tankemönster som har betydelse för återfall i brott (Howitt & Sheldon, 2007; Mann, Webster, 

Wakeling & Marshall, 2007). Dessa tankemönster, eller scheman, handlar bland annat om att 

förövaren rättfärdigar övergrepp med att det är andra som har skyldigheter att tillfredsställa honom, att 

livet ses som okontrollerbart och världen som hotfull och farlig (Ward, Gannon & Keown, 2006). Hos 

barnaförövare handlar dessa tankemönster bland annat om att barn ses som sexuella varelser eller att 

sexuella övergrepp ses som mer eller mindre harmlösa och oskadliga (Ward, 2000). Motsvarande 

tankemönster hos förövare med vuxenoffer handlar bland annat om att kvinnor ses som obegripliga, 

manipulativa eller som sexobjekt (Ward et al., 2006). 

 

6.4 Inlärningsteori 

Människans beteende kan i många situationer förstås utifrån hennes inlärningshistoria (Kåver, 2016). 

Inlärning kan ske genom modellinlärning, alltså genom att vi ser någon annan utföra ett beteende som 

vi därefter härmar. Vi kan också lära oss via instruktioner och inte minst, genom egen upplevelse och 

erfarenhet - “trial and error”. En grundläggande form av inlärning är det som kallas respondent 

inlärning, eller klassisk betingning (Linton, Bergbom & Flink, 2013). Den vetenskapsman som 

betecknas som pionjär på detta område är Ivan Pavlov, vars experiment med de saliverande hundarna 

är vida känt. Pavlov ringde i en klocka precis innan hundarna fick mat vid upprepade tillfällen. 

Klockan, ett tidigare neutralt stimulus, blev ett betingat, eller inlärt, stimulus som utlöste en inlärd 

respons – saliveringen. Detta fenomen, att i grunden neutrala stimuli har associerats med en viss 

respons, kan förklara olika problembeteenden. Som ett exempel kan en person som tidigare blivit 

överfallen av en skäggig man (neutralt stimulus) utveckla en stark rädsla eller panik (respons) när den 

vid senare tillfällen ser andra skäggiga män (betingat stimulus), även om dessa inte utgör något 

verkligt hot. När denna association bryts brukar man kalla det för utsläckning eller nyinlärning, det 

vill säga, det betingade stimulit återgår till att bli neutralt och detta är till exempel den huvudsakliga 

funktionen i olika former av fobibehandlingar.  

En annan viktig form av inlärning är den operanta inlärningen som handlar om att vi lär oss saker 

genom konsekvenser, alltså en form av erfarenhetsbaserad inlärning (Linton et al., 2013). Vi kan förstå 

dessa viljestyrda beteenden (till skillnad från hundarnas salivering, som inte är ett viljestyrt beteende) 

utifrån vilken funktion det har. Beteendet att gå till jobbet kan förstås av konsekvensen att vi får lön 

för vårt arbete. Om lönen dock skulle upphöra att komma in på kontot varje månad skulle sannolikt 

beteendet (att gå till jobbet) minska utifrån att konsekvensen inte längre innebar någon form av 
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belöning, det vill säga att beteendet inte längre förstärks positivt. Man kan även säga att det skett en 

operant utsläckning, eller nyinlärning. Negativ förstärkning innebär att ett beteende som leder till 

konsekvensen att något smärtsamt upphör, till exempel att dricka alkohol för att döva ångest, sannolikt 

kommer att upprepas. Försvagning brukar användas som begrepp för att förklara hur beteenden som 

leder till någon form av bestraffning minskar (Ramnerö & Törneke, 2013). Inlärningsteori utgör basen 

i kognitiv beteendeterapi (Kåver, 2016).  
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7. Metod 

 

7.1 Studiedesign  

Studien är prospektiv, det vill säga den har följt ett visst antal individer framåt i tiden. Den består av 

en kvantitativ undersökning som syftar till att klargöra ROS-deltagarnas upplevelse respektive 

behandlarnas bedömning av eventuell förändring avseende fungerande inom kriminogena 

behovsområden efter fullföljd behandling.  Det är en före-efter-design utan kontroll- eller 

jämförelsegrupp. Interventionen, den experimentella variabeln, som enligt hypotesen antas påverka en 

eventuell förändring av deltagarnas upplevelse och behandlarnas bedömning av fungerande inom 

kriminogena behovsområden, är den behandling som genomförts. Valet av kvantitativ metod grundar 

sig i målet att nå systematiserad kunskap där det går att sammanfatta behandlare och deltagares 

upplevelse. Ett annat skäl är att forskningsfrågan är kopplad till en hypotesprövning. Hypotesen är att 

det vid eftermätningen kommer att ha skett en positiv förändring inom något eller några av de 

kriminogena behovsområden för gruppen. Det är dock sannolikt att det inom andra behovsområden 

inte kommer kunna påvisas någon statistiskt säkerställd förändring men eventuellt tendenser eller 

förändringar på individnivå.  

 

7.2 Urval 

I urvalet för behandlare ingår de psykologer/ROS-programledare (hädanefter refererade till som 

“behandlare”) som deltagit i de fallformuleringskurser som tillhandahållits av Kriminalvårdens 

utbildningsenhet sedan 2017. Behandlarna kommer främst från verksamhetsställen (frivårdskontor och 

anstalter) i mellersta och södra Sverige men ett verksamhetsställe från Norrland innefattas också. 

Fallformulering utgjorde ett nytt inslag i ROS. Urvalet av ROS-deltagare består av de 

sexualbrottsdömda klienter som ovan nämnda behandlare hade i ROS grupp eller ROS individuellt, 

både på anstalt och frivård, från augusti 2017 till mars 2019 vilket sammanlagt var 99 stycken. Jag är 

själv en av de behandlare som ingår i urvalsgruppen och två av deltagarna som ingår har behandlats 

individuellt av mig. Valet gällande ROS grupp eller ROS individuellt har gjorts utifrån vilka praktiska 

omständigheter som funnits på verksamhetsstället (på många frivårdskontor finns det för litet underlag 

att bilda en grupp) och deltagarens personliga egenskaper i förhållande till gruppdynamik. Till 

exempel kan det vara olämpligt för en deltagare med starkt antisociala eller psykopatiska drag, 

alternativt stora kognitiva funktionsnedsättningar, att delta i ett grupprogram. 
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7.3 Beskrivning av interventionsmetod 

 
7.3.1 Relations- och samlevnadsprogrammet (ROS)  

Det behandlingsprogram som används med det primära syftet att minska risken för återfall i 

sexualbrott inom Kriminalvården i Sverige kallas ROS, Relations- och samlevnadsprogrammet 

(Kriminalvården, 2013). Programmet är ursprungligen utvecklat i Kanada men har anpassats efter 

svenska förhållanden och kompletterats i samband med översättning. Behandlingsprogrammet har 

bedrivits sedan 2002 och ackrediterades av Kriminalvårdens vetenskapliga ackrediteringspanel 2006 

(www.kriminalvarden.se; Kriminalvården, 2013). Programmet har uppdaterats och reviderats i 

enlighet med nya forskningsrön och genomgick på grund av ett flertal förändringar sedan 2006 en 

nyackreditering som godkändes av Kriminalvårdens ackrediteringspanel under hösten 2018 (leg. 

psykolog J. Lätth, information på Kriminalvårdens intranät, 19 januari 2019). En sådan förändring är 

till exempel att ROS numera innefattar specifika element för att fånga upp och behandla problem 

kopplade till sexuell självreglering, något som saknades i de tidiga förlagorna av programmet. På 

grund av de omfattande förändringar som programmet genomgått under det senaste årtiondet så har 

ROS under våren 2019 fått ett nytt namn - SEIF (Sexualbrottsprogram med Individuellt Fokus). 

Behandlingen bedrivs utifrån en flexibel manual, ges enskilt och/eller i grupp och bedrivs både inom 

frivård och på anstalt av cirka 90 stycken behandlare, som vanligtvis har en utbildningsbakgrund i 

form av psykologexamen eller annan beteendevetenskaplig examen. Kriminalvården ger även en tre 

veckors grupputbildning i ROS gällande den teoretiska grunden och det praktiska utförandet och 

därefter sker en individuell handlednings- och certifieringsprocess med granskning genom video- eller 

ljudupptag. Mellan 220 - 230 sexualbrottsdömda fullföljer ROS årligen. 

Programmets teoretiska utgångspunkter har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) med 

inslag av affektteori och anknytningsteori (C. Fielding, personlig kommunikation, 4 december 

2017). Arbetet i programmet sker i enlighet med traditionella upplägg av KBT-behandling - med en 

inledande fas, en arbetsfas och en avslutande fas (Kåver, 2016). Programmet har också ett upplägg 

som styrs av risk- behov- och mottaglighetsprincipen (C. Fielding, personlig kommunikation, 4 

december 2017; Bonta & Andrews, 2017). I enlighet med riskprincipen erbjuds deltagare med låg 

risk för återfall i brott en behandling med lägre intensitet, 25 – 40 timmar individuellt eller 80 - 100 

timmar i grupp. Medel- och högriskbedömda deltagare rekommenderas 40 - 100 timmar 

individuellt eller 100 - 250 timmar i grupp. Vid deltagande i grupprogram är det alltid möjligt för 

deltagare att även få individuella samtal vid behov, till exempel vid behov av fördjupad 

kartläggning och behandling av specifika sexuella problembeteenden. Sessionerna sker 1 - 2 gånger 

i veckan, i grupp omfattar de tre timmar och i ROS individuellt ca 60 - 90 minuter. Det vanligaste 

på anstalt är att deltagarna deltar i ROS i grupp och i frivård är det vanligare att behandlingen 

bedrivs individuellt, främst på grund av praktiska omständigheter.  

http://www.kriminalvarden.se/
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I enlighet med behovsprincipen kartläggs initialt i behandlingen förekomst av kriminogena 

behovsområden enligt skattningsformuläret The Therapist Rating Scale-2 (TRS-2) (Marshall & 

Marshall, 2010). Man sammanställer även en individuell fallformulering, som innefattar teoretiskt 

förankrade hypoteser om uppkomst och vidmakthållande av problematiken, samt en 

behandlingsplan med behandlingsinsatser som riktas mot de specifika behovsområden som 

identifierats hos deltagaren (C. Fielding, personlig kommunikation, 4 december 2017). De exakta 

skattningarna enligt TRS-2 kommuniceras inte med deltagaren annat än i stora drag i form av den 

fallformulering med behandlingsplan som behandlare och deltagare diskuterar och kommer överens 

om initialt i behandlingen, till vilken TRS-2 delvis ligger som grund.  I mitten och i slutet av 

behandlingen genomförs ytterligare skattningar enligt TRS-2 där syftet är att utvärdera eventuella 

framsteg inom kriminogena behovsområden. Behandlingsmanualen för ROS används flexibelt 

enligt behovsprincipen. I grupp kan detta visa sig i att gruppdeltagare jobbar med olika typer av 

uppgifter utifrån deras individuella behov. Vissa deltagare har fler behovsområden och således ett 

bredare behandlingsinnehåll och andra har färre. I enlighet med mottaglighetsprincipen ska 

individuella faktorer som kan försvåra mottagligheten kartläggas och behandlingen anpassas efter 

detta. För deltagare som går ROS på anstalt och som har stora behandlingsbehov erbjuds 

tilläggsprogrammet “ROS fördjupning” och efter villkorlig frigivning ska samtliga ROS-deltagare 

genomföra uppföljningsdelen “ROS uppföljning” på frivården under påföljande övervakning (ibid).  

ROS har historiskt riktats till manliga sexualbrottsdömda på grund av att forskningen till största del 

bygger på studier av manliga förövare och kunskapen om riskfaktorer för kvinnliga förövare är 

begränsad (Christiansen & Thyer, 2008). Men den forskning som ändå finns pekar på att 

behandlingsområden för kvinnliga förövare liknar de för manliga (Gannon & Rose, 2008; Freeman & 

Sandler, 2008) och på grund av detta är programmet efter nyackrediteringen 2018 nu tillgängligt även 

för kvinnliga sexualbrottsdömda. Kvinnor utgör endast 2 - 5 % av alla sexualbrottsdömda (Vandiver & 

Walker, 2002; Sandler & Freeman, 2009; Cortoni, Babchishin & Rat, 2017) men mörkertalet bedöms 

vara stort (Colson, Boyer, Baumstarck & Loundou, 2013; Cortoni, et al, 2017; Gannon & Rose, 2008). 

Enligt en metaanalys baserad på offerundersökningar kan antalet kvinnliga förövare vara så högt som 

12 % (Cortoni et al., 2017). ROS har på grund av programmets flexibilitet väldigt generösa 

inklusionskriterier, det riktar sig till alla sexualbrottsdömda (C. Fielding, personlig kommunikation, 4 

december 2017). Exklusionkriterier kan handla om förekomst av ett omfattande aktivt missbruk av 

alkohol eller narkotika, att man i otillräcklig grad behärskar svenska språket (och det inte finns 

behandlare som behärskar deltagarens modersmål), ett starkt motstånd mot att gå det aktuella 

programmet, genombrott av psykisk sjukdom där man gjort bedömningen att klienten inte kommer att 

kunna tillgodogöra sig programmet och finner det uppenbart olämpligt att genomföra programmet 

eller att klientens deltagande i programmet bedöms olämpligt på grund av säkerhetsskäl. Det är 

behandlaren som med stöd av en intervjuguide och underlag som exempelvis kriminalvårdsregistret, 
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belastningsregister, förundersökningar, risk- och behovsbedömningar och tillgängliga journaler 

bedömer om klienten är lämplig för behandling eller inte. Gällande faktorer kopplade till säkerhet för 

personal, klienten i fråga eller andra deltagare kan även Kriminalvårdens säkerhetsorganisation 

komma med rekommendationer eller direktiv avseende frågan om lämplighet för behandling. 

 

7.4 Datainsamling 

Insamling av det empiriska materialet, både TRS-2 och deltagarnas för- och eftertester (LCB, HBI-19 

och RSQ), initierades i augusti 2017 som en del av en intern utvärdering av ROS inom 

Kriminalvården. Materialet samlades in fram till sista september 2018 och sammanställdes i en intern 

rapport som utgjorde underlag för nyackrediteringen av ROS. Beslut togs därefter att för denna studies 

syfte fortsätta att samla in samma typ av empiriska material, enligt samma rutin, fram till 1 mars 2019. 

Materialet i denna studie består alltså av materialet som ingick i den interna utvärderingen samt 

samma typ av material som fortsatt har samlats in efter 1 oktober 2018 och fram till 1 mars 2019. 

En litteratursökning avseende det empiriska fältet har genomförts. Den har innefattat sökning efter 

internationella studier som har liknande studieupplägg för att om möjligt sätta resultatet i relation till 

den internationella forskningen. Information om ROS har inhämtats från utbildare/ROS-handledare på 

Kriminalvårdens huvudkontor genom samtal och utbildningar som jag har deltagit i, i egenskap av min 

anställning som frivårdsinspektör, tillika ROS-programledare/behandlare. Det empiriska materialet har 

insamlats på Kriminalvården (Frivården Stockholm stad). Behandlarskattningar (TRS-2) har laddats 

upp av respektive behandlare i en datamapp på Kriminalvårdens server. TRS-2-skattningarna har varit 

avidentifierade när de laddats upp av behandlaren. TRS-2 används i denna studie i syftet att mäta 

förändring i behandlarnas bedömning avseende deltagarnas fungerande inom olika kriminogena 

behovsområden. Se beskrivning av användningsområde för TRS-2 inom ordinarie verksamhet under 

avsnittet beskrivning av interventionsmetod.  

ROS-deltagarnas för- och eftertester har delats ut av personal inom Kriminalvården. 

Instruktionen har varit att formulären bör delas ut av någon annan än behandlaren, till exempel en 

kontaktperson på anstalten eller en handläggare på frivården. Deltagaren har självständigt fyllt i 

testet, som består av tre stycken självskattningsformulär som beskrivs nedan, före och efter 

behandlingen. Testet skrivs ut från kriminalvårdens intranät och har vid korrekt hantering en 

individuell kod som kopplar ihop förtestet med samma persons eftertest, utan att identiteten på 

deltagaren röjs. Testerna har skickats in via post antingen av deltagaren själv eller av personal inom 

Kriminalvården. Det har inte funnits någon individuell kod för TRS-2 som har möjliggjort en 

sammankoppling mellan denna skattning och samma deltagares självskattningar. Detta innebär att 

det inte har gått att undersöka eventuella skillnader eller samband mellan behandlarens skattning på 

en specifik deltagare med deltagarens egen skattning på de behovsområden som går att jämföra. 
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7.5 Empiriskt material  

Det empiriska materialet består av två delar. Den ena delen är behandlarnas kliniska skattningar, 

enligt The Therapist Rating Scale-2 (TRS-2) av deltagarens fungerande inom de kriminogena 

behovsområden som ROS avser att påverka (Marshall & Marshall, 2010). Skattningarna genomförs 

i den reguljära verksamheten i Kriminalvården initialt i ROS, i mitten, samt efter behandlingens 

avslut. I denna studie jämförs endast den första och tredje (sista) skattningen då detta material är 

tillräckligt för att svara på forskningsfrågan.  

Den andra delen består av ROS-deltagarnas självskattningar, för- och eftertest, på tre av de 

kriminogena behovsområden som ROS avser att påverka (känsla av kontroll, sexuell upptagenhet 

och relationsstilar). Skattningarna utfördes före och efter behandlingen. Självskattningsformulären 

och behandlarskattningsformuläret har genomgått testning avseende reliabilitet och validitet på sätt 

som redogörs för nedan. 

7.5.1 Locus of Control of Behaviour Scale (LCB) 

Följsamhet eftersträvas i all form av psykologisk behandling och det finns alltid vissa individer 

som tar ansvar för sina handlingar medan andra tenderar att istället förlägga orsaker till deras 

beteende utanför sig själva, som externaliserar, något som kan utgöra en risk för återfall i ett 

specifikt problembeteende (Craig, Franklin & Andrews, 1984). Många sexualbrottsprogram har 

traditionellt sett fokuserat på att deltagaren ska ta ansvar för det brott hen har begått, istället för att 

komma med ursäkter och rättfärdiganden trots att det finns gott om empiriskt stöd för att denna typ 

av kognitioner, när de är direkt kopplade till brottet, tvärtom både är sunda och, något förvånande 

kanske, i många fall reducerar risken för framtida brott (Marshall, Marshall & Ware, 2009). 

Däremot bör sexualbrottsdömda uppmuntras att ta ansvar för sitt framtida agerande genom att till 

exempel vidta åtgärder och formulera planer för ett framtida liv utan kriminalitet (Marshall & 

O’Brien, 2014) och känsla av kontroll utgör ett kriminogent behovsområde som 

sexualbrottbehandling riktar sig mot (Marshall & Marshall, 2010) då förekomst av extern 

lokuskontroll, att man inte anser sig själv kunna påverka händelser, ökar risken för återfall i 

sexualbrott (Fisher et al., 1998). Fisher et al., (1998) har också visat att känsla av kontroll kan 

förändras genom behandling.  

Craig et al., utvecklade 1984 ett instrument, Locus of Control of Behaviour Scale (LCB), för att 

mäta den upplevda känslan av kontroll som brukar beskrivas som intern respektive extern 

kontrollokus. Instrumentet består av 17 items som skattas enligt en likert-skala och totalt ger 85 

poäng där låga poäng indikerar intern kontrollokus, det vill säga att man tror att man själv kan 

påverka händelser, medan höga poäng indikerar extern lokuskontroll, att man tror att händelser 

istället orsakas av yttre faktorer (se bilaga 1 för svensk översättning, observera att instrumentet i 

detta formulär dock benämns LOC). Det är således önskvärt med låga poäng på instrumentet. LCB 
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har visat sig ha en acceptabel intern konstistens med en Cronbach alfakoefficient på .79 avseende 

alla 17 items. Den bedöms vara begreppsvalid, vilket har mätts bland annat genom korrelation till 

en annan liknande skala (Rotter’s I-e Scale) där korrelationskoefficienten var .67 för männen och 

.66 för kvinnorna. Instrumentet ger inte olika utfall beroende på till exempel kön och ålder och har 

även visat sig kunna diskriminera mellan normalpopulation och populationer med kroniska tillstånd 

där till exempel kroniska stammare och agorafobiker skattat högre på skalan än en icke-klinisk 

population. LCB har en prediktiv validitet då minskad totalpoäng på LCB efter behandling visat sig 

kunna predicera bibehållen reduktion av beteendeproblemet medan en ökning eller oförändrad 

poäng på LCB predicerade återfall hos stammare efter tio månader behandling. Författarna föreslår 

att 5 % reduktion på totalpoängen för LCB används som kriterium för förändring avseende upplevd 

intern kontrollokus även om de menar att detta kan diskuteras och att studien behöver replikeras för 

att se om dessa resultat står sig och kan generaliseras till andra populationer än stammare (ibid). 

Det finns tidigare forskning som indikerar att sexualbrottsbehandling kan påverka kontrollokus 

(Fischer, Beech & Browne, 1998; Mandeville-Norden, Beech & Hayes, 2008). Det har föreslagits 

att sexualbrottsbehandling hjälper förövaren att öka sin förmåga till internalisering och därmed i 

högre utsträckning ser händelser som konsekvenser av det egna beteendet (Langton & Marshall, 

2000; Murphy, 1990).  

 

7.5.2 Hypersexuality Behavior Inventory-19 (HBI-19) 

De sexuella problembeteenden som ROS liksom många andra sexualbrottsbehandlingsprogram 

adresserar brukar delas in i tre kategorier; sexuell upptagenhet/hypersexuell störning, sexuella 

avvikelser och sex som copingstrategi (Fernandez et al., 2012). Sexuell upptagenhet utgör en av de 

starkaste riskfaktorerna för återfall i sexualbrott (Hanson & Morton-Bourgon, 2005). Hypersexuell 

störning, även benämnt sexmissbruk eller sexuell upptagenhet, är ett kontroversiellt och svårfångat 

begrepp att både definiera och mäta (Giles, 2006; Gold & Heffner, 1998; Levine & Troiden, 1998; 

Rinehart & McCabe, 1997) och någon vedertagen definition finns i dagsläget inte (Kingston & 

Firestone, 2008; Walters, Knight & Långström, 2011). Det föreslogs att hypersexuell störning 

skulle inkluderas i diagnosmanualen DSM-5 men förslaget avvisades (Kafka, 2010; 

www.dsm5.org). Det råder dock viss enighet gällande de centrala dragen i denna störning, såsom 

förekomst av sexuella fantasier, impulser och beteenden som är repetitiva och ihållande (Kafka, 

2007, 2010; Kingston & Firestone, 2008) och som resulterar i negativa sociala (relationsproblem), 

emotionella (ångest och depression), fysiska (HIV) eller rättsliga konsekvenser (fängelsestraff) 

(Kafka, 2007; Kalichman & Rompa, 2001; Långström & Hanson, 2006; Schneider, 2004). De 

sexuella beteendena kan utföras på egen hand (genom onani eller pornografikonsumtion) eller som 

en relationell akt (som sex med ett stort antal partners över en kort tidsperiod exempelvis) och kan 

både vara normofila, det vill säga acceptabla inom rådande sociala och kulturella normer, eller 

http://www.dsm5.org/
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parafila, alltså sexuellt avvikande (till exempel riktade mot barn, särskilda föremål eller icke-

samtyckande vuxna) (Kingston, 2016). Förekomsten av hypersexuell störning i 

normalbefolkningen bedöms vara 3 - 6 % (Black, 2000; Carnes, 1989; Coleman, 1992; Goodman, 

1993), medan prevalensen bland sexualbrottsdömda varierar i studier mellan 12 % (Kingston & 

Bradford, 2013) och 40 % (Marshall et al., 2013).  

Ett självskattningsformulär som används för att mäta tankar och beteenden kopplade till 

hypersexuell störning är the Hypersexuality Behavior Inventory-19 (HBI-19) av Reid & Garos (2007). 

Den består av 19 items, påståenden, som skattas enligt en femgradig likert-skala som ger totalpoäng 

från 19 till 95 där högre poäng indikerar högre förekomst av hypersexualitet (se bilaga 2 för svensk 

översättning av formuläret). Föreslagen cut-off för att problem ska bedömas kliniskt signifikanta är 53 

poäng (Reid, Garos & Carpenter, 2011). Påståendena täcker in tre olika områden; “kontroll”, “coping” 

och “konsekvenser”. Kontroll avser oförmågan att kontrollera eller reducera sina sexuella fantasier, 

begär eller beteenden. Coping handlar om den utsträckning som sexuella beteenden används för att 

hantera negativa känslor eller stress. Konsekvenser handlar om oförmågan att upphöra med 

beteendena trots negativa konsekvenser eller negativ påverkan i ens liv. HBI-19 har hög konvergent 

validitet med andra instrument som mäter hypersexualitet och relaterade begrepp och den interna 

konsistensen visade sig också vara hög med en Cronbach alfakoefficient för skalan i sin helhet på .95 

och för delområdena: kontroll= .94, coping= .90 och konsekvenser= .87. Även i en uppföljande 

fältundersökning låg Cronbach alfakoefficienten på .96 (Reid et al., 2012). Den senaste studien 

avseende de psykometriska egenskaperna hos HBI-19 av Bóthe et al., (2018), som inkluderade ett stort 

icke-kliniskt urval, visade även den, i likhet med tidigare översikter (Marshall & Brinken, 2010; 

Montogomery-Graham, 2016; Stewart & Fedoroff, 2014), att HBI-19 är ett reliabelt instrument för att 

mäta hypersexualitet både bland klinisk och icke-klinisk population. Dock menade man i denna studie 

att föreslagen cut-off på 53 poäng är osäker och kan inte fastställas (Bóethe et al., 2018). Man påpekar 

också att instrumentet bör åtföljas av en klinisk intervju för att fastställa om en individs problematik 

verkligen är patologisk. Det finns en möjlighet att resultatet från HBI-19 i denna studie skulle kunna 

påverkas av anstaltsmiljön eftersom denna till skillnad från en normal livsmiljö är starkt begränsad 

avseende sexuella stimuli, varför jämförelser mellan deltagare på anstalt respektive frivård har 

genomförts. Se vidare resonemang kring detta i diskussionen. 

 

7.5.3 Relationship Scale Questionnaire (RSQ) 

En central problematik för sexualbrottsdömda handlar om deras förmåga att fungera i relationer 

(Fernandez et al., 2012; Marshall et al., 2013). Intimitetsbrister utgör en prediktor för återfall hos 

sexualbrottsdömda (Hanson & Morton-Bourgon, 2005).  En möjlig förklaring kan vara att 

intimitetsbrister och bristande relationsfärdigheter riskerar att leda till att personer söker sexuella 

kontakter under omständigheter där det inte finns krav på relationsfärdigheter, till exempel genom 
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att våldta en vuxen eller att sexuellt förgripa sig på ett barn (Marshall et al., 2013). Ett flertal 

studier har visat att sexualbrottsdömda i hög utsträckning, i jämförelse med normalpopulation har 

otrygga anknytningsstilar (Smallbone & McCabe; Lyn & Burton, 2004) och vissa studier har visat 

att så många som 93 % av gruppen sexualbrottsdömda har en otrygg anknytningsstil (Marsa et al., 

2004). Även dömda för andra typer av våldsbrott har i högre grad otrygg anknytningsstil (Ogilvie, 

Newman, Todd & Peck, 2014). Det är inte klarlagt exakt hur dessa mekanismer förklarar vålds- 

och sexualbrott med tanke på att så många som 40 % av normalbefolkningen också har otrygg 

anknytningsstil. Mentaliseringsförmåga, definierat som en individs förmåga att sätta sig in i och 

förstå sitt eget och andras mentala tillstånd (Fonagy, 2004), har av vissa föreslagits vara en 

mediator i förhållandet mellan otrygg anknytning och våld (Fosatti et al., 2009) men mer forskning 

behövs på området (Ogilvie et al., 2014). Hypoteser som föreslagits är att otrygga 

anknytningsmönster leder till intimitetsbrister som förövare försöker kompensera genom just tvång, 

våld och avvikande sexuellt beteende (Bushman, Baumeister, & Phillips, 2001; Marshall, 2010; 

Ward, Hudson & Marshall, 1996). 

Bowlbys forskning och antaganden om hur spädbarn interagerar med föräldrarna och hur dessa 

anknytningserfarenheter som sedan följer individen genom livet och påverkar fungerandet även i 

senare relationer, genom så kallade inre mentala representationer, ledde fram till formandet av 

anknytningsteorin (Bowlby, 1973; Bowlby, 1969). Anknytningsstilar anses dock vara dynamiska 

och möjliga att förändra genom relationsspecifika erfarenheter, till exempel kan en kärlekspartner 

spela en viktig roll som anknytningsperson och därmed influera en persons generella 

anknytningsstil (Klohnen et al., 2005), liksom terapeutiska relationer (Broberg et al., 2013) och det 

finns visst empiriskt stöd för att psykoterapi kan leda till tryggare anknytningsstil (Fonagy et al., 

1995; Levy et al., 2006). Det saknas dock väsentlig forskning på huruvida behandling för den här 

studerade gruppen, sexualbrottsdömda, har någon påverkan på anknytningsstil (Grady et al., 2016). 

Det finns två olika traditioner vad gäller metoder för att mäta anknytningsstilar hos vuxna varav 

den ena bygger på intervjuer utförda av professionella och den andra bygger på 

självskattningsformulär (Ogilvie et al., 2014). Bristerna och kritiken som riktas mot 

självskattningsformulären handlar ofta om svårigheterna med att själv rapportera kring sin 

anknytningsstil med tanke på att de inre mentala representationerna, alltså våra 

“relationsmodeller”, till viss del är omedvetna (Broberg et al., 2013). Till exempel har forskning 

visat att många personer som beskriver sig som trygga i självskattningar av oberoende bedömare 

har bedömts som otryggt-undvikande/avfärdande anknutna (de Haas & Bakermans-Kranenburg, 

1994). Självskattningsformulären bedöms dock fylla en viktig funktion och andra forskare menar 

att många människor faktiskt har en förmåga att beskriva sitt fungerande inom nära relationer 

(Bartholomew & Shaver, 1998). Dessutom är formulären enkla att administrera och används i hög 

utsträckning inom forskning (Ogilvie et al., 2014).  
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Ett självskattningsformulär avseende vuxnas relationsstilar som är validerat och som används 

frekvent i forskning kring psykopatologi hos vuxna och brottslighet (Ogilvie et al., 2014) är 

Relationship Scale Questionnaire (RSQ) (Griffin & Bartholomew, 1994) som har utvecklats från en 

fyrkategori-modell av vuxenanknytning av Bartholomew & Horrowitz (1991). Modellen 

konceptualiserar fyra olika anknytningskategorier utifrån de två underliggande dimensionerna 

“ångest” (anxiety) och “undvikande” (avoidance). De fyra anknytningskategorierna betecknas: 

“trygg” (secure), “ambivalent” (preoccupied), “undvikande-avvisande” (dismissive) och 

“undvikande-rädd” (fearful), varav de tre senaste klassas som otrygga (svensk översättning av 

anknytningskategorierna som förslag utifrån Broberg et al., 2013).  Forskare som Crittenden (2000) 

har kritiserat sättet att mäta anknytning utifrån fasta kategorier på grund av att 

anknytningsbeteenden är komplexa och i viss utsträckning varierar. Hon föreslår därför att man 

istället mäter anknytning i dimensionella termer. Detta är också numera det vanligaste sättet att 

mäta vuxenanknytning i romantiska relationer (Broberg et al., 2013).  

RSQ består av 30 frågor, eller items, med olika påståenden kring relationer som kan skattas 

utifrån en femgradig skala från “instämmer inte alls” till “instämmer helt” (se svensk översättning 

av RSQ i bilaga 3). Reliabilitetsmätningar av de fyra anknytningskategorierna i RSQ har varierat 

med en Cronbach alfakoefficient mellan .41 och .70 (Bartholomew & Horowitz, 1991) medan en 

metaanalys med konfirmerande faktoranalys på de två dimensionerna “ångest” och “undvikande” 

gav en Cronbach alfakoefficient på .83 respektive .77 (Kurdek, 2002). Ett Cronbach alfavärde 

överstigande .7 är acceptabelt men värden över .8 är önskvärda (Pallant, 2016). På grund av att 

dimensionerna ångest och undvikande tycks vara faktorer med högre reliabilitet på RSQ (Kurdek, 

2002; se även Roisman et al., 2007), och i likhet med den närmast liknande studien som hittades 

vid litteratursökningen (Grady et al., 2016), gjordes valet att analysera RSQ utifrån dessa två 

relationsdimensioner istället för de fyra anknytningskategorierna. Denna 2-faktormodell av RSQ 

(Griffin & Bartholomew, 1994) bygger på Simpson, Rholes & Nelligans (1992) modell av 

relationsdimensionerna ångest (RSQ item 11, 18, 21, 23 och 25) och undvikande (RSQ item 10, 12, 

13, 15, 20, 24, 29 och 30). När formuläret skattas enligt det två nämnda dimensionerna så beräknas 

alltså inte svaren från alla frågor utan endast de ovan nämnda (se items bilaga 3). Med detta sätt att 

använda RSQ resulterar inte summan i en placering i en fast anknytningskategori, det finns ingen 

cut-off, utan det innebär alltså att resultatet visar graden av ångest respektive undvikande i 

deltagarnas relationsstilar på ett kontinuum där graden av ångest eller undvikande kan variera inom 

en individ över tid. Ju högre summa på respektive dimension desto mer inslag finns av denna 

dimension i personens relationsstil. Det lägsta värdet som kan uppmätas på ångestdimensionen är 

fem poäng och det högsta 25 poäng. På undvikandedimensionen är det lägsta möjliga värdet åtta 

poäng och det högsta 40 poäng. Ångest-dimensionen innefattar oro över att inte vara tillräckligt 

älskad och rädsla för att bli övergiven (ett hyperaktivt anknytningssystem) och den andra 
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dimensionen ett undvikande av beroende och känslomässig intimitet (ett deaktiverat 

anknytningssystem) (Broberg et al., 2013).   

Figur 1. Anknytningskategorierna utgörs av de fyra fälten utanför korset och dimensionerna ångest respektive 

undvikande illustreras av korset. Höga nivåer av ångest förknippas med anknytningskategorierna ambivalent 

och undvikande/rädd medan hög grad av undvikande förknippas med anknytningskategorierna undvikande/rädd 

och undvikande/avvisande. Låg grad av både ångest och undvikande förknippas med den trygga 

anknytningskategorin (Broberg et al., 2013, s. 263). 

 

7.5.4 The Therapist Rating Scale-2 (TRS-2) 

W. L. och L. E. Marshall (2010) har utvecklat TRS-2 som är ett bedömningsinstrument som bygger på 

kriminogena riskfaktorer och behovsområden för sexualbrottsdömda och som används av behandlare i 

samband med sexualbrottsbehandling (se svensk översättning i bilaga 4). Områdena överensstämmer 

med alla dynamiska riskfaktorer som är aktuella för brottslighet i stort, “Central Eight” (Bonta & 

Andrews, 2017). Instrumentet innefattar även områden som inte är kriminogena, som självkänsla och 

empati (Marshall et al., 2011; Hanson & Morton-Bourgon, 2005) men som anses vara viktiga faktorer 

att arbeta med i behandlingen för att minska hinder för mottagligheten och göra klienten engagerad i 

sin behandling (Marshall et al., 2013). TRS-2 är ett licensfritt och gratis bedömningsinstrument som 

inte kräver någon särskild utbildning för att användas. Det är alltså lämpligt för både socialarbetare, 

psykologer, läkare och annan personal men det rekommenderas att användaren har kunskaper om 

dynamiska riskfaktorer för återfall i brott. Instrumentet syftar till att ge guidning för behandlare om 

vilka kriminogena behovsområden som behandlingen bör fokusera på i syfte att minska återfallsrisken 
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för brott samt för att utvärdera framsteg i arbetet. I andra länder används TRS-2 ibland även som 

underlag i rapporter som används i samband med utvärdering av och beslut kring villkorlig frigivning 

och övervakning. I Sverige används TRS-2 dock ej i detta syfte utan endast som stöd vid kartläggning 

av och uppföljning av förändring inom kriminogena behovsområden och upprättande av 

behandlingsplan i samband med ROS (C. Fielding, personlig kommunikation, 4 december 2017). 

Gällande riskbedömning av återfallsrisk används inom Kriminalvården i Sverige ett 

riskbedömningsinstrument baserat på RBM-principerna som framtagits inom myndigheten och som 

heter RBM-B. Även om TRS-2 ännu inte har genomgått någon omfattande empirisk validering, och 

den forskning som finns är utförd av instrumentets skapare, har den dock visat sig ha lovande 

psykometriska egenskaper och vara en förhållandevis bra prediktor för återfall i sexualbrott (Marshall 

& Marshall, 2010; Marshall, Marshall & Humphries, 2012) med hög träffsäkerhet (Marshall et al., 

2011). Interbedömarreliabiliteten bedöms vara god med en intraklass-korrelationskoefficient på .90 

avseende kategorin “intellektuell förståelse” och .96 för “uppvisat beteende” samt .95 på instrumentets 

totalpoäng (Marshall, Marshall, Gates, Alguire & Humphries, 2010; Marshall et al., 2011). En hög 

intern konsistens, med en Cronbach alfakoefficient på .97 för totalpoängen, .96 för “intellektuell 

förståelse” och .95 för “uppvisat beteende” visar att det finns samstämmighet i resultaten på 

instrumentets olika items (Marshall, Marshall, Humphries, Serran & O’Brien, 2010). 

Instrumentet består av 10 items, eller faktorer, som täcker behovsområdena: känsla av kontroll, 

generell empati, prosociala attityder, adekvata copingstrategier/stilar, adekvat förmåga till intimitet, 

positiv självkänsla, god generell självreglering, god sexuell självreglering, förståelse för riskfaktorer 

och kvalité på framtidsplaner (Marshall & Marshall, 2010). Varje item skattas utifrån två kategorier: 

intellektuell förståelse och acceptans/uppvisat beteende. Intellektuell förståelse innebär att deltagaren 

uppvisat en kognitiv förståelse för behovsområdet (till exempel att den uttrycker förståelse för att det 

är viktigt att kunna ge andra tröst) och acceptans/uppvisat beteende innebär att deltagaren rent 

praktiskt uppvisar ett förändrat beteende på området, exempelvis att deltagaren faktiskt ger en annan 

deltagare tröst när det uppstår en lämplig situation att göra detta. Behandlaren skattar deltagarens 

fungerande inom varje område, på båda kategorierna med siffran/nivån 1 (= otillfredsställande, 

behandlingskomponenten måste göras om), 2 (= närmar sig ett normativt fungerande), 3 (=normativt 

fungerande, det vill säga ett genomsnittligt fungerande där deltagaren uppnått målet för behandlingen 

inom behovsområdet) eller 4 (=optimalt fungerande, signifikant bättre än genomsnittet av 

befolkningen). Totalpoäng, med båda kategorierna inräknat, hamnar mellan 20 - 80 poäng där 50 

poäng och överstigande indikerar att deltagaren har ett fungerande som kan jämföras med en 

normalpopulation, efter behandling är detta ansett som ett lyckat behandlingsresultat, medan poäng 

under 45 indikerar att behandlingen behöver fortsätta. Detta är dock endast vägledande riktmärken, 

mer forskning behövs för att definiera cut-off för en lyckad behandling (ibid). Gällande de olika 

behovsområdena behöver deltagaren ha minst sex poäng, det vill säga minst tre poäng på varje 
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kategori, för att ha nått behandlingsmålen inom området. Det finns en uppenbar risk för bias som bör 

beaktas gällande resultatet av TRS-2 eftersom det är samma person som utfört behandlingen som även 

gör skattningarna på TRS-2, det vill säga behandlaren. Se vidare resonemang kring detta i 

diskussionen. 

 

7.6 Databearbetning 

 

7.6.1 Operativa frågor 

Finns det en statistiskt signifikant skillnad mellan deltagarnas för- och eftertest (RSQ, LCB & HBI-

19)? Finns det en statistiskt signifikant skillnad på gruppnivå mellan summan på behandlarnas första 

och sista skattning enligt TRS-2 respektive för varje kriminogent behovsområde för sig? Om det inte 

finns statistiskt säkerställda förändringar på gruppnivå, går det att se tendenser till förändring på 

individnivå? Finns det något behovsområde där deltagare eller behandlare upplever större eller mindre 

förändring, eller förändring i negativ riktning? Skiljer sig skattningarna åt mellan behandlare och 

deltagare på de behovsområden som går att jämföra? Hur stor andel av deltagarna bedöms av 

behandlaren ha nått behandlingsmålen, det vill säga, har ett normativt eller optimalt fungerade på 

flertalet behovsområden efter avslutad behandling (totalpoängen på TRS-2 uppnår 50)? Skiljer sig 

resultaten åt i jämförelse med eventuella liknande internationella studier? 

 

7.6.2 Dataanalys 

För att undersöka förändringen i deltagarnas skattningar och behandlarnas bedömning från start till 

avslut av behandling användes jämförande analyser. Detta skedde genom analys med ett icke-

parametriskt test för beroende, eller parade, grupper - Wilcoxon Signed Rank Test, vilket lämpar sig 

för att mäta skillnader i en och samma grupp före och efter en intervention (Pallant, 2016). Mann 

Whitney-U Test användes för att göra jämförelser mellan oberoende grupper vid samma mättillfälle. 

Valet av icke-parametriska test beror på att materialet inte har varit normalfördelat utan innefattat 

extremvärden som skulle kunna innebära en risk för missvisande resultat vid användning av 

parametriska test. För att även ta fram storleken på förändringen har effektstorlek beräknats (Cohen, 

1988). Data har bearbetats och analyserats i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22. Deskriptiv 

statistik har använts för redovisning av bakgrundsuppgifter om deltagarna samt resultat från 

skattningsinstrument. Resultaten av de statistiska analyserna redovisas på gruppnivå. Analys av 

resultatet har därefter skett med utgångspunkt från ovan nämnda teoretiska ramverk och genom 

jämförelser med liknande studier.  
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7.7 Bortfall 

Bortfallet i studien har varit stort, både det interna och det externa. Av de 99 deltagare som ingick i 

studien från början har endast behandlarskattningar (TRS-2) på cirka hälften av deltagarna, 48 stycken, 

inkommit. Av dessa var skattningarna för 46 av deltagarna komplett ifyllda. Bortfallet bland 

deltagarnas egna för- och eftertester var ännu större. Totalt antal tester som skickades in var 82 förtest 

och 29 eftertest på HBI-19, 81 förtest och 29 eftertest på LCB och 83 förtest och 29 eftertest på RSQ. 

Ett stort antal av förtesten saknade den individuella kod som är nödvändig för att kunna matcha ihop 

ett förtest med ett eftertest. Det var totalt endast 28 stycken par av kompletta förtest och eftertest som 

hade en korrekt kod. Av dessa saknade i snitt ungefär två till sju stycken testpar, bland alla tre 

skattningsformulär, ikryssade svar på enstaka eller flera frågor vilket resulterar i att det bara var ett 

drygt 20-tal individer som ingick i analysresultatet av deltagarnas egna skattningar. Detta då det 

behövs kompletta formulär vid båda tillfällena för att kunna göra en jämförelse. I syfte att öka 

stickprovsstorleken utfördes imputation av medelvärde (Reuterberg, 2001) för fyra av deltagarnas 

tester på LCB och tre på HBI-19 där det endast saknades svar på en fråga. Detta innebar att antalet 

kompletta testpar utökades till 25 – 27 stycken (se figur 2).  

 

Figur 2. Flödesschema över inkomna och slutligen analyserade för- och eftertest samt behandlarskattningar. 

 

Skattningar från ungefär hälften av de deltagarna som ingick i studien från början har alltså inte 

inkommit från behandlare och ännu färre från deltagarnas egna skattningar. Statistik som finns i 
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Kriminalvårdens interna statistikportal (till handa genom personlig kommunikation med T. 

Johnson, Kriminalvårdens huvudkontor, 19 mars, 2019) avseende antalet fullföljda respektive 

avbrutna program totalt i ROS under studieperioden, alltså inte bara för de deltagare som tillhör 

urvalsgruppen, visar att cirka 27 % av deltagarna avbryter ROS (se tabell 1, 2, 3 och 4). Observera 

att det från statistikportalen inte går att se uppgifter om när ett program startade, den del av de 

fullföljda respektive avslutade program som finns med i statistiken kan alltså ha påbörjats innan 

studieperioden. Det stora bortfallet kan ha betydelse för tillförlitligheten i resultatet, se vidare 

resonemang kring detta i diskussionen. Det är möjligt att de generösa inklusionskriterierna i ROS 

innebär ökad risk för avhopp eftersom även mindre motiverade deltagare inkluderas. 

 

Tabell 1. Andel fullföljda respektive avbrutna ROS-program inom Kriminalvården under studieperioden (1 

augusti 2017 – 1 mars 2019). Källa: Kriminalvårdens statistikportal 

 Fullföljda  Avbrutna 

Anstalt 164 59 

Frivård 145 53 

Totalt avslutade 309 112 

 

Tabell 2. Avbrottsorsak samtliga avslutade ROS-program inom Kriminalvården under studieperioden (1 

augusti 2017 – 1 mars 2019). Källa: Kriminalvårdens statistikportal 

Avbrott pga klientbeteenden 23 

Övriga avbrott 89 

Totalt 112 

 
Tabell 3. Avbrottsorsak klientbeteenden, samtliga avslutade ROS-program inom Kriminalvården under 

studieperioden (1 augusti 2017 – 1 mars 2019). Källa: Kriminalvårdens statistikportal 

Bedömd olämplig av behandlare 8 

Egen begäran 9 

Misskötsamhet 6 

Totalt 23 

 

Tabell 4. Avbrottsorsak övrigt, samtliga avslutade ROS-program inom Kriminalvården under studieperioden  

(1 augusti 2017 – 1 mars 2019). Källa: Kriminalvårdens statistikportal 

Flyttat till annat 

verksamhetsställe 

20 

Villkorligt frigiven 11 

Påbörjat utökad frigång 6 

Påföljden helt verkställd 3 

Program inställt 6 

Byte av programgrupp 18 

Tillfälligt deltagande 3 

Övrigt 22 

Totalt 89 
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7.8 Forskningsetik 

Inför studien har viktiga principer för etiska överväganden i samband med forskning, från 

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2017), tagits i beaktande. Studien har godkänts av 

ansvarig chef på enheten för behandlingsprogram inom Kriminalvården, som ett led i ordinarie 

utvärdering och utveckling, samt av ansvariga på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Deltagarna fick 

skriftlig information om att svaren från för- och eftertesterna är konfidentiella och endast kommer att 

användas till forskning och utveckling av behandlingsprogrammet. De har muntligen informerats om 

att fylla i för- och eftertest är helt frivilligt, ingen deltagare har tvingats att fylla i testen. Allt material 

som har hanterats under studiens genomförande är avidentifierat genom att formulären, innan de 

skickats in, har kopplats till en individuell kod som möjliggör en sammanställning av rätt för- och 

eftertest men som inte går att spåra till någon deltagares personuppgifter. Även TRS-2-skattningarna 

var avidentifierade när de laddades upp i den elektroniska mappen på Kriminalvårdens server av 

behandlaren. Det finns alltså ingen risk att deltagarnas identitet röjs. De enda som haft tillgång till 

mappen är jag som författare, ansvarig behandlare och behandlarens handledare i ROS (eftersom TRS-

skattningarna också används i den reguljära verksamheten och som underlag i handledning). Mellan 

augusti 2017 och oktober 2018 hade även en senior handläggare på Kriminalvårdens huvudkontor, 

som under denna tid arbetade med det interna utvärderingsprojektet, tillgång till mappen. Då inga 

persondata har sparats följer studien även reglerna för GDPR (The General Data Protection 

Regulation) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Det empiriska material i fysisk form som har samlats in har hanterats i Kriminalvårdens lokaler där 

formulären förvarats i ett låst arkiv. Materialet har destruerats efter studiens slut enligt 

Kriminalvårdens direktiv. Min bedömning är att studien inte innebär någon påtaglig risk för negativa 

konsekvenser för den studerade gruppen eller andra personer. Snarare är det troligt att ökad kunskap 

om sexualbrottsdömda och sexualbrottsbehandling generellt kan bidra till att minska stigmatisering 

och mytbildning kring gruppen i fråga och bidra till att behandlingsinsatser utvecklas och förbättras. 

Det är av samma skäl osannolikt att offer för sexuellt våld skulle drabbas negativt av resultaten från 

studien med tanke på att det snarare är brist på kunskap om förövare som riskerar att bidra till att 

brottsoffer ifrågasätts och skuldbeläggs, detta på grund av att vissa förövare som utpekas av offren inte 

passar in i den stereotypa uppfattningen om vem som är en förövare.  
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8. Resultat 

 

8.1 Deltagarnas bakgrund 

I studien ingick behandlare och deltagare från totalt 19 olika verksamhetsställen (14 frivårdskontor och 

fem anstalter). Av de 99 deltagarna var den äldsta deltagaren född 1937 och den yngsta 1999, 

medelåldern var under 39 år (år 2019). Av samtliga 99 påbörjade 45 deltagare ROS inom frivård och 

54 stycken på anstalt. Bland anstalterna fanns alla säkerhetsklasser representerade, från lägsta (3) till 

högsta (1). Den vanligaste risknivån för återfall i brott var låg (se tabell 5). 

 

Tabell 5. Bedömd risknivå enligt Kriminalvårdens riskbedömningsinstrument RBM-B gällande samtliga 

deltagare i studien (N=99) Källa: C. Fielding, Kriminalvårdens huvudkontor, personlig kommunikation, 1 

december 2018 

 Låg risk Medel risk  Hög risk Ej bedömd 

Återfallsrisk allmän 

kriminalitet 

67 % 26 % 7 % 0 % 

Återfallsrisk sexualbrott 49 % 25 % 25 % 1 % 
 

Av samtliga deltagare hade 37 stycken en aktuell dom med endast en brottsrubricering. Resterande 

hade fler brottsrubriceringar eller flera brott med samma rubricering. Utöver de vanligaste 

rubriceringarna (se tabell 6) fanns även rubriceringar som sexuellt utnyttjande av barn, kränkande 

fotografering, sexuellt tvång, och olika former av försöksbrott med mera. Det var 16 deltagare som 

hade en eller flera tidigare domar varav sju hade en tidigare sexualbrottsdom. 

 

Tabell 6. Vanligaste brottsrubriceringar i aktuell dom för deltagare i studien, observera att deltagare kan ha flera 

rubriceringar i samma dom (N=99) Källa: C. Fielding, Kriminalvårdens huvudkontor, personlig kommunikation, 

1 december 2018 

 Antal deltagare med rubricering i aktuell dom 

Sexuellt ofredande 34 

Våldtäkt mot barn 27 

Våldtäkt 19 

Barnpornografibrott 15 

Sexuellt övergrepp mot barn 12 

Grovt barnpornografibrott 7 

Utnyttjande av barn för sexuell posering 7 

Grov våldtäkt 6 

 

8.2 Locus of Control of Behavior Scale (LCB) 

Locus of Control of Behavior Scale mäter känsla av kontroll (Craig et al., 1984). En låg summa på 

LCB indikerar intern lokuskontroll, det vill säga att man tror att man själv kan påverka händelser, 

medan en hög summa indikerar extern lokuskontroll, att man förlägger orsaker till sitt beteende 

utanför sig själv, något som kan utgöra en risk för återfall i ett specifikt problembeteende. En 

minskning av summan vid eftermätning betyder alltså att en förändring skett i positiv riktning. Den 
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lägsta noterade summan bland de inkomna svaren var vid förmätningen fem poäng och den högsta 47 

poäng (minsta möjliga poäng är noll och maxpoäng 85). Vid eftermätningen var lägsta värdet tio 

poäng och högsta 66 poäng. Medelvärdet vid förmätning var 28.68 (SD=10.43, N=25) och vid 

eftermätning 26.07 (SD=13.91, N=27). Vid jämförelse av resultatet för LCB vid för- och eftermätning 

genom Wilcoxon Signed Rank Test för parade grupper framkom inte någon statistiskt signifikant 

skillnad. Det går dock att se tendenser till förändring med liten effekt (r= .19). Medianen var vid 

förmätning 28 och vid eftermätning 22, en förändring som motsvarar en minskning om 21 % (se figur 

3). Som visas av figur 4 så har de flesta deltagare, 17 stycken, en mindre summa på LCB vid 

eftermätning jämfört med förmätning, det vill säga de har fått en ökad känsla av kontroll, medan sex 

deltagare har en ökad summa. 

 

 

Figur 3. Jämförelse mellan för- och eftermätning avseende LCB illustreras av denna boxplot. Inom boxen 

ligger 50 % av materialet, längs de lodräta streckade linjerna ligger resterande värden och vid slutet finns 

det högsta och lägsta värdet. Strecket i boxen är medianen. Punkten med nr 51 innebär en deltagare som har 

ett extremvärde. N=25. 
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Figur 4. Jämförelse mellan för- och eftermätning avseende LCB illustreras i denna scatterplot där värdet vid 

förmätning avläses på y-axeln och värdet vid eftermätning på x-axeln. Ju närmare den diagonala 

referenslinjen som deltagaren befinner sig desto mindre förändring har skett. Det är således fler deltagare 

som har lägre än högre poäng på LCB vid eftermätning vilket är en förändring i positiv riktning, det vill säga 

mot ökad känsla av kontroll. N=25. 

 

 

8.3 Hypersexuality Behavior Inventory-19 (HBI-19) 

Det lägsta värdet avseende summa som kan uppmätas på HBI-19 är 19 poäng och det högsta 95. Den 

lägsta noterade summan bland de inkomna svaren var vid förmätningen 19 poäng och den högsta 61 

poäng. Vid eftermätningen var lägsta värdet 19 poäng och högsta 95 poäng. Även här fanns ett 

extremvärde (se figur 5). Ett Wilcoxon Signed Rank Test för parade grupper utfördes. För att en 

skillnad ska vara statistiskt säkerställd krävs att p-värdet är lika med eller understiger .05. Att det går 

att påvisa en statistiskt signifikant skillnad säger dock inget om hur stor effekten är utan då måste man 

även beräkna effektstorleken. För detta material beräknas effektstorleken i värdet r. För r-värden gäller 

följande: .1= liten effekt, .3=medelstor effekt och .5=stor effekt (Cohen, 1988). Testet visade en 

statistiskt säkerställd skillnad avseende resultatet för HBI-19 vid eftermätningen, p= .034 (two-tailed) 

med en liten till medelstor effekt (r= .29). Medianen var vid förmätning 29 (N=28) och vid 

eftermätning 24 (N=26). Medelvärdet var vid förmätning 30.71 (SD=11.50) och vid eftermätning 

27.92 (SD=15.07). Deltagarna upplevde alltså en minskning avseende problem kopplade till 

hypersexualitet. 
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Figur 5. Jämförelse av deltagarnas resultat på HBI-19 illustreras av denna scatterplot där värdet vid 

förmätning avläses på y-axeln och värdet vid eftermätning på x-axeln. Deltagare som hamnar ovanför den 

diagonala referenslinjen har genomgått en förändring i positiv riktning. Ju längre ifrån linjen desto större är 

förändringen. De röda referenslinjerna markerar cut-off på 53 poäng där överstigande värden indikerar en 

kliniskt signifikant problematik kopplad till hypersexuell störning. N=26. 

 

Eftersom beteenden kopplade till hypersexuell störning skulle kunna tänkas minska i anstaltsmiljö 

med tanke på att det är en miljö som är fattig på sexuella stimuli gjordes även en jämförelse mellan 

gruppen som behandlats på anstalt respektive frivård. För att undersöka skillnaden mellan dessa 

grupper utfördes ett Mann-Whitney U Test. Testet visade ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan frivård och anstalt av resultatet för HBI-19 var sig vid för- eller eftermätning (se tabell 7). 

Vid jämförelse av resultatet för HBI-19 mellan för- och eftermätning för båda respektive grupper 

användes Wilcoxon Signed Rank Test som visade att förändringen mellan för- och eftermätningen 

inte var statistiskt signifikant för någon av grupperna (se tabell 7). 
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Tabell 7. Tabellen visar medelvärde (standardavvikelse), median, minsta och högsta värde samt jämförelse 

mellan för- och eftermätning, mellan och inom grupperna för HBI-19. P-värdet anger statistisk signifikans  

(< .05). Frivård N=9, anstalt N=14. 

 Frivård före Anstalt före Frivård efter Anstalt efter 

M (SD) 33.70 (SD=15.57) 28.30 (SD=8.18) 26.00 (SD=6.77) 28.87 (SD=19.26) 

Md 30 27 25 22 

Min-max 19 - 61 19 -52 19 - 37 19 - 95 

Sign (mellan grupper) p= .570 p= .807 
Sign (inom grupper)  p= .398     p= .130  

  

8.4 Relationship Scale Questionnaire (RSQ) 

Vid skattningen av RSQ eftersträvas låga värden, det vill säga mindre drag av ångest respektive 

undvikande. Det lägsta värdet som kan uppmätas på ångestdimensionen är fem poäng och det högsta 

25 poäng. Lägsta värdet bland deltagarna på ångestdimensionen vid förmätning var sex poäng och det 

högsta 18 poäng. Vid eftermätning var lägsta värdet fem poäng och högsta 25 poäng. På 

undvikandedimensionen är det lägsta möjliga värdet åtta poäng och det högsta 40 poäng. Bland 

deltagarna var det lägsta värdet elva poäng och det högsta 35 poäng vid förmätning och vid 

eftermätning elva respektive 28 poäng. Skillnad mellan för- och eftermätning avseende både 

ångestdimensionen och undvikandedimensionen undersöktes med Wilcoxon Signed Rank Test som 

inte kunde påvisa någon statistiskt signifikant skillnad för någon av dimensionerna. Medelvärdet på 

ångestdimensionen var 10.80 (SD=3.46, N=25) och medianen 10 vid förmätning och vid eftermätning 

var medelvärdet 11.28 (SD=5.23, N=25) och medianen 11. Gällande undvikandedimensionen var 

medelvärdet 20.74 (SD=5.41, N=27) och medianen 20 vid förmätning. Vid eftermätning var 

medelvärdet 19.78 (SD=4.93, N=27) och medianen 20.5. Deltagarnas relationsstilar hade varken ökat 

eller minskat vad gäller drag av vare sig ångest eller undvikande efter behandlingen. Det framgår av 

diagrammen att vissa deltagare skattade olika summa mellan för- och eftermätning men att resultatet 

går i båda riktningarna, det vill säga både ökade och minskade inslag av ångest respektive undvikande 

i relationsstilen (figur 6 och figur 7).  
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Figur 6. Scatterploten illustrerar jämförelsen av deltagarnas resultat på RSQ, ångestdimensionen, där värdet 

vid förmätning avläses på y-axeln och värdet vid eftermätning på x-axeln. Deltagare som hamnar ovanför 

den diagonala referenslinjen har genomgått en förändring i positiv riktning. Ju längre ifrån linjen desto 

större är förändringen. N=25.  

 

 

Figur 7. Scatterploten illustrerar jämförelsen av deltagarnas resultat på RSQ, undvikandedimensionen, där 

värdet vid förmätning avläses på y-axeln och värdet vid eftermätning på x-axeln. Deltagare som hamnar 

ovanför den diagonala referenslinjen har genomgått en förändring i positiv riktning. Ju längre ifrån linjen 

desto större är förändringen. N=27. 
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8.5 The Therapist Rating Scale-2 (TRS-2) 

TRS-2 kan ge mellan 20 - 80 poäng där en summa över 50 poäng indikerar att behandlaren bedömer 

att deltagaren har ett fungerande som kan jämföras med en normalpopulation, efter behandling är detta 

ansett som ett lyckat behandlingsresultat, medan en summa under 45 indikerar att behandlingen 

behöver fortsätta (se referenslinjer i figur 8). Det lägsta värdet bland deltagarna vid förmätning var 20 

poäng och det högsta värdet 60 poäng. Vid eftermätning var lägsta värdet 24 poäng och högsta 65 

poäng. Ett Wilcoxon Signed Rank Test utfördes för att undersöka skillnaden av resultatet för TRS-2 

mellan mättillfällena. Testet visade en statistiskt säkerställd skillnad mellan mätningarna, p< .001 

(two-tailed) med en stor effekt (r= .68). Medianen var 41 vid förmätning (M=40.20, SD=10.29, N=46) 

och 54 vid eftermätning (M=51.78, SD=8.33, N=46). 60 % av deltagarna bedömdes ha uppnått nivån 

för ett normativt fungerande (summa >50 poäng) och 17 % bedömdes ha fortsatta behandlingsbehov 

(summa <45) efter att behandlingen avslutats (se figur 8). När behandlingen inleddes var motsvarande 

siffror 20 % respektive 63 %.  

 

 

Figur 8. Boxplot för de olika mättillfällena avseende TRS-2. Inom boxen ligger 50% av materialet och längs 

de lodträta streckade linjerna ligger resterande värden och vid slutet finns det högsta och lägsta värdet. 

Strecket i boxen är medianen. Punkten med nr 82 innebär en deltagare som har ett extremvärde. Den röda 

referenslinjen markerar 45 poäng där understigande värden indikerar att det kvarstår behandlingsbehov. 

Den gröna referenslinjen markerar 50 poäng där överstigande värden indikerar att deltagaren har nått 

nivån för ett normativt fungerande. N=46. 
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För att undersöka eventuell skillnad mellan skattningar som utförts på frivården och de som utförts på 

anstalt genomfördes ett Mann-Whitney U Test. Det visade att det inte fanns någon statistiskt 

signifikant skillnad i poängen TRS-2 vare sig före eller efter behandling mellan frivård och anstalt (se 

tabell 8). För att undersöka förändringen inom varje respektive grupp (anstalt och frivård) utfördes ett 

Wilcoxon Signed Rank Test. Testet kunde påvisa en statistiskt signifikant skillnad av resultatet för 

TRS-2 mellan för- och eftermätning för varje respektive grupp med stor effekt (se tabell 8).  

 

Tabell 8. Tabellen visar medelvärde (standardavvikelse), median, minsta och högsta värde samt jämförelse 

mellan och för- och eftermätning, mellan och inom grupperna för TRS-2. P-värdet anger statistisk signifikans  

(< .05) och effektstorleken anges i r där värden => .30 indikerar medelstor effekt och => .50 stor effekt. Frivård 

N=14, anstalt N=32. 

 Frivård före Anstalt före Frivård efter Anstalt efter 

M (SD) 41.57 (SD=8.51) 39.61 (SD=11.06) 50.14 (SD=10.32) 52.50 (SD=7.28) 

Md 43 40 49 54 

Min-max 24 - 60 24 - 57 24 - 64 31 - 65 

Sign (mellan grupperna) p= .685 p= .444 

Sign (inom grupperna)   p= .007 (r= .51) p= < .001 (r= .61) 

 

TRS-2 består av tio behovsområden: 1. känsla av kontroll, 2. generell empati, 3. prosociala attityder, 4. 

adekvata copingstrategier, 5. adekvat förmåga till intimitet, 6. positiv självkänsla, 7. god generell 

självreglering, 8. god sexuell självreglering, 9. förståelse för riskfaktorer och 10. kvalité på 

framtidsplaner. För att deltagaren ska bedömas ha ett normativt fungerande på ett specifikt 

behovsområde, vilket är målet för behandlingen, behöver den uppnå minst sex poäng vid 

behandlingens slut, detta innebär att behandlaren har skattat minst tre poäng avseende behovsområdet 

på båda kategorierna (intellektuell förståelse och uppvisat beteende). En jämförelse av resultatet för 

TRS-2 per behovsområde, med Wilcoxon Signed Rank Test, visade att det var en statistiskt signifikant 

skillnad mellan tillfällena gällande samtliga behovsområden, med stor effekt (r=> .50) för fyra 

områden och medelstor effekt (r=> .30) för resterande områden (se tabell 9). Medelvärdet på alla 

behovsområden hade ökat efter behandlingen (se figur 9). 
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Tabell 9. Tabellen visar TRS-2 uppdelat på samtliga tio behovsområden avseende medelvärde 

(standardavvikelse), median, minsta och högsta värde samt jämförelse vid för- och eftermätning. P-värdet anger 

statistisk signifikans (< .05) och effektstorleken anges i r där värden => .30 indikerar medelstor effekt och => .50 

stor effekt. N=47 för samtliga områden förutom än nr tio där N=46). 

 M (SD) Md Min - max p r 

1. Känsla av kontroll 4.30 (1.33) 4 2 - 6   

 5.20 (1.03) 6 2 - 6 < .001  .43 

2 Generell empati 4.03 (1.52) 4 2 - 7   

 5.13 (1.08) 5 2 - 7 < .001  .48 

3. Prosociala attityder 4.82 (1.52) 5 2 - 8   

 5.59 (1.12) 6 2 - 8  .002  .32 

4. Adekvata copingstrategier 3.36 (1.07) 4 2 - 5   

 4.88 ( .97) 5 2 - 7 < .001  .56 

5. Adekvat förmåga till intimitet 3.56 (1.18) 4 2 - 6   

 4.85 (1.02) 5 2 - 6 < .001  .52 

6. Positiv självkänsla 4.04 (1.23) 4 2 - 6   

 5.22 (1.02) 6 2 - 7 < .001  .52 

7. God generell självreglering 3.88 (1.31) 4 2 - 6   

 5.13 ( .95) 5 3 - 8 < .001  .51 

8. God sexuell självreglering 3.97 (1.51) 4 2 - 6   

 5.28 ( .99) 6 2 - 6 < .001  .49 

9. Förståelse för riskfaktorer 3.82 (1.31) 4 2 - 6   

 5.13 (1.36) 6 2 - 7 < .001  .48 

10. Kvalité på framtidsplaner 4.38 (1.53) 4 2 - 8   

 5.43 (1.00) 6 2 - 8 < .001  .42 

 

Figur 9. Stapeldiagrammet visar jämförelse mellan mättillfällena per behovsområde på gruppnivå avseende 

TRS-2. Staplarna anger medelvärdet, blå stapel= förmätning, grön stapel= eftermätning. Sex poäng 

indikerar att deltagaren har uppnått en normativ nivå av fungerande och innebär att behandlaren har skattat 

minst tre poäng avseende behovsområdet på båda kategorierna (intellektuell förståelse och uppvisat 

beteende). N=47 förutom för behovsområde tio där N=46. 
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Även om deltagarna som grupp inte når upp till sex poäng på något behovsområde som grupp så har 

många deltagare uppnått denna poäng på individnivå. Som ett exempel kan man vid närmare 

undersökning se på behovsområde fyra (adekvata copingstrategier) att de flesta deltagares poäng har 

höjts efter behandlingens slut men att alla inte når upp till sex poäng (se figur 10). Andelen deltagare 

som når upp till minst sex poäng vid behandlingen slut för varje enskilt behovsområde framgår av 

figur 11. 

Figur 10. Scatterploten illustrerar jämförelse mellan mättillfällena på individnivå avseende TRS-2, 

behovsområde 4 (adekvata copingstrategier). Deltagarnas förändring avläses vertikalt där värdet vid 

förmätning är en röd prick med blå kant och vid eftermätning en grön ring. Deltagare vars poäng inte har 

förändrats har en röd prick i en grön ring. Det framgår att 13 deltagare har uppnått normativ nivå av 

fungerande efter behandlingen, sex poäng, det vill säga tre poäng både på kategorin intellektuell förståelse och 

kategorin uppvisat beteende. Innan behandlingen hade samtliga deltagare under sex poäng. N=47. 
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Figur 11. Stapeldiagrammet visar jämförelse mellan mättillfällena per behovsområden på gruppnivå, 

avseende TRS-2. Andel (%) av deltagare som uppnår sex poäng per behovsområde före och efter behandling 

visas med blå stapel=förmätning och grön stapel= eftermätning. Sex poäng indikerar att deltagaren uppnått 

normativ nivå av fungerande och innebär att behandlaren har skattat minst tre poäng avseende 

behovsområdet på båda kategorierna (intellektuell förståelse och uppvisat beteende). N=47 förutom för 

behovsområde 10 där N=46. 

 

TRS-2 är även uppdelad utifrån två kategorier - “intellektuell förståelse” och “uppvisat beteende”. Den 

intellektuella förståelsen speglar huruvida deltagaren till exempel uttrycker lämpliga attityder medan 

uppvisat beteende innebär att deltagaren inte bara säger “rätt saker” i behandlingsrummet utan även 

visar detta genom sitt beteende, till exempel i samspelet med andra deltagare, behandlare eller annan 

personal. På varje kategori kan deltagaren få minst tio och max 40 poäng och om deltagaren uppnår 25 

poäng indikerar detta ett lyckat behandlingsresultat. Som figur 12 visar har medelvärdet av deltagarnas 

summa på varje kategori ökat efter behandling men på gruppnivå når de endast behandlingsmålen 

avseende kategorin intellektuell förståelse. Medelvärdet vid förmätning gällande denna kategori var 

21.47 (SD=5.34, Md=22, min=10, max=31, N=46) och efter behandling 27.42 (SD=4.18, Md=29 

min=13, max=34 N=46). En jämförelse av resultatet för TRS-2 utifrån kategorier, genom Wilcoxon 

Signed Rank Test, visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad vid eftermätningen, p< .001 

(two-tailed) med en stor effekt (r= .56) för kategorin intellektuell förståelse. Det fanns efter jämförelse 

genom samma test även en statistiskt signifikant skillnad mellan mättillfällena avseende kategorin 

uppvisat beteende, p< .001 (two-tailed) med en stor effekt (r= .57). Här var medelvärdet 18.74 

(SD=5.23, Md=19, min=10, max=29, N=46) före behandling och 24.36 (SD=4.35, Md=25, min= 11, 

max=31 N=46) efter behandling. 
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Figur 12. Stapeldiagrammet visar jämförelse på gruppnivå mellan mättillfällena per kategori (intellektuell 

förståelse respektive uppvisat beteende) avseende TRS-2. Den vågräta referenslinjen är 25 poäng vilket utgör 

cut-off för att deltagaren ska bedömas ha uppnått normativt fungerande avseende kategorin. Diagrammet visar 

alltså att deltagarnas medelvärde efter behandling uppnår nivån för normativt fungerande utifrån intellektuell 

förståelse men inte utifrån uppvisat beteende. N=46. 
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9. Analys 

 

9.1 Känsla av kontroll 

Behandlarna bedömde  att deltagarna fått en signifikant ökad intern kontrollokus, det vill säga en 

känsla av att kunna påverka sitt eget liv, efter ROS (p< .001) med medelstor effekt (r= .43). Av 

deltagarnas skattningar framgår att de upplevde en icke-signifikant tendens till samma förändring med 

liten effekt (r= .19). Minskningen av medianen motsvarade 21 %, vilket är betydligt mer än den 5 % 

minskning som Craig et al., (1984) föreslog som ett relevant kliniskt mått på en förändring. Ett sätt att 

förstå denna förändring är att tolka resultatet med stöd av den kognitiva teorin. Det är möjligt att 

förklara förändringen utifrån att deltagarnas kognitiva scheman (Kåver, 2016) efter deltagande i ROS 

har förändrats. Istället för att se världen som fientlig eller att inte ansett sig ha kontroll över det som 

händer i livet, vilket är vanligt hos sexualbrottsdömda (Ward et al., 2006), så har deltagarnas kognitiva 

scheman reviderats och präglas efter behandling mer av en tro på sin egen förmåga och sitt eget 

ansvar. Eftersom man i ROS använder sig av kognitivt omstrukturerande tekniker (Kåver, 2016) för att 

revidera just problematiska scheman eller kognitiva förvrängningar samt psykoedukation kring 

problemlösningsmodeller (Linton & Flink, 2011) kan detta förklara att deltagarna har förvärvat nya 

scheman och förbättrade, mer flexibla problemlösningstekniker.   

Inlärningsteoretiskt är det också möjligt att förklara denna ökade känsla av kontroll utifrån att 

deltagarna genom olika färdighetsövningar i programmet har fått en positiv förstärkning (Linton et al., 

2013) avseende nya beteenden och därmed fått en ökad tilltro till sin egen förmåga att tackla olika 

utmaningar i livet.  

 

9.2 Sexuell problematik 

Deltagarna upplevde en statistiskt signifikant minskning av problem kopplade till hypersexuell 

störning (p= .034) med en liten till medelstor effekt (r= .29). Hypersexuell störning är starkt kopplat 

till bristande känsloreglering (Reid et al., 2011) och resultatet kan därför affektteoretiskt förklaras 

genom att deltagarna fått en förbättrad känsloreglering (Sonnby-Borgström, 2012). Då det är vanligt 

att sexualbrottsdömda använder sig av sexuella beteenden för att reglera känslor (Fernandez et al., 

2012) så kan den förbättrade känsloregleringen vara en förklaring till minskade beteenden kopplade 

till det som kallas sex som coping, ett problembeteende som inryms av HBI-19. Här kan även 

anknytningsteorin vara en delförklaring då förmågan till känsloreglering också är starkt relaterat till 

anknytning och möjligheten att bli speglad och validerad i sina känslor (Sonnby-Borgström, 2012). 

Validering och spegling utgör ett viktigt behandlingsinslag i ROS som alltså kan förklara den 

förbättrade känsloregleringen (C. Fielding, personlig kommunikation, 4 december 2017). Valideringen 

kan utföras av behandlare men också av övriga deltagare i ROS-gruppen. 
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Även kognitiv teori och inlärningsteori kan på liknande sätt som beskrivs ovan i relation till känsla 

av kontroll, förklara detta resultat då ROS är inriktat på att revidera scheman och förbättra 

problemlösningsförmågan vilket kan ha lett till att deltagarna fått en ökad känsla av att kunna utöva 

kontroll över sina problematiska sexuella beteenden.  

Resultaten från TRS-2 visade att deltagarna, enligt behandlarnas bedömning, signifikant (p< .001) 

hade ökat sin förmåga att använda sig av adekvata copingstrategier (behovsområde 4) med stor effekt 

(r= .56), ett behovsområde där en anmärkningsvärt låg andel av deltagarna, 0 %, initialt bedömdes ha 

ett normativt fungerande. Behovsområdet handlar till stor del om hur deltagarna hanterar stressorer 

och känslor på ett adekvat sätt och vilken förmåga de har att lösa problem. Att 28 % av deltagarna 

efter behandlingen bedömdes ha förvärvat sådana färdigheter kan hänga samman med deras ökade 

förmåga att hantera sexuella problembeteenden. I ROS utgör avslappning, mindfulness och acceptans 

återkommande inslag (C. Fielding, personlig kommunikation, 4 december 2017). Inlärningsteoretiskt 

kan alltså resultatet förklaras av att nya beteenden hos deltagarna, som till exempel avslappning 

(Linton & Flink, 2011), utövande av mindfulness och ett accepterande förhållningssätt till känslor 

(Kåver, 2016), har förstärkts (Linton et al., 2013) både positivt, genom att dessa beteenden lett till en 

förbättrad kontroll och acceptans gällande olika former av negativa känslor och negativt – genom 

minskat lidande kopplat till känslor. En nyinlärning har alltså skett. Beteendena, avslappnings- och 

mindfulnesstekniker, kan användas för att lugna det sexuella systemet (Gillespie, Mitchell, Fisher & 

Beech, 2012) och därigenom förklara minskningen av tankar och beteenden kopplade till hypersexuell 

störning.   

 Behandlarna bedömde liksom deltagarna att den sexuella problematiken hade reducerats 

signifikant (p< .001) med medelstor till stor effekt (r=.49), även om det bör noteras att behovsområde 

8. sexuell självreglering i TRS-2 inte bara omfattar problem kopplade till hypersexualitet och sex som 

coping utan även sexuella avvikelser, ett område som inte deltagarnas skattningar i HBI-19 inrymmer. 

Behandlarna bedömde att endast 23 % av deltagarna initialt hade ett normativt fungerande avseende 

sexuell självreglering men efter behandling steg denna andel till 55 %. Det är inte möjligt att 

konstatera hur många av deltagarna som av behandlarna bedömdes ha problem i form av just sexuella 

avvikelser eftersom behovsområdet täcker flera sexuella problemområden. Den förändring som dock 

noterats överlag i resultatet gällande sexuell självreglering kan teoretiskt förklaras på samma sätt som 

redogörs för ovan. Kognitiv teori kan förklara hur förändring, både avseende tankar och beteenden 

kopplade till hypersexualitet och sexuella avvikelser (som exempelvis tändningsmönster mot barn) 

kommer till stånd. Genom den noggranna kartläggning som genomförs initialt i ROS (C. Fielding, 

personlig kommunikation, 4 december 2017), så kallad fallformulering, och funktionella analyser 

(Kåver, 2016) som ger deltagaren ökad medvetenhet om vilka konsekvenser som det sexuella 

problembeteendet leder till, kan deltagarens kognitiva scheman modifieras. Detta då deltagaren får syn 

på och utmanar, genom kognitiva tekniker, sina föreställningar om exempelvis barn som sexuella 
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varelser eller om att deltagarens sexuella problembeteenden inte får konsekvenser för honom själv 

eller andra.  

I ROS arbetar man även med att stärka sunda uttryck för sexualitet (C. Fielding, personlig 

kommunikation, 4 december 2017). Inlärningsteoretiskt kan en ökning av den sexuella 

självregleringen förklaras av att deltagaren uppmuntras att istället använda sig av sunda uttryck för 

sexualitet, beteenden som ökar genom positiv förstärkning (Linton et al., 2013). Detta då dessa sunda 

beteenden leder till en sexuell tillfredsställelse (positiv förstärkning) där deltagaren också kan känna 

sig nöjd med sitt sexuella uttryck. På samma sätt kan inlärningsteorin förklara att destruktiva sexuella 

beteenden samtidigt minskar på grund av att den ökade medvetenheten om dess konsekvenser bidrar 

till tankar och känslor som kan fungera som försvagande mekanismer då deltagaren på ett aktivt sätt 

kan påminna sig om beteendets konsekvenser och varför han vill undvika dessa (Ramnerö & Törneke, 

2013). 

 

9.3 Relationsproblematik 

Resultatet från RSQ visar att deltagarna inte upplevde att deras relationsstil förändrades. Inslagen av 

ångest och undvikande, hyperaktivering respektive deaktivering av anknytningssystemet (Broberg, 

2013), fanns fortfarande kvar vid eftermätning. Anknytningsteori kan förklara varför deltagarnas 

relationsstil inte förändrades i denna studie.  Även om anknytningsmönster anses vara dynamiska och 

möjliga att förändra genom relationsspecifika erfarenheter, till exempel via en relation med en 

kärlekspartner (Klohnen et al., 2005), genom terapeutiska relationer (Broberg et al., 2013) eller 

psykoterapi i sig (Fonagy et al., 1995; Levy et al., 2006) så har trots allt det individuella 

anknytningsmönstret haft flera decennier på sig att utvecklas och befästas och därför är de sannolikt 

inte är särskilt lätt att förändra (Broberg, 2013).   

Behandlarna bedömde i behovsområde 5 i TRS-2, adekvata förmåga till intimitet, aspekter som 

delvis är kopplade till relationsstil men som bedömer deltagaren utifrån en bredare definition av social 

förmåga. Området innefattar klientens förmåga att värdesätta andra, att skaffa vänner och etablera 

relationer med andra, om dennes syn på relationer är realistiska och sättet som deltagaren pratar om sig 

själv och andra (Marshall & Marshall, 2010). Behandlarna bedömde att det hade skett en förändring i 

positiv riktning som var statistiskt säkerställd (p< .001) med stor effekt (r= .52). 

Endast 6 % av deltagarna bedömdes initialt nå nivån som motsvarar ett normativt fungerande på 

området men efter behandling var siffran 30 %. Behandlarna bedömde alltså att ungefär en tredjedel 

av deltagarna hade en adekvat förmåga till intimitet efter ROS. Det är möjligt att förklara den, enligt 

behandlarna, förbättrade sociala förmågan som ett resultat av den omfattande beteendeträning som 

sker i ROS (C. Fielding, personlig kommunikation, 4 december 2017), dels genom rollspel men också 

genom den naturliga interaktionen mellan andra deltagare i gruppen och behandlaren som kan fungera 

även som en form av exponering (Kåver, 2016). Inlärningsteoretiskt kan den förbättrade sociala 
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förmågan förklaras genom att beteenden som att dela med sig och även lyssna på andras känslor har 

förstärkts positivt då deltagarna känt sig validerade när de själva öppnat sig och även nöjda med sin 

egen prestation när de klarat av att lyssna eller stötta någon annan. Kognitiv teori kan förklara hur 

detta i sin tur kan ha lett till reviderade livsregler där deltagaren inte längre har starka föreställningar 

om att man exempelvis “inte ska visa sina känslor, annars är man svag” som alltså leder till mer 

realistiska och funktionella sätt att se på relationer. Exponeringen som sker när en deltagare blottar sig 

känslomässigt i en behandlingsgrupp och blir validerad kan även fungera enligt inlärningsteorin som 

en nyinlärning (Linton et al., 2013) som hjälper honom att våga göra detta även i andra relationer 

utanför behandlingsrummet, något som ökar förmågan till intimitet. Den teoretiska förklaring i stycket 

ovan kan på samma sätt förklara den förändring som behandlarna bedömt har skett inom 

behovsområde 2. generell empati, ett icke-kriminogent (Hanson & Morton-Bourgon, 2005) 

behovsområde, som handlar om förmågan att uppfatta andras känslor, ta andras perspektiv, trösta och 

svara lämpligt på andras känslor.   

 

9.4 Övriga behovsområden som inryms av TRS-2 

De behovsområden som inryms i TRS-2 och som ännu inte har nämnts är område 3. prosociala 

attityder, 6. positiv självkänsla, 7. generell självreglering, 9. förståelse för riskfaktorer och 10. kvalité 

på framtidsplaner. Resultatet visar att det enligt behandlarna har skett en signifikant förändring i 

positiv riktning även på dessa behovsområden (p=< .002) med medelstor eller stor effekt (r=> .30). 

Positiv självkänsla utgör inte ett kriminogent behovsområde men är med i TRS-2 utifrån att 

bristande självkänsla är kopplad till skam och tillbakadragande (Nathanson, 1992; Marshall et al., 

2011) vilket gör den relevant utifrån mottaglighetsfaktorn (Bonta & Andrews, 2017) i behandlingen. 

Behandlarna bedömde att andelen deltagare som uppnår ett normativt fungerande på området hade 

ökat från 17 % till 51 % efter ROS. Att deltagarna har fått en mer realistisk tro på sin förmåga kan 

förklaras på samma sätt om de ökade sociala förmågorna förklaras teoretiskt i avsnittet ovan, 

relationsproblematik. Att deltagarna på ett bättre sätt kan se värdet av och använder sig av positivt 

självprat kan förklaras utifrån kognitiv teori då arbetet med kognitivt omstrukturerande tekniker 

(Kåver, 2016) är ett vanligt inslag i ROS som kan ha ökat klientens medvetenhet om vikten av och 

hanteringen av den inre dialogen som styr våra tolkningar och beteenden och i förlängningen viktiga 

utfall av händelser i livet. Att användning av nedsättande humor mot sig själv och andra minskat kan 

förstås inlärningsteoretiskt då denna typ av beteenden uppmärksammas och problematiseras, 

alternativt ignoreras (“belönas” inte) av behandlarna vilket leder till att beteendet försvagas (Ramnerö 

& Törneke, 2013).  

Att deltagarnas prosociala attityder också ökat något enligt behandlarna, där 62 % av deltagarna 

uppnår nivån för normativt fungerande efter behandling, i jämförelse med 47 % innan behandling, kan 

också förklaras med det teoretiska resonemanget om försvagning i stycket ovan. Motsatsen till 
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prosociala attityder är prokriminella attityder, det vill säga attityder som stödjer kriminellt beteende 

(Bonta & Andrews, 2017). Gällande sexuellt våld kan det handla om uttalanden som att “man kan inte 

våldta sin fru”, eller “offer får skylla sig själva” och så vidare. Attityderna kan också vara kopplade till 

annan kriminalitet där man till exempel försvarar våldsanvändning med att “den andra muckade” eller 

bankrån med att “det drabbar ingen fattig”. Att den typen av attityder minskat kan alltså förklaras av 

att behandlare eller andra deltagare utmanat eller problematiserat sådana föreställningar varför en 

försvagning skett. Eftersom beteenden som utmanar prokriminella attityder i en välfungerande 

behandlingsgrupp på samma sätt uppmuntras så sker det även en positiv förstärkning (Linton et al., 

2013) av detta beteende hos deltagarna vilket leder till en positiv spiral där deltagarna hjälper varandra 

att förhålla sig till saker på ett prosocialt sätt. Utifrån kognitiv teori är det också möjligt att förklara 

ökningen av prosociala attityder genom reviderade övergreppsstödjande scheman (Kåver, 2016), något 

man arbetar mycket med för att påverka i ROS. Man kan notera att det, gällande behovsområdet 

prosociala attityder, redan innan behandling var en relativt stor andel som nådde upp till den normativa 

nivån. Detta kan förklaras av att sexualbrottsdömda i jämförelse med den övriga 

kriminalvårdspopulationen tenderar att ha något högre förekomst av prosociala attityder (Mills, 

Anderson & Kroner, 2004). 

Behandlarna bedömde att den andel av deltagarna som uppnått normativ nivå avseende 

behovsområdet generell självreglering var 10 % innan behandling och 34 % efter. Generell 

självreglering handlar om förmåga att anpassa sig efter förändrade omständigheter, att inte agera 

impulsivt eller att vara överdrivet negativ, undertrycka eller överdriva känslor och se värdet av och ha 

kapacitet som ger stabilitet i livet. Här kan man förklara den förbättring som noteras i resultatet utifrån 

en kognitiv teori då kognitiva tekniker (Kåver, 2016) i ROS kan ha bidragit till en ökad medvetenhet 

och kognitiv flexibilitet som möjliggör för klienten att anpassa sig efter förändrade omständigheter 

och se värdet av stabilitet i livet. Förbättrad känsloreglering och problemlösningsförmåga, teoretiskt 

förklarat i stycket om sexuell problematik, kan också förklara en ökad generell självreglering.  

Förståelsen för riskfaktorer har enligt behandlarna ökat och den andel av deltagarna som uppnår 

normativ nivå av fungerande på detta område har ökat från 11 % till 51 % efter behandlingen. Detta 

kan förklaras utifrån kognitiv teori, på liknande sätt som i resonemanget i avsnittet om sexuell 

problematik, nämligen att den noggranna kartläggning som genomförs initialt i ROS (C. Fielding, 

personlig kommunikation, 4 december 2017), så kallad fallformulering, och funktionella analyser 

(Kåver, 2016) ger deltagaren en ökad medvetenhet om vilka triggers, tankar, känslor och konsekvenser 

som har varit inblandade i brottshandlingen. Affektteoretiskt kan man förstå den ökade förståelsen för 

riskfaktorer utifrån att deltagaren genom arbetet med känsloidentifiering i ROS har förvärvat en 

förmåga att på ett mer adekvat sätt värdera den situation som han befinner sig i (Nilsson, 1998, 2005; 

Tomkins, 1984, 1991). Istället för att ägna sig åt problematiska sexuella beteenden som ett sätt att 

hantera till exempel ledsenhet eller ilska så blir istället deltagaren medveten om vilka känslor han har 
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och kan välja sätt att agera på ett mer funktionellt på dessa, till exempel genom att söka tröst eller sätta 

gränser.  

Även kvalitén på framtidsplaner har förbättrats enligt behandlarna. Den andel deltagare som uppnår 

normativt fungerande inom detta område har ökat från 33 % till 61 % efter behandlingen. I ROS 

arbetar man mycket med deltagarens framtidsplan och förberedelser inför frigivning alternativt 

skyddstillsynens upphörande (C. Fielding, personlig kommunikation, 4 december 2017). Även här kan 

man förstå detta utifrån kognitiv teori då den ökade medvetenheten om riskfaktorer, som uppstår enligt 

de processer som beskrivs i ovanstående stycke, bidrar till att deltagaren förstår vikten av att ta, och 

kanske redan under behandlingen därför har börjat ta, aktiva steg för att förbereda sig inför framtiden.  

 

9.5 TRS-2 i sin helhet samt kategorier 

Resultatet av jämförelse av TRS-2 i sin helhet vid för- respektive eftermätning visar att det enligt 

behandlarnas bedömning har skett en statistiskt säkerställd förändring i positiv riktning (p< .001) med 

en stor effekt (r= .68). 60 % av deltagarna bedömdes ha uppnått behandlingsmålen (summa  >50 

poäng) efter ROS. Teoretisk förklaring till förändringen redogörs för i ovanstående analysavsnitt.   

Resultatet avseende medelvärdet av TRS-2 visade på en statistiskt säkerställd ökning efter ROS 

avseende båda kategorierna “intellektuell förståelse” och “uppvisat beteende” (p< .001) med en stor 

effekt (r= .56 respektive r= .57). Men som grupp var det endast för kategorin kognitiv förståelse som 

deltagarna nådde över behandlingsmålet, 25 poäng, efter behandling även om kategorin uppvisat 

beteenden bara hamnade strax under cut-off. Inlärningsteoretiskt skulle man kunna förstå detta som att 

deltagarna genom modellinlärning och instruktioner (Kåver, 2016), det vill säga att lyssna och lära av 

behandlarna, och för gruppdeltagare – av de andra deltagarna som gått längre tid i behandlingen, 

förvärvar en kognitiv, teoretiskt grundad förståelse för den typ av förändringar som de behöver 

genomgå under behandlingen för att nå sina behandlingsmål. Själva beteendeförändringen måste 

emellertid föregås även av omfattande beteendeträning vilket oftast föregås av en teoretisk förståelse 

och att behandlaren ger en rational för denna typ av träning. Som jämförelse kan man illustrera detta 

med hur många människor som kan läsa på om, lära sig förstå och även uttrycka vikten av att till 

exempel motionera för hälsans skull. Det är dock inte alla av oss som enbart på grund av denna 

kognitiva förståelse verkligen kommer igång med själva träningen. För att beteendeförändringen ska 

komma till stånd krävs arbete både med motivation, planering och exponering av obehag med mera 

innan vi kan mäta förändringen i själva beteendet. Resultatet kan alltså tolkas som att en del av 

deltagarna vid behandlingens slut inte har hunnit åstadkomma en så pass omfattande 

beteendeförändring som krävs för att nå behandlingsmålen fullt ut. 
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10. Diskussion och slutsatser 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om deltagares upplevelse och behandlares bedömning av 

fungerande inom kriminogena behovsområden förändras efter deltagande i Kriminalvårdens 

riskreducerande behandlingsprogram riktat mot sexualbrottsdömda – Relations- och 

samlevnadsprogrammet (ROS). Frågeställningen var: förändras sexualbrottsdömdas upplevelse och 

behandlares bedömning av fungerande inom kriminogena behovsområden efter deltagande i 

Kriminalvårdens riskreducerande behandlingsprogram Relations- och samlevnadsprogrammet (ROS)? 

Hypotesen för studien var att det vid eftermätningen skulle ha skett en positiv förändring inom något 

eller några av de kriminogena behovsområden som behandlingen avser att påverka, både enligt 

deltagarnas egna skattningar och enligt behandlarnas skattningar, men att det inom andra 

behovsområden inte skulle kunna påvisas någon statistiskt säkerställd förändring men eventuellt 

tendenser eller förändringar på individnivå.  

Resultatet bekräftar hypotesen och nollhypotesen kan därmed förkastas. Studien visar att ROS 

verkar vara effektivt för att påverka kriminogena behovsområden i önskad riktning. Undersökningen 

visar att det har skett en statistiskt signifikant förändring, skattat genom TRS-2, med en stor effekt där 

60 % av deltagarna bedömdes ha nått behandlingsmålen, det vill säga uppnådde nivån för ett normativt 

fungerande inom kriminogena behovsområden, efter behandlingen. Det hade sett en statistiskt 

signifikant förändring med medelstor till stor effekt för samtliga undersökta kriminogena 

behovsområden enligt TRS-2 där andelen deltagare som uppnått behandlingsmålen inom de olika 

områdena varierade mellan som lägst 28 % till som mest 62 %. Litteratursökningen avseende 

motsvarande studier med TRS-2 gav inget resultat. Avsaknaden av denna typ av utfallsstudier 

baserade på instrumentet bekräftas av en av instrumentets skapare L. E. Marshall (personlig 

kommunikation, L. E. Marshall, 15 januari, 2019). Det finns dock en rapport av Smallbone och 

McHugh (2010) på sexualbrottsdömda som genomgått psykologisk behandling i Australien där ingen 

förmätning, men en eftermätning, utförts med den äldre versionen av TRS-2, TRS-17 (Marshall, n.d), 

som innefattar delvis överensstämmande items med TRS-2. Studien visar på flera likheter - områden 

som sexualbrottsdömda tycks få lägst poäng på är de områden som är relaterade till adekvata 

copingstrategier och känsloreglering. Det var i den australienska rapporten endast drygt 25 % av 

deltagarna som efter behandling uppnådde fungerande på en normativ nivå (intellektuell förståelse) 

avseende adekvata copingstrategier (cirka 12 % för kategorin uppvisat beteende). Resultaten är 

liknande de för ROS-deltagarna där 28 % uppnådde ett fungerande på en normativ nivå (båda 

kategorier inräknat) efter behandling.  Även denna rapport visar att deltagarnas intellektuella förståelse 

överlag är högre än resultatet för uppvisat beteende på de olika behovsområdena. Likheterna i 

resultaten, i förhållande till att den Australienska behandlingen också följer RBM-principerna och har 

liknande intensitet som ROS, talar överlag för att tillförlitligheten ROS-behandlarnas TRS-
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skattningarna är hög och att behandlingar med denna typ av upplägg är effektiva för att åstadkomma 

förändring i kriminogena behovsområden hos sexualbrottsdömda, mätt genom behandlarskattningar. 

Även deltagarnas självskattningar visar att ROS verkar leda till en förändring i kriminogena 

behovsområden. Avseende deltagarnas självskattningar genom LCB påvisades en statistiskt icke-

signifikant förändring för de flesta av deltagarna med en liten effekt avseende känsla av kontroll, det 

vill säga en ökning av intern kontrollokus. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning som har 

visat att känsla av kontroll hos sexualbrottsdömda genom psykologisk behandling kan förändras till 

det bättre (Fisher et al., 1998; Mandeville-Norden et al., 2008). Studier av McAnena, Craissati, & 

Southgate (2016) och Jung & Gulyates (2011) visade på en statistiskt signifikant ökning av intern 

kontrollokus efter genomförd sexualbrottsbehandling som, liksom ROS, baseras på KBT. Detta utgör 

stöd för att just KBT för sexualbrottsdömda kan vara effektivt för att öka känslan av kontroll. 

Förklaringen till att dessa studier uppvisade statistiskt säkerställda resultat, till skillnad från denna 

studie, kan vara att man hade större urvalsgrupper. Även att dessa studier utfördes på deltagare i en 

öppenvårds- eller frivårdskontext kan ha betydelse eftersom anstaltsmiljö, där många ROS-deltagare 

befann sig, innefattar en stor mängd yttre kontroll, inskränkningar och begränsningar som kan tänkas 

inverka negativt på intern kontrollokus.  Beech och Chauchan (2013) undersökte i en studie 82 

sexualbrottsdömda, som efter en kort behandlingsintervention inriktad på motivation och offerempati, 

inte uppvisade någon förändring avseende resultat på LCB. Här kan man tänka sig två skäl till att 

förändringen inte gick i önskad riktning, dels att behandlingsinterventionen var för kort för att få effekt 

(endast fem dagar lång) och att den dessutom var baserad på offerempati som inte har visat sig vara en 

effektiv komponent i sexualbrottsbehandling (Hanson & Morton-Bourgon, 2005). En möjlig slutsats är 

att det går att påverka känsla av kontroll hos sexualbrottsdömda genom KBT och att det krävs en 

intensiv behandlingsintervention.  

Resultatet avseende behovsområdet relationsstilar mättes genom deltagarnas självskattningar enligt 

instrumentet RSQ, 2-faktormodellen, som inte påvisade någon statistiskt signifikant förändring eller 

tendenser till förändring efter behandling. Dragen av ångest respektive undvikande i deltagarnas 

relationsstilar hade vare sig minskat eller ökat. Även om vissa studier har visat att det kan vara möjligt 

att påverka relationsstil genom psykoterapi (Fonagy et al., 1995; Levy et al., 2006) så finns det andra 

som har visat motsatsen (Slade, 2008). Att mäta anknytning och förändring av detta som resultat av 

terapi anses överlag vanskligt (Broberg et al., 2013) och vissa menar att personer med otrygga 

anknytningsmönster, särskilt bland sexualbrottsdömda, har svårt att identifiera sin relationsstil genom 

självskattningsformulär som exempelvis RSQ (Stirpe, Abracen, Stermac & Wilson, 2006).  Detta kan 

vara en förklaring till resultatet i denna studie, att tillförlitligheten i mätningen av denna anledning inte 

är särskilt hög och att man kanske faktiskt inte lyckas fånga relationsstilen med valt instrument. Att 

utföra professionella anknytningsintervjuer, genom exempelvis Adult Attachment Interview, skulle 

vara ett mer tillförlitligt sätt att mäta relationsstilar men detta dock mycket resurskrävande.  
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Litteratursökningen utmynnade i fynd av en studie från North Carolina, USA, avseende 

sexualbrottbehandling på en anstalt i medelhög säkerhetsklass där man undersökt förändring av 

relationsstil genom RSQ 2-faktormodellen (Grady et al., 2016). Man kom i denna studie fram till att 

det efter behandling fanns en signifikant minskning med medelstor effekt gällande poäng på 

ångestdimensionen, dock kunde man inte påvisa någon förändring avseende undvikandedimensionen. 

Denna studie kom alltså fram till delvis liknande resultat, ingen förändring i undvikandedrag, men 

däremot vad gäller inslag av ångest i relationsstilen. Behandlingen i denna studie var liksom ROS 

KBT-baserad. Dock var behandlingen betydligt mer intensiv och pågick i 40 timmar per vecka under 

fem månader, vilket möjligen kan utgöra en förklaring till att man lyckades påverka drag av ångest i 

deltagarnas relationsstil. Eftersom anknytningsmönster är så pass befästa kanske det krävs högre 

behandlingsintensitet för att påverka dem, jämfört med andra behovsområden? Det är också möjligt att 

det krävs en längre uppföljningstid för att deltagaren ska hinna uppleva så pass många och 

betydelsefulla positiva anknytningserfarenheter, i relationen till behandlare, andra deltagare alternativt 

andra nyupprättade nära relationer, för att själva relationsstilen förändras på ett mätbart sätt. Man kan 

spekulera i om den ökade sociala förmåga, som ROS-behandlarna bedömde att deltagarna fick 

avseende behovsområdet intimitetsbrister, kan hjälpa deltagarna att etablera nya, tryggare relationer, 

och genom dessa på sikt även förändra sin relationsstil?  

Psykoterapiforsking har visat att behandlare generellt ofta “går med” i patientens försvar, på så sätt 

att man oftare ger kognitiva interventioner till patienter med undvikandedrag och att patienter med 

ångestdrag tenderar att bli bemötta mer känslomässigt (Slade, 2008). Detta kan förklara den uteblivna 

effekten i studien. Möjligen kan man spekulera i resultaten för denna studie och den av Grady et al., 

(2016) vad gäller undvikandedimensionen, om det kan ha att göra med att man i behandlingen haft för 

stort fokus på kognitiva interventioner och jobbat för lite med känslor? KBT har traditionellt sett haft 

större fokus på just kognitioner även om det numera ofta talas om en “fjärde våg” som inkluderar 

arbete med känslor i allt högre utsträckning (Kåver, 2016). Slutligen kan man konstatera att då 

området relationsstilar, som tidigare nämnt, är så pass komplext och att det finns så få studier på 

gruppen sexualbrottsdömda så är det svårt att dra några säkra slutsatser gällande huruvida 

sexualbrottsbehandling kan förändra relationsstilar. 

Avseende HBI-19, som mäter deltagarnas upplevelse av förekomst av hypersexuella tankar och 

beteenden, kunde en statistiskt signifikant minskning påvisas med en liten till medelstor effekt där 

störst förändring har skett för deltagare som hade störst problem initialt. ROS har ett individuellt 

upplägg där ett nytt inslag med fallformulering fångar upp deltagarens specifika behov och åtgärder 

riktas därefter mot dessa. Resultaten visar att man har lyckats fånga upp de deltagare som har stora 

problem med hypersexuella beteenden. Sexuell problematik är traditionellt sett förknippat med skam 

och tabu vilket kan utgöra ett hinder för personer med denna problematik att söka hjälp inom ordinarie 

vårdinstanser. Detta kan vara en förklaring till de positiva utfall som framgår HBI-19, det kanske är 
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först i ROS som dessa personer verkligen har fått hjälp? Ämnet är tabubelagt och svårt att tala om och 

en hög sexualdrift är dessutom överensstämmande med normer och myter kopplade till mansrollen 

vilket kan innebära att det är ännu svårare för män, jämfört med kvinnor, att få insikt i denna 

problematik. Kanske kan det också vara så att deltagarna som haft mest problem också är dem som 

haft minst probleminsikt och att vi där har förklaringen till att de dragit extra stor nytta av ROS? ROS 

har efter de senaste revideringarna av programmet inriktats ännu mer på sexuell självreglering och 

resultaten visar alltså att dessa förändringar har varit ett framgångsrecept. Det är väldigt positivt 

eftersom just sexuell upptagenhet utgör en av de starkaste riskfaktorerna för återfall i sexualbrott 

(Hanson & Morton-Bourgon, 2005). Det är också värt att notera att ROS i denna studie, enligt 

behandlarskattningarna, verkar vara effektivt mot ytterligare en mycket stark riskfaktor för återfall, 

nämligen generell självreglering (som kan kopplas till förändringar inom behovsområde 4. adekvata 

copingstrategier och 7. generell självreglering).  

 Ett värde som sticker ut i resultatet av HBI-19, i jämförelse med de deltagare vars poäng vid 

förmätning ligger nära eller över cut-off (som alla har klart lägre poäng vid eftermätning), är det för en 

deltagare som tvärtom skattar maxpoäng (95) vid eftermätning och endast 20 poäng vid förmätning 

(en poäng från lägsta möjliga summa). Det mest troliga här är att testet fylldes i felaktigt, att 

deltagaren läste instruktionen slarvigt och kryssade i svaren för alla frågor i ena änden av formuläret 

utan att notera att det var den ände där frågorna motsvarade högsta istället för minsta värdet. Det 

bedöms mycket osannolikt att en person som inte haft några symtom på hypersexuell störning under 

ett halvår eller ett år plötsligt skulle utveckla en sådan kraftig problematik att det skulle ge fullt utslag 

på summan av HBI-19, särskilt under en anstaltsvistelse där miljön till skillnad från en normal 

livsmiljö är starkt begränsad vad gäller förekomst av sexuella stimuli (till exempel potentiella sexuella 

partners, förutsatt att personen är heterosexuell, samt pornografiskt material). I sammanhanget bör 

man beakta det generella problemet med att deltagarna befinner sig i en beroendeställning till personal 

inom Kriminalvården och att det finns en risk att deltagare har medverkat i studien trots att de 

egentligen kan ha haft bristande motivation att göra detta. 

Man kan konstatera att det är få deltagare som i varken för- eller eftertest hamnar över 53 poäng på 

HBI-19, det vill säga över värdet då poängen kan anses spegla en kliniskt signifikant problembild. 

Deltagarna upplever sig således överlag inte ha särskilt stora problem med beteenden kopplade till 

hypersexualitet. Då hypersexuell störning tidigare påvisats hos upp till så mycket som 40 % av 

gruppen sexualbrottsdömda (Kingston, 2016) så skiljer sig resultatet från HBI-19 i denna studie från 

övrig forskning. Resultatet bör dock tolkas i relation till den benägenhet hos sexualbrottsdömda som 

finns att underskatta problemområden (Smallbone & McHugh, 2010; Marshall et al., 2013) med tanke 

på att HBI-19 är ett självskattningsformulär. Denna tes styrks av behandlarnas resultat på TRS-2, 

området sexuell självreglering (som visserligen även innefattar sexuella avvikelser), som innebär att 

behandlarna bedömer att det finns en betydligt högre grad av problem på detta område hos deltagarna 
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än vad deltagarna själva upplever (endast 23 % av deltagarna bedöms vid förmätning ha ett normativt 

fungerande avseende sexuell självreglering). Att det möjligen finns en underrapportering från 

deltagarna på HBI-19 kan också ha att göra med att frågor kring sexualitet är skam- och tabubelagda 

generellt. 

Även om få deltagare hamnar över cut-off så ses ändå en viss minskning av poängen vid 

eftermätning hos de flesta deltagare. Hypersexuell störning som begrepp är fortfarande omdebatterat 

och cut-off på HBI-19 kan enligt vissa inte ännu sägas vara fastställt (Bóethe et al., 2018). Vidare 

menar forskare som Walters, Knight, & Långström (2011) att det finns empiriskt stöd för att betrakta 

hypersexualitet som dimensionellt och något som kan organiseras efter ett kontinuum. Det vill säga, 

att skillnader mellan och inom individer snarare är av kvantitativ än kvalitativ art. Med utgångspunkt 

från detta så är det relevant att analysera minskningar även för deltagare som initialt hamnar under cut-

off. 

Eftersom det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i resultaten av HBI-19 mellan den 

grupp som behandlats på anstalt jämfört med den som behandlats inom frivård, både vid för- och 

eftermätning, verkar det inte som att det enbart är den sexuellt stimuli-fattiga miljön på anstalten som 

är förklaringen till minskad problematik kring hypersexualitet. Detta talar för att det är innehållet i 

ROS som har haft effekt. 

Litteraturöversikter avseende behandling för hypersexualitet generellt, det vill säga för personer 

som inte har begått sexualbrott, har visat på lovande resultat men i princip samtliga studier hade 

metodologiska brister (Miles, Cooper, Nugent, & Ellis, 2016; Hook, Reid, Penberthy, Davis & 

Jennings, 2014). Svenska studier på icke-forensisk population av Kjellgren (2019) och Arver, Hallberg 

och Görts Öberg (2018) har också visat lovande resultat vad gäller möjligheten att påverka 

hypersexualitet genom psykologisk behandling. Liksom denna studie på ROS så har andra studier 

funnit stöd för att just KBT-baserade behandlingsprogram har effekt på problematiken (Wilson & 

Fischer, 2018; Arver et al., 2018). Litteratursökningen gav dock ingen träff på studier med för- och 

eftermätning avseende behandling av hypersexualitet för målgruppen sexualbrottsdömda. Inom en 

snar framtid kan det dock vara möjligt att jämföra studien i denna uppsats med en planerad studie vid 

ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, som ska undersöka resultatet av 

psykologisk behandling, mätt bland annat med HBI-19, för personer som använder sig av 

dokumenterade sexuella övergrepp på barn (personlig kommunikation, K. Görts Öberg, 6 februari, 

2019). Att studien av Arver et al., (2018) visade på större effektstorlekar än för ROS-deltagarna kan 

förklaras av att den förra studien utfördes på icke-forensisk population som sökt hjälp frivilligt. Man 

kan tänka sig att omständigheten i ROS, att deltagarna inte sökt hjälpen frivilligt utan erbjudits den 

inom ramen för verkställighet av en dom (även om själva deltagandet förstås aldrig tvingas på någon) 

kan innebära att motivationen är något lägre och att det därmed kan vara svårare att uppnå lyckade 

behandlingsresultat. Det är också möjligt att gruppen sexualbrottsdömda, i jämförelse med personer 
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med hypersexualitet som inte har begått brott, har ytterligare faktorer som riskerar försämra utfallet av 

behandling, till exempel antisocialitet, otrygga anknytningsstilar eller andra typer av problem. En 

preliminär slutsats är att psykologisk behandling, till exempel i form av KBT, som ROS, kan vara 

effektivt för att minska problembeteenden kopplade till hypersexualitet hos sexualbrottsdömda. 

Trots att resultaten i studien överlag är positiva och analyseras med stöd av den teoretiska basen för 

ROS är det dock inte möjligt att med säkerhet dra slutsatsen att förändringarna inom kriminogena 

behovsområden verkligen beror på att deltagaren har genomgått ROS. Detta eftersom det inte finns 

någon jämförelsegrupp, vare sig en matchad jämförelsegrupp eller kontrollgrupp enligt randomisering. 

Det är möjligt att förändringarna kan ha uppstått spontant med tiden eller kommit till stånd av 

utomstående faktorer. Vidare påverkas säkerheten i resultaten av det stora bortfallet eftersom det inte 

är möjligt att veta om det finns skillnader mellan den grupp som ingick totalt i studien från början och 

den grupp som studiens resultat slutligen baseras på. Det har tyvärr inte varit möjligt att analysera 

eventuella skillnader utifrån risknivå, ålder eller andra faktorer, mellan den grupp av deltagare som 

ingår i det slutgiltiga resultatet och de deltagare som har fallit bort då det inte funnits tillgång till några 

personuppgifter gällande deltagarna. Kanske det är så att det är de mest motiverade deltagarna som 

fullföljde ROS och att det snarare är detta som bidrar till de förändringar som vi ser i resultatet? Att 

det var så pass få deltagare kvar av urvalsgruppen är också problematiskt eftersom det blir svårare att 

påvisa resultat med statistisk styrka. Att det trots det lilla urvalet gick att se signifikanta förändringar i 

resultatet talar dock för att det verkligen har skett förändringar. Den ekologiska validiteten kan också 

antas vara hög med tanke på att studien utförs i en klinisk kontext där både egenskaper hos behandlare 

och deltagare korresponderar väl med de sammanhang som studiens resultat har betydelse för, det vill 

säg hur behandling bedrivs i verkligheten. 

Skattningar från ungefär hälften av deltagarna som ingick i studien från början har inte inkommit 

överhuvudtaget vare sig från behandlare eller från deltagare. Varför de inte har inkommit är svårt att 

ge ett exakt svar på. Som framgår av statistik i tabell 1, 2, 3 och 4 av samtliga ROS-program som 

bedrevs inom Kriminalvården under studieperioden, även de som inte ingick i urvalet, så avbröts 27 % 

av dessa. Det är rimligt att anta att antalet avbrutna program, gällande de deltagare som ingick i 

studien, också var cirka 27 %. Gällande de då övriga dryga 20 % av behandlarskattningarna som 

bortföll i materialet kan det finnas ytterligare förklaringar till. På grund av personalomsättning är det 

möjligt att denna del av bortfallet kan förklaras av att behandlare som ingick i urvalsgruppen avslutade 

sin anställning under den tid som studien pågick. Det fanns flera behandlare i urvalsgruppen som 

under studieperioden gick i pension, var långtidssjukskrivna eller föräldralediga (personlig 

kommunikation C. Fielding, 17 januari 2019). Om deltagaren fick en ny individuell behandlare, som 

inte ingick i urvalsgruppen, så kan detta förklara varför ingen avslutande TRS-2 skickades in och att 

inte heller något eftertest delades ut till deltagaren. Tidspress, arbetsbelastning och bristande 

motivation kan också vara förklaringar till att behandlarskattningar inte skickats in som väntat. Bland 
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deltagarna kan det bortfall som inte beror på att programmet avbrutits förklaras av att man helt enkelt 

inte har velat medverka i undersökningen, vilket var helt frivilligt, eller att man glömt eller inte 

prioriterat att skicka in eftertestet, i de fall som deltagaren själv ansvarade för detta. Det är också 

sannolikt att de tester som inte hade någon kod tillhörde de deltagare som har fullföljt programmet 

men som då på grund av detta fallit bort.  

Faktorer som kan påverka resultatet är att självskattningsformulär är subjektiva och resultaten av 

dessa kan påverkas av en önskan om att påvisa förändringar i en positiv riktning, både hos behandlare 

och hos deltagare. Att behandlarna, som såklart strävar efter att deltagaren ska förbättras, själva gjort 

skattningarna på TRS-2 efter behandlingen innebär en påtaglig risk för bias och överdrivet positiva 

skattningar. Det är dock svårt för någon annan än själva behandlaren att fylla i TRS-2 eftersom själva 

instrumentet bygger på att bedömaren har omfattande kunskap om deltagarens tankar, känslor och 

beteenden som kan observeras, till exempel i behandlingsrummet. Här är det även en brist att det i 

studien inte har varit möjligt att matcha behandlarskattningar med samma deltagares självskattningar, 

vilket hade inneburit en möjlighet att undersöka överensstämmelse mellan resultaten. Att behandlarna 

dock instruerats att i möjligaste mål samråda med en kollega eller handledare avseende skattningar på 

TRS-2 ökar dock reliabiliteten för detta instrument. En annan omständighet som kan antas öka 

tillförlitligheten i studien är att den typ av skattningar som genomförts inte har någon inverkan på 

deltagarens möjlighet att friges villkorligt eller påverkar någon annan del av verkställigheten på ett 

potentiellt negativt sätt, vilket är fallet i vissa länder avseende risk- och behovsbedömningar.  

Ett problem är att sexualbrottsdömda i självskattningar tenderar att underskatta problemområden 

vilket kan leda till minskad tillförlitlighet (Smallbone & McHugh, 2010; Marshall et al., 2013). Kritik 

kan också framföras mot valet av självskattningsformulär, där till exempel kritiken mot RSQ tidigare 

har nämnts, och att deltagarnas för- och eftertester inte täcker in samtliga kriminogena 

behovsområden.  

Något som kan tyckas anmärkningsvärt är att den andel deltagare som initialt i behandlingen 

uppnådde en normativ nivå av fungerande enligt TRS-2 i sin helhet var så pass hög som 20 %. Hur ska 

vi förstå den siffran? I enlighet med RBM-principerna prioriteras klienter med medel och hög risk till 

Kriminalvårdens behandlingsprogram (Andrews & Bonta, 2010). ROS utgör ett undantag då det 

erbjuds i stor utsträckning även till lågriskbedömda klienter, dock med instruktionen att leveransen av 

behandlingen ska ske med lägre intensitet (C. Fielding, personlig kommunikation, 19 december 2017). 

Den stora andelen av lågriskbedömda klienter kan förklara varför så pass många deltagare initialt 

bedöms ha ett normativt fungerande avseende TRS-2 i helhet. Statistik på urvalsgruppen (N=99) visar 

att så många som 49 % var lågriskbedömda avseende risk för återfall i sexualbrott och 67 % gällande 

återfallsrisk i generell kriminalitet. Man kan fundera på vilken betydelse det har att nästan hälften av 

deltagarna i urvalsgruppen (N=99) bedömdes ha en låg risk för återfall i sexualbrott. Kanske kan 

svårigheterna som studien har att på vissa områden i deltagarnas självskattningar uppvisa signifikanta 
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resultat avseende förändring då en så pass stor “grupp i gruppen” kanske inte har lika stora brister på 

de behovsområden som behandlingen fokuserar på, jämfört med en studie som till exempel skulle 

undersöka medel- och högriskbedömda deltagare? Här blir det dock problem att dra slutsatser av skäl 

som nämnts tidigare med bortfall och litet urval. Vi vet helt enkelt inte hur risknivån ser ut bland de 

cirka 25 deltagare som har fyllt i för- och eftertester och hur de skiljer sig från de som föll bort.  

I utvärderingsstudier av olika behandlingsformer kan faktorer kring metodtrogenhet ha betydelse. 

Ger alla behandlare verkligen samma behandling eller finns det risk att utförandet skiljer sig åt? I 

denna studie bedöms metodtrogenheten vara hög eftersom ROS är en manualstyrd behandling där alla 

behandlare under de första åren genomgår en certifieringsprocess där man granskas genom 

videoinspelning eller ljudupptag. En del av behandlarna som ingick i studien befann sig i denna 

certifieringsprocess, men inte alla. Alla behandlare hade dock handledning av en ROS-utbildare under 

studieperioden. På grund av detta kan man med ganska stor säkerhet säga att interventionsmetoden är 

just ROS och ingen annan behandling. 

Trots de brister som har diskuterats så finns det många styrkor med och positiva resultat från 

studien som med stöd av resultat från liknande studier pekar på att ROS utgör en lämplig och effektiv 

behandlingsmetod för att åstadkomma förändring inom kriminogena behovsområden hos 

sexualbrottsdömda. 
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11. Framtida forskning 

 

Det kan vara relevant inför framtida studier att komplettera skattningsformulär för deltagare med 

formulär som undersöker andra viktiga kriminogena behovsområden som har visat sig ha en särskilt 

stor betydelse för återfallsrisk, som exempelvis antisocialitet och generell självreglering (Hanson & 

Morton-Bourgon, 2005). Vidare bör resultat från liknande framtida studier undersökas i korrelation till 

återfallsstatistik, vilket innebär att man skulle behöva betydligt längre uppföljningstider. Syftet med att 

undersöka en sådan korrelation är att ta reda på om en förändring utifrån självskattningsformulär också 

innebär en reduktion av den faktiska återfallsrisken. En annan aspekt, kopplad till osäkerheten i 

självskattningsformulär, är att man kan behöva kontrollera resultaten för risken för att man får socialt 

önskvärda svar när deltagare vill framställa sig i bättre dager. När Olver, Nicholaichuk och Wong 

(2014) gjorde just detta i en 18 år lång uppföljningsstudie på 267 sexualbrottsdömda som genomgått 

behandling, genom att använda sig av så kallade “residual change scores” (RCZ), så visade det sig att 

relationen mellan den förändring som resultaten från självskattningsformulären vid för- och 

eftermätning visade och de faktiska återfallen, senare noterade i brottsstatistik, var mer konsistent i 

den förväntade riktningen. Det vill säga, den förändring som uppmätts i självskattningsformulären 

hade en tydligare korrelation med den faktiska återfallsrisken än innan man hade kontrollerat för 

inverkan av socialt önskvärda svar.  

Den aktuella studien ger inte en detaljerad, fördjupad förståelse av deltagarnas upplevelse och 

behandlarnas bedömning av förändring inom kriminogena behovsområden. Får att uppnå en sådan 

förståelse skulle studien behöva kompletteras med en kvalitativ undersökning. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2

 

 

 

 



   
 

 74  
 

 

Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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