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Sammanfattning 
Den genomförda litteraturstudien är av integrativ ansats med syfte att granska eventuella 

effekter av kriminalitetsprogrammet Enhanced Thinking Skills (ETS). Studien har genomförts 

genom en granskning av 14 internationella studier, utvärderingar och metaanalyser av ETS. En 

systematisk metod har tillämpats för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. I 

analysförfarandet har det skett en syntetisering för att sammanställa och jämföra de olika 

artiklarna. Vidare har analysen stärkts genom tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna kognitiv teori, återfall i brott samt utvärderingsproblematik. Resultatet tyder 

på att ETS programmet har positiv effekt för de intagna. Främst för programfullföljare och 

lämpliga deltagare (medelriskintagna). Varaktigheten av ETS effektivitet kan dock inte 

garanteras på grund av brist på uppföljningar. Genom litteraturöversikten har det belysts 

problem som kan uppstå vid utvärderingar. Dessa problem är matchningen av ETS-gruppen 

och kontrollgruppen, tidsperioden för utvärderingar, om de intagna är lämpade att delta i 

programmet, olika kontrollvariabler samt behandlingstroheten. De brister som urskilts i 

slutsatsen har föranlett förslag till vidare forskning.  

 

 

Nyckelord: ETS, effekt, återfallsrisk, utvärderingsproblematik, intagna, återfall i brott  
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Abstract 
 

This literature review is based on an integrative approach with the purpose of examining 

possible effects of the Enhanced Thinking Skills program (ETS). The study has been done 

through a review of 14 international studies, evaluations and meta-analyzes of ETS. To answer 

the aim and research questions of the study a systematic approach has been applied. In the 

analysis process, there has been a synthesis to compile and compare the various articles. 

Furthermore, the analysis has been strengthened through previous research and the theoretical 

points cognitive theory, recidivism and evaluation problems. The result indicates that the ETS 

program has a positive effect for the offenders. Mainly for the completers and the appropriate 

participants (medium risk offenders). However, the duration of ETS efficiency cannot be 

guaranteed due to lack of follow-up. The literature review has highlighted problems that may 

occur in evaluations. These problems are the match of the ETS group and the comparison group, 

the period for evaluations, if they are suitable for participation in the program, different control 

variables and treatment loyalty. The shortcomings identified in the conclusion have led to 

suggestions for further research.  

 

Key word: ETS, efficiency, risk of relapse, evaluation problems, offenders, recidivism  
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Inledning 
 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) dominerar inom kriminalitetsprogram i världen. Användningen 

av KBT inom kriminalitetsbehandling startade i Kanada under 1980-talet med ett program vid 

namn Reasoning & Rehabilitation (R&R) (Berman & Sanden, 2010). R&R ersattes sedan av 

programmet Enhanced Thinking Skills (ETS) som utvecklades under 1990-talet i England och 

Wales. ETS har i princip samma innehåll som R&R förutom att det genomförs under kortare 

tid. ETS är ett av de största kriminalitetsprogrammen med KBT-inriktning som tillämpas både 

nationellt samt internationellt (Kriminalvården, 2012). Programmet är, som tidigare nämnt, i 

grunden ett engelskt program men används idag även i Kanada, USA samt alla nordiska länder 

(Berman & Sanden, 2010). ETS började användas inom den svenska kriminalvården år 2003 i 

syfte att hjälpa de som ville lämna den kriminella livsstilen bakom sig (Kriminalvården, 2012; 

Kriminalvården, 2017). Programmet riktar sig till män och kvinnor i anstalt eller frivård som 

är dömda för bland annat vålds-, narkotika- samt stöldbrott. Däremot används den inte för 

klienter med psykisk ohälsa och gravt missbruk eller för de som är dömda för våld i nära 

relationer och sexualbrott (Kriminalvården, 2012). Behandlingen sker i grupper med 5–8 

deltagare under cirka 7 veckor och omfattar 21 lektioner varav varje lektion är 2,5 timmar. 

Syftet med programmet är att “förbättra deltagarnas problemlösningsförmåga, självkontroll och 

sociala färdigheter” (Kriminalvården, 2012, s. 5). Detta görs med hjälp av två programledare 

som genomgått en specialutbildning under två veckors tid och som får regelbunden 

handledning. Deltagarna får arbeta i grupp med läxor, rollspel och övningar där sex olika delar 

innefattas. Dessa är problemlösning, sociala färdigheter, kreativt och effektivt tänkande, 

självkontroll samt perspektivtagande (Kriminalvården, 2012). 

 

Programmets effekter ska utvärderas fortlöpande i syfte att genomföra förbättringar 

(Kriminalvården, 2014). Det har genomförts flera utvärderingar av ETS i avsikt att granska om 

det finns ett samband mellan behandlingen och en minskad återfallsrisk (Kriminalvården, 

2012). Kriminologisk och psykologisk litteratur har inte alltid en positiv syn på KBT-baserade 

program inom kriminalitetsbehandling på grund av motsägelsefulla resultat. Internationella 

studier visar att resultaten av KBT-baserade kriminalitetsbehandlingar tenderar att variera när 

det kommer till reduktionen av återfall (Cann, Falshaw & Friendship, 2005). En metaanalys 

genomförd på 16 studier från 4 olika länder, exkluderar 6 studier eftersom att forskarna inte 

tagit hänsyn till vissa variabler som kan ha påverkat resultatet. Med utgångspunkt från de 

resterande studierna som ingick i analysen finner forskarna att det inte finns något signifikant 

samband mellan behandlingsgruppen och kontrollgruppen, medan fyra studier visar på att det 

finns en signifikant skillnad. Däremot granskas faktorer som kan ha påverkat resultatet i de fyra 

studierna (Tong & Farrington, 2006). Trots de tidigare nämnda resultaten, blir metaanalysens 

slutsats att behandlingen verkar vara effektiv (Tong & Farrington, 2006). Resultatet kan, enligt 

oss, tolkas som att det finns vissa problem när det gäller utvärderingar av behandlingsprogram. 

 

Hollin och Palmer (2009) har gjort en metaanalys av olika kriminalitetsprogram med KBT-

inriktning. Genom att granska sex utvärderingar av ETS har det i denna metaanalys 

framkommit att det är effektivt för reducering av återfall när deltagarna fullföljt hela 

programmet. Främst när det används i fängelse för män (Hollin & Palmer, 2009). KBT-

baserade program har även visat sig ha positiv effekt, främst på de klienter som har brist på 

kognitiv kompetens och som har medelhögrisk för återfall (Clarke, Simmonds & Wydall, 

2004). Även Cann, Falshaw och Friendship (2005) tyder på att ETS påvisar en reducering av 

återfall när det gäller klienter som har fullföljt behandlingen, till skillnad från klienter som inte 

genomfört någon behandling. Intressant är att studien visar effekt efter ett års uppföljning men 

ingen effekt efter två års uppföljning (Cann et al., 2005). Det finns inte heller en positiv 
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signifikant skillnad vad beträffar klienter som påbörjat behandlingen men inte avslutat den (så 

kallade dropouts) (Cann et al., 2005). Flera studier visar att en huvudfaktor inom KBT-baserade 

program är att klienten ska fullfölja behandlingen för att förändring ska uppnås. När resultat 

jämförs från olika studier, det vill säga, dropout-klienter med klienter som inte påbörjat 

behandlingen alls, visade det sig att det finns en större återfallsfrekvens hos personer som 

påbörjat men inte fullföljt behandlingen (Cann et al., 2005). 

 

Med hänvisning till det som har presenterats ovan verkar det finnas bakomliggande faktorer till 

varför utvärderingsresultaten på KBT-inriktade kriminalitetsprogram är något motsägelsefulla. 

Detta kan till exempel vara att de är gjorda i olika kontexter, relationen mellan programledarna 

och klienterna ser annorlunda ut, olika nivåer på institutionellt stöd, anläggningens kultur samt 

individuella skillnader bland klienterna när det kommer till behov och motivation (Clarke et 

al., 2004). De olika utvärderingarna kan även ha olika definitioner av återfall eller brott. På 

grund av detta är det inte enkelt att göra en exakt utvärdering av återfall, då definitionen av de 

olika begreppen kan komma att påverka resultaten (Kriminalvården, 2014b). Det borde alltså 

inte vara en fråga om vad som allmänt fungerar, utan vad som fungerar för vem och under vilka 

omständigheter (Clarke et al., 2004). 

 

Problemformulering 

Det kan antas att kriminalvården inte har tagit hänsyn till det ovannämnda vid tillämpningen av 

KBT inom alla sina kriminalitetsprogram. Kriminalvårdens argumentation för varför KBT är 

en stor del av deras kriminalitetsprogram är att internationella studier tyder på att KBT har 

positiv effekt på de intagna (Kriminalvården, 2014; Kriminalvården, 2012). Med hänvisning 

till det vi har presenterat tidigare i vår text kan vi dock konstatera att det finns ett flertal 

utvärderingar på KBT-inriktade kriminalitetsprogram där resultaten är motsägelsefulla. Enbart 

när det kommer till ETS har vissa studier påvisat att programmet leder till en minskad risk för 

återfall medan andra studier menar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan intagna 

som genomgått ETS och intagna som inte gjort det (Cann et al., 2005; Tong & Farrington, 2006; 

Hollin & Palmer, 2009; Clarke et al., 2004). Några studier nämner även att ETS kan ha negativ 

påverkan på återfall om inte deltagarna fullföljer programmet (Cann et al., 2005). Utifrån detta 

blir det relevant att genom en litteraturöversikt granska internationella utvärderingar på 

kriminalitetsprogrammet ETS för att granska eventuella effekter av programmet och vilka 

problem som finns i utvärderingsprocessen. 

 

Sociala problem och beroendevården ingår i ramen för det sociala arbetet, ofta tillämpas 

behandlingsprogram för att hjälpa klienterna till förändring. Med hänsyn till detta är det av vikt 

att granska dessa behandlingsprogram för att undersöka om dessa är effektiva eller inte 

(Socialstyrelsen, 2004; Socialstyrelsen, 2015). Många socialarbetare arbetar i kriminalvården 

och har exempelvis genom sitt arbete som programledare inom kriminalvården direkt kontakt 

med dessa behandlingsprogram (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

 

Syfte och frågeställningar 

För att bidra till ökad kunskap, är syftet med föreliggande studie att granska eventuella 

(negativa eller positiva) effekter av kriminalitetsprogrammet ETS. Detta kommer att göras 

genom en granskning av internationella studier, utvärderingar och metaanalyser av ETS. 

 

 För vem och under vilka villkor visar internationella studier, utvärderingar och 

metaanalyser att programmet ETS har effekt? 

 Vilka problem kan identifieras i internationella studier, utvärderingar och metaanalyser 

av ETS när det gäller genomförande av programmet i praktiken och resultat? 
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Bakgrund 
 

Den svenska kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för Sveriges häkten, 

fängelser och frivård (Kriminalvården, 2017b). Kriminalvården är en del av det svenska 

rättsväsendet som har som mål att göra samhället säkrare och tryggare genom att minska 

brottslighet. Huvuduppdraget bygger på att frivården och fängelse ska verkställa domar samt 

förhindra återfall i brott (Kriminalvården, 2015). I det förebyggande arbetet kring minskandet 

av återfall i brott erbjuder kriminalvården behandlingsprogram. Dessa syftar till att klienterna 

ska erhålla kunskap, färdigheter samt nya insikter och därmed åstadkomma en förändrad 

livsstil. Valet av insats styrs av klientens återfallsrisk, där klienter med medel och hög 

återfallsrisk prioriteras, i avsikt att erbjuda den mest lämpade behandlingen (ibid). 

 

Det var under 1990-talet som det blev tydligt för kriminalvården att det fanns behov av en 

matchning mellan klienterna och behandlingar samt att behandlingsbehovet inte ska 

generaliseras till alla klienter. I relation till detta inspirerades kriminalvården av ’What Works-

rörelsen’. Risk-, behov- och mottaglighetsmodellen (RBM) utformades inom denna rörelse och 

fick stor betydelse gällande riskbedömningar kring behandling av lagöverträdare. 

Kriminalvården beslöt att modellen ska vara grunden för klienters matchning med lämplig 

insats. Riskprincipen handlar om bedömning kring huruvida klientens återfallsrisk kan minskas 

proportionellt med behandlingen. I behandlingen kan det sedan, genom behovsprincipen, 

fokuseras på individens eventuella kriminogena eller brottsdrivande behov. Slutligen kan 

behandlingen medföra till att, genom mottaglighetsprincipen, öka individens möjlighet till att 

utnyttja behandlingen på en ultimat nivå. Via socialt-kognitiva inlärningsmetoder får klienterna 

hjälp med att förändra destruktivt tanke- och beteendemönster. Riskbedömningar av god kvalité 

kunde därför med denna anledning leda till mer än att enbart ange klientens risknivå. Vidare 

hade kriminalvården i mål att behandlingen skulle utvärderas kontinuerligt så att förbättringar 

kunde ske (Kriminalvården, 2014; Kriminalvården, 2014c). 

 

I avsikt att nå en evidensbaserad behandlingsverksamhet genomgår varje behandlingsprogram 

en granskning av en ackrediteringspanel (Kriminalvården, 2012). Panelen består av forskare 

inom olika ämnesområden som är relevanta för kriminalvården (t.ex. psykologer, kriminologer, 

psykiatriker) (Kriminalvården, 2017c). Kriterierna för att ett behandlingsprogram ska 

godkännas samt ackrediterats och därigenom implementeras är: vetenskapligt förankrade 

förändringsmodeller, ett fokus på reducering av återfallsrisk, säkerställandet av programmets 

genomförande, att programmen är riktat till rätt klienturval, att det genomförs av personal med 

kompetens samt att studier visar att programmen har effekt på specifik klientgrupp. Det ska 

även kontinuerligt genomföras utvärderingar av programmen (Kriminalvården, 2012).  

 

För närvarande bedriver kriminalvården 15 olika behandlingsprogram som riktar sig till 

brottstyperna missbruk/beroende, våld, kriminalitet och sexualbrott. Kriminalvårdens 

behandlingsprogram är alla KBT-baserade, med undantag av 12-stegsprogrammet 

(Kriminalvården, 2017d). Behandlingsprogrammen är inriktade till både kvinnor och män där 

en del av programmen bedrivs i grupp och vissa individuellt. Dessutom delas programmen in i 

olika kategorier utifrån tidsaspekt vilket kan vara korta, medellånga eller långa. Ibland kan det 

dock vara svårt för kriminalvården att erbjuda den intagne ett program eftersom strafftiden är 

för kort (Kriminalvården, 2015).
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Tidigare forskning 

En mer djupgående presentation av de studier som nämns i inledningen kommer att redovisas i 

detta avsnitt och avslutningsvis summeras. 

Understanding ‘What Works’: Accredited Cognitive Skills Programmes for Young Offenders 

 

Cann, Falshaw och Friendship (2005) har gjort en studie för att undersöka kriminalitetsprogram 

med KBT-inriktning för unga lagöverträdare i England och Wales och dess påverkan på återfall. 

Forskarna har i sin interventionsgrupp valt att inkludera 1 534 unga män som frivilligt deltagit 

i behandlingsprogrammen R&R eller ETS. Inklusionskriterna var att de intagna skulle ha 

genomgått behandlingen mellan år 1995–2000, tillbringat minst 6 månader i fängelset och varit 

frigivna i minst 1 år. En kontrollgrupp på 1 534 unga män som inte deltagit i R&R eller ETS 

med samma tidigare nämnda inklusionskriterier som interventionsgruppen ingick i 

undersökningen. Med hjälp av SPSS matchades kontrollgruppen och interventionsgruppen ihop 

utifrån fem olika variabler, dessa var återfallsrisk, etnicitet, strafflängd, frigivningsår och 

brottstyp. Sedan gjordes ett chi-2 test på de som påbörjat en R&R eller ETS behandling med 

deras matchningsgrupp samt de som fullföljt en R&R eller ETS behandling med deras 

matchningsgrupp. Resultaten i undersökningen visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan interventionsgruppen som påbörjat ett av programmen med kontrollgruppen. När det 

gäller interventionsgruppen som fullföljt ett av programmen, visar resultatet att det finns en 

signifikant skillnad i relation till kontrollgruppen, dock framkom denna skillnad endast när 

forskarna tittade på återfall under ett år och inte under två år. Tidigare studier har konstaterat 

att KBT-inriktade behandlingsprogram kan tillämpas på unga lagöverträdare i samma 

utsträckning som för äldre lagöverträdare. Cann et al. (2005) menar att detta inte är korrekt. 

Forskarna anser att det är viktigt att leverera programmen på ett sätt som passar deltagarna. En 

bedömning av vad som fungerar för vem och varför måste besvaras innan det tillämpas ett 

program på en klient. Forskarna har även dragit slutsatser om att det är oerhört viktigt att 

deltagarna fullföljer programmen för att det ska ge effekt. 

How effective is the “Reasoning and Rehabilitation” programme in reducing reoffending? 

A meta-analysis of evaluations in four countries 

Tong och Farrington (2006) har genomfört en metaanalys på 16 utvärderingar från 4 länder. 

Syftet med deras studie var att undersöka vilken effekt R&R behandlingsprogrammet har på 

minskningen av återfall. En tydlig beskrivning angående valet av att göra en metaanalys 

redovisas i metodavsnittet. Forskarna är även tydliga med att presentera deras inklusions- samt 

exklusionskriterier. Publicerade och opublicerade engelska studier angående R&R är 

inkluderade i metaanalysen. Studier som exkluderades var de som inte rapporterade 

återfallsresultat samt de som innehöll mindre än 40 deltagare. Resultatet av denna metaanalys 

tyder på att R&R är ett effektivt program som minskar återfall, främst för lågriskintagna. Detta 

är något forskarna finner intressant med hänsyn till att R&R programmet utvecklades för 

högriskintagna. Resultatet tyder även på att R&R var lika effektivt i alla länder där 

utvärderingar genomfördes. Forskarna beskriver att de är förvånade över deras resultat på grund 

av att andra metaanalyser utformade på R&R utvärderingar inte kommit fram till samma 

resultat. De tar även upp faktorer som ibland inte betraktas i en utvärdering, dessa är miljön och 

de intagnas individuella egenskaper. 
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Delivering cognitive skills programmes in prison: a qualitative study 

En kvalitativ studie skriven av Clarke, Simmonds och Wydall (2004) med syfte att utveckla en 

förståelse för vilka faktorer som påverkar, positiva samt negativa, effekter av KBT-baserade 

kriminalitetsprogram för vuxna manliga intagna. Detta har skett genom att studera hur det ser 

ut i praktiken, via en inblick i hur och i vilka sammanhang resultaten av KBT-baserade program 

ger positiva resultat. Forskarna belyser tidigare utvärderingar och metaanalyser angående 

ämnet och de konstaterar att dessa tidigare studier hjälper oss att få insikt i vad som fungerar 

men ger oss lite information om hur det fungerar. Därför valde forskarna att göra en kvalitativ 

studie med intervjuer på sex olika anstalter i England och Wales med manliga intagna. Fokus 

låg på att undersöka betydelsen av kontextuella faktorer för programresultaten. 113 intervjuer 

gjordes med manliga intagna, personal som var ledare för de olika programmen samt övrig 

personal. Intervjuerna transkriberades och skrevs in i ett kvalitativt programpaket för att 

genomföra en grundlig och systematisk analys. Resultatet av denna kvalitativa studie tyder på 

att kontexten, personalen, behandlingstroheten, tidpunkten för behandlingen, motivationen hos 

den intagne samt förberedelsen för att återvända till gamla miljöer har en betydande roll för 

programmens effekt. På grund av detta menar forskarna att kvalitativa undersökningar på 

behandlingsprogrammens effekt har en betydande roll i förståelsen av programmens resultat. 

Enligt forskarna kan det inte antas att ett program har misslyckats genom att göra en utvärdering 

på intagna som deltagit i programmet. Det måste tas hänsyn till att det finns andra kontextuella 

faktorer som påverkar resultaten. 

Cognitive skills programmes for offenders 

Hollin och Palmer (2009) har gjort en översikt av tidigare genomförda metaanalyser angående 

KBT-inriktade programs effekt på återfall. Forskarna har fokuserat på fyra olika typer av KBT-

baserade behandlingsprogram. Dessa är R&R, ETS, Think First samt Straight Thinking on 

Probation (STOP). Forskarna nämner att metaanalyserna överlag visar positiv 

behandlingseffekt när det kommer till KBT-inriktade behandlingsprogram. Hollin och Palmer 

(2009) har som tidigare nämnt inte inriktat sig på just ett program, därför kan de inte uttala sig 

om ett specifikt programs effektivitet. De belyser vikten av att göra utvärderingar som 

specificerar sig på ett program för att komma fram till om det är effektivt eller inte. Forskarna 

har även granskat metaanalysernas metoder vid utvärdering och jämfört dessa, för att urskilja 

om metoderna på något sätt påverkar resultaten. Genom att granska tidigare metaanalysers 

tillvägagångssätt, resultat och slutsatser har forskarna dragit sina egna slutsatser. Forskarna har 

kommit fram till att det finns många begränsningar vad beträffar utvärdering av behandlingar. 

Begränsningarna är tidspress, utvärderare som jobbar med statliga kontrakt samt motstånd från 

yrkesmässiga intressen. Enligt forskarna kan dessa begränsningar komma att påverka 

utvärderaren i dennes utvärdering. 

Summering 

Fyra studier har presenterats varav en metaanalys, en kvalitativ utvärdering, en kvantitativ 

utvärdering samt en översikt av metaanalyser. Samtliga studier har som syfte att undersöka hur 

mätningar av effekten av kriminalitetsprogram genomförts. Det gemensamma i alla studier är 

att det verkar finnas bakomliggande faktorer till resultaten som inte tas upp i studierna. Resultat 

av utvärderingar ifrågasätts beträffande bristen på redovisning av variabler som kan ha påverkat 

resultatet. Exempel på detta är var utvärderingar genomförs då kontexten, miljön och 

behandlingsprogrammets upplägg kan påverka resultatet, vilka typer av brott de intagna som 

genomför behandlingen är dömda för, hur lång tid det går innan en uppföljning angående 

återfall görs, hur återfall definieras med mera. Det är alltså relevant att granska utvärderingar 

av ett visst program för att se vad som tagits respektive inte tagits i åtanke vid utvärderingarna. 
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Teoretiska utgångspunkter och definition av centrala begrepp 
 

Följande teoretiska begrepp kommer att användas som hjälpmedel för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar.  

 

Kognitiv teori 

Det var under 1900-talet som det började talas om att psykologin hade behov av att systematisk 

och empiriskt granska det mänskliga beteendet och metoder för att hantera det (Melin, 2006). 

Utvecklingen har vidare inneburit att det utvecklats flera teoretiska perspektiv kring studier av 

människans tankeprocesser (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). Denna framväxt av KBT kan 

ses som en utveckling som skett under tre faser. I den första fasen började utvecklingen och den 

klassiska beteendeterapin baserades på forskning om inlärning, där vissa begrepp som 

respondent och operant betingning var centrala. Inom den andra fasen dominerades den 

kognitiva terapin av inre upplevelser samt betydelsen av tankar och fantasier för att förstå 

individens psykiska problem. Vidare utvecklades nya former av KBT som resulterat i det som 

idag är den tredje fasen. Utgångspunkten i denna fas grundar sig på antagandet om människans 

benägenhet att undvika icke önskvärda eller obehagliga inre upplevelser som kan skapa 

psykiska störningar. I strävan att nå en förbättrad behandlingsmodell har varje ny fas behållit 

de teorier och tekniker som varit positiva (Kåver, 2006). 

 

KBT kan ses som en typ av psykoterapi som har en förankring i forskning samt teoribildning 

inom inlärnings-, kognitions- och socialpsykologi. Tyngdpunkten i begreppet KBT bygger på 

att fokusera på samspelet som sker mellan människor och deras omgivning i den nuvarande 

situationen snarare än det som skett i det förflutna. Behandlingen har som syfte att hjälpa 

människor att förändra sitt problematiska beteende och kunna uppnå kontroll över sin 

livssituation (Melin, 2006). 

 

Inom kognitiv teori är utgångspunkten att ”tankar är bärare av känslor och handlingar” (Kåver, 

2006, s. 92). Vår omvärld är invecklad och att leva i den innebär att kunna hantera 

omgivningens påverkan på oss. De reaktioner som uppkommer, våra tankar, känslor och 

handlingar, kan ibland krocka med varandra och därmed bli svåra att hantera (ibid). Vidare 

bygger detta på grundtanken att individens sätt att tänka är av betydelse för deras beteende. 

Kognitiv teori grundar sig på att beakta individens förståelse av dennes egna upplevelser samt 

tolkningar av händelser, alltså den mentala aktiviteten, snarare än att förstå händelser som ligger 

bakom beteendet (Angelöw et al., 2015). Denna teori utgår ifrån att människor ständigt 

upplever, tolkar och bearbetar saker på sitt egna unika sätt (Kåver, 2006). Utforskandet av dessa 

tolkningsmönster är det som terapin i sig bygger på. Människans sätt att uppfatta olika 

situationer har däremot en grund i de inlärda kognitiva strukturer som individen har lärt sig 

tidigare. Genom observation och bearbetning reagerar således människan på omgivningen 

utifrån dennes egna unika erfarenheter, behov och motiv. I sin tur påverkar dessa tolkningar 

och reaktioner vår omgivning, som sedan leder vidare till att omgivningen påverkar oss. Denna 

strävan att påverka omgivningen, som individen har, handlar om att omgivningen ska kunna ge 

oss det vi vill ha. Gör vi inte detta bra kan vi inte få det vi vill ha och därmed bestraffas kanske 

individen av omgivningen. Detta kan sedan leda till andra påverkandefaktorer eller att vi helt 

enkelt ger upp. Vi är byggare av vår egen värld samtidigt som vi påverkar omgivningen lika 

mycket som den påverkar oss (ibid). 

 

Kärnan med KBT i praktiken innebär att klienten ska åstadkomma insikter om förändring 

genom inlärning. Det ska leda till att patienten ska uppleva känslan av respekt, meningsfullhet, 

kärlek och gemenskap. Klienten ska lära sig att justera och behärska sina känslor genom språk, 
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tankar och beteende. Detta sker genom att terapeuten arbetar på en pedagogisk nivå med 

klienten och förhåller sig till denne med icke förutfattade meningar eller omdömen. Terapeuten 

ska hjälpa klienten till insikt i sin problematik genom inlärning och nya erfarenheter (Kåver, 

2006). 

 

Återfall i brott 

Begreppet återfall i brott kan definieras på olika sätt. En betydelse av återfall är att en individ 

blir dömd efter att tidigare avtjänat ett annat straff. Det kan även förstås utifrån att inkludera 

brott som inte föranlett påföljd av myndighet. Vidare kan det uppkomma, vid redovisningar av 

återfall, att mindre brott exkluderas eftersom det råder större intresse att redovisa grövre brott. 

Återfall kan också definieras som ett nytt brott oberoende påföljd eller om individen tidigare 

begått ett brott utan att bli dömd. Dessutom kan tidpunkter variera kring mätningen av återfall. 

Det kan vara frigivningsdag från fängelse men det kan även vara ett brott som begåtts innan 

eller under fängelsetiden (Kriminalvården, 2014). Kriminalvårdens definition av återfall i brott 

är ”brott som begås inom tre år efter avslutad anstaltsverkställighet eller påbörjad 

frivårdsverkställighet och där klienten genom lagakraftvunnen dom döms till en ny 

kriminalvårdspåföljd” (Kriminalvården, 2017e). 

 

Bakomliggande respektive bidragande faktorer till kriminalitet kan visa sig på olika sätt. Det 

kan antas att brottsligheten och straffet kan leda till försvagandet av individens koppling till det 

konventionella samhället. Att avtjäna fängelsestraff kan påverka personens möjlighet till ett 

konventionellt liv, som att ordna en bostad och legitim försörjning. Denna möjlighet minskar 

och leder till ökad benägenhet att hamna i ett utanförskap och marginalisering. Vidare kan 

kontakten med andra intagna i fängelser innebära att individen får ett så kallat kriminellt kapital. 

Kriminellt kapital innebär att individen, genom umgänge med andra intagna, får kunskaper 

kring tillvägagångssätt för att begå brott och anammar kriminella värderingar. Det kriminella 

kapitalet leder i sin tur till att individens känsla av tillhörighet i den kriminella världen stärks 

(Hagan & McCarthy, 1998). Ett annat perspektiv om återfall i brott är kontrollteori. Denna teori 

riktar sig till faktorer som ligger bakom att en person hamnar i situationer som anses vara 

avvikande och gör sig mottaglig för dessa beteenden. Utifrån kontrollteorin kan det vara av 

större vikt för en person som investerat och är integrerad i samhället att inte återfalla i brott. 

Personen har mer att förlora genom att börja eller fortsätta med den kriminella livsstilen 

eftersom denne har starka sociala band till det konventionella samhället. Det kan innebära att 

individen har ett arbete, en bostad, en utbildning, ett stabilt äktenskap med mera (Hilte, 1996). 

 

En annan viktig punkt för ökad förståelse kring valet till fortsatt brottsligt beteende handlar om 

den kriminella attraktionskraften som Åkerström (1985) diskuterar. Genom att intervjua 

svenska fångar studerar författaren den kriminella livsstilen. Ett större antal av de intervjuade 

menar att det finns många fördelar med det kriminella livet. Det talas om att det kriminella livet 

leder till ett beroende av kriminalitet då det är en del av deras försörjning och sociala umgänge. 

Det krävs mycket för dessa individer att inte vända sig till kriminalitet och det innebär en stor 

omvälvning i deras livsstil om de skulle avsluta sin kriminella karriär (Åkerström, 1985). 

Vidare kan en annan synpunkt på fortsatt kriminalitet vara att individen haft en historia av 

marginalisering, sociala problem samt resurssvaga faktorer i form av låg utbildning samt låg 

inkomst hos föräldrarna. Föräldrar med låg socialklass samt utbildning kan för 

barnet/ungdomen leda till större risk för sämre skolpresentationer och att kunna anpassa sig i 

skolan. Utifrån kriminologiska teorier kan liknande skolrelaterade omständigheter antas leda 

till ökad brottsrisk (Brå, 2012). Andra teorier betonar att individer med tidigare belastningar 

har större risk för återfall i brott. Ett sådant exempel bygger på inlärningsteori och kriminellt 

beteende, att det bidrar till belöning hos personen och därför medför ökad risk för att upprepa 
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brottsliga handlingar. Egenskapernas karaktär inom det kriminella beteendet bygger på strävan 

till spänning, kriminella umgängeskretsar, positiva attityder gentemot brott och ett förflutet av 

brottsbenägenhet (ibid).  

 

Utvärderingsproblematik 

Society for prevention research har listat ett antal krav som kan tas hänsyn till för att avgöra 

om en intervention är framgångsrik under optimala förhållanden. Dessa krav handlar om att 

målet med interventionen ska specificeras, en tydlig beskrivning av interventionen ska finnas 

och det tänkbara resultatet presenteras. Andra krav som tas upp är att det ska finnas en klarhet 

i orsakssamband, tidigare resultat ska kunna generaliseras samt en precisering av utfall och 

statistiskt signifikanta effekter. För att sedan granska om ett program är effektivt när det 

tillämpas i praktiken listas några krav till. Dessa är, beskrivning och utfall av programmet, 

klarhet i orsakssamband, generaliserbarhet, samt precision av utfallet av programmet. Den sista 

delen av Society for prevention researchs krav handlar om att avgöra om programmet är 

lämpligt att användas på andra institutioner än var programmet skapades. För detta måste de 

tidigare nämnda kraven uppfyllas, samt även tydlig information angående programmets 

tjänster, material, kostnader och verktyg för övervakning och utvärdering (Flay et al., 2005). 

 

Programutvärderingar utvecklades under 1940-talet med syfte att se om programmen var lika 

effektiva som ofta utlovades av programutvecklarna (Jerkedal, 2010). Utvärdering kan, som 

alla begrepp, definieras på olika sätt. En definition av utvärdering innebär att det är en mätning 

som ska bidra med tillförlitlig information som kan användas. Mätningen kan genomföras på 

ett avslutat eller ett pågående program (ibid). De behandlingsprogram som idag används av 

kriminalvården i Sverige har implementerats från evidensbaserade interventioner från andra 

länder (Kriminalvården, 2012; Wreder & Sundell, 2012). Kriminalvården har förlitat sig på 

utvärderingar av effekten av behandlingsprogram i relation till återfall med förhoppning om att 

behandlingarna ska generera samma resultat här i Sverige. Det kan dock, som tidigare nämnts, 

finnas bakomliggande kontextuella faktorer till utvärderingsresultaten, exempel på detta är 

relationen mellan programledaren och de intagna samt skillnader i t.ex. motivation och 

individuella egenskaper bland de intagna (Clarke et al., 2004). 

 

En amerikansk utvärderare vid namn Robert Stake belyser ett stort problem vid utvärdering, 

detta är utvärderarens relation till det som utvärderas. Det kan ibland vara så att utvärderare, 

antingen medvetet eller omedvetet, fokuserar på det som får programmet att se mest 

framgångsrikt ut vid sina utvärderingar. Detta är något Robert Stake själv har gjort och anser 

därför att det är relevant att genomföra utvärdering på utvärderingar (Jerkedal, 2010). Ett annat 

problem som uppstår vid utvärdering av ett program är ”oförmåga att anpassa sig till 

värdemångfald” (ibid, s. 32). Detta innebär att det som är viktigt att belysa i en utvärdering 

varierar beroende på vem det är som begär utvärderingen eller genomför den. För att lösa detta 

problem är det viktigt att genomföra utvärderingar på olika grupper istället för att bara fokusera 

utvärderingsfrågorna på en grupp och riskera att resultaten blir vinklade. Valet av 

utvärderingsdesign är ännu en faktor som kan skapa problem. Det är enkelt att använda samma 

tillvägagångssätt som någon annan gjort vid en utvärdering av ett program, dock kan det ha gått 

flera år mellan utvärderingarna och saker kan ha ändrats (ibid). Lee Cronbach har sagt ”Att 

designa en utvärdering är en konst och varje design måste väljas på nytt i varje utvärdering” 

(ibid, s. 34). 

 

Wreder och Sundell (2012) instämmer med det tidigare nämnda angående att valet av 

utvärderingsdesign kan skapa problem vid utvärderingar. Författarna nämner även andra 

problem som kan uppstå vid utvärdering. Dessa är att utvärderingar görs på en och samma 



 13 

behandling från olika kontexter samt att variabler som används för att mäta effekten, som till 

exempel återfall, inte har samma mening och definition i de olika kontexterna (ibid). Det finns 

inte heller en förbestämd tidsperiod för när uppföljningen av en individ ska göras för att granska 

om personen återfallit. I vissa utvärderingar görs en uppföljning efter ett år som visar att 

programmet har positiv signifikant påverkan på återfall. När samma utvärdering gör en 

uppföljning efter två år påvisas inte denna positiva signifikanta påverkan (Kriminalvården, 

2014). Även behandlingstroheten har en stor roll i problematik som uppstår vid utvärderingar, 

begreppet innebär hur väl en behandling tillämpas från teorin till praktiken. När ett 

behandlingsprogram översätts från ett språk till ett annat, kan detta påverka 

behandlingstroheten negativt (Wreder & Sundell, 2012). Det råder även 

utvärderingsproblematik med tanke på de olika klienterna som en utvärdering innefattar. Alla 

individer är olika, de har annorlunda behov och nivåer av motivation till förändring. En 

utvärdering på klienter med komplexa problem kan leda till att resultaten av utvärderingen av 

behandlingen inte blir lika positivt som vid en utvärdering när behandlingsprogrammet 

tillämpats på klienter med mindre problem. Anstalterna där behandlingen bedrivs kan skilja sig 

åt, när det kommer till resurser, vilka utbildningar programledarna får genomgå samt relationen 

mellan klienterna och programledarna. Behandlingstrohet, kultur och anpassning av program i 

nya kontexter är något som bör tas i beaktande vid utvärderingen av behandlingsprogram (ibid).  

 

Metod 
 

En systematisk metod med en integrativ ansats har tillämpats för att besvara föreliggande 

studies syfte och frågeställningar. Genom att tillämpa en integrativ ansats erhålls möjligheten 

att integrera resultat från olika artiklar med varandra, oberoende om de är av kvalitativ eller 

kvantitativ karaktär (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). För att en studie ska anses vara 

systematisk måste studiens metod resultera i en sökning, bedömning, syntes och analys. Det 

måste även finnas en tydlig presentation av dessa steg (ibid). Vi kommer därför i denna del 

redogöra för hur vi har gått tillväga genom att presentera sökningen, analysförfarandet, 

inklusions- samt exklusionskriterier, urvalsmetoden, validitet, källkritik samt etiska 

överväganden. 

 

Litteratursökning 

Sökningar där relevant litteratur påträffades gjordes mellan den 3 april 2017 - 11 april 2017. 

Sammanlagt gjordes sju sökningar varav fem av sökningarna genomfördes på Örebro 

universitets samlade databas Summon och den uppdaterade versionen av Summon vid namn 

Primo. Anledningen till att dessa databaser valdes, istället för Örebro universitets 

ämnesindelade databaser, var på grund av att sökningarna inte resulterade till relevanta artiklar 

när de gjordes i de ämnesindelade databaserna. Summon och Primo är inte konstruerade för att 

användas vid mer specificerade sökningar men med hjälp av exklusions- och inklusionskriterier 

kunde relevanta artiklar hittas. De resterande två sökningarna gjordes på den engelska 

kriminalvårdens databas Her Majesty (HM) prison service samt British journal of community 

justice (BJCJ). 
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Nedan presenteras en tydlig genomgång av samtliga litteratursökningar: 

 

Sökning Databas Sökord Träffar Använda 

artiklar 

Sökning 1 Summon ETS (AND) Recidivism (AND) 

Evaluation (AND) Prison 
41 

artiklar 
3 artiklar 

Sökning 2 Summon ETS (AND) Crime relapse (AND) 

Review (AND) Prison 
15 

artiklar 
1 artikel 

Sökning 3 Summon Cognitive behavioural treatment for 

prisoners (AND) Evaluation 
4056 

artiklar 
1 artikel 

Sökning 4 HM Prison 

Serivce 
Evaluations of enhanced thinking 

skills 
9122 1 artikel 

Sökning 5 Primo Enhanced thinking skills (AND) 

Offenders (AND) Meta-analysis 
611 

artiklar 
2 artiklar 

Sökning 6 BJCJ Enhanced thinking skills 27 

artiklar 
2 artiklar 

Sökning 7 Primo Enhanced thinking skills (AND) 

Studies (AND) Offenders 
89 

artiklar 
4 artiklar 

 

De artiklar som inkluderades med hjälp av den systematiska litteratursökningen presenteras 

tydligt i resultatdelen med hjälp av kategorierna urval, design, syfte och resultat. 

 

Syntes och analysförfarande 

När artiklarna studerats och tydligt presenterats i resultatdelen jämfördes material från de olika 

artiklarna med varandra för att identifiera mönster och riktningar i resultaten (Booth et al., 

2012). Detta kallas syntetisering och innebär sökandet av teman i individuella studier för att 

sedan sammanställa och jämföra dessa med varandra (ibid). För att genomföra vår syntetisering 

utgick vi ifrån Booth et al., (2012) steg angående planeringen av en syntetisering. Vi valde att 

detaljerat gå igenom våra artiklar individuellt och markera relevant information med hjälp av 

markeringspennor och flärpar. För att avgöra i vilken ordning artiklarna skulle användas valde 

vi att tillämpa samma ordning som artiklarna hittades under sökningen. Sedan gick vi vidare 

med analysen och valde att göra detta genom en tematisk analys, detta innebär att vi 

konstruerade jämförelser från de olika artiklarna utifrån olika teman (ibid). Följande 

huvudteman som vi valt att använda oss av är: Återfall i brott, Effekt för olika grupper samt 

Utvärderingsproblematik, vilka vi ansåg vara passande för att besvara våra frågeställningar. 

För att stärka vår analys har vi även valt att koppla våra teman till tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

I genomförandet av den aktuella litteraturstudien har vi använt inklusions- och 

exklusionskriterier, i enlighet med Booth et al. (2012), med avsikt att avgränsa arbetet och 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Genom att först bestämma sökord utifrån studiens 

syfte och frågeställningar har inklusionkriterier kunnat avgöras. Studiens sökningar har på detta 

vis utgått utifrån avgränsningar som bestämts på förhand. Inklusionskriterierna för denna studie 

har varit att inkludera studier, utvärderingar och metaanalyser som har studerat 

kriminalitetsprogrammet ETS och/eller effekten programmet har på olika grupper. Det har 

dessutom använts en tidsavgränsning på allt inhämtat material genom att inkludera det som 

publicerats från och med år 2000. Forskning som genomförts innan år 2000 ansågs inte vara 

relevant. Detta eftersom tidsperioden ansågs vara långt tillbaka och därmed ökar risken för att 

studierna inte ska kunna appliceras på det studerande kunskapsområdet. I avsikt att underlätta 

läsningen bestämdes det även att endast inkludera forskning som skrevs på engelska. För att få 

ett bredare internationellt perspektiv har vi inkluderat forskning som genomförts i olika länder. 

I sökningarna inkluderades endast studier som var vetenskapligt granskade (peer-reviewed).  

 

Exklusionskriterierna har varit att exkludera studier som genomförts före år 2000, eftersom det 

var önskvärt att ta del av den aktuella forskningen för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare exkluderades studier skrivna på språk som inte var engelska i avsikt att 

underlätta läsningen. Forskning där ETS inte har studerats har exkluderats då det inte är av 

relevans för den aktuella studiens syfte.  

 

Urvalsmetod 

Efter en litteratursökning påbörjades en urvalsprocess för att 

avgöra vilka artiklar som var relevanta för att besvara studiens 

syfte. Genom att använda en systematisk metod vid 

urvalsprocessen leder det till att relevanta artiklar inte missas och 

att irrelevanta artiklar räknas bort (Booth, Sutton & Papaioannou, 

2016). Vi valde att använda oss av exklusions- samt 

inklusionskriterier redan i litteratursökningen vilket ledde till att 

artiklar som inte alls var relevanta för oss exkluderades i 

resultatet. Litteratursökningen resulterade till 13 961 artiklar, det 

första steget i en effektiv urvalsprocess är att sålla bort artiklar 

genom att läsa titeln. Detta resulterade till att vi exkluderade 13 

900 artiklar och hade 61 artiklar kvar. Det andra steget är att läsa 

artiklarnas abstract, genom det andra steget i urvalsprocessen 

valde vi bort 38 artiklar som vi inte ansåg vara passande för vår 

studie. I slutändan hade vi 23 artiklar, vilket innebar att vi var på 

det tredje steget i processen där det är av relevans att läsa hela 

artiklarna (ibid). Efter att ha gjort detta hade vi 14 artiklar kvar 

som vi ansåg relevanta för syftet med vår studie. 

 

Validitet 

Validitet handlar om huruvida resultatet i den forskning som utformats anses vara sann eller 

valid och fri från möjlig bias. Studiens noggrannhet bygger på hur forskningens design har 

utformats för att minska risken för möjliga bias som kan ha påverkat resultatet (Booth et al., 

2012). Det kan således uppkomma olika typer av bias under forskningsprocessen som kan 

påverka forskaren. Genom selektiv bias kan forskaren styras medvetet eller omedvetet att missa 

data inom en studie beroende på dennes egna intressen. Detta kan därefter ge uppkomst till att 

urvalet vinklas på ett sätt som styrker intresset som forskaren har istället för att påvisa det som 
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faktiskt är avsett att studera. Dessutom är det angeläget som forskare att ta hänsyn till studiens 

syfte och frågeställningar på ett systematiskt sätt, för att inklusionkriterierna ska 

överensstämma med det som forskaren avser att mäta (ibid). Således är det av större vikt att vi 

som forskare ska vara observanta i urvalsprocessen. Det innebär att vi har tänkt noggrant på att 

inte endast inkludera studier som visar en viss typ av resultat kring forskningsområdet. Vi har 

därför inkluderat studier som kan visa motsatsen respektive skilja sig från den andre. Detta 

förhållningssätt och medvetenhet om att inte låta intresset vinkla arbetet kan på detta vis anses 

stärka studiens validitet. Gällande våra egna åsikter om behandlingsprogrammet ETS har vi 

också försökt, i allra högsta mån, vara objektiva och inte låta våra egna tolkningar påverka 

studien. Vidare stärks studiens kvalitet genom att inkludera forskning som är vetenskapligt 

granskad (ibid). I denna litteraturstudie har vi endast inkluderat studier som är vetenskapligt 

granskade och därmed anses även detta stärka studiens validitet. 

 

Källkritik 

Booth et al. (2012) förklarar att när en kvalitetsbedömning ska göras så innebär det att utforska 

om studiens metoder och resultat är valida. Författarna tar upp verktyg som kan användas för 

att bedöma studiens kvalitet. Dessa är om syftet och målet med studien är tydligt beskrivna, 

ifall forskningsdesignen är specificerad och relevant för studiens syfte och mål. Verktygen 

innefattar också om forskarna har varit tydliga med dokumentationen av deras process för att 

en replikation ska kunna ske. Det är även viktigt att forskarna presenterar tillräckligt med data 

för att stödja deras tolkningar och slutsatser samt att analysmetoden är lämplig och förklarats 

tillräckligt (ibid). Som tidigare nämnt är de databaser vi använt Summon, Primo, HM Prison 

Service samt BJCJ. Summon och Primo är Örebros universitetsdatabaser där det finns möjlighet 

att kryssa i en ruta för att endast få träffar på artiklar som är vetenskapligt granskade. HM Prison 

Service är utvecklad av den brittiska staten och antas därför bara publicera artiklar med hög 

kvalitet. BJCJ är en vetenskapligt granskad tidskrift vilket betyder att de bara publicerar artiklar 

med hög standard. Förutom detta har vi varit noggranna med att säkra att de artiklar vi funnit 

utanför Örebro universitetsdatabaser är vetenskapligt granskade, detta genom att bara använda 

oss av artiklar där forskarna tydligt påvisar att artikeln är vetenskapligt granskad. Vilket innebär 

att en kvalitetsbedömning redan genomförts. Vi har dock inte nöjt oss med detta och därför valt 

att dubbelkolla våra artiklar med hjälp av de ovannämnda verktygen. Enligt vår bedömning har 

de 14 artiklarna, vi valt att använda, en hög kvalitet med tanke på det Booth et al. (2012) tar 

upp för bedömningen av en studies kvalitet. 

 

Etiska överväganden 

Forskningsetiken överlag bygger på de etiska kraven som kan ställas gentemot forskaren och 

forskningsförfarandet. Ett av dessa krav som ställs mot forskaren är forskningskravet. Detta 

syftar till samhällets rätt till att ställa krav på den bedrivna forskningens kvalité samt att det ska 

ske en förbättring kring redan befintlig kunskap och metoder. För personer som ska medverka 

i forskning har dessa rätt till att skyddas från otillbörlig insyn i deras livsvillkor genom 

individskyddkravet. Detta grundläggande skydd är indelat i de fyra huvudkraven 

informationskravet, samtyckekravet, konfindentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessutom är det angeläget att forskaren i sin forskningsprocess utgår 

från en hederlig inställning gentemot resultatet i sin studie. Det innebär bland annat att studien 

inte har plagierats, förvrängts, eller är vilseledande (Vetenskapsrådet, 2011). Beträffande denna 

litteraturstudies metodansats, som bygger på nyttjandet av redan befintlig forskning, utgår vi 

därmed utifrån att forskarna som publicerat de inkluderade artiklarna har beaktat forskningens 

etiska principer. Vi har endast inkluderat forskning som är vetenskapligt granskad, och har 

därför förutsatt att de tagit hänsyn till de etiska principerna. Vidare har vi också haft i åtanke 

att allt inhämtat material ska användas på ett ärligt sätt parallellt med att vi ska fokusera på att 
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återge forskningens faktiska innehåll. Med anledning av förhållningssättet gentemot de etiska 

kraven samt motivationen för att inte upphäva dessa krav. Dessutom har vi granskat 

publikationernas metoddelar och kan därför konstatera att forskarna tydligt redovisat 

forskningsprocessens alla delar. 

 

Resultat 

 
Nedan presenterade artiklar innefattar studier, utvärderingar samt metaanalyser beträffande 

ETS. Vid artiklar som även innefattar andra KBT-baserade behandlingsprogram har fokus lagts 

på det som framgår angående ETS.  

 

Studiens 

namn och  

författare  

Urval Design och 

analysmetoder 

Syfte Resultat 

Reconvictio

n following 

a cognitive 

skills 

intervention

: An 

alternative 

quasi-

experimenta

l 

methodolog

y 

 

Travers, R., 

Wakeling, 

H. C., 

Mann, R. E. 

& Hollin, C. 

R. (2011)  
 

17 047 manliga 

intagna som 

deltagit i ETS 

programmet från år 

2000–2005.  

 

En kontrollgrupp 

på 19 792 intagna 

som blev frigivna 

under samma 

period. 

Chi-2 test.  Identifiera 

återfallsfrekvensen 

för intagna i England 

och Wales som 

genomfört en ETS 

behandling samt att 

skapa en kontext för 

dessa frekvenser 

genom att jämföra 

intagna som deltagit i 

ETS med intagna 

som inte gjort det.  

För alla grupper 

förutom de 

högriskintagna 

ledde ETS till en 

signifikant 

skillnad för 

reduceringen av 

återfall.  

 

Intagna som 

genomfört ETS 

återföll mindre än 

de intagna som 

inte genomförde 

behandlingen 

samt mindre än 

den förutsagda 

risken.  

Cognitive 

skills 

behavior 

programs 

for 

offenders in 

the 

community. 

A 

reconvivtion 

analysis 

 

Hollin, C. 

R., 

McGuire, 

J., 

Hounsome, 

J. C., 

Hatcher, R. 

2 186 manliga 

intagna som 

deltagit i ett av tre 

KBT-inriktade 

program. 

 

En kontrollgrupp 

på 2 749 manliga 

intagna som inte 

genomfört något 

program.  

Kvasi-

experimentell 

design.  

Undersöka ifall tre 

olika KBT-inriktade 

program (inkl. ETS) 

har en signifikant 

effekt på återfall. 

De intagna som 

genomfört en av 

de tre KBT-

inriktade 

behandlingarna 

har en signifikant 

mindre risk för att 

återfalla än 

dropouts eller de 

som inte påbörjat 

behandlingarna 

och 

kontrollgruppen.  
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M., Bilby, 

C. A. L. & 

Palmer, E. 

J. (2008) 

Who 

benefits 

from 

cognitive 

skills 

programs? 

Differential 

impact by 

risk and 

offense type 

 

Travers, R., 

Mann, R. E. 

& Hollin, C. 

R. (2014) 

21 373 manliga 

intagna som är 18 

år eller äldre och 

deltagit i ETS 

program i fängelse 

och som blivit 

frigivna mellan 

1997 och 2005. 

Chi-2 test, 

logistisk 

regression. 

Undersöka ifall ETS 

programmet minskar 

återfallsrisken mer 

för vissa grupper av 

intagna än för andra 

genom att jämföra 

förutsagda 

återfallsfrekvenser.  

Deltagande av 

ETS visade sig 

minska risken för 

återfall för 

brottstyperna 

sexuella 

övergrepp, 

våldsbrott samt 

förvärvande men 

inte för 

brottstyperna 

inbrott eller stöld. 

Allocation 

to offending 

behavior 

programs in 

the English 

and Welsh 

probation 

service 

 

Palmer, E. 

J., 

McGuire, J, 

Hatcher, R. 

M., 

Hounsome, 

J. C., Bilby, 

C. A. L. & 

Hollin, C. 

R. (2009) 

2 186 manliga 

intagna dömda 

under år 2002.  

 

En kontrollgrupp 

på 2 749 manliga 

intagna dömda 

under år 2001 och 

2002.  

Chi-2 test, 

sekventiell 

logistisk 

regression.  

Undersöka om det är 

lämpligt att dela in 

intagna i olika 

behandlingsgrupper 

beroende på deras 

risknivå samt granska 

ifall 

återfallsfrekvensen 

påverkas av att en 

intagen blir tilldelad 

ett av tre KBT-

baserade program 

(varav ett är ETS) 

som inte passar 

denne, eller om en 

intagen inte fullföljer 

ett KBT-baserat 

program.  

Det var en 

signifikant 

variation i 

fördelningspresta

ndan genom 

provområde och 

program. 

Fördelningen var 

förknippad med 

fullföljandet av 

programmen. 

Högriskintagna 

var mer benägna 

att inte starta ett 

program som de 

hade tilldelats 

och inte fullfölja 

ett program när 

de hade börjat.  

 

Cognitive-

behavioural 

treatment 

for 

imprisoned 

offenders: 

An 

evaluation 

of HM 

prison 

service’s 

cognitive 

skills 

programmes 

 

667 manliga 

intagna som 

frivilligt deltagit i 

ett KBT-inriktat 

program mellan år 

1994 och 1996.  

 

En kontrollgrupp 

på 1 801 manliga 

intagna som inte 

deltagit i ett KBT-

inriktat program. 

Retrospektiv 

kvasi-

experimentell 

design. 

Utvärdera effekten av 

fängelsebaserade 

KBT-inriktade 

program (inklusive 

ETS) med hjälp av 

återfall som 

kontrollvariabel.  

 

KBT-inriktade 

behandlingar 

visar på att vara 

effektiva när det 

kommer till 

reduceringen av 

återfall. 
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Friendship, 

C., Blud, L., 

Erikson, 

M., 

Travers, R. 

& 

Thornton, 

D. (2003) 

Evaluation 

of the 

impact of 

the HM 

prison 

service 

Enhanced 

thinking 

skills 

programme 

of 

reoffending 

outcomes of 

the 

surveying 

prisoner 

crime 

reduction 

(SPCR) 

sample 

 

Sadlier. G 

(2010) 

257 intagna som 

deltagit i ETS 

behandlingen 

mellan år 2006 och 

2008. 

 

En kontrollgrupp 

på 2 514 intagna 

som inte deltagit i 

ETS behandlingen. 

Retrospektiv 

kvasi-

experimentell 

design. 

Utvärdera effekterna 

av ETS när 

programmet blivit 

tilldelat en intagen i 

förhållande till 

återfall över ett år.  

ETS har minskat 

återfallsrisken 

signifikant. 

Evaluation 

of 

structured 

cognitive-

behavioural 

treatment 

programmes 

in reducing 

criminal 

recidivism 

 

McGuire, 

J., Bilby, C. 

A. L., 

Hatcher, R. 

M., Hollin, 

C. R., 

Hounsome, 

J. & 

Palmer, E. 

J. (2007) 

215 manliga 

intagna som 

genomfört ett 

KBT-inriktat 

program, 181 

manliga intagna 

dropouts, 339 

manliga intagna 

som blev tilldelade 

att delta i ett KBT-

inriktat program 

men som inte gjort 

det samt en 

kontrollgrupp på 

194 manliga 

intagna som inte 

deltagit i ett KBT-

inriktat program 

eller blivit 

tilldelade att delta i 

ett.  

Kvasi-

experimentell 

design. 

Utvärdering av 

återfallsfrekvensen 

baserad på en 

uppföljning efter 17 

månader på intagna 

som deltagit i ett 

KBT-inriktat 

program (inklusive 

ETS). 

Resultaten tyder 

på att det finns en 

möjlig positiv 

effekt för 

medelrisk och 

högriskintagna. 

Preventing 

future 

offending of 

Randomiserade 

kontrollerade 

studier (RCT), 

Systematisk 

litteraturöversikt.    

Granska forskning 

och vad som fungerar 

kring förebyggandet 

Programmen som 

är baserade på 

övervakning, 
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delinquents 

and 

offenders: 

what have 

we learned 

from 

experiments 

and meta-

analyses?  

 

MacKenzie, 

D. L. & 

Farrington, 

D. P. (2015). 

systematiska 

översikter och 

metaanalyser från 

2005–2015. 

av brott, för att kunna 

dra slutsatser kring 

effektiva 

kriminalitetsprogramt

yper.   

 

 

avskräckning 

eller disciplin är 

inte effektiva. 

Däremot är de 

mest effektiva 

programmen de 

som tar upp 

”thinking skills”.    

Evaluation 

of HM 

Prison 

Service 

Enhanced 

Thinking 

Skills 

Programme: 

Report on 

the 

outcomes 

from a 

randomised 

controlled 

trial.  

 

McDougall, 

C., Perry, 

A. E., 

Clarbour, 

J., Bowles, 

R. & 

Worthy, G. 

(2009)  

 

229 manliga 

intagna som 

deltagit i ETS.  

 

En kontrollgrupp 

på 179 manliga 

intagna som inte 

deltagit i ETS.  

 

Deltagarna 

kommer från 10 

fängelser i England 

och Wales under 

perioden 2005–

2006.  

 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad 

datainsamlingsm

etod (RCT). 

Undersöka om 

programmet ETS har 

en statistisk 

signifikant påverkan 

på impulsivitet, om 

vilka lagöverträdare 

som drar mest nytta 

av ETS och under 

vilka omständigheter 

detta sker, om ETS 

har en påverkan på 

beteendet i fängelse 

mm. samt om de 

psykometriska 

åtgärderna inom ETS 

är valida/pålitliga 

förändringsåtgärder.  

 

 

ETS är effektiv 

gällande 

minskandet av 

impulsivitet hos 

manliga intagna. 

Problem uppstod 

kring vilka det är 

som drar mest 

nytta – behövs 

specifikt inriktade 

program 

beroende på 

behov.   

Understandi

ng What 

Works: 

accredited 

cognitive 

skills 

programmes 

for adult 

men and 

young 

offenders. 

 

Cann, J., 

Falshaw, L., 

Nugent, F. 

& 

2 195 vuxna män 

och 1 534 unga 

lagöverträdare.  

 

En kontrollgrupp 

på 2 195 vuxna 

män och 1 534 

unga 

lagöverträdare. 

Kvalitativ studie 

med retrospektiv 

metod och ett 

chi-2 test.  

Att undersöka 

effektiviteten av 

KBT-baserade 

program i fängelser, 

ETS och Reasoning 

and Rehabilitation, 

bland unga och 

vuxna lagöverträdare.  

Ingen skillnad 

mellan 

unga/vuxna 

lagöverträdare 

som påbörjat ett 

KBT-baserat 

kriminalitetsprogr

am i fängelse och 

deras 

kontrollgrupp. 

Återfall inom ett 

år för 

programfullföljar

e är lägre när det 

matchas med 

kontrollgruppen 
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Friendship, 

C. (2003).  

 

(och dropouts 

exkluderas), både 

för vuxna och 

unga.  

Methodologi

cal 

Considerati

on in the 

Evaluation 

of Offender 

Intervention

s: The 

Problem of 

Attrition. 

 

Hatcher, R. 

M., 

McGuire, 

J., Bilby, C. 

A. L., 

Palmer, E. 

J. & Hollin, 

C. R. 

(2012).  

 

173 manliga 

intagna (18–55 år) 

dömda år 2002, 

som har ett krav att 

delta i ett 

kriminalitetsprogra

m genom frivården. 

 

En kontrollgrupp 

på 2 749 manliga 

intagna. 

Kvasi-

experimentell 

studie. 

 

Undersöka vilken 

effekt det blir på 

brottsåterfall av 

deltagande i 

kriminalitetsprogram

men ”Think First” 

och ”ETS”.  

För varje 3 

deltagare som 

fullföljer 

programmet är 

det 5 stycken av 

kontrollgruppen 

som hamnar i 

återfall.  

Perspectives 

of 

Enhanced 

Thinking 

Skills in 

prisons in 

the United 

Kingdom: A 

qualitative 

case study.  

 

Clark, J. 

(2006)  

 

8 manliga intagna 

som deltagit i 

behandlingsprogra

mmet ETS. 

Kvalitativ, 

utvärdering av 

data i form av 

semistrukturerad

e intervjuer.  

Att ge en bild på hur 

behandlingsprogram

met ETS utförs för att 

kunna förbättra den 

intagnes 

tankesstrategier. 

Faktorer som 

påverkar 

programmets 

inverkan är: 

gruppklimatet 

och dess 

dynamik, 

skillnader i 

personligheter, de 

intagnas respons 

samt deras 

motivation.  

Interperson

al problem-

solving 

skills 

training: a 

comparison 

of R&R and 

ETS.  

 

Blud, L. & 

Travers, R. 

(2001).  

 

8 000 manliga 

intagna varav 1 910 

deltagit i R&R och 

6 636 deltagit i 

ETS. 

En kvasi-

experimentell 

studie.  

 

Studiens syfte är att 

undersöka 

förändringsprocessen 

inom R&R och ETS 

med inriktning i 

problemlösning.  

Det är en liten 

skillnad gällande 

inverkan mellan 

R&R och ETS, 

båda programmen 

visar en robust 

minskning 

gällande 

sannolikheten att 

återfalla i brott.  

Does 

executive 

functioning 

45 manliga intagna 

från två fängelser i 

England där alla 

Longitudinell 

studie.  

Undersöka om 

möjligheten finns att 

förutspå resultatet av 

Resultatet visar 

att deltagarnas 

ålder och antalet 
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predict 

improvemen

t in 

offenders' 

behaviour 

following 

enhanced 

thinking 

skills 

training? 

An 

exploratory 

study with 

implications 

for 

rehabilitatio

n.  

 

Mullin, S. 

& Simpson, 

J. (2007).  

 

var lämpade att 

delta i ETS 

programmet.  

att delta i ETS 

programmet.  

tidigare domar 

visar sig kunna 

förutspå 

minskandet av 

negativt beteende 

men inte 

förbättring kring 

positivt beteende. 

Detta gäller äldre 

deltagare och de 

som har flest 

antal tidigare 

domar, vilka visar 

sig ge bäst 

resultat gällande 

förbättring. 

 

Analys 
 

Återfall i brott 

Majoriteten av de presenterade studierna, utvärderingarna och metaanalyserna granskar 

huruvida ETS har positiv effekt eller inte. Utifrån forskningen kan det tydligt urskiljas en 

signifikant påverkan på minskandet av återfall. Trots detta så har forskningen även visat att det 

finns faktorer som har en avgörande roll på ifall resultatet är signifikant eller inte. Resultatet 

från forskningen som granskats har sett olika ut, detta kan bero på vilka kontrollvariabler som 

har studerats. Exempel på dessa kontrollvariabler är: ålder, risknivåer, brottstyp, tidigare antal 

domar, längden av uppföljningsperiod, om deltagarna fullföljt respektive inte fullföljt 

programmet och de som inte alls har deltagit i programmet. Även de som blivit tilldelade 

programmet och de som frivilligt deltagit i programmet har räknats som kontrollvariabler.  

 

Effekt 

Travers et al. (2011) visar i sin studie att ETS minskar återfallsrisken för intagna som deltar i 

programmet. Resultatet i studien visar en signifikant skillnad på återfall i brott för ETS-gruppen 

jämfört med kontrollgruppen, för alla risknivåer förutom högriskintagna (ibid). Resultatet som 

visar att ETS-deltagare har lägre återfallsrisk har sedan diskuterats vidare i forskningen. 

Forskarna menar att de intagna som tillämpat innehållet från ETS har erhållit förändrad 

sociallivsstil efter fängelse. Travers et al. motiverar att det beror på att KBT-baserade 

behandlingsprogram som följer RBM-principerna leder till minskad återfallsrisk (jml. 

Kriminalvården, 2014; Kriminalvården, 2014c). Detta kan kopplas till grunderna inom KBT, 

som bygger på att klienten ska kunna uppnå insikt om förändring genom inlärning och därmed 

också få nya erfarenheter som är korrigerade (Kåver, 2006). Det framkommer också att intagna 

som har frigivits efter att ha genomgått ETS programmet har förbättrat sina kognitiva förmågor 

(Hollin et al., 2008). Intagna har uttryckt att de har använt dessa tänkandestrategier i deras 

vardagliga liv efter att ha blivit frigivna från fängelse. Forskarna diskuterar även att kärnan med 

förändring hos individen finns inom denne och att det handlar om dennes egna motivation till 

förändring (ibid).  
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I en studie av Clark (2006) har forskaren genomfört semistrukturerade intervjuer på åtta ETS-

deltagare. Clark (2006) menar att de färdigheter som erhålls genom ETS behandlingen ger bäst 

effekt om de testas på daglig basis. En av de intagna som intervjuades berättar om sitt försök 

att kommunicera med en vakt på ett sätt som han lärt sig genom behandlingen. Han berättar att 

trots sitt misslyckade försök att få det han ville ha (i hans fall en TV), var han positiv och såg 

fram emot att använda denna teknik igen. Den generella reaktionen som ETS-deltagarna hade 

gentemot behandlingsprogrammet var positiv samt att det var ett lärorikt tillfälle, detta trots att 

det tog tid för dem att lära sig tänka på ett annat sätt (ibid). I McDougall et al. (2009) studie 

visar resultatet även där en effekt på ETS-deltagarnas tankeprocesser. Däremot diskuterar 

forskarna i denna studie att deltagarna har lärt sig att säga vad som förväntas av dem istället för 

att lära sig att ändra sina attityder och sitt sätt att tänka. Detta kan kopplas till det tidigare 

nämnda angående den intagnes interaktion med vakten (Clark, 2006). Det kan antas att den 

intagne sa det som förväntades av honom att säga för att få ut något i gengäld (jml. McDougalls 

et al., 2009). Därigenom kan det tolkas som att den intagne fick hjälp till att förbättra sin sociala 

problemlösningsförmåga, i enighet med KBT (Melin, 2006). Den intagne var positiv att försöka 

med detta igen på grund av hans observationer, inlärning och tidigare erfarenheter. Eftersom 

att hans försök gav honom positiv respons (Clark, 2006), skulle det kunna se annorlunda ut om 

han fick en annan respons. Om denna strävan att påverka omgivningen inte sker på ett bra sätt 

och vi inte får det vi vill ha, kan vi istället bestraffas av omgivningen vilket senare kan leda till 

att vi ger upp (Kåver, 2006). Frågan om ETS har en påverkan på förmågan till social 

problemlösning bland deltagarna, har visat sig vara signifikant i Blud och Travers (2001) studie. 

Forskarna granskade hur dessa problemlösningsförmågor var innan och efter de deltog i ETS 

samt under uppföljningsperioden (ibid).  

 

Uppföljningsperiod 

Sadlier (2010) har genom att relatera deltagandet i programmet med återfallsfrekvensen i 

utvärderingen kunnat granska effekten av att använda ETS i fängelse. Studien har visat att ETS 

var framgångsrik gällande reduktionen av återfallsfrekvensen bland programfullföljare inom 

tidsperioden ett år. Däremot har det inte skett en utvärdering av effekterna kring återfallsrisken 

efter ett år. Varaktigheten av ETS effektivitet kan därför ifrågasättas i Sadliers utvärdering 

(ibid). I Canns et al. (2003) studie framkommer liknande resultat gällande uppföljningsperioden 

på ett år. Bland de intagna som har fullföljt programmen påvisas en reduktion i återfall efter ett 

års uppföljning. Dock har minskningen inte upprätthållits efter två år (ibid). McGuires et al. 

(2007) utvärdering på intagna som deltagit i ETS visar efter en uppföljning på 17 månader en 

möjlig positiv effekt. Gällande återfall, visade inte resultatet till en början en signifikant skillnad 

mellan ETS-gruppen och kontrollgruppen. Däremot blev skillnaden signifikant när variabeln 

dropouts räknades bort (ibid).  

 

Övervakningskontext 

En annan aspekt på återfall i brott som enligt Palmer et al. (2009) oftast försummas är 

övervakningskontextens påverkan, vilket syftar till att övervakning och kontroll kommer att 

minska återfall (MacKenzie & Farrington, 2012). MacKenzie och Farringtons (2015) diskuterar 

övervakningens negativa effekt på återfall i brott. Interventioner som endast har filosofin att 

öka övervakning, kontroll över de intagna och strängare bestraffning leder inte till minskad 

kriminell aktivitet i framtiden. Enligt forskarna saknas forskning som visar att sådana program 

eller interventioner är effektiva för att reducera återfall. MacKenzie och Farrington skriver att 

det dessutom saknas forskning som visar att hjälp till arbete och boende efter frigivning kan 

minska återfall i brott. Dock bidrar det till att förebygga återfall ifall denna hjälp kombineras 

med ett KBT-baserat behandlingsprogram. Forskarna diskuterar vidare att intagna inte endast 
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ska hjälpas att integreras i samhället genom olika möjligheter till arbete och boende utan de 

behöver även behandling i samband med detta för att det ska vara effektivt. Möjligheter till 

integrering i samhället kan inte ges utan att förändra den intagnes kriminella tänkande, attityder, 

tankeprocesser och beslutfattande (ibid). MacKenzie och Farringtons diskussion kring vikten 

av KBT-inriktade behandlingsprogram kan styrkas med den kognitiva teorins utgångspunkter. 

Teorin bygger nämligen på att individens tankeprocesser har en betydande inverkan på dennes 

beteende och för att kunna förändra detta beteende behöver individen komma till insikt om sina 

problem. Görs detta så leder det till att individen får kontroll över sin livssituation (Kåver, 2006; 

Melin, 2006). 

 

Effekt för olika grupper 

Programfullföljare, dropouts & icke-deltagare 

Flertalet studier visar att återfallsfrekvensen är lägst för de som fullföljer ETS programmet 

jämfört med dropouts och de som inte deltagit i programmet (Travers et al., 2011; Hollin et al., 

2008; Palmer et al., 2009; Sadlier, 2010; McGuire et al., 2007; Cann et al. 2003; Hatcher et al., 

2012). Det finns även ett signifikant samband gällande programfullföljares kontroll över sitt 

problembeteende och deras attityder till brott. Dessa fullföljare av ETS programmet tar mer 

ansvar över sina handlingar och ökad kontroll över sina känslor (McDougall et al., 2009). När 

utvärderingar som visat positiv effekt för de som fullföljer programmet jämfört med dropouts 

granskas, väcks frågan om det är programmet i sig som lett till förändring eller andra faktorer. 

Forskare menar att det finns skillnad mellan fullföljningseffekten samt behandlingseffekten och 

att man ska vara försiktig med att förväxla dessa. När ett program endast visar sig vara positivt 

efter att en intagen fullföljt hela programmet kan det bero på fullföljningseffekten. Forskarna 

menar att den bakomliggande orsaken kan vara selektionseffekten, det vill säga valet av vilka 

som deltar i programmet, samt att de på grund av individuella faktorer inte skulle ha återfallit 

även fast de inte deltog i programmet (Hollin et al., 2008; Hatcher et al., 2012).  

 

Risknivå 

Enligt Palmer et al. (2009) framkommer det att den mest lämpade riskgruppen 

(medelriskintagna) är dem som fullföljer programmet i högst utsträckning. Detta resultat kan 

bero på att målen för ETS programmet är riktade till de mest lämpade grupperna. Enligt 

kriminalvården är det medel- och högriskgrupper (Kriminalvården, 2015; Palmer et al., 2009). 

Det visar sig däremot vara högriskintagna som oftast avslutar programmet i förtid. Det är dock 

intressant att notera, enligt Palmer et al. (2009), att högriskgruppen inte återfaller i brott när de 

väl fullföljt programmet. Högriskintagna som fullföljer programmet verkar således ha stor 

betydelse för minskandet av återfall. Forskarna menar att eftersom högriskintagna har 

högfrekvens av att inte fullfölja programmet, så indikerar detta att det finns ett större behov av 

att arbeta med denna grupp individuellt kring deras motivation. Även i Cann et al. (2003) visar 

det sig att högriskintagna som fullföljt ETS programmet har signifikant lägre återfallsrisk efter 

ett års uppföljning. McGuire et al. (2007) visar även i deras studie att högriskintagna som har 

fullföljt programmet har lägre återfallsrisk, dock är reduceringen inte statistiskt signifikant. 

Dessutom framkommer det att de som inte har påbörjat programmet har signifikant högre 

risknivå än de intagna som fullföljer programmet (ibid).  

 

Den intagnes återfallsrisk kan kopplas till de teorier som finns kring att tidigare belastningar 

påverkar risken för återfall. Många faktorer kan vara avgörande då individen, genom 

inlärningsteori och det kriminella beteendet, erhåller en form av belöning och därmed medför 

ökad risk för upprepat brottsligt beteende. Det kan även bero på individens förhållningssätt 

gentemot brottsbenägenheten, hur dennes sociala nätverk ser ut, vilka möjligheter individen har 
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för att försörja sig och vilka tillgångar den intagne har till kriminellt kapital i fängelse (Brå, 

2012; Åkerström, 1985; Hagan & McCarthy 1998).  

 

Brottstyper 

ETS programmets utvärderingar har även granskat olika brottstyper med syfte att undersöka 

vilken brottstyp programmet är mest effektivt för. Travers et al. (2014) gjorde detta genom att 

granska olika intagna med olika brottstyper, deras risk för återfall och sedan testa det med 

återfallsfrekvensen hos en kontrollgrupp med samma brottstyper. Travers et al. studie hade sex 

olika brottskategorier; sexuella övergrepp, våld, rån, förvärvande, droger och annat. Genom en 

utvärdering visade det sig att det finns ett signifikant samband mellan brottstyp och reduktionen 

av återfall när det handlar om kategorierna sexuella övergrepp, våld, droger och annat. Detta 

signifikanta samband visade sig dock endast vid vissa risknivåer, främst vid låg- till 

medelriskintagna för brottstyperna sexuella övergrepp, våld samt droger och för medel- till 

högriskintagna när det handlar om kategorin annat. Kategorierna rån och förvärvande hade en 

liten reduktion av återfall, denna var dock inte signifikant. Det visade sig även finnas ett 

signifikant samband mellan brottstyp och fullföljandet av ETS programmet. De intagna med 

brottstypen förvärvande, och brott som hamnade under kategorin annat, var de som i största 

utsträckning hoppade av programmet (ibid).  

 

McDougall et al. (2009) testade däremot effektiviteten av ETS programmet på olika brottstyper 

genom att granska reduktionen av impulsivitet hos de intagna. De olika kategorierna som 

McDougall et al. (2009) använde sig utav var lindrigt våld, anlagd brand, skadegörelse, inbrott, 

stöld, bedrägeri och annan oärlighet. Alla intagna från de olika kategorierna hade från början 

liknande impulsivitetsnivåer. Dessa nivåer visade på en signifikant minskning för kategorierna 

lindrigt våld, anlagd brand och skadegörelse i större utsträckning än resterande kategorier där 

sambandet inte var signifikant. Detta kan bero på att intagna inom de resterande kategorierna 

inte var lämpliga deltagare för ETS programmet (Sadlier, 2010).  

 

Utvärderingsproblematik 

Många utvärderare var förr i tiden överens om att det inte är enkelt att utvärdera 

återfallsfrekvensen av ett behandlingsprogram, då bakomliggande faktorer kan påverka 

resultatet. Vid utvärderingar som visade att ett behandlingsprogram gav effekt på minskning av 

återfall, var resultaten inte övertygande. Mestadels för att de var avskilda, inkonsekventa i 

bevisföringen samt metodologiskt svaga (MacKenzie & Farrington, 2015). En utveckling har 

dock skett och nu görs utvärderingar som tidigare nämnts med hjälp av variabler för att avgöra 

om det är behandlingen som ger effekt eller någon annan faktor. Utvärderingsproblematik 

uppstår dock trots denna utveckling. I alla artiklar som presenterats i denna studie kan det 

urskiljas faktorer som ligger utanför programmet och som kan ha påverkat resultaten. Studier 

presenterade i tidigare forskning nämner några exempel på sådana faktorer, dessa är miljön, de 

intagnas individuella egenskaper, personalen, motivationen hos de intagna, 

behandlingstroheten mm. (Tong & Farrington, 2006; Clarke et al., 2004). 

 

Lämplighet 

ETS programmet innehåller ett antal lämplighetskriterier för att avgöra om en individ är lämpad 

till att delta i programmet eller inte. Dessa består av riskfaktorer, behovsfaktorer, samt 

responsivitets- och beredskapsfaktorer (Sadlier, 2010). Vid villkorliga domar blir de dömda 

oftast anvisade ett behandlingsprogram beroende på deras lämplighetsfaktorer, detta sker dock 

inte i fängelset. De intagna som deltar i ett behandlingsprogram i fängelset gör det oftast 

frivilligt, alltså har lämplighetsfaktorerna inte tagits i beaktande (Travers et al., 2011). Detta är 

något som kan påverka utvärderingars resultat angående ETS programmets effekt. På grund av 
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att intagna frivilligt väljer att delta i ETS programmet, kan det inte avgöras om de gör det för 

att de vill förändras eller om de gör det för att det är positivt i relation till en möjlig frigivning. 

Det är således möjligt att de inte är beredda att förändras och inte villiga att tillämpa det de lär 

sig under ETS behandlingen i praktiken, vilket i sin tur leder till ogynnsamma 

utvärderingsresultat (Travers et al., 2011). Ännu ett problem som kan uppstå är att personer 

som blivit anvisade ett program har större kriminogena riskfaktorer än kontrollgruppen, som 

inte blivit anvisade att delta i ett behandlingsprogram (ibid).  

 

Det frivilliga deltagandet kan möjligtvis förklara det positiva resultatet av utvärderingarna. En 

intagen som frivilligt deltar i ETS programmet kanske redan har en stark motivation till 

förändring, till skillnad från kontrollgruppen (Friendship et al., 2003). Det kan då vara deras 

motivation som gjort att de inte återfaller i brott istället för påverkan av ETS programmet. Clark 

(2006) instämmer med att motivationen hos de intagna kan påverka effekten av programmet, 

och anser därmed att detta måste tas i beaktande vid en utvärdering. Wreder och Sundell (2012) 

framhåller att individer är olika och har olika behov samt nivåer av motivation. Detta 

överensstämmer med det ovan presenterade och enligt författarna kan detta komma att påverka 

resultaten.  

 

När intagna frivilligt deltar i ETS programmet kan det inte garanteras att alla som ingår i en 

utvärdering har begått brott som är lämpade för programmet. Majoriteten av de presenterade 

utvärderingarna tyder på att det är mindre effektivt för brottstyper som exempelvis inbrott, 

stöld, bedrägeri, och förvärvande. (Hollin et al., 2008; Travers et al., 2014; McGuire et al., 

2007). Palmer et al., (2009) nämner att ett sådant resultat kan påverka utvärderingsresultaten 

negativt. Forskarna tar upp att det är självklart att behandlingen inte kommer att ge positiva 

effekter för intagna med brottstyper som inte är lämpade för behandlingen. De nämner även att 

detta kan komma att påverka programmets pålitlighet. För att stärka detta argument talar vissa 

studier om att resultaten tyder på att de som frivilligt valt att delta i programmet visar sämre 

resultat än de som anvisats programmet. Palmer et al. (2009) benämner därför vikten med att 

beakta om de intagna frivilligt valt att delta i ETS programmet eller inte. Om detta inte belyses 

i en utvärdering leder det till ett resultat som kan ifrågasättas (Palmer et al., 2009; Sadlier, 

2010). 

 

Matchning 

Motivationen påverkar även matchningen mellan intagna som deltagit i ett ETS program och 

kontrollgrupperna, då ETS-grupperna kan ha en starkare motivation till förändring än 

kontrollgrupperna. Majoriteten av artiklarna som valts i vår studie har använt sig av en 

randomiserad kontrollerad metod (RCT) vid matchningen av kontrollgruppen och 

interventionsgruppen. Detta innebär att störningsfaktorer kontrolleras för att minska risken för 

ett skevt urval (Socialstyrelsen, 2017). Sadlier (2010) påpekar att de flesta utvärderare väljer 

att matcha sin interventionsgrupp med sin kontrollgrupp genom statistiska riskfaktorer som till 

exempel ålder, kön, etnicitet och brottstyp. Det är få utvärderare som matchar grupperna via 

dynamiska riskfaktorer som till exempel om de intagna vill sluta begå brott, om de vill ha hjälp 

med att sluta begå brott, deras generella attityd gentemot brott etc. (ibid). Med hänsyn till 

problematiken beträffande val av utvärderingsdesign, är det av vikt att granska designen vid 

utvärderingar. Görs inte detta leder det till möjligheten att förbise bakomliggande faktorer som 

kan påverka utvärderingsresultaten (Jerkedal, 2010; Wreder & Sundell, 2012).  

 

Travers et al. (2011) har konstaterat att de i sin utvärdering inkluderat intagna i kontrollgruppen 

som inte varit villiga att delta i ETS medan ETS-gruppen endast innefattar de som velat delta. 

Alltså kan det antas att motivationen hos kontrollgruppen och ETS-gruppen ser olika ut. Detta 
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är något som Hollin et al. (2008) också belyser och namnger beredskap att förändras, de 

påpekar att intagna som deltar i ETS programmet är redo att förändras. Således kan detta 

kopplas till KBT teorin angående insikt till förändring (Kåver, 2006) och att motivationen ligger 

till grund för att förändras. McGuire et al. (2007) nämner att på grund av att de endast tillämpat 

RCT vid matchningen av grupperna, kan det finnas tidigare skillnader mellan kontrollgruppen 

och ETS-gruppen som inte kontrollerats. Motivationen hos de intagna nämns som exempel på 

detta. Med andra ord kan det ibland förekomma att individer med högre motivation till 

förändring matchas med individer med sämre motivation till förändring, vilket i sin tur påverkar 

utvärderingsresultatet.  

 

Hatcher et al. (2012) påpekar också detta genom att kritisera RCT matchningen och istället göra 

en one-to-one matchning för att få en så korrekt matchning som möjligt. Det handlar om att 

med hjälp av olika faktorer individuellt matcha intagna från ETS-gruppen med intagna från 

kontrollgruppen. De faktorer Hatcher et al. (2012) har valt att använda i matchningen är 

risknivån, antalet tidigare domar samt ålder. Forskarna har dock inte använt motivationen hos 

de intagna som en faktor vilket gör att resultatet fortfarande kan anses ha påverkats av de 

intagnas motivation. Hollin et al. (2008) nämner även att motivationen hos de intagna har 

betydelse för om de fullföljer eller om de hoppar av programmet. Forskarna är tydliga med att 

poängtera att programfullföljare har en högre motivation till förändring jämfört med de som 

inte fullföljer. 

 

I ett antal artiklar som använts i vår studie tyder resultaten på att ETS inte har positiv signifikant 

effekt på återfall om inte ETS-gruppen delas in i grupper om vilka som fullföljt programmet 

och vilka som hoppar av (Travers et al., 2011; Hollin et al., 2008; Travers et al., 2014; Palmer 

et al., 2009; Sadlier, 2010; McGuire et al., 2007; McDougall et al., 2009; Cann et al., 2003; 

Hatcher et al., 2012). När resultatet från Hollin et al. (2008) visar att de som fullföljer 

programmen har större motivation, är en möjlig tolkning att det även kan vara så i de andra 

utvärderingarna. Det kan handla om utvärderarnas relation till uppdragsgivaren och det som 

utvärderas (Jerkedal, 2010). Tolkningen stärks utifrån det som nämns i tidigare forskning av 

Hollin och Palmer (2009). Forskarna påpekar att utvärderare kan påverkas i deras utvärdering 

på grund av olika begränsningar som till exempel motstånd från yrkesmässiga intressen. 

 

Behandlingstrohet 

Som tidigare nämnts har Wreder och Sundell (2012) diskuterat att behandlingstroheten är något 

som skapar problem vid utvärderingar. Det handlar således om programledarna följer manualen 

och levererar programmet som programkonstruktörerna har tänkt sig att det ska levereras 

(Forster & Ogden, 2012). Palmer et al. (2009) överensstämmer med Wreder och Sundell (2012) 

och menar att ett program som inte används på samma sätt som det var avsett att användas på, 

påverkar programmets integritet och resultat. Clark (2006) belyser även detta och nämner att 

kvalitén på programmet kan påverka effekten. Forskare har uttryckt att programleveransen är 

lösningen till ett effektivt behandlingsprogram (Blud & Travers, 2001). Programleveransen bör 

därför tas i beaktande vid utvärderingar (McDougall et al., 2009). Detta är något som inte 

uppmärksammats i artiklarna som presenterats i denna studie. Fokus läggs på bakomliggande 

faktorer vilka testas i relation till behandlingseffekten, men det finns brister när det kommer till 

granskningen av programleveransen och behandlingstroheten. Tidigare forskning 

överensstämmer dock inte med det ovannämnda, forskarna påpekar vikten av att göra en 

bedömning angående vad som fungerar för vem och sedan leverera programmet på det sätt som 

gynnar deltagarna mest (Cann et al., 2005). Forskarna menar att behandlingstroheten inte är 

något som är av vikt att ta hänsyn till.  
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Tidsperiod för återfall i brott 

Kriminalvården (2014) har som tidigare presenterats under teoridelen nämnt att det inte finns 

en bestämd tidsperiod för uppföljning för att se ifall de intagna återfallit i brott. Eftersom 

utvärderingar som tyder på att ett program ger effekt genom en uppföljning på ett år ibland inte 

visar samma resultat efter två år, belyses det som ett problem av Kriminalvården. Ett exempel 

på detta är studien publicerad av Cann et al. (2003) som pekar på att resultatet som visade att 

ett ETS program gav signifikant effekt efter ett år, inte visade samma effekt när forskarna 

kontrollerade återfallsfrekvensen igen efter två år. Bland de valda artiklarna, som använts i 

denna litteraturstudie, finns det ett antal som inte har tagit hänsyn till detta. Dessa artiklar har 

presenterat resultatet av utvärderingar genomförda efter 3 månader, 12 månader och 17 

månader. På grund av detta kan det inte med säkerhet sägas att ETS har en långvarig effekt 

(McGuire et al., 2007; McDougall et al., 2009; Sadlier, 2010). Även detta tas upp i en av 

artiklarna som presenterats i tidigare forskning, vilket stärker detta påstående (Cann et al., 

2005).  

 

Clark (2006) visar att de flesta utvärderingar görs på intagna som har ett straff på minst 12 

månader. Enligt Clark (2006) är detta inte en tillräckligt lång tidsperiod för att uttala sig om 

effekten är varaktig. Ibland flyttar de intagna runt vilket gör att de inte är på ett och samma 

ställe under en period för att få möjligheten att fullfölja en ETS behandling, även detta påverkar 

utvärderingen. Alla presenterade artiklar i föreliggande studie har som inklusionskriterium att 

den intagne ska ha ett straff på minst ett år. Med hänsyn till det Clark (2006) belyser kan detta 

ha varit för kort tid för att utföra en utvärdering. 

 

Påverkande faktorer 

Forskarna av artiklarna som ingår i vår studie presenterar även de faktorer som kan ha påverkat 

studiernas resultat. Travers et al. (2011) nämner till exempel att avsaknaden av data i deras 

studie, angående de intagnas etnicitet och strafflängd kan ha haft en påverkan på resultatet. 

Hollin et al. (2008) anser att det låga fullföljandet av ETS skapar oro i deras studie och kan ha 

påverkat resultatet. Travers et al. (2014) har inte använt en kontrollgrupp, som inte deltagit i 

ETS programmet, och belyser därför problematiken om det positiva resultatet kan vara en effekt 

av ETS eller något annat. Sadlier (2010) och Travers et al. (2014) anser att deras studier 

presenterar effekten av ETS väl, men eftersom att många olika saker tas i beaktande kan man 

inte med säkerhet veta att det handlar om ETS eller bakomliggande faktorer. Sadlier (2010) 

nämner att hans studie har brist på data samt att resultaten baseras på ett begränsat urval, vilket 

kan göra resultaten opålitliga. McGuire et al. (2007) har funnit svårigheter att utvärdera 

programmet med tanke på dropouts, de reflekterar över vad det är som får ett stort antal intagna 

att hoppa av då detta påverkar resultatet. McDougall et al. (2009) nämner att deras resultat visar 

på positiv signifikant effekt men eftersom att ett stort antal variabler analyseras i studien, kan 

vissa effekter bero på slumpen. Cann et al. (2003) anser att deras studie kan ses som begränsad 

då matchningen mellan ETS-gruppen och kontrollgruppen var svag. Gruppdynamiken är ännu 

en faktor som enligt Clark (2006) påverkar utvärderingsresultatet. Enligt Mullin och Simpson 

(2007) har ett visst antal faktorer påverkat generaliserbarheten av deras studie. Forskarna anser 

att de har för få deltagare i sin utvärdering, samt att det fanns en brist i uppföljningen i deras 

studie.   

 

Som vi ser så finns det en hel del svårigheter som måste diskuteras när det gäller utvärdering 

av behandlingsprogram. Det visar sig också vara svårt att jämföra resultaten i olika 

utvärderingar då det finns en mängd skillnader i utvärderingsprocessen, till exempel metod, 

vilka variabler som ingår i studien, definition av återfall eller uppföljningstid. MacKenzie och 



 29 

Farrington (2015) anser att vi fortfarande är långt ifrån att kunna identifiera om en specifik 

intervention leder till önskvärda förändringar för vissa typer av intagna och under vilka 

omständigheter. Detta är något som artiklarna presenterade i denna studie stärker. 

 

Slutsats och diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att granska eventuella (negativa eller positiva) effekter av 

kriminalitetsprogrammet ETS, genom en granskning av internationell forskning av ETS. För 

att besvara syftet har det skett en sammanställning av det aktuella forskningsfältet kring ETS 

programmet. Enligt den tidigare forskningen, som presenterades inledningsvis i vår studie, har 

ETS positiv effekt på de intagna. Dock råder det brister i utvärderingar kring KBT-inriktade 

kriminalitetsprogram som kan bero på olika faktorer (Cann et al., 2005; Tong & Farrington, 

2006; Clarke et al., 2004; Hollin & Palmer, 2009). 

 

Den internationella forskningen som presenterats tidigare i denna studie visar att 

medelriskintaga är mest lämpade för en ETS behandling, de fullföljer programmet i högst 

utsträckning och visar bäst effekt. Forskningen tyder även på att ETS programmet har en positiv 

effekt, främst för de intagna som fullföljer programmet, oberoende risknivå. Effektens 

varaktighet kan däremot inte garanteras på grund av att effekten, som visats efter ett år, oftast 

inte bevaras vid en uppföljning. Resultatet visar även att brottstyper kan visa både positiv och 

negativ effekt, dock har risknivån hos den intagne större betydelse för effekten av ETS än vad 

brottstyp har (Travers et al., 2011; Hollin et al., 2008; Palmer et al., 2009; Sadlier, 2010; 

McGuire et al., 2007; Cann et al., 2003; Hatcher et al., 2012; Travers et al., 2014; McDougall 

et al., 2009).   

 

De främsta problem som går att urskilja i artiklarna inom denna litteraturöversikt, har att göra 

med matchningen av ETS-gruppen och kontrollgruppen, efter hur lång tid en utvärdering görs 

samt om de intagna är lämpade att delta i ETS programmet eller inte. Att forskarna har olika 

kontrollvariabler är också något som påverkar artiklarnas resultat. Eftersom artiklarna 

presenterar resultat från studier i olika länder och på olika institutioner kan vi inte med säkerhet 

konstatera att programledarna i olika länder följer manualen på ett korrekt sätt. Därmed kan 

behandlingstroheten vara ett problem (Sadlier, 2010; Travers et al., 2011; Friendship et al., 

2003; Clark, 2006; Palmer et al., 2009; Hollin et al., 2008; McGuire et al., 2007; Hatcher et al., 

2012; McDougall et al., 2009). 

 

Resultatet visar att intagna som tillämpar innehållet från ETS behandlingen i praktiken får en 

förändrad sociallivsstil efter frigivning. Effekten påvisas genom att de intagna har förbättrat 

sina kognitiva förmågor och att de använder inlärda kognitiva strategier i sina vardagsliv. Mest 

effekt erhålls om tillämpningen av kunskaperna de intagna fått från ETS behandlingen sker på 

daglig basis (Travers et al., 2011; Clark, 2006; Hollin et al., 2008). Detta stämmer överens med 

KBT teorins grunder om att klienten ska uppnå en insikt i sin problematik och en förändring, 

genom inlärning och erfarenheter (Kåver, 2006). Resultatet har dessutom visat att ETS faktiskt 

har en signifikant påverkan på förmågan till social problemlösning (Blud & Travers, 2001). Vi 

drar slutsatsen att ETS programmet visar sig vara effektivt när det kommer till att individen 

förändrar sina kognitiva förmågor genom nya inlärda tänkandestrategier, eftersom att det är 

KBT-baserat. Därigenom kan detta öka möjligheten till att individen förändrar sitt beteende och 

stärker sin koppling till det konventionella samhället. Utifrån kontrollteorin, som handlar om 

bakomliggande faktorer för avvikande beteende och mottagligheten för dessa beteenden, kan 

betydelsen av det konventionella samhället uppmärksammas (Hilte, 1996). Resultatet tyder på 

att hjälp till arbete och boende efter frigivning i kombination med ett KBT-baserat 
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behandlingsprogram bidrar till förebyggande av återfall (MacKenzie & Farrington, 2015). Det 

är alltså viktigt att som socialarbetare kombinera dessa hjälpmetoder, eftersom att hjälp med 

enbart arbete och boende inte är tillräcklig för att förebygga återfall i brott. Med hänsyn till 

detta kan ETS vara ett lämpligt program för individer även efter frigivning. Individen kan på 

så vis ändra kriminellt tänkande, attityder, tankeprocesser och beslutfattande. Genom att 

individen, utifrån KBT teorin, förändrar sitt beteende och kommer till insikt om sin problematik 

kan denne således få kontroll över sin livssituation. När individen får denna hjälp efter 

frigivning, är det möjligt att dennes koppling till det konventionella samhället ökar. Det kan 

därför tolkas som att det konventionella samhället får en större betydelse för individen vilket 

kan leda till att denne har mer att förlora. Således kan risken för individen att återgå till den 

kriminella livsstilen minska och därigenom minskar risken för återfall i brott. 

 

Alla utvärderingar som ligger till grund för denna studie belyser att det finns svårigheter när 

det gäller matchningen av intagna i ETS-gruppen med kontrollgruppen (Sadlier, 2010; Travers 

et al., 2011; Hollin et al., 2008; McGuire et al., 2007; Hatcher et al., 2012). Oavsett om ålder, 

kön, brottstyp och risknivå tas i beaktande vid en matchning är individer olika. Det kommer 

därför alltid finnas misstankar om att bakomliggande faktorer kan ha påverkat de intagna, som 

till exempel, motivation, viljestyrka och självinsikt. I utvärderingarna framgår det även att de 

intagna oftast frivilligt valt att delta i ETS behandlingen. Detta är något som även anses kunna 

påverka resultatet av en utvärdering (Friendship et al., 2003; Clark, 2006). En individ som 

frivilligt väljer att delta i ett ETS program, matchas med en individ som, till skillnad från den 

första, inte gjort något val för att förbättra sin situation. Detta innebär att intagna som är redo 

för förändring matchas med intagna som inte är redo för förändring. Det är därför inte 

märkvärdigt att det positiva resultatet av utvärderingen ifrågasätts, då det inte kan fastställas 

om det är selektionseffekten  eller om det är ETS programmet som gjort att denne inte återfaller 

i brott. Motivation och frivillighet är alltså två starka kontrollvariabler som är svåra att mäta. 

Därför är det förståeligt att dessa inte tas i beaktande vid matchningen mellan ETS-gruppen och 

kontrollgruppen. Det ultimata skulle vara som Sadlier (2003) nämner att kunna jämföra intagna 

som genomfört ETS behandlingen med samma intagna, under samma tidpunkt, men att de inte 

genomfört behandlingen. Sålunda innebär det att en kopia av individen granskas, vilket är 

omöjligt. Om denna möjlighet existerade, skulle ingen kunna ifrågasätta om det finns andra 

faktorer som kan ha påverkat resultatet. 

 

Tidigare presenterad forskning i denna studie beskriver att kriminalvården (2014; 2014c) 

belyser vikten av att använda RBM-principerna vid matchning av lämpliga behandlingar för de 

intagna. Att programmet ska vara riktat till rätt klienturval är även ett kriterium för att det ska 

bli godkänt av ackrediteringspanelen (Kriminalvården, 2012). Resultatet av vår 

litteraturöversikt tyder dessutom på att de intagna som är lämpade för ETS programmet visar 

bäst effekt av behandlingen. Således är betydelsen av att tillämpa RBM-principerna förståelig. 

Genom att granska de artiklar som använts i denna studie kan vi dock fastslå att detta inte alltid 

sker, vilket leder till tvivel. Varför är ’What Works-rörelsen’ och RBM-principerna 

betydelsefulla när de ändå inte tillämpas i praktiken? Intagna som inte lever upp till 

behandlingens lämplighetsfaktorer, tillåts delta trots att de är olämpliga för programmet. Detta 

leder till att programmet inte uppnår den eftersträvande effekten, vilket vidare resulterar i sämre 

utvärderingsresultat. Det kan därför påstås att RBM-principerna alltid bör tillämpas vid 

matchning av ETS eftersom att lämpliga deltagare visar bäst programeffekt. Andra kriterier för 

godkännandet av ett behandlingsprogram är säkerställandet av programmets genomförande, 

med andra ord behandlingstroheten (Kriminalvården 2012; Wreder & Sundell, 2012). I 

artiklarna framgår det som ovan presenterat att behandlingstroheten kan komma att påverka 

utvärderingar (Palmer et al., 2009; Clark, 2006; Blud & Travers, 2001; McDougall et al., 2009). 
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Problemet bör dock inte handla om att behandlingstroheten påverkar utvärderingar, utan att 

programmet fortfarande bedrivs även om det inte följer behandlingstroheten. 

 

I genomförandet av föreliggande litteraturstudie har resultatet tillkommit genom fjorton studier. 

Vi har enbart använt oss av dessa studier vilket innebär att vi inte kan dra omfattande generella 

slutsatser angående effekten av ETS, detta kan därför anses vara en svaghet med studien. En 

annan svaghet med denna studie är att vi inte har studerat huruvida kön har en påverkande 

faktor på ETS effektivitet. Däremot har vi avsiktligen valt att begränsa oss när det kommer till 

detta perspektiv, dels på grund av tidsbrist och dels för att det inte är relevant för vårt syfte. 

Dessutom har det framkommit, enligt det befintliga resultatet, att majoriteten av forskningen 

har grundats på manliga intagna. Genom denna litteraturöversikt kan vi dra generella slutsatser 

kring att det råder problematik vid utvärdering av ETS, eftersom det har varit återkommande i 

den presenterade forskningen. Andra styrkor med denna litteraturstudie anses vara att den 

grundas på studier, utvärderingar och metaanalyser, vilka är både av kvalitativ och kvantitativ 

karaktär. Således kan det beaktas som att detta bidrar till ett bredare perspektiv eftersom 

studiernas metoder skiljer sig åt. Vidare kan ytterligare styrkor vara att de inkluderade studierna 

är från olika länder och därför genererar det ett mångsidigt forskningsfält kring ETS 

programmet.  

 

Vidare forskning 

Med hänvisning till studiens slutsatser kan det påstås att det finns behov av ytterligare forskning 

för kriminalitetsprogrammet ETS och dess effekt samt begränsningar. Det är även ett kriterium 

av ackrediteringspanelen att kontinuerligt genomföra utvärderingar av behandlingsprogram för 

att de ska vara godkända att användas (Kriminalvården, 2012). Efter genomförandet av denna 

litteraturöversikt anser vi att forskningen brister vad beträffar uppföljning av utvärderingar 

internationellt och i Sverige. I samtliga granskade artiklar i litteraturöversikten är det endast ett 

fåtal artiklar som nämner att en uppföljning gjorts. Uppföljningarna genomfördes efter max två 

år, vi har inte funnit någon utvärdering då en uppföljning gjorts efter en längre period. Vårt 

förslag är att uppföljningar genomförs efter varje utvärdering för att urskilja om effekten av 

ETS programmet är långvarig. Behandlingsprogram tillämpas som tidigare nämnt för att hjälpa 

klienter till förändring, syftet med kriminalvårdens arbete är att minska brottslighet och göra 

samhället tryggare och säkrare (Socialstyrelsen, 2004; Kriminalvården, 2015). Detta innebär 

att en effekt som inte är långvarig, inte gynnar kriminalvårdens syfte. Vi anser även, i enighet 

med Clarke et al. (2004), att det är av vikt att utvärdera vad som ger effekt för vem och under 

vilka omständigheter, istället för att bara fokusera på vad som ger effekt. Beträffande det 

tidigare presenterade, angående bristen att matcha de intagna med lämpliga 

behandlingsprogram, anser vi att Clarkes (2004) resonemang inte tagits hänsyn till i befintliga 

studier angående ETS. Om detta tas i beaktande, kan det leda till att de intagna får en bättre 

effekt av behandlingsprogrammen, vilket gör att denna effekt möjligtvis kan bibehållas längre 

än en effekt av ett program som de inte var lämpade för. Ännu en tanke är att granskningen av 

brottstyper i relation till återfall är något som bör vara en grundläggande del av utvärderingar. 

Endast ett fåtal av artiklarna, som tillämpats i denna studie, har tittat på brottstyper i relation 

till återfallsrisken. Kriminalvården har som tidigare nämnt belyst vikten av att ett program ska 

visa effekt på specifik klientgrupp. Detta är även ett av kriterierna för att programmet ska 

godkännas av ackrediteringspanelen (Kriminalvården, 2012).  
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