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Abstract 

According to statistics two thirds of Swedish criminals relapse into crimes within three years 

(Brå, 2007). Researchers suggest a relationship between attitudes toward crime and delinquent 

behaviour (Andrews & Bonta, 2003), but whether these attitudes are implicit or explicit 

remains unclear. Therefore, the aim of this study was to measure both constructs. Using SC-

IAT (Karpinski & Steinman, 2006) and constructs from the Theory of planned behavior 

(Ajzen, 1985), criminals (N = 51) in three different prisons in southern Sweden were tested. 

Analysis yielded mixed results. SC-IAT only correlated significantly with traffic crime and 

the explicit feeling thermometer with previous number of sentences. The results are discussed 

in terms of cognitive balance theory and criminological theory of impulsivity.  

Key words: attitudes, Theory of planned behavior, SC-IAT, criminal conduct, MCAA.  
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Introduktion 

Kriminalvårdens viktigaste mål är att minska antalet brottsåterfall (Kriminalvården, 2007a). 

Med hjälp av en rad behandlingsprogram försöker myndigheten att påverka den intagne så att 

denne inte begår nya brott. Trots det återfaller så många som två tredjedelar i brottslighet 

inom tre år enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (2007). Beräkningar gjorda i 

Storbritannien har indikerat att en minskning av brottsåterfallen med 5 procent skulle bespara 

samhället 5 miljarder pund per år (Godfrey, Eaton, McDougall & Culyer, 2002). Enligt 

socialpsykologisk forskning är antisociala attityder starkt relaterade till såväl brottsligt 

beteende som fortsatt brottsligt beteende (Andrews & Bonta, 2003; Mills, Kroner & Hemmati, 

2004; Ogloff & Davis, 2004). Emellertid är det oklart om det rör sig om attityder mätta med 

implicita eller explicita mätinstrument.  

Av den anledningen använde denna studie både ett implicit associationstest och 

explicita frågeformulär. De explicita frågeformulären överlappade med begreppen i teorin om 

planerat beteende (Theory of planned behavior; Ajzen, 1985; 1991; 2005), varvid denna teori 

ämnades utvärderas. Syftet med studien är dels att undersöka sambandet mellan attityder till 

brottslighet på implicit och explicit nivå och kriminell belastningsgrad och dels att avgöra 

vilket av testen som korrelerar starkast.  

Definition av attityder 

Forskare är inte helt överens om hur attityder ska definieras. Men en definition som ofta 

återkommer i litteraturen och som denna studie tar avstamp i, är Gordon Allports (1935) 

definition: 

”A mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a 

directive or dynamic influence upon the individual’s response to all objects and 

situations with which it is related” (Allport, 1935: s. 810). 

Definitionen betyder att vi har en mental beredskap, förvärvad genom vår erfarenhet, 

som influerar vårt sätt att reagera på objekt och situationer som är relaterade till objektet 

(Allport, 1935). I denna definition ryms något som forskningen flera decennier senare kunnat 

verifiera, till exempel processen i vilken en attityd formas. Forskare tenderar att vara överens 

om att attityder lärs in och formas under vår socialiseringsprocess (Fishbein & Ajzen, 1975;  

Oskamp, 1977), men utesluter inte för den sakens skull att attityder kan konstrueras online, d 

v s i momentet vi påträffar vissa objekt och händelser i vår omgivning (Bizer, Tormala, 

Rucker & Petty, 2006). Attityder kan således uppstå genom social interaktion med andra eller 
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till följd av upplevelse med eller erfarenhet av ett attitydobjekt (Albarracín, Johnson, Zanna & 

Kumkale, 2005).  

Definitionen implicerar också att vi har ett slags filter genom vilket vi betraktar vår 

omvärld. Flertalet forskare argumenterar även idag att attityd kan likställas med evaluering 

vilket innebär att det är genom attityder vi bedömer saker och ting i vår sociala omvärld 

(Ajzen, 2005; Eagly & Chaiken, 1993; Fazio, 1989; Zanna & Rempel, 1988). Allport var 

långt före sin tid och det är därför ingen slump att hans definition från år 1935 än idag är 

högaktuell.  

Relationen mellan attityd och beteende 

En fråga som många socialpsykologer brottats med är diskrepansen mellan en människas 

utsago och en människas beteende. Uttryckt med andra ord tenderar vi människor att säga en 

sak och genomföra en helt annan. Därför är det inte svårt att förstå att forskare länge haft sina 

bryderier i sina försök att förutsäga mänskligt beteende på basis av deras utsagor. Ett 

undantag är teorin om planerat beteende som visat sig vara framgångsrik i överbryggandet av 

relationen mellan attityder och beteende (Albarracín, Johnson, Fishbein & Muellerleile, 2001; 

Armitage & Conner, 2001; Biddle & Nigg, 2000; Godin, Conner & Sheeran, 2005).  

Teorin om planerat beteende 

Enligt Ajzen (2005) är den i särklass viktigaste faktorn i prediktionen av en människas 

beteende dennes intention att utföra en viss handling. En intention påverkas i sin tur av tre 

faktorer: (1) attityd till ett beteende, d v s individens positiva eller negativa uppfattning om ett 

visst beteende, (2) subjektiv norm vilket innebär individens uppfattning av socialt tryck att 

utföra eller inte utföra ett beteende och (3) upplevd kontroll av beteende, vilket avser 

individens upplevelse av sin förmåga eller oförmåga att utföra ett visst beteende. 

Sammanfattningsvis bildar de tre komponenterna förutsättningar för att ett beteende ska 

utföras såvida; (A) människor innehar en positiv attityd till beteendet; (B) människor erfar 

socialt tryck att utföra det och; (C) människor tror att de har kapacitet att utföra beteendet.  

Teorin har tillämpats flitigt inom en rad skilda områden såsom intentionen att gå ned i 

vikt, ge bröstmjölk eller åka kollektivtrafik (Armitage & Conner, 2001). Emellertid har endast 

två studier såvitt författaren vet tillämpat den i en forensisk kontext. Till exempel lät Tolman 

med kollegor (1996) applicera teorin hos våldsamma män. Bland 176 män dömda för 

kvinnomisshandel fann forskarna att teorin om planerat beteende kunde predicera 37,2% av 

antalet återfall inom en fyra månader lång period. Av de tre komponenterna var upplevd 

kontroll av beteende den som var starkast relaterad till framtida våldsutövande (Tolman, 
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Edleson & Fendrich, 1996). Kernsmith (2005) replikerade denna studie och testade även 

kvinnors utövande av våld mot sin manliga partner. Resultaten visade sig emellertid endast ge 

stöd åt manligt utövande av våld mot sin kvinnliga partner (Kernsmith, 2005).  

Med tanke på hur flitigt teorin har tillämpats i olika sammanhang är det aningen 

förvånande att bara två studier vågat sig på att testa teorin bland kriminella. Dock kan man 

ifrågasätta huruvida teorin är lika användbar i sammanhang där människor begår brottsliga 

handlingar emedan brottsliga handlingar sällan tycks föregås av en medveten planering (Erez, 

1980). Men detta är egentligen en empirisk fråga och sålunda kommer denna studie att 

utvärdera alla tre komponenterna i teorin – attityd till beteende, subjektiv norm och upplevd 

kontroll av beteende.   

Kontextens betydelse för attityder 

Precis som med andra psykologiska fenomen påverkas även attityder av kontextens betydelse. 

En situations karakteristika kan föranleda människor att modifiera sina attityder eller agera i 

motsats till sina attityder (Calder & Ross, 1973). En aspekt av detta är så kallad reaktivitet 

som inte sällan uppkommer i samband med psykologiska mätningar. Det innebär att när 

människor vet att de tillfrågas om sina attityder i potentiellt känsliga frågor finns det en risk 

för att de anpassar sina svar efter vad de tros förväntas svara (Leary, 1995; Paulhus & Reid, 

1991). Detta gäller särskilt explicita mätningar av attityder. Sålunda är det fördelaktigt att 

inkludera ett implicit mått på attityder i denna studie.  

Implicit mått på attityder 

Greenwald och Banaji (1995) definierade en implicit attityd som en erfarenhetsbaserad 

evaluerande faktor, som utövar ett inflytande på nuvarande situationer utan att personen är 

medveten om den. I sammanhang som rör stereotyper och fördomar har det visat sig fruktbart 

att mäta implicita attityder, då människor sällan vill ge sig till känna med attityder eller åsikter 

som kan anses vara politiskt inkorrekta (Gaertner & Dovidio, 1986; Hewstone, Rubin & 

Williams, 2002). Omfattande forskning har på senare år avslöjat människors tendens att just 

svara på ett socialt önskvärt sätt (Roese & Jamieson, 1993). Tack vare indirekta mätningar av 

attityder som deltagare inte är medvetna om kan dessa attityder ändock identifieras (Fazio, 

Jackson, Dunton & Williams, 1995).  

Ett instrument som på senare år tillämpats flitigt i forskningen är Implicit Association 

Test (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). Testet går ut på att kategorisera två 

uppsättningar av stimuli som presenteras på en datorskärm. Ett exempel på den första 

uppsättningen stimuli kan vara bilder på vita personer eller svarta personer (objektskategorier) 
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medan den andra uppsättningen kan innehålla positiva och negativa attribut 

(attributskategorier). Genom undersökningens gång kommer objektskategorierna (bilder på 

vita eller svarta personer) att kombineras med endera av de två attributskategorierna (positiva 

eller negativa attribut) och dela samma responsknapp. För många vita personer i Amerika 

antas det gå snabbare att kategorisera stimuli i de fall vita ansikten delar responsknapp med 

positiva attribut jämfört med när svarta ansikten delar responsknapp med positiva attribut. 

Skillnaden i reaktionstiden som mäts i millisekunder avslöjar en implicit favorisering 

gentemot endera av de två kombinationerna. I upphovsstudien (Experiment 3; 1998) fann 

forskarna att vita personer är snabbare på att kategorisera namn på vita personer kombinerat 

med positiva ord jämfört med namn på svarta personer med samma kombination, varvid de 

drog slutsatsen att deltagarna hade en positiv implicit attityd till vita personer jämfört med 

svarta personer.  

Ett exempel på hur IAT har använts i en mer tillämpad kontext rapporteras av till 

exempel Gray med kollegor (2004) som lät undersöka pedofilers implicita attityder till sex 

och barn. Traditionellt har många explicita test gått bet på att mäta pedofilers preferenser. I 

denna studie lyckades forskarna emellertid avslöja en stark implicit association mellan sex 

och barn, jämfört med icke-pedofiler som snarare associerade sex med vuxna.  

En annan grupp forskare lät åtalade personer för mord (experimentgruppen) och 

personer dömda för andra brott (kontrollgruppen) genomföra implicita test med å ena sidan 

våldsamma ord och å andra sidan fredsrelaterade ord. En viktig faktor var att samtliga 

försökspersoner fick fylla i en psykopatiskala. Resultaten visade att mördare med höga 

psykopatipoäng uppvisade negativa attityder till våld medan mördare med låga 

psykopatipoäng uppvisade positiva attityder till våld. Denna skillnad fanns inte i 

kontrollgruppen. Inga skillnader fanns heller när det kom till de explicita testen. Förklaringen 

till de låga IAT-poängen hos psykopatiska mördare jämfört med de höga IAT-poängen för 

icke-psykopatiska mördare diskuteras i termer av psykopatiska personers kalla och 

instrumentella natur. Detta att jämföra med icke-psykopatiska personer som känslomässigt 

tenderar att påverkas mycket starkare av en våldshandling (Snowden, Gray, Smith, Morris & 

MacCulloch, 2004).  

Dessa två studier ger vid handen att implicit mått på attityd skiljer sig från explicit mått 

på attityd. Bristen på överlappning mellan de olika attitydmåtten har föranlett forskare att 

ifrågasätta huruvida de mäter samma konstrukt (se t ex Greenwald & Farnham, 2000; Nosek, 

2003). Andra forskare menar att man ska vara försiktig med att dra rigida gränser mellan 
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implicita och explicita attityder, att de mäts på olika sätt och inte alltid korrelerar behöver inte 

betyda att de är skiljda från varandra (Fazio & Ohlson, 2003).  

Single Category-Implicit Association Test (SC-IAT). Även om IAT visat sig vara ett 

användbart instrument för att komma åt känsliga attityder har det inte hindrat forskare att 

vidareutveckla verktyget. Ett exempel är SC-IAT (Single Category-Implicit Association Test; 

Karpinski & Steinman, 2006) som mäter styrkan i associationer hos ett enda attitydobjekt 

istället för två motsatsobjekt som IAT kräver. Detta kan vara fördelaktigt i situationer där en 

attitydobjektskategori saknar en naturlig motsats. I fyra studier fann forskarna att SC-IAT är 

internt konsistent och dessutom resistent mot socialt önskvärda svar (Karpinski & Steinman, 

2006). Det som vidare skiljer SC-IAT från traditionell IAT är påminnelsen om att svara 

snabbare som redan efter 1500 ms uppenbarar sig på skärmen. Syftet med denna funktion är 

att premiera automatiska responser framför medvetna. SC-IAT har också visat sig vara 

lovande som instrument för att mäta attityder till våld hos kriminella vs icke-kriminella 

(Hayder & Paulsson, 2007).  

Statiska faktorer till brott 

För att förstå varför människor begår brott finns en uppsjö av olika förklaringsmodeller. 

Relevanta för denna studie är å ena sidan statiska, d v s oföränderliga faktorer till brott och å 

andra sidan dynamiska, d v s föränderliga faktorer. Exempel på statiska faktorer kan vara 

personlighetsfaktorer såsom impulsivitet och självkontroll. Metcalfe och Mischels (1999) 

distinktion mellan olika kognitiva processer, vilka de benämnde ”hot”-responser och ”cool”-

responser, är ett exempel på en statisk faktor. Utmärkande för ”hot”-responser är egenskaper 

som impulsivitet, emotionell reaktion och spontanitet medan ”cool”-responser ofta involverar 

självkontroll, långsamhet och komplexitet. Dessa processer växelverkar hos individen 

samtidigt och de har olika konsekvenser för vilket beteende vi väljer. Om ”hot”-responserna 

tillåts dominera tenderar vi att ge efter för våra impulser och omvänt om ”cool”-responserna 

dominerar tenderar vi att tänka efter före (Metcalfe & Mischel, 1999).  

Vad har då detta med brottslighet att göra? Processerna har visat sig ha långsiktiga 

konsekvenser för vår sociala och kognitiva anpassning (Ayduk, Rodriguez, Mischel, Shoda & 

Wright, 2006; Baumeister & Heatherton, 1996; Bembenutty & Karabenick, 2004; Mischel, 

Shoda & Peake, 1988). Mot bakgrund av detta är det föga överraskande att forskare funnit att 

även kriminella har svårt att inhibera sin impulsivitet när de får göra dessa test. Men det finns 

också en skillnad på hur olika kriminella responderar på dessa test. Våldsbrottslingar 

rapporteras till exempel ha än svårare att stå emot den omedelbara frestelsen jämfört med 
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icke-våldsbrottslingar (Cherek, Moeller, Dougherty & Rhoades, 1997). Detta skulle kunna 

vara en indikation på deras reaktiva och impulsiva natur. Forskare är nämligen till stor del 

överens om att de flesta våldsbrottslingar inte planerar sina våldsbrott såvida de inte är 

psykopater (Cornell et al., 1996).  

En annan slutsats man kan dra av ovanstående resonemang är att brottslingar i 

allmänhet och våldsbrottslingar i synnerhet till stor del tycks sakna förmågan att utöva 

självkontroll jämfört med ”normala”, välanpassade individer. Detta är exakt vad teoretikerna 

Gottfredsson och Hirschi (1990) avsåg när de lanserade teorin att låg självkontroll utgjorde 

den i särklass starkaste prediktorn till kriminellt beteende. Många studier tenderar att ge stöd 

för dessa forskares teori om självkontroll (Armstrong, 2005; Piquero et al., 2007; Ramoutar & 

Farrington, 2006; Tittle, Ward & Grasmick, 2003; Wright et al., 1999).  

Emellertid kan teorin ifrågasättas då den antyder att brottslighet skulle vara något 

beständigt (Andrews, 1995). Om denna teori stämmer tycks det innebära att mycket lite finns 

att göra för att ändra på kriminellt beteende. Detta är något som socialpsykologer inte skulle 

skriva under på. Med det sagt kommer vi in på dynamiska faktorer till brottslighet. 

Dynamiska faktorer till brott 

Banduras sociala inlärningsteori (1977) gör gällande att givet ett beteende som observeras och 

även belönas – endera direkt eller indirekt – kommer sannolikheten för att detta beteende 

upprepas att öka signifikant jämfört med om ett beteende bestraffas eller inte åtföljs av några 

konsekvenser alls. Sutherland (1992) menade i paritet med Bandura att den viktigaste 

utgångspunkten är att allt beteende – även brottsligt - är inlärt och inlärningen i första hand 

sker från människor som står individen nära. Akers (1985) modifierade denna teori i mer 

behavioristiska termer och ansåg att uppkomsten och vidmakthållandet av brottsligt beteende 

beror på omgivningens reaktioner – vare sig de är positiva eller negativa – som på skilda sätt 

påverkar sannolikheten för att beteendet skall upprepas.  

Att dessa teorier är dynamiska beror på det faktum att även om ett antisocialt beteende 

har lärts in så kan detta beteende läras om. I en del behandlingsprogram som tillämpas av 

Kriminalvården (2007b) utgår man från den premissen. Forskning har också visat att 

behandling tenderar att vara mer gynnsamt för att åstadkomma reduceringar i brottsåterfall 

jämfört med traditionellt hårda bestraffningsmetoder (Andrews et al., 1990).  

Kriminella skript och självuppfattning 

En intressant och närliggande aspekt till social inlärningsteori är termen skript (Schank & 

Abelson, 1977). Det betyder att om någon lär sig ett beteende finns en stor sannolikhet att 
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detta beteende internaliseras hos individen, d v s det blir ett sätt att hantera situationer utan att 

man egentligen behöver reflektera över detta beteende. Annorlunda uttryckt kan man säga att 

beteendet automatiseras. Detta är precis vad Jack Bush (1995) menar i hans slutsatser av 

social inlärningsteori. Bush (1995) förklarar exempelvis att aggressivt beteende är inlärt och 

för våldsbrottslingar deras mest adaptiva förmåga att hantera situationer som för de upplevs 

som hotfulla, stressande och frustrerande. Attityder till våld har på detta sätt format 

tankemönster som dessa personer tenderar att hålla fast vid (Bush, 1995). Om detta stämmer 

kan dessa attityder spegla deras tankesätt utan att de nödvändigtvis är medvetna om det. På så 

sätt kan det vara fördelaktigt att använda ett implicit mått för att försöka komma åt dessa 

attityder och föreställningar.  

PCC-modellen – Psychology of Criminal Conduct 

Huvudsakligen baserad på socialpsykologisk forskning och teoribildning lyfter PCC-modellen 

(The Psychology of Criminal Conduct; Andrews & Bonta, 2003) fram fyra starka riskfaktorer 

till såväl kriminellt beteende som återfall i kriminellt beteende. Dessa är: (1) tidigare 

antisocialt beteende som lett till åtal, (2) antisocialt personlighetsmönster, (3) antisocial 

kognition och (4) antisociala kamrater.  

(1) Tidigare antisocialt beteende. 

Den första faktorn refererar alltså till tidigare kriminella handlingar som lett till åtal. 

Ju längre en kriminell varit kriminell, desto större risk löper denne för att fortsätta vara 

kriminell (Andrews & Bonta, 2003; Mills, Kroner & Hemmati, 2004; Ogloff & Davis, 

2004). Denna faktor avspeglas också i Brå:s statistik som redogjorts för tidigare. Av 

de förbrytare som dömts nio eller fler antal gånger, var återfallsbenägenheten hela 89 

procent (Brå, 2007).  

(2) Antisocialt personlighetsmönster. 

Den andra faktorn handlar om impulsivitet och graden av självkontroll som utlösande 

faktorer. I analogi med tidigare nämnda teorier löper individer med låg grad av 

självkontroll och hög grad av impulsivitet stor risk för att begå eller fortsätta att begå 

brott. Denna faktor är ett exempel på en statisk faktor. 

(3) Antisocial kognition. 

Den tredje faktorn handlar om kognitiva aspekter såsom attityder, mål, värderingar, 

tro, förväntningar och idéer förenliga med ett kriminellt beteende. Positiva attityder till 

kriminalitet skulle till exempel kunna vara en riskfaktor. Detta är dynamiska faktorer 

med möjlighet att förändras (Andrews, 2007). 
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(4) Antisociala kamrater. 

Den fjärde faktorn hänvisar till omgivningen och de eventuella förstärkningar en 

kriminell person riskerar att få av andra kriminella. En parallell kan dras till social 

inlärningsteori. Bara det faktum att de kriminella hålls inspärrade tillsammans med 

andra förbrytare och isolerade från icke-kriminella medför en risk att deras beteende 

skall upprepas.  

De två sista faktorerna – antisocial kognition och antisociala kamrater - är de mest relevanta 

för denna studie. Antisocial kognition utvärderas med hjälp av attityder mätta både med 

implicita och explicita mått medan antisociala kamrater kan sägas vara ekvivalent med 

begreppet subjektiv norm. Om en intagen har många vänner vars bakgrund är kriminell och 

vars attityd till brottslighet är positiv kan det - i termer av social inlärningsteori - vara en 

riskfaktor.  

Föreliggande studie 

Varför är det angeläget att undersöka intagnas attityder till brottslighet med implicita och 

explicita mått? Det finns två viktiga skäl, det första har med en reell problematik att göra och 

det andra avser ett eventuellt bidrag till forskningen. Den reella problematiken bottnar främst i 

den höga brottsåterfallsfrekvensen och de betydande sociala kostnaderna. En ringa minskning 

av brottsåterfallen skulle spara samhället ansenliga kostnader (Godfrey et al., 2002). 

Socialpsykologisk forskning har visat att attityder till brottslighet är relaterade till brottsligt 

och fortsatt brottsligt beteende (Andrews & Bonta, 2003; Mills, Kroner & Hemmati, 2004; 

Ogloff & Davis, 2004). Emellertid är det inte riktigt klart huruvida attityder ska mätas på en 

implicit eller explicit nivå. Mycket talar för att båda mått är förtjänstfulla. Det implicita 

genom dess förmåga att kunna avslöja attityder som måhända inte explicita test förmår (Gray 

et al., 2004; Snowden m fl., 2004). Dessutom det faktum att attityder kan vara internaliserade 

såtillvida att personer kanske inte är medvetna om dess inflytande. Det som talar för de 

explicita måtten är att de dels överlappar med begreppen i teorin om planerat beteende och att 

de är validerade (Mills, Kroner & Hemmati, 2004).  

Vad forskningen anbelangar kan denna studie bidraga med något nytt. Tillämpningen 

av IAT har förvisso i ett par studier redan visat på lovande resultat när det kommit till att mäta 

kriminellas attityder till våld (Snowden, Gray, Smith, Morris & MacCulloch, 2004), 

pedofilers sexuella preferenser (Gray, Brown, MacCulloch, Smith, & Snowden, 2004) eller 

som utvärdering av behandling för aggressiva pojkar (Gollwitzer, Banse, Eisenbach, & 

Naumann, 2007). Emellertid behövs fler empiriska undersökningar med detta mått.  
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Vidare har teorin om planerat beteende visat sig vara lovande i en rad skilda 

sammanhang. Det återstår dock att se hur adekvat den är i sammanhang som involverar 

brottsligt beteende emedan brottsliga handlingar inte alltid tycks föregås av en medveten 

kalkylering (Erez, 1980). Dessutom har bara två studier tidigare försökt att utvärdera teorin i 

forensiska sammanhang varför det finns anledning till åtminstone ännu ett försök.  

Föreliggande studie skall därför ses i ljuset av en reell problematik och vad som kan 

kompletteras till forskningen. Mot bakgrund av ovanstående resonemang formulerades 

följande syfte och mål med denna studie. 

Mål, syfte & hypoteser 

Målet med föreliggande studie är att mäta attityder till brottslighet hos intagna med olika 

kriminella belastningsgrader och med både implicit och explicita mått. Syftet är att dels 

undersöka sambandet mellan attityderna och kriminell belastningsgrad och dels att undersöka 

vilket mätinstrument som bäst kan förklara sambandet med tidigare kriminalitet.  

I denna studie kommer attityder till brottslighet att mätas på två sätt. För det första 

kommer ett implicit mått (SC-IAT) att tillämpas. Valet av detta test motiveras huvudsakligen 

av att testet tidigare visat sig vara resistent mot socialt önskvärda responser och dessutom att 

det möjliggör test av en attitydobjektskategori som saknar en naturlig motpol. För det andra 

kommer attityder att mätas på explicit nivå, detta åstadkoms genom en känslotermometer och 

ett validerat frågeformulär kallat MCAA (Measures of Criminal Attitudes and Associates; 

Mills, Kroner & Hemmati, 2004). MCAA består av två delar där den första delen mäter 

graden av kriminellt umgänge och den andra delen generella attityder till brottslighet.  

Studien har två hypoteser. Den första hypotesen är att intagna med tyngre 

belastningsgrad har positivare attityder – såväl implicit som explicit - till brottslighet. Tung 

belastning manifesteras främst i antal tidigare dömda brott och huvudbrott den intagne dömts 

för. Prediktionen är alltså att det finns ett signifikant samband mellan tidigare brottslighet och 

attityder. Ju fler antal gånger en brottsling dömts för brott och ju grövre brott denne dömts för, 

desto starkare attityder till brottslighet torde den intagne ha. Den andra hypotesen är att SC-

IAT i linje med tidigare forskning (Snowden, Gray, Smith, Morris & MacCulloch, 2004) 

bidrar med att fånga kriminellas attityder i större utsträckning än vad explicita frågeformulär 

förmår. Regressionsanalysen förväntas visa att SC-IAT bidrar med mer förklarad varians 

utöver de traditionella explicita frågeformulären.  
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Metod 

Deltagare 

Denna studie testade intagna från tre anstalter i Skåne, varav två var slutna (Helsingborg och 

Kirseberg) och en öppen (Tygelsjö). Syftet med att testa intagna från dessa tre olika anstalter 

var att skapa en undersökningspopulation med olika kriminella belastningsgrader som ett led i 

att kunna jämföra attityderna. Fångar intagna på Tygelsjö-anstalten (N = 11) hade varierade 

domar, från våldsbrott och tillgreppsbrott till trafik- och ekobrott. Gemensamt var att de flesta 

var långtidsdömda eller befann sig i slutet av sina straff (Kriminalvården, 2007c). På 

Helsingborg-anstalten (N = 27) satt huvudsakligen narkotikamissbrukare och personer dömda 

för narkotikabrott, men de intagna var även dömda för våldsbrott och tillgreppsbrott. 

Kirseberg-anstalten (N = 13) hade jämförelsevis de tyngsta kriminellt belastade, där satt 

främst grova vålds- och tillgreppsbrottslingar dömda flera gånger eller dömda till strängare 

straff såsom livstid.  

Samtliga deltagare (N = 51) var män och deltog frivilligt i studien. Den yngsta personen 

som deltog var 18 år och den äldsta var 64 år, medelåldern låg på 34,5 år och 

standardavvikelsen var 10,7 år. 

Material 

Testerna bestod av två moment: en datorbaserad med SC-IAT och en enkät innehållande tre 

olika frågeformulär. SC-IAT programmerades i programmet E-prime version 1.1, ett program 

utvecklat av Psychology Software Tools, Inc. Det implicita testet genomfördes på fyra 

stycken bärbara datorer. 

Single Category-Implicit Association Test. Forskare som tidigare har använt implicita 

mått för att mäta aggressivt beteende har rekommenderat att använda en träningsvariant innan 

själva experimentet. Detta för att öka reliabiliteten och minska andelen felkällor i det riktiga 

testet (Gollwitzer, Banse, Eisenbach & Naumann, 2007). Därför bestod det implicita testet av 

två moment, en kort träningsvariant som syftade till att deltagarna skulle bekanta sig med 

testet och en som utgjorde det riktiga testet.  Träningstestet bestod av tre kategorier: positiva 

ord såsom söt, negativa ord såsom falsk och tyska bilmärken såsom BMW (se Appendix för 

samtliga ord). Det riktiga testet bestod av en positiv och negativ kategori med nya ord samt en 

attitydobjektskategori bestående av brottsrelaterade ord. De positiva och negativa orden 

översattes från en lista som forskare tidigare rekommenderat (Bellezza, Greenwald & Banaji, 

1986) men modifierades så att orden skulle vara enkla att förstå för målgruppen. De brottsliga 

orden formulerades av författaren och var ämnade att täcka in tre typer av brottsligt beteende: 
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våldsbrott (t ex strypa), tillgreppsbrott (t ex rån) och narkotikabrott (t ex knark). Samtliga 

testord finns också återgivna i Appendix.  

Testet använde en modifierad struktur av SC-IAT. Attitydobjektskategorin med 

brottsliga ord behöll samma plats (högerjusterat) medan attributskategorierna (positiva ord 

och negativa ord) bytte plats efter de första två momenten. Karpinski och Steinman (2006) lät 

istället attributskategorierna vara fixerade och bytte plats på attitydobjektskategorin. 

Anledningen till denna modifikation var för att försöka minimera förvirring hos deltagarna. I 

övrigt använde denna studie exakt samma procedur och teknik som SC-IAT.  

Under testets gång presenterades ord slumpmässigt ur en av de tre kategorierna. Orden 

hade en skev fördelning; i de två första momenten var fördelningen mellan positiva, negativa 

och brottsliga ord 10:7:7. Det innebar att den ena betingelsen hade 58 % av de korrekta medan 

den andra betingelsen hade 42 % av de korrekta svaren. I de två sista momenten var 

fördelningen mellan positiva, negativa och brottsliga ord 7:10:7 vilket innebar omvänt att den 

ena betingelsen motsvarade 42 % av de korrekta svaren medan den andra betingelsen hade 58 

% av de korrekta svaren. Anledningen till denna fördelning är forskarnas rekommendation att 

söka undvika s k responsbias (Karpinski & Steinman, 2006). Varje ord som presenterades på 

skärmen dröjde kvar i 1500 ms. Om inte deltagaren svarade inom denna tidsintervall visades 

uppmaningen ”klicka snabbare” på skärmen under 500 ms. Detta syftade till att inhibera 

medvetna responser och istället premiera automatiska. Varje gång ett ord kategoriserades 

korrekt visades ett grönt ”OK” i 150 ms och varje gång ett ord felkategoriserades 

manifesterades ett rött ”X” i 150 ms. I testet var samtliga ord skrivna med gemener och 

typsnittet var Arial. Ordens färg var svart och bakgrunden var vit.  

Testet bestod sammantaget av fyra moment, två övningsmoment och två testmoment. I 

de första momenten var positiva ord placerade till vänster och dessa ord skulle kategoriseras 

med tangenten ”d”. Till höger var negativa och brottsliga ord placerade och dessa ord skulle 

kategoriseras med tangenten ”k”. I de två sista momenten bytte kategorierna plats så att 

negativa ord återfanns till vänster och kategoriserades med ”d” medan positiva ord och 

brottsliga ord återfanns till höger och kategoriserades med ”k”. Detta moment är själva 

essensen med undersökningen. Att positiva ord delar samma responsknapp som brottsliga ord 

antas skapa en kognitiv dissonans hos deltagarna (Festinger, 1957). Det innebär en mental 

obalans som uppstår till följd av denna kontraintuitiva betingelse. Reaktionstiden i denna 

kategori är därför extra intressanta att beakta. Ju kortare responstid i denna betingelse, desto 

starkare attityd – till brottslighet.  

Teststrukturen såg således ut på följande sätt: 
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1. Block 1 – övningsmoment med 24 ord. Positiva ord var vänsterjusterade och 

kategoriserades med hjälp av tangent ”d”. Negativa och brottsliga ord var 

högerjusterade och kategoriserades med hjälp av tangenten ”k”.  

2. Block 2 – testmoment med 72 ord. Samma struktur som block 1.  

3. Block 3 – övningsmoment med 24 ord. Negativa ord var vänsterjusterade, och 

kategoriserades med hjälp av tangent ”d”. Positiva och brottsliga ord var 

högerjusterade och kategoriserades med hjälp av tangenten ”k”.  

4. Block 4 – testmoment med 72 ord. Samma struktur som block 3.  

Explicita frågeformulär 
Det andra momentet i testproceduren omfattade en enkät med tre olika frågeformulär 

som överlappar med Ajzens tre begrepp i teorin om planerat beteende: attityd till beteende, 

subjektiv norm och upplevd kontroll av beteende. 

Känslotermometer. Det första explicita formuläret bestod av en så kallad 

känslotermometer och var en explicit motsvarighet till orden som användes i SC-IAT. 

Deltagarnas uppgift var att markera hur kallt/negativt eller varmt/positivt de kände för ord 

som rån, misshandla, hota m fl på en skala mellan 0 till 100, där 0 indikerade att de kände 

väldigt kallt/negativt för ordet och 100 varmt/positivt för ordet.  

MCAA del A. Det andra explicita frågeformuläret kallas MCAA (Measures of Criminal 

Attitudes and Associates) och består av två delar, där den första delen mäter grad av 

kriminellt umgänge och den andra delen generella attityder till brottslighet och kriminellt 

umgänge. I del A får deltagarna indikera hur mycket fritid de spenderar med fyra av sina 

närmaste vänner på en fyrgradig skala med följande svarsalternativ: sällan, ibland, ofta, 

nästan alltid. Därefter fick deltagarna besvara fyra frågor rörande dessa vänners kriminella 

bakgrund med svarsalternativen ja eller nej. Första frågan löd: ”Har ’vän A’ någon gång 

begått ett brott?”, andra frågan löd: ”Har ’vän A’ ett kriminellt förflutet?”, tredje frågan löd: 

”Har ’vän A’ suttit i fängelse”? och fjärde frågan löd: ”Har ’vän A’ någon gång försökt 

involvera dig i brott?”. Slutligen fick försökspersoner på en grafisk linje indikera hur de 

uppfattade att sina vänners attityder var positiva eller negativa till brottslighet (”Vilken attityd 

anser du att ’vän A’ har till brottslighet?”). Formuläret utformades av författaren efter 

beskrivning av Mills et al (2004) och modifierades på så sätt att alla sex frågor som handlade 

om varje vän kunde besvaras på samma gång, d v s samtliga frågor ställdes för varje vän i 

sänder. Detta för att undvika förvirring hos deltagarna. Formuläret utformades för att mäta ett 
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av Ajzens (2005) konstrukt – subjektiv norm (till brottslighet). Se Appendix för hela 

formuläret. 

MCAA del B. Detta formulär bestod av 46 items och omfattade generella attityder till 

brottslighet och umgänge, utvecklat av Mills, Kroner och Forth (2002) och översatt till 

svenska av Bäckström (opubl) i samarbete med personal inom kriminalvården. Detta formulär 

mätte explicita attityder till brottslighet fördelat på fyra underskalor: (1) kriminella vänner (α 

= .92), (2) kriminellt berättigande (α = .94), (3) kriminell avsikt (α = .91) och (4) våldsamhet 

(α = .90). Sju av 46 items var negerade i förhållande till de andra frågorna i skalan varvid de 

reverserades. Ett totalindex för samtliga 46 items (α =.96) skapades, liksom index för varje 

subskala. Deltagarna fick på en fyrgradig skala skatta i vilken mån de ansåg att påståendena 

stämmer eller inte stämmer med följande fyrgradiga skala; instämmer inte alls, instämmer 

lite, instämmer delvis och instämmer helt. Exempel på påstående från första subskalan 

(våldsamhet) är ”Någon som gör dig mycket arg förtjänar att bli slagen”, andra subskalan 

(kriminellt berättigande); ”Brist på pengar ska inte stoppa en från att få det man vill”, tredje 

subskalan (kriminell avsikt); ”Om jag hade ett gott skäl skulle jag kunna begå ett brott” och 

fjärde subskalan (kriminella vänner); ”Jag känner mig alltid välkommen bland kriminella”. 

Ett högt index på detta test innebär positiva attityder till kriminalitet.  

Upplevd självförmåga. Det tredje och sista formuläret innehöll 16 items som 

konstruerades av författaren med utgångspunkt från såväl begreppet self-efficacy (Bandura, 

1997) som begreppet upplevd förmåga av kontroll till beteende (Ajzen, 2005). Detta innebar 

således en mätning av graden av upplevd förmåga eller oförmåga samt uppfattad kontroll eller 

brist på kontroll till att utföra ett brottsligt beteende. Påståendena formulerades så att de skulle 

ha ytvaliditet och inte vara för provocerande för deltagarna (se Appendix för hela formuläret). 

Sammantaget bestod formuläret av fyra items hos varje brottskategori; våldsbrott (”När jag är 

riktigt arg är jag fullt kapabel att slå ner någon”), tillgreppsbrott (”Jag kan en del saker som 

skulle kunna vara användbara vid ett inbrott”), narkotikabrott (”Min erfarenhet har fått mig att 

tvivla på min förmåga att utföra knarkbrott i framtiden”) respektive fyra avseende allmän 

brottslighet (”Många åker fast för brott för att de inte är lika skickliga som jag är”). Även 

denna skala var fyrgradig och svarsalternativen var instämmer inte alls, instämmer lite, 

instämmer delvis och instämmer helt. Fyra items reverserades, dessa var item nummer 4, 8, 10 

respektive 15. Reliabilitetsanalysen visade ett Cronbachs Alfa-värde på α =.89. 

Beroende variabler. Det sista momentet i formuläret bestod av ett formulär där intagna 

fick fylla i sin ålder, självrapportera antalet gånger de dömts för brott på en fyrgradig skala 

med följande alternativ: 0-2 gånger, 2-4 gånger, 4-6 gånger och 6 eller fler gånger samt ange 
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vilket brott de satt inne för; våldsbrott, tillgreppsbrott, narkotikabrott, trafikbrott eller annat 

brott.  

Procedur 

Kontakt etablerades med respektive anstaltschef och en intresselista sattes upp vid lämpliga 

avdelningar på varje anstalt. De intagna informerades om att Lunds universitet i samarbete 

med kriminalvården skulle genomföra en studie avseende attityder till kriminalitet.  

På anstalterna bokades ett enskilt testrum dit frivilliga försökspersoner fick komma i 

grupp om fyra. Försöksledaren (undertecknad) presenterade sig och hälsade varje 

försöksperson välkommen. Vid Tygelsjö-anstalten befann sig försöksledaren ensam i rummet 

med de intagna liksom vid Kirseberg-anstalten. Emellertid fanns vårdare och lärare 

tillgängliga strax intill. Vid anstalten i Helsingborg fanns en vårdare med i rummet under hela 

testningen. Undersökningen beskrevs muntligt som ett test av sambandet mellan attityder till 

brottslighet och tidigare brottslighet. Försöksledaren förklarade att testsessionen bestod av två 

moment, ett första som skulle äga rum på datorn och ett andra som handlade om ifyllande av 

skriftliga frågeformulär. Deltagarna instruerades först hur de skulle gå tillväga för att 

genomföra datortestets två moment, träningstestet och sedan testet.  

Därefter informerades de om sin rätt att när som helst avbryta testet, men att deras fulla 

deltagande skulle kompenseras med telefonkort värt 60 kronor per person. Fortsättningsvis 

förklarades det att deras svar var helt anonyma och inte skulle komma kriminalvården till 

kännedom. 

Deltagarna fick först genomföra det implicita testets två moment, först 

träningsuppgiften och sedan det riktiga testet. Efter att det implicita testet var genomfört 

ombads försökspersonerna att fylla i det explicita frågeformuläret. De ombads också fylla i 

sina personnummer med anledning av studiens syfte att undersöka sambandet med tidigare 

brottslighet. Full anonymitet utlovades, men personnumren användes inte i analysen.  

Inför ifyllandet av det explicita frågeformuläret flaggade försöksledaren för att vissa 

frågor eller påståenden kunde uppfattas som provocerande. Anledningen till denna 

information var att deltagarna skulle vara förberedda på det och för att minimera riskerna till 

avbrott.  

Slutligen instruerades deltagarna att svara ärligt och vikten av att fylla i samtliga 

uppgifter accentuerades. När formulären var ifyllda tackade försöksledaren deltagarna för 

deras medverkande och förklarade lite mer utförligt vad det hela gick ut på, eventuella frågor 
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och funderingar å deltagarnas vägnar reddes också ut. Kompensation för deltagandet 

utdelades och hela testsessionen tog ca en halvtimme att genomföra.  

Databearbetning (SC-IAT) 

När det kom till databearbetning följde undertecknade författaren instruktionerna angivna av 

Karpinski och Steinman (2006). På grund av att den snabbare kategoriseringen (”klicka 

snabbare” efter 1500 ms) förväntades leda till större andel felkategoriseringar sattes 

felgränsen till 20 %. Ingen av deltagarna i föreliggande studie hade högre än 20 % 

felmarginal, varför samtliga deltagare inkluderades i analysen. Dessvärre blev en SC-IAT fil 

korrupt på grund av tekniska problem varför det slutgiltiga urvalet bestod av 50 stycken 

personer av 51 möjliga.  

För att utföra beräkningarna användes en modifierad variant av D-score algoritmen 

rekommenderad av Greenwald, Nosek & Banaji (2003) och modifierad av Karpinski och 

Steinman för att passa SC-IAT (2006). Det innebär följande tillvägagångssätt: eftersom block 

1 och block 3 bara var övningsmoment ströks de helt ur analysen. De intressanta värdena var 

de i block 2 respektive block 4. Responser som var för snabba (< 350 ms) eliminerades och 

uteblivna responser (> 1500 ms) eliminerades också. Felaktiga kategoriseringar ersattes med 

medelvärdet inom blocket plus ett straffpåslag med 400 ms i enlighet med praxis (Karpinski 

& Steinman, 2006). Den genomsnittliga responstiden i block 4 (inkongruent betingelse) 

subtraherades sedan från den genomsnittliga responstiden i block 2 (kongruent betingelse). 

Dessa data delades med standardavvikelsen av alla korrekta responser inom block 2 och block 

4. Ju lägre värdet var desto större indikation på mer positiv attityd till brott. 

Resultat 

Hypotes 1 – samband mellan attityd till brottslighet och antal domar 

Studiens första hypotes var att det skulle finnas ett samband mellan attityd till brottslighet och 

kriminell belastningsgrad, d v s dels antalet domar och dels vilket brott de intagna dömts för. I 

undersökningen användes såväl ett implicit mått till attityd som explicita mått till attityder.  

Implicit mått på attityd till brottslighet. För att delvis kunna pröva första hypotesen 

undersöktes först sambandet mellan implicit mått på attityd till brottslighet och antalet gånger 

en intagen dömts för brott. En korrelationsanalys mellan SC-IAT och antalet domar visade 

emellertid att detta samband inte var signifikant (se Tabell 3 sid 22). Det fanns alltså inget 
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statistiskt säkerställt samband med antalet gånger intagna dömts för brott och implicit mått på 

attityder till brottslighet.  

 

Tabell 1. 

Medelvärdesskattningar för SC-IAT. 

Antal domar Block 2 Block 4 Differens 

     M     (SD)     M     (SD) M 

0-2 ggr 761.37 (131.14) 925.65 (141.92) 164.28 

2-4 ggr 722.42  (64.73) 873.61  (89.11) 151.19 

4-6 ggr 799.62 (178.50) 876.34 (142.15) 76.72 

6 el fler ggr 710.58 (104.97) 891.45 (134.81) 180.87 

Totalt 744.73 (121.62) 900.79 (130.00) 156.06 

Note: N = 50. Block 2 avser den kongruenta betingelsen (negativa ord + brottsliga ord). Block 4 avser den 

inkongruenta betingelsen (positiva ord + brottsliga ord).  

Tabell 1 visar att skillnaderna är tämligen små mellan intagna dömda olika antalet 

gånger. Med typ av brott som utfallsmått korrelerar SC-IAT ej signifikant med tillgreppsbrott 

eller narkotikabrott (se Tabell 3). Däremot korrelerar SC-IAT signifikant med trafikbrott, r = 

.304, p < .05 (p = .032) Det innebär att personer som begått trafikbrott tenderar att ha positiv 

implicit attityd till brottslighet. Intressant att notera är att trafikbrott i sin tur korrelerar 

signifikant med tillgreppsbrott, r = .359, p < .05 (p= .010) och narkotikabrott, r = .306, p < .05 

(p = .029). Intagna dömda för trafikbrott tenderar i viss mån att även vara dömda för 

tillgreppsbrott och narkotikabrott. Slutligen identifierades en nära signifikant negativ 

korrelation mellan våldsbrott och implicit attityd till brottslighet, r = -.273, p = .055. Personer 

dömda för våldsbrott tenderade alltså att ha en negativ attityd till brottslighet. Tabell 2 nedan 

redovisar deskriptiv data i utfallsvariabeln typ av brott. 
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Tabell 2 

Antal intagna dömda för typ av brott. 

Typ av brott Antal Procent 

Våldsbrott 20 39% 

Tillgreppsbrott 18  35% 

Narkotikabrott 25 49% 

Trafikbrott 10 20% 

Annat brott 9 18% 

Note: N = 51. Vissa intagna var dömda fler multipla brott. Annat brott avser häleri, ekobrott eller vapenbrott. 

Explicita mått på attityder till brottslighet. Utöver det implicita måttet användes 

explicita mått på attityder. Dessa var känslotermometern, MCAA del A (kriminellt umgänge), 

MCAA del B (attityder till brottslighet och kriminellt umgänge) respektive upplevd 

självförmåga. Nedan redovisas resultaten för vart och ett av de explicita mätinstrumenten.  

Känslotermometern. Inkluderandet av känslotermometern motiverades av att ha en 

direkt explicit motsvarighet till orden som användes i SC-IAT. Som Tabell 3 visar korrelerade 

känslotermometern signifikant med antalet domar, r = .365, p < .01 (p = .009).  

MCAA del A. Efter känslotermometern fick deltagarna skatta hur ofta de umgicks med 

sina vänner och huruvida dessa vänner hade en kriminell bakgrund eller ej. Därutöver fick 

deltagarna skatta i vilken utsträckning de uppfattade att vännernas attityder var positivt eller 

negativt relaterade till brottslighet. För att räkna ut detta statistiskt skapades två viktade 

variabler. Den första variabeln summerade först umgängesfrekvensen för varje vän och 

multiplicerade sedan medelvärdet av varje angiven väns kriminella bakgrund. Dessa data 

summerades för samtliga fyra vänner till en gemensam variabel för umgängesfrekvensen 

multiplicerat med den indikerade kriminella bakgrunden (MCAA-A1). Denna variabel är 

således en indikation på hur ofta en intagen umgås med vänner som har en kriminell bakgrund 

eller inte. En andra variabel skapades där medelvärdet för den sammanlagda 

umgängesfrekvensen för envar av de fyra vännerna multiplicerades med skattningen av 

vännernas attityder till kriminalitet (MCAA-A2). Uttryckt med andra ord illustrerar denna 

variabel dels hur ofta en intagen umgås med fyra av sina närmaste vänner och dels hur positiv 

eller negativ vännernas attityder var till brottslighet. Analysen visade emellertid att ingen av 

dessa variabler korrelerade signifikant med antalet domar eller typ av brott den intagne dömts 
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för. Däremot fanns en nära signifikant trend mellan MCAA-A1 och tillgreppsbrott, r = .227, p 

= .11. Intagna dömda för tillgreppsbrott tenderar således att umgås ofta med vänner vars 

bakgrund är kriminell.  

MCAA del B. Den andra delen av formuläret mätte explicita attityder till brottslighet 

fördelat på fyra underskalor: kriminella vänner (1), kriminellt berättigande (2), kriminell 

avsikt (3) och våldsamhet (4). Emellertid visade det sig att varken totalindex eller någon av de 

fyra underskalorna korrelerade signifikant med antalet gånger en intagen dömts för brott. 

Däremot korrelerade första subskalan, d v s skattningar av kriminella vänner, signifikant med 

tillgreppsbrott, r = .312, p < .05 (p = .026). Personer dömda för tillgreppsbrott tenderade alltså 

att värdera kriminella vänner högt. Därutöver fanns ett nära signifikant samband mellan 

MCAA del B och tillgreppsbrott, r = .262, p = .06. Intagna dömda för tillgreppsbrott 

tenderade alltså att ha en positiv explicit attityd till brottslighet.  

Upplevd självförmåga. Det sista formuläret involverade en skattning av upplevd 

självförmåga av de tre olika brottstyperna tillgreppsbrott, våldsbrott och narkotikabrott samt 

allmän brottslighet. Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan upplevd självförmåga 

och tillgreppsbrott, r =.298, p <.05 (p = .036) (Tabell 3 nedan). Intagna dömda för 

tillgreppsbrott ansåg sig alltså ha förmåga att utföra dessa typer av brott. Vidare fanns två nära 

signifikanta samband mellan upplevd självförmåga och narkotikabrott, r = .247, p = .083, 

liksom mellan upplevd självförmåga och trafikbrott, r = .257, p = .071. Intagna dömda för 

dessa brott tenderade följaktligen att positivt värdera sin förmåga att utföra brott.  

Tabell 3 nedan summerar de redovisade korrelationerna mellan de oberoende 

variablerna (samtliga mätinstrument i studien) och de beroende variablerna (kriminell 

bakgrund).  

Tabell 3.
Korrelationer mellan beroende  och oberoende variabler

r p r p r p r p r p

SC‐IAT (‐0,033 0,822) ‐0,273 0,055 0,162 0,26 (0,2 0,163) 0,304 (*) 0,032

Känslotermometer 0,365 (**) 0,009 (0,056 0,698) (‐0,084 0,564) (‐0,006 0,919) (0,056 0,704)

MCAA‐A1 (0,081 0,573) 0,229 0,107 0,227 0,11 (‐0,023 0,874) (0,106 0,457)

MCAA‐A2 (‐0,07 0,631) (0,055 0,709) 0,167 0,252 (0,032 0,826) (0,083 0,57)

MCAA‐B (0,116 0,416) (0,002 0,992) 0,265 0,06 (0,163 0,253) (0,122 0,392)

Upplevd självförmåga 0,22 0,125 (‐0,074 0,608) 0,298 (*) 0,036 0,247 0,083 0,257 0,071

TrafikbrottAntal domar Våldsbrott Tillgreppsbrott Narkotikabrott

Note: N = 51 för samtliga mätinstrument utom SC-IAT; N = 50. * =. p < .05; ** =  p < .01. Värdena inom 

parentes är de svagaste.  
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Det har tidigare diskuterats huruvida implicita attityder skiljer sig från explicita på basis 

av avsaknad av korrelation. I denna studie visade det sig att det implicita måttet inte 

korrelerade signifikant med något av de explicita formulären överhuvudtaget.  

Sammantaget innebär att resultaten inte är helt i linje med hypotesen. Det fanns inget 

statistiskt signifikant samband mellan antalet dömda brott och implicit attityd till brottslighet. 

Emellertid korrelerade det implicita måttet på attityd till brottslighet med trafikbrott och det 

fanns en nära signifikant negativ relation mellan implicit attitydmått och våldsbrott. 

Trafikbrott korrelerade i sin tur signifikant med både narkotikabrott och tillgreppsbrott. 

Personer dömda för trafikbrott tenderade att vara dömda för narkotika- och tillgreppsbrott.  

Av de explicita instrumenten var endast känslotermometern signifikant relaterad till 

antalet domar, personer som var dömda 6 eller fler gånger hade de mest positiva skattningarna 

av attityderna till brottslighet jämfört med dem som var dömda färre antal gånger. Med 

undantag från en signifikant korrelation mellan subskalan kriminella vänner och 

tillgreppsbrott fanns inget samband mellan skattningarna av kriminella vänner (MCAA del A) 

eller generella attityder till brottslighet (MCAA del B). Slutligen korrelerade upplevd 

självförmåga med tillgreppsbrott, vilket innebar att intagna dömda för tillgreppsbrott upplevde 

att de hade förmåga att utföra dessa brott.  

Hypotes 2 – implicita måttets användbarhet visas i regressionsanalysen 

Den andra hypotesen i studien var att det implicita testet skulle bidra med förklarad varians 

till brottslighet utöver vad de explicita testerna förmådde. För att genomföra denna uträkning 

gjordes en stegvis regressionsanalys. Som illustreras i Tabell 3 ovan visade det sig emellertid 

att det implicita testet inte bidrog signifikant med att förklara en del av variansen. Bland de 

explicita testerna var som tidigare nämnt känslotermometern signifikant, R = 14.4, p = .011 

med ett β-värde på .421. Det innebär mer specifikt att känslotermometern kan förklara 14 % 

av variansen och att för varje värdeenhets ökning i känslotermometern prediceras en ökad 

sannolikhet för antalet dömda brott med .42. Sammantaget visade det sig alltså tvärtemot 

prediktionen att det implicita måttet inte var fullt adekvat som metod i denna studie för att 

förklara sambandet mellan attityder till brottslighet och antalet domar.   
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Diskussion 

Single Category-Implicit Association Test 

Hypotesen att det skulle finnas ett samband mellan tidigare brottslighet och implicit mått på 

attityd till brottslighet gav inte de förväntade resultaten. Prediktionen var att det skulle finnas 

ett samband mellan tidigare brottslighet och implicit attityd till brottslighet. Det fanns inget 

signifikant samband mellan antalet brott de intagna dömts för och implicit attityd till 

brottslighet. Å andra sidan fanns det intressanta resultat när det kom till vilka brott de intagna 

satt inne för, även om de var precis tvärtom till prediktionen. Istället för ett samband med 

grova brott visade det sig att trafikbrott korrelerade signifikant med implicit attityd till 

brottslighet. Intagna dömda för trafikbrott hade följaktligen en positiv implicit attityd till 

brottslighet. Därutöver korrelerade trafikbrott med narkotikabrott och tillgreppsbrott. Personer 

dömda för trafikbrott tenderade att även vara dömda för narkotika- och tillgreppsbrott.  

Hur ska dessa resultat tolkas? Det är naturligtvis svårt att uttala sig om varför just 

trafikbrott korrelerade med det implicita attitydmåttet. Ett allmänt resonemang som kan ligga 

till grund för en förklaring kan hämtas från kognitiva balansteorier. Denna teoribildning 

stipulerar att en person ofta känner sig manad att agera i enlighet med sina attityder (Olson & 

Stone, 2005). Beteende som inte överlappar med attityder kan orsaka en psykologisk spänning 

som människor är motiverade av att reducera (Festinger, 1957; Zanna & Cooper, 1974). Ett 

sätt att åstadkomma detta är just genom att modifiera sin attityd så att denna är konsistent med 

beteendet (Aronson, 1968; Olson & Stone, 2005; Steele, 1988). Om man tänker sig att 

trafikbrott upprepas relativt frekvent ligger det till hands att man som trafikbrottsling kan 

utsättas för situationer som kan ge upphov till kognitiv dissonans. Då blir det svårare att ha en 

attityd som inte är förenlig med det självobserverade beteendet. Om trafikbrott återupprepas 

mer ofta än andra typer av brott kan detta bidra till att man i större utsträckning automatiserat 

en beteendekongruent, d v s en implicit attityd. Emellertid bör denna förklaring betraktas som 

preliminär då det bara kan spekuleras i frekvensen av trafikbrott.  

Hur ska då den nära signifikanta negativa relationen mellan våldsbrott och implicit 

attityd till brottslighet tolkas? Vi kan återknyta till Hirschis och Gottfredsons teori om låg 

självkontroll (1993). Av resultaten att döma kan det spekuleras i att intagna dömda för 

våldsbrott testade i denna studie hade negativa implicita attityder till brottslighet. Att de trots 

det sitter bakom lås och bom kan möjligtvis förklaras av deras impulsiva och reaktiva natur, 

måhända har de inte kunnat lägga band på sin ilska eller vrede när de utförde sitt dåd. 

Tidigare forskning har visat att just våldsbrottslingar tenderar att vara mer impulsiva än såväl 
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vanliga människor som icke-våldsbrottslingar (Ayduk, Rodriguez, Mischel, Shoda & Wright, 

2006; Cherek, Moeller, Dougherty & Rhoades, 1997).  

Hur kan det då komma sig att SC-IAT inte gav det förväntade sambandet med antalet 

domar? Flera faktorer kan ha påverkat detta uteblivna samband. Ett av huvudskälen torde vara 

att denna studie till skillnad från andra valt att fokusera på tre olika typer av brottsliga 

beteenden, varvid effekten kan ha försvagats. Snowden et al (2004) lät istället undersöka 

våldsattityder liksom Gollwitzer med kollegor (2007) fokuserade på aggressivitet. Inför 

genomförandet av denna studie diskuterades huruvida attityder till antingen våldsbrott eller 

tillgreppsbrott skulle undersökas. Å andra sidan skulle detta troligen innebära en mindre 

undersökningspopulation. Dessutom är det ett vedertaget faktum att en brottsling sällan bara 

begått en typ av brottsliga handlingar (Armstrong; 2005; Bush, 1995). Därför valdes fokus 

istället på olika typer av kriminellt beteende för att därmed kunna öka 

undersökningspopulationen. Det är dock högst troligt att detta skett till priset av försvagad 

effekt. En tidigare studie har dessutom visat på svårigheten att särskilja kriminellas attityder 

(Hayder & Paulsson, 2006).  

När detta har sagts ska det också lyftas fram att det pågår en vetenskaplig debatt 

avseende validiteten hos IAT. Forskare har ifrågasätt vad IAT de facto mäter - attityd eller 

familjaritet med ett givet attitydobjekt (Karpinski & Hilton, 2001; Brendl, Markman & 

Messner, 2001)? Forskare menar att den inkongruenta betingelsen är svårare att genomföra 

jämfört med den kongruenta betingelsen varvid deltagare kan skifta sina kriterier för 

bedömningen i de olika testmomenten (Brendl et al, 2001). Den långsammare bedömningen i 

den inkongruenta betingelsen behöver således inte vara resultatet av en faktisk attityd, utan 

kan spegla familjaritet med attityder (Devine, 1989). Med detta sagt kan en alternativ tolkning 

till resultaten genereras. De flesta deltagarna kan ha svarat i enlighet med de attityder som det 

etablerade samhället dikterar. Alla torde veta att brott är fel, och oberoende av det faktum att 

de är intagna kan deras responser reflektera deras bekantskap med detta faktum att brottslighet 

är negativt.  

Ytterligare en tolkning är att det funnits en skillnad i hur de intagna responderat på det 

implicita måttet. Det implicita testet behöver inte nödvändigtvis ha gett utslag hos intagna 

med tyngre kriminell belastningsgrad. Detta på grund av att de möjligen redan har en 

kriminell självbild och explicita attityder. Implicita mått har visat sig vara framgångsrikt för 

att komma åt omedvetna attityder. Men dessa personer kanske inte har omedvetna attityder. 

Det kan finnas en skillnad gentemot yngre brottslingar som istället kan ha en positiv implicit 
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attityd och negativa explicita attityder. De tyngre kriminella kanske inte har något skäl att 

framställa sig själva som politiskt korrekta medan de yngre kanske har det.  

Å andra sidan skulle detta innebära att vissa av deltagarna var kapabla att anpassa sina 

responser. Det implicita måttet använt i denna studie är designat för att vara resistent mot 

dylika svar. Dessutom har forskare visat att när människor försöker anpassa sina svar på ett 

implicit associationstest ökar antalet felkategoriseringar signifikant (Karpinski & Steinman, 

2006). Men i denna studie överskred ingen deltagare felkategoriseringar över gränsen om 20 

%. Följaktligen är det inte troligt att de varit kapabla att anpassa sina attityder. Således har 

alla deltagare haft lika stor chans att få sin implicita attityd avslöjad – vare sig de är erfarna 

kriminella eller mindre erfarna kriminella.   

Theory of planned behavior 

Om vi lämnar diskussionen med det implicita attitydmåttet därhän var ett annat mål med 

studien att utvärdera teorin om planerat beteende. De valda testinstrumenten överlappade med 

de teoretiska begreppen. Attityd till beteende mättes både implicit genom SC-IAT och explicit 

genom känslotermometern respektive MCAA del B; subjektiv norm mättes genom 

skattningen av kriminella vänner (MCAA del A) och begreppet upplevd kontroll av beteende 

mättes genom skattningar av upplevd självförmåga av kriminella handlingar. Bortsett från 

känslotermometern korrelerade varken MCAA del A med antalet domar, eller del B med 

antalet domar. Inte heller korrelerade upplevd självförmåga signifikant med antalet domar. 

Det fanns alltså inget statistiskt säkerställt samband mellan dessa attitydmått och antalet brott. 

Däremot korrelerade upplevd självförmåga signifikant med tillgreppsbrott varvid dess 

användbarhet för just denna brottstyp kan styrkas. Tillgreppsbrottslingar upplevde att de hade 

förmåga att utföra detta brottsliga beteende.  

Därutöver fanns indikationer på signifikanta trender, men de var inte i närheten av så 

starka korrelationer som brukar erhållas (Albarracín, Johnson, Fishbein & Muellerleile, 2001; 

Armitage & Conner, 2001). Det kan å andra sidan ha berott på att begreppen i teorin inte har 

mätts på ett optimalt sätt. Med det sagt kommer vi in på felkällorna i denna studie.  

Kritik av egna studien och förslag på vidare forskning 

Denna studie har huvudsakligen tre brister. En första brist är de svaga utfallsmåtten. Det var 

uppenbart att antalet självrapporterade domar inte var adekvat för att särskilja de intagna på 

gruppnivå. Bättre gick det med de intagnas självrapporteringar av vilka brott de satt inne för. 

Med detta utfallsmått erhölls en handfull intressanta resultat som redogjorts för. Å andra sidan 
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är det i denna typ av tillämpade studie svårt att utgå från andra utfallsmått. Önskvärt hade 

förstås varit att använda kriminalvårdens registerdata. I en nästkommande studie 

rekommenderas att använda dylika data som utfallsmått.  

En andra brist med denna studie är avsaknaden av kontroll av bakgrundsfaktorer. De 

intagna hade förmodligen väsensskilda bakgrundsfaktorer som kan ha inverkat på resultaten 

och dessa kontrollerades inte för. Till exempel kan de ha genomgått behandlingsprogram 

olika länge och detta är bara ett exempel på en möjlig påverkan på resultaten. I en 

nästkommande studie rekommenderas det att kontrollera för fler relevanta bakgrundsfaktorer.  

En tredje brist avser mätningen av begreppen i teorin om planerat beteende, varför det 

är svårt att dra generella slutsatser om teorins användbarhet. Till nästa studie skulle det vara 

fördelaktigt att mer noggrant utforma testen i enlighet med de kriterier Ajzen formulerat 

(2005). Dessutom predicerades beteendet bakåt i denna studie, men teorin är designad att 

predicera beteende framåt. Att predicera framåt kan visa sig vara riktigt värdefullt i en mer 

långsiktig studie. Till exempel skulle ett alternativ vara att använda liknande testinstrument 

för att utvärdera intagnas attityder före, under och efter att de genomgått behandlingsprogram 

för att söka dokumentera skillnader. På så sätt kan behandlingsprogrammens reella effekter 

utvärderas i relation till antalet brottsåterfall. 

Kritisk reflektion 

En annan faktor som kan ha påverkat de intagnas svar är försöksledarens närvaro. Kontextens 

betydelse för människors uttryck av attityder bör inte ringaktas. Det finns anledning att 

resonera att testsituationen med all säkerhet har haft en effekt på mätningen av framför allt de 

explicita attityderna. I egenskap av forskare och icke-kriminell kan deltagarna lätt ha känt sig 

objektifierade på grund av sitt (kriminaliserade) beteende de blivit dömda för. Men det ska 

lyftas fram att denna studie inte på något sätt har försökt objektifiera de intagna. 

Försöksledarens ambition var att alltid förhålla sig professionell och behandla alla intagna 

som människor oberoende av vad de gjort. Att de begått kriminaliserade beteenden behöver 

inte alls vara diagnostiskt för deras identitet. Men testsituationen i vilken det förklarades att de 

intagnas attityder till brottslighet skulle vara föremål för undersökning, kan mycket väl ha 

inverkat på deras inställning till att svara.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visade det sig i denna studie att det implicita måttet inte gav det 

förväntade resultatet när det kom till relationen till antalet brott. Denna studie kom till för att 

tillföra en ny pusselbit till forskningen. Ska attityder till brottslighet mätas på implicit eller 
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explicit nivå? Den frågan kan inte besvaras med denna studie. Å ena sidan finns det skäl att 

tvivla på det implicita måttets fruktbarhet då det inte gav det förväntade resultatet. Å andra 

sidan vore det förhastat att dra slutsatsen att måttet är oanvändbart. Som tidigare diskuterats 

kan flera faktorer ha påverkat det uteblivna sambandet. I en framtida studie skulle det 

förmodligen vara mer gynnsamt att mäta en typ av kriminellt beteende, såsom tillgreppsbrott. 

En variant av det upplägg som andra forskare haft skulle också kunna vara ett alternativ. Till 

exempel använde Gollwitzer et al (2007) en variant av IAT och kombinerade aggressivitet 

med självbild för att undersöka aggressiva pojkars attityder före, under och efter 

behandlingsprogram. Det är studier av dessa typer som behöver följas upp där såväl 

behandlingsprogram som de psykologiska testinstrumenten kan utvärderas.  
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Appendix 

SC-IAT ord träningsuppgift 

Positiva ord Negativa ord Tyska bilar 
Glad Arg Audi 
Uppåt Ledsen BMW 
Varm Sur Mercedes 
Trevlig Ful Volkswagen 
Öppen Knepig Porsche 
Snygg Besvärlig Opel 
Läcker Falsk Daimler 
Söt Dum  
Fin Elak  
Härlig Snål  
 

SC-IAT ord testord 

Positiva ord Negativa ord Brottsliga ord 
Lycka Sorg Rån 
Kärlek Cancer Inbrott 
Glad Katastrof Misshandel 
Fredlig Insekt Hota 
Seger Fattig Knark 
Skratta Sjuk Strypa 
Blomma Ful Droger 
Vän Ledsen  
Hälsa Elände  
Tur Lida  
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Känslotermometer 

Instruktioner: Nu skulle jag vilja veta vad du känner inför vissa ord. Skalan går från 0 till 100 och du 
svarar genom att markera med ett kryss (X) någonstans på linjen. Ju mer positivt/varmt du känner 
inför ordet desto högre markering gör du och ju mer negativt/kallt du känner desto lägre markering gör 
du. 

Exempel: 

Kallt/Negativt    Varmt/Positivt 

Mercedes 

0____________________________________x_________________100 

 

Här börjar testet 

Kallt/Negativt    Varmt/Positivt 

Rån 

0_____________________________________________________100 

    

Inbrott 

0_____________________________________________________100 

 

Misshandel 

0_____________________________________________________100 

 

Hota 

0_____________________________________________________100 

 

Knark 

0_____________________________________________________100 

 

Strypa 

0_____________________________________________________100 

 

Droger 

0_____________________________________________________100 
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Ditt umgänge 

Instruktioner: Detta formulär handlar om dina fyra närmaste vänner. Vänligen svara på nedanstående 
frågor genom att markera med ett kryss (X). På fråga 5 sätter du ett kryss någonstans på linjen.  

Hur ofta umgås du med ”Vän A”?  

Vän A Sällan Ibland Ofta Nästan alltid 

                                   
1.  Har ”Vän A” någon gång begått ett brott? 

Ja Nej  
2.  Har ”Vän A” ett kriminellt förflutet? 

Ja  Nej  
3 
 

Har ”Vän A” suttit i fängelse? 
Ja  Nej  

4.  Har ”Vän A” någon gång försökt involvera dig i ett brott? 
Ja  Nej  

 

5. Vilken attityd anser du att ”Vän A” har till brottslighet? Sätt ett kryss (X) någonstans på linjen. 

Negativ attityd_____________________________________________________Positiv attityd  

                      

Hur ofta umgås du med ”Vän B”?  

Vän B Sällan Ibland Ofta Nästan alltid 

                                   
1.  Har ”Vän B” någon gång begått ett brott? 

Ja Nej  
2.  Har ”Vän B” ett kriminellt förflutet? 

Ja  Nej  
3 
 

Har ”Vän B” suttit i fängelse? 
Ja  Nej  

4.  Har ”Vän B” någon gång försökt involvera dig i ett brott? 
Ja  Nej  

 

5. Vilken attityd anser du att ”Vän B” har till brottslighet? Sätt ett kryss (X) någonstans på linjen. 

Negativ attityd_____________________________________________________Positiv attityd  

 

Hur ofta umgås du med ”Vän C”?  

Vän C Sällan Ibland Ofta Nästan alltid 

                                   
1.  Har ”Vän C” någon gång begått ett brott? 

Ja Nej  
2.  Har ”Vän C” ett kriminellt förflutet? 

Ja  Nej  
3 
 

Har ”Vän C” suttit i fängelse? 
Ja  Nej  

4.  Har ”Vän C” någon gång försökt involvera dig i ett brott? 
Ja  Nej  

 

5. Vilken attityd anser du att ”Vän C” har till brottslighet? Sätt ett kryss (X) någonstans på linjen. 

Negativ attityd_____________________________________________________Positiv attityd  
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Hur ofta umgås du med ”Vän D”?  

Vän D Sällan Ibland Ofta Nästan alltid 

                                  
1.  Har ”Vän D” någon gång begått ett brott? 

Ja Nej  
2.  Har ”Vän D” ett kriminellt förflutet? 

Ja  Nej  
3 
 

Har ”Vän D” suttit i fängelse? 
Ja  Nej  

4.  Har ”Vän D” någon gång försökt involvera dig i ett brott? 
Ja  Nej  

 

5. Vilken attityd anser du att ”Vän D” har till brottslighet? Sätt ett kryss (X) någonstans på linjen. 

Negativ attityd_____________________________________________________Positiv attityd  
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Upplevd självförmåga 

Instruktioner: Nedan följer ett antal påståenden som handlar om hur människor upplever sin förmåga i 
brottsliga sammanhang. Läs igenom påståendena ett i taget och sätt ett kryss (X) i någon av rutorna 
som du upplever stämmer överens. Fundera inte för länge på varje fråga, utan svara spontant.  

  Påstående Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

1. Jag skulle kunna genomföra en narkotikaaffär.  

2. 
Jag kan en del saker som skulle kunna vara användbara vid 
ett inbrott. 

       

3. När jag är riktigt arg är jag fullt kapabel att slå ner någon.        

4. 
Min erfarenhet har fått mig att tvivla på min förmåga att utföra 
knarkbrott i framtiden. 

       

5. Att leva på kriminalitet skulle vara ganska lätt för mig. 
 

       

6. 
Jag tror att jag vet hur jag ska lyckas sälja knark utan att åka 
fast. 

       

7. 
Polisen är inte tillräckligt bra, så skulle jag göra något brottsligt 
skulle jag säkert komma undan. 

       

8. 
Om jag slår en person beror det på att jag inte kan kontrollera 
min vrede. 

       

9. 
Många åker fast för brott för att de inte är lika skickliga som jag 
är. 

       

10. Jag tror inte längre jag är kapabel till att klubba ner någon.        

11. Om folk vill stjäla saker ska de vända sig till mig.        

12. 
De erfarenheter jag fått skulle hjälpa mig om jag ville 
genomföra en stöld eller ett rån. 

       

13. Jag känner att jag har kontroll när jag begår ett brott. 
 

       

14. Om någon provocerar mig starkt slår jag ner den personen.        

15. 
Jag tror att jag förstått att jag inte kommer att klara av att 
utföra narkotikabrott i framtiden. 

       

16. 
Om jag skulle behöva stjäla något så skulle jag nog lyckas 
med det. 
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Personliga uppgifter 

Till sist skulle jag vilja veta lite mer om dig. Vänligen fyll i nedanstående uppgifter genom att markera 
med ett kryss (X) i någon av rutorna.  

 

Ålder: ________ år 

 

1. Hur många gånger har du dömts till fängelse, intensivövervakning eller skyddstillsyn?  

                                         

0-2 gånger 2-4 gånger 4-6 gånger  6 eller fler gånger 

 

2. Ange vilket brott du sitter inne för (du kan kryssa flera):   

       

Våldsbrott  Tillgreppsbrott  Narkotikabrott  Trafikbrott 

  (rån, stöld, inbrott) 

 

Om annat brott, ange vilket: _____________________ 

 

Stort Tack för din medverkan! 
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