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Aggressivitet och kriminalitet 
är inlärda beteenden  

 

 
Förekomsten av uppförandeproblem, 
aggressivitet och våld ökar i samhället. På 
senare tid är det framförallt rån, våldtäkter 
och det ökande våldet i skolorna som har 
uppmärksammats. En ständigt lika aktuell 
fråga är hur vi ska bemöta dessa problem?  
Kan vi rentav förhindra det hela? Nutida 
forskning kan idag visa på verksamma 
strategier och metoder. 

 
Att lära aggressiva barn och ungdomar 
sociala alternativ är temat i en bok av 
professor Arnold P Goldstein som nu finns 
på svenska. ART - Aggression Replacement 
Training ”En multimodal metod för att ge 
aggressiva barn och ungdomar sociala alternativ” 
(KM-förlaget). Professor Goldstein, som 
sorgsamt avled i början av 2002, ägnade hela 
sitt liv åt forskning och arbete med barn och 
vuxna som är aggressiva och kriminella. 
Metoderna och det synsätt han förfäktade 
börjar glädjande nog slå rot i Sverige.  
 
Aggressivitet är inlärt 
Utgångspunkten i ART är att aggressivitet i 
huvudsak är ett inlärt beteende. För en del 
barn och ungdomar har det lärts in tidigt, 
övats upp under många år och blivit rikligt 
belönat. Forskning visar att aggressivt 
beteende är ett stabilt beteende som är 
mycket svårt att förändra. Många barn har 
lärt sig aggressivitet via modellinlärning och 
själva funnit att det ofta är framgångsrikt. 
Inlärning av aggression sker framförallt i 
hemmet, via massmedia,” ute på gatan” och 
i skolan. Den massiva exponeringen av våld 
på TV, video och dataspel bidrar i hög grad 
till inlärningen och användandet av 
aggressivt beteende.  
 
Inlärningen startar tidigt 
Förvisso är en del barn mer biologiskt 
sårbara för en antisocial utveckling, men 
aggression börjar emellertid oftast med 
negativt och tvingande samspel mellan 
föräldrarna och barnet. Vissa barn växer upp 
med föräldrar som själva använder och löser 
konflikter med aggression. Barnet utvecklar 

påstridiga beteendemönster som de sedan 
använder utanför familjen mot kamrater och 
lärare. En del av dessa barn leker aggressiva 
lekar med likasinnade kamrater. De kommer 
att tillbringa tusentals timmar framför 
aggressiva videospel och TV-program. De 
kommer med all säkerhet att senare tillhöra 
en asocial och aggressiv grupp. 
 
En utbredd myt 
En vanlig syn är annars att aggressivitet är en 
medfödd drift, en psykisk energi som måste 
få komma till uttryck och ventileras annars 
exploderar man. Detta är en mycket spridd 
uppfattning som dock saknar 
forskningsstöd. Förhållandet verkar istället 
vara det omvända och effekten den 
motsatta: uppmuntrar man aggressivitet ökar 
den istället för att minska.   
 
Djupgående färdighetsbrister 
Asociala och aggressiva ungdomar har en 
repertoar av beteenden som skapar stora 
problem både för dem själva och 
omgivningen. Den som är aggressiv saknar 
som regel viktiga sociala färdigheter som är 
nödvändiga för att fungera tillsammans med 
andra. Om vi vill förhindra framtida våld 
och kriminalitet måste vi ersätta det asociala 
tänkandet, de kriminella värderingarna och 
det kriminella beteendet med sociala 
alternativ.  
 
Dålig prognos 
Det råder ett mycket starkt samband mellan 
tidiga uppförandeproblem och senare 
kriminalitet. Aggressivt beteende lärs in och 
formas under uppväxten, och för dem som 
debuterar tidigt i brott är prognosen mycket 
dålig om de inte får ordentlig hjälp. Det är 
med andra ord viktigt att så tidigt som 
möjligt bryta länken till framtida kriminalitet. 
Utvecklingsvägar och riskfaktorer som leder 
till kriminalitet är vid det här laget väl kända.  
 
Kunskap finns 
Det är en mycket svår uppgift att förändra 
aggressivitet och återanpassa kriminella 
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ungdomar. Vissa metoder har t.o.m. visat sig 
vara rent olämpliga att använda på denna 
grupp. Forskningen kan idag peka ut vad 
som utmärker verksam behandling. Det 
finns effektiva program och metoder men 
dessa används tyvärr inte i någon större 
utsträckning. Problemet är inte, som man 
kanske skulle kunna tro, att det råder brist på 
kunskap. Kruxet är att denna kunskap länge 
har ignorerats 
 
A.R.T – en mångsidig metod 
Aggressivitet har komplexa orsaker och är 
på en och samma gång ett socialt, 
beteendemässigt, kognitivt och emotionellt 
fenomen. Därför behöver även effektiva 
åtgärder sättas in på bred front och rikta sig 
till alla dessa komponenter. 
 
Aggression Replacement Training (ART) är en så 
kallad multimodal metod som består av tre 
fristående men kompletterande metoder 
som riktar sig till människans alla 
responskanaler: motorik, språk, kognitioner, 
fysiologi och emotioner. Den interpersonella 
färdighetsträningen riktar sig till beteendet, 
ilskekontrollträningen till starka känslor och 
träningen i moraliskt resonerande riktar sig till 
tankesätt och värderingar. 
  
Den här formen av kognitiv beteendeterapi 
(KBT) som ART representerar är inte precis 
någon modefluga, utan resultatet av 
decennier av forskning och utveckling. Vi 
har länge saknat effektiva 
behandlingsmetoder för utagerande barn 
och ungdomar. I princip alla verksamma 
metoder för denna grupp utgår från KBT. 
ART framstår idag som ett av de mest 
lovande angreppssätten. 
 
Arbeta förebyggande 
ART används på många platser världen över, 
i Sverige ännu så länge i blygsam omfattning. 
Att boken nu finns på svenska bör 

underlätta spridningen och användningen av 
ART. Metoderna som ingår borde användas 
mer generellt och kanske framförallt i 
förebyggande syfte. Forskningen visar 
nämligen att grovt våld växer fram ur mer 
oförmärkta former av aggression. Därför är 
det viktigt att förhindra att barn utvecklar 
allvarligare former av aggressivitet. Vill vi 
komma åt vådlig aggressivitet måste vi 
reagera på dess tidiga förlöpare. Faktorer i 
familjen spelar stor roll i utvecklingen och 
vidmakthållandet av asocialt beteende. 
I ART träningen bör man därför involvera 
viktiga människor i ungdomarnas liv, i första 
hand familjemedlemmar och kamrater. 
 
Aggressivt beteende är möjligt att 
förändra 
En central tes i boken är att aggressivitet är 
ett inlärt beteende som är mycket svårt att 
förändra, beroende på att det har lärts in 
tidigt, ofta kommit till användning, sällan 
blivit bestraffat och fungerat förhållandevis 
bra. Därtill vet många aggressiva ungdomar 
inte heller vad de ska göra istället. De saknar 
i mångt och mycket basala färdigheter som 
behövs för att leva ett tillfredsställande 
socialt liv. Boken beskriver ingående hur 
aggressivt beteende lärs in samt hur man kan 
arbeta för att lära aggressiva unga människor 
sociala alternativ. Det är dock inte bara 
aggressiva ungdomar som kan ha nytta av 
den här typen av behandling, även blyga och 
tillbakadragna barn med färdighetsbrister har 
lika stor behållning av träningen.   
ART är en metod som lär barn och 
ungdomar vad de behöver kunna för att 
tackla svåra situationer och hävda sina 
behov utan att behöva tillgripa aggressivitet 
och våld. Ju tidigare detta sker desto bättre. 
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