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SAMMANFATTNING 

 Tusentals barn och ungdomar är årligen inskrivna i någon form av 
öppenvårdsinsats under den kommunala socialtjänstens regi. Kunskapen om 
denna del av socialtjänstens verksamhet är otillräcklig, och mer kunskap behövs 
om såväl omfattning, innehåll och resultat. Denna studies syfte är att undersöka 
och belysa öppenvårdsverksamheten Y:s innehåll, det vill säga hur behandlingen 
vid denna är utformad och bedrivs, utifrån personalens och ungdomarnas 
perspektiv. Studien är av kvalitativ karaktär, och resultaten bygger på intervjuer 
som fokuserar på de teorier, metoder och behandlingsprinciper som enligt 
personalens berättelser vägleder arbetet, samt ungdomarnas upplevelser av den 
behandling som bedrivs. Studiens tolkningsram belyser förutsättningar vilka 
ligger till grund för framgångsrik behandling. Viktiga principer för att matcha 
ungdomen till rätt behandlingsform, behandlingsintegritet, faktorer för varaktiga 
beteendeförändringar, behandlaregenskaper samt evidens och utvärdering är 
centrala teman i tolkningsramen. Utifrån tolkningsramen, vilken utgår ifrån ett 
kognitivt-behavioristiskt perspektiv, undersöks även vilka förutsättningar, positiva 
såväl som negativa, som framträder när det gäller att kunna upprätthålla en 
professionell behandling på Y. Resultatet antyder att verksamheten skulle vinna 
på att upprätta och tydliggöra struktur och rutiner över verksamheten och 
innehållet i den behandling som bedrivs. Tydligare formulering av uppdrag och 
mål skulle bidra till effektivare behandling och kortare behandlingstider, vilket 
personalen uttrycker en önskan om. Behandlingen fokuserar mycket på att stärka 
ungdomens sociala relationer och att mobilisera dess privata och professionella 
nätverk. Resultatet visar att Y har en bred behandlingsinriktning med strävan efter 
att skapa skyddande faktorer, vilka fokuseras på många riskområden i ungdomens 
sociala problematik. Den terapeutiska alliansen mellan personal och ungdomar 
framstår som exceptionellt god, och ungdomarna är nöjda med, och känner sig 
tillräckligt delaktiga i sin behandlingsplanering. Ungdomarna anser sig få hjälp 
och stöd av personalen på Y och tycker sig må bättre än innan inskrivningen. 
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ABSTRACT 

 Thousands of children and adolescents are every year included in some form of 
non-institutional care provided by the local social service. The knowledge about 
this part of the social service activity is inadequate, and more knowledge about 
extent, contents and result is needed. The purpose of this study is to investigate 
and illustrate the open community-program Y´s content, according to how the 
treatment is designed and executed in view of personnel and adolescents. The 
approach of the study is qualitative and the results are collected through 
interviews. Theories, methods and treatment principals, which according to the 
personnel guides their work, together with the adolescents conception of their 
treatment provides the result of the study. The theoretical frame illustrates 
requirements of successful treatment: important principals for matching, treatment 
fidelity, factors for lasting behavioural change, quality of personnel along with 
evidence-based social work and evaluation are central themes. From the 
theoretical frame, which is guided by a cognitive-behaviouristic perspective, there 
are both positive and negative conditions for a professional care on Y examined. 
The result indicates that the activity would gain benefit by establishing and 
clarifying the structure, routines and treatment content. A clarification of 
formulation according commission and aims would generate a more effective 
treatment and would shorten the period of treatment. The personnel express this 
as desirable. The focus of the treatment is to strengthen the adolescent’s social 
relations and to mobilise their private and professional network. The study shows 
that the Y-treatment is wide with ambition to create protective factors, which 
focuses on many risky areas in the adolescent’s social complex of problems. The 
therapeutic alliance between personnel and adolescents appear as exceptional. The 
adolescents are satisfied and consider their participation in the planning of the 
treatment as enough. The adolescents mean that they get help and support from 
the personnel at Y, and consider their well-being higher than before the 
admission.  
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Introduktion 
Hemmaplanslösningar, strukturerad öppenvård, råd och stöd, förebyggande verksamhet och 
öppenvårdsinsatser är alla definitioner på olika sorters verksamheter som samlas under 
begreppet ”öppna insatser” (Forkby, 2006:9). Dessa innefattar ett brett spektrum av insatser. 
Från förebyggande insatser i ett tidigt skede, till behandling av individer med påtaglig 
problematik, och allra ytterst som ersättning för vård utom hemmet (a.a.). Under de senaste 
10–15 åren har det skett en påtaglig utbyggnad av denna typ av verksamhet i Sveriges 
kommuner. Anledningen till detta kan härledas från en växande kritik gentemot 
institutionsvårdens innehåll och effekter, samt ökande kommunala kostnader för densamma. 
Idag är det mycket vanligt att man i Sveriges kommuner har en tydlig strävan mot att med 
utgångspunkt i egna resurser kunna erbjuda öppenvårdsinsatser (Forkby 2006:7). Forkby 
(2006:3) påtalar dock att ”Kunskapen om denna nya del av socialtjänstens verksamhet är 
otillräcklig.” och ”Mer kunskap behövs om såväl omfattning, innehåll och resultat” (a.a.). 
 
Socialstyrelsens (2006:29-30) statistik visar att det den 1 november 2005 fanns 28 500 barn 
och unga som deltog i någon form av öppenvårdsinsats. Under år 2005 var det 8000 barn och 
unga som deltog i någon form av strukturerat öppenvårdsprogram (a.a.). Andreassen 
(2003:121) skriver att ungdomar som omhändertas av socialtjänsten och placeras i åtgärder på 
grund av beteendeproblem bör kunna garanteras insatser som med största sannolikhet bidrar 
till en positiv utveckling för ungdomen. Ur både ett professionellt och etiskt perspektiv är 
därför den viktigaste frågan vilka effekter behandlingen ger (a.a.). Forkby (2006:9) har på 
uppdrag av socialstyrelsen kartlagt utbudet av öppenvårdsinsatser i Svenska kommuner. Han 
fann att många av landets öppenvårdsverksamheter är opreciserade i sitt innehåll. Detta är 
problematiskt då allmänt hållna idéer och antaganden kan komma att styra 
verksamhetsutvecklingen istället för teoretiska och vetenskapliga grunder (a.a.). Andreassen 
(2003:182) menar att många institutioner själva utvecklar behandlingsmodeller som inte kan 
härledas från existerande teoretiska metoder, utan snarare kan ses som en blandning av flera 
teorier och behandlingsmetoder. Vissa har till och med svårt att konkret beskriva den modell 
de utger sig för att arbeta efter. Sådana förhållanden försvårar utvärdering och 
effektbedömning (a.a.). 
 
Evidensbaserat socialt arbete innebär enligt Tengvald (2003:27) en strävan efter att använda 
metoder baserade på empirisk kunskap om dess verkan. På lokal nivå kan detta innebära en 
kontinuerlig och dokumenterad uppföljning av hur den egna verksamheten fungerar. 
Verksamhetens funktionssätt och resultat bör synliggöras för att utgöra underlag för 
förbättringsinsatser och verksamhetsutveckling (a.a.). Föreliggande uppsats är genomförd i 
enlighet med ett uppdrag av socialtjänsten i en mindre kommun i Sverige, vilket innebär att 
undersöka öppenvårdsverksamheten Y för att synliggöra hur behandlingen är utformad och 
bedrivs, samt ge förslag på förändringar som kan vidareutveckla verksamheten. Y är en öppen 
strukturerad verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 13-20 år. Det är en frivillig 
insats via socialtjänstens Individ- och familjeomsorg och behovet av detta bistånd bedöms 
enligt SoL av handläggande socialsekreterare. Verksamheten bedrivs i en lägenhet i en 
kommun med c:a 10 000 invånare i mellersta Sverige. Verksamheten startade som ett projekt 
1999, och är permanentad sedan 2001. Målgruppen är ungdomar med en social problematik, 
destruktiv livsstil eller som ligger i riskzonen för att utveckla detta. Skolk, snatteri, utagerande 
beteende och kriminalitet är några av anledningarna till att ungdomarna skrivs in på Y. 
Målsättningen med verksamheten är finnas som en extra resurs genom att ge stöd och hjälp 
för att bryta ungdomarnas negativa utveckling i ett tidigt stadium, och stödja dem i en 
normalisering av vardagslivet, att de ska erhålla färdigheter för att leva ett gott liv samt delta i 



 

 5 

utbildning eller ha en egen försörjning. Personalen skall arbeta med ungdomens familj och 
övriga personliga nätverk i syfte att mobilisera detta till ungdomens fördel. Även samarbete 
med andra för ungdomen viktiga aktörer i det professionella nätverket så som skola, 
socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt arbetsmarknadsenheten en viktig del i arbetet. 

Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån intervjuer med verksamhetens personal belysa den teoretiska 
förankring och de arbetsmetoder som råder. Studien syftar även till att undersöka hur 
inskrivna ungdomar uppfattar och beskriver behandling och behandlingspersonal. Syftet 
konkretiseras genom följande frågeställningar: 
 

1. Vilka principer, teorier och metoder vägleder behandlingsarbetet, enligt 
personalens beskrivningar? 

2. På vilket sätt beskriver personalen verksamheten i termer av behandling 
och behandlaregenskaper? 

3. På vilket sätt beskriver ungdomarna som deltagare i verksamheten sin 
uppfattning av behandlingen och behandlaregenskaper? 

4. Vilka förutsättningar, positiva såväl som negativa, framträder när det gäller 
att kunna upprätthålla en professionell behandling? 

Behandlingsarbetets förutsättningar 
Ett antisocialt beteende kan vara en mycket ihållande problematik som ofta även kantas av 
inlärningssvårigheter och destruktiva kamratkretsar. Denna problematik leder ofta till sociala 
konsekvenser och svårigheter som drabbar de unga och deras omgivning på många olika sätt. 
Det är på grund av detta angeläget att undersöka vilka behandlingsalternativ som är anpassade 
till, och har positiv effekt på ungdomar med dessa problem (Armelius och Fransson 
1996:307). Studier har påvisat stora skillnader gällande effekter av olika behandlingar för 
ungdomar med beteendeproblem. Detta kan bero på egenskaper hos ungdomarna men även på 
behandlingsinnehåll, miljö, struktur, omgivning och andra faktorer (Andreassen, 2003:179). 
Enligt Holmqvist m.fl. (2005:9) har behandlingsvariabler visat sig ha större betydelse för 
resultatet än variabler som härrör från klienten (a.a.). Vidare tar författarna upp övergripande 
faktorer som är viktiga för att behandlingsarbetet med antisociala ungdomar ska nå framgång 
och menar att behandling i samhällsmiljö är att föredra framför institutionsbehandling (a.a.). 
Andershed och Andershed (2005:221) påpekar dock att anledningen till att öppenvård ofta 
visar bättre resultat än institutionsbehandling delvis kan bero på graden av problembeteende 
är mindre hos ungdomar inom denna verksamhet (a.a.). Man tar även enligt Andreassen 
(2003:125) ofta för givet att öppenvård nära samhället är mer effektiv än institutionsplacering. 
Faktum är att ”felmatchad” behandling fungerar negativt oavsett vilken miljö ungdomen 
befinner sig i. Studier visar dock att den optimala kombinationen är ”rätt” anpassad 
behandling i samhällsmiljö, vilket visat sig ge de bästa resultaten (a.a.). Holmqvist, m.fl. 
(2005:9) anser vidare att multimodala program som är färdighetsorienterade bör användas i 
kombination med kognitiva och beteendeterapeutiska metoder för att nå behandlingsframgång 
(a.a.). Detta stöds även av Andreassen (2003:194) och Armelius och Fransson (1996:306) 
som skriver att ett flertal studier visat att kombinationen av flera metoder är effektivast när det 
gäller behandlingsmetoder för ungdomar med antisocial problematik, då tillgång och 
tillämpning av flera metoder täcker ungdomarnas behov bättre (a.a.). Ytterligare en faktor för 
att nå behandlingsframgång är enligt Holmqvist m.fl. (2005:9) att bibehålla en 
programintegritet, där man arbetar efter, och håller sig till en bestämd behandlingsmodell 
(a.a.). I det följande avsnittet kommer flera olika faktorer som har inverkan på ett 
framgångsrikt behandlingsarbete behandlas. Till en början avhandlas ett urval av teorier och 
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metoder som visat sig effektiva som grund för utformningen av behandlingsarbete med 
antisociala ungdomar. Därefter beskrivs i texten vad forskning har påvisat som viktiga 
principer för att nå ökad behandlingseffektivitet, behandlingsintegritet och terapeutisk allians, 
samt faktorer att arbeta efter för att underbygga varaktiga beteendeförändringar. Slutligen 
behandlas ett avsnitt om utvärdering och evidensbaserat socialt arbete. 

Teori och metod i behandlingsarbete 
Andreassen (2003:181) skriver att den teoretiska grunden i en verksamhet ska vara 
utgångspunkt för den behandling och de metoder som används. Den ska även spegla 
personalens åsikter om vad som är verksamt att arbeta efter när det gäller ungdomar med 
beteendeproblem. Andreassen hävdar att program som har en tydlig teoretisk grund, 
oberoende vilken, visar i genomsnitt fem gånger bättre resultat än de som saknar detta (a.a.). 
Det har visat sig att den teoretiska inriktningen kan skilja sig mycket åt mellan olika 
verksamheter. Vissa har en tydlig grund att stå på, medan vissa inte baserar sitt arbete på 
någon teori överhuvudtaget (Andreassen, 2003:181). För att det ska vara möjligt att utvärdera 
en verksamhet och kunna dra slutsatser om behandlingseffektivitet är det mycket viktigt att 
man först bedömer vilka teorier och metoder som verksamheten bygger på (Andreassen, 
2003:182). Enligt Andreassen (2003:55-56) finns fyra viktigare inriktningar vid 
institutionsbehandling; Beteendeinriktat, som fokuserar kring barnets problembeteende och 
vad som upprätthåller detta, Ungdomskulturellt, som betonar att kamratpåverkan är mer 
inflytelserik än behandlingspersonalens, Psykopedagogiskt, betonar vikten av att återinlära 
effektivare sätt att agera med hjälp av samhället och familjens engagemang, och 
Psykodynamiskt angreppssätt, som anser att ungdomarnas problembeteende beror på 
störningar i de tidiga uppväxtåren (a.a.). 

Kognitiva-behavioristiska teorier 
Kognitiva och behavioristiska teorier utgår från att merparten av vårt beteende är inlärt 
(Payne, 2002:164). I och med detta är det också möjligt att lära in nya beteenden som passar 
våra behov, och som kan ersätta tidigare beteenden om dessa orsakat oss problem av något 
slag. Payne (2002:172) skriver att ”De huvudsakliga målen för ett behavioristiskt socialt 
arbete är fler önskade beteenden och färre oönskade beteenden”. Passer och Smith (2004:8) 
beskriver att behavioristiska teorier utgår från att vårt beteende styrs av tidigare erfarenheter 
och att vår närmiljö har stor inverkan på dessa erfarenheter. Ett kognitivt perspektiv fokuserar 
istället på hur vi uppfattar, organiserar och lagrar information, och hur denna mentala process 
styr vårt beteende. Kognitiv behaviorism är ett modifierat synsätt som förespråkar att tidigare 
inlärda erfarenheter påverkar vårt sätt att tänka och våra förväntningar, vilket i sin tur 
påverkar vårt beteende (a.a.). Grundläggande tankar i ett kognitivt-behavioristiskt arbete 
innebär enligt Payne (2002:166) att det riktar in sig på de konkreta beteenden som skapar 
problem för klienten, att man identifierar och utnyttjar klientens starka sidor, att viktiga 
personer i klientens nätverk involveras i behandlingen, att klientens vilja och motivation leder 
arbetets inriktning, att socialarbetaren hjälper klienten att generalisera goda beteenden och att 
vidmakthålla positiva förändringar även sedan åtgärderna upphört. Och framförallt, ”Olika 
insatser och åtgärder är grundade på vad forskningen säger om deras effektivitet” (Payne, 
2002:166). 

Kognitiva och beteendeinriktade metoder 
Det har visat sig att beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi visar bäst effekter bland 
ungdomar med antisocial problematik (Andreassen, 2003:183; Armelius och Fransson, 
1996:283; Lösel och Beelman, 2003:100). Program som innehåller kognitiva komponenter är 
enligt Andreassen (2003:185) mer än dubbelt så effektiva som övriga program. 
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Psykodynamiska behandlingsalternativ har dock inte studerats i samma omfattning och bör 
därför inte heller ses som overksamma. Däremot finns argument som tyder på att 
beteendeinriktad behandling är bättre lämpad, då denna inriktas mer på den unges nuvarande 
problematik och inte bygger på samtal i lika stor utsträckning. Dessutom är 
behandlingsinnehållet mer tydligt uttalat, vilket kan tänkas öka den unges motivation till att 
delta (Armelius och Fransson, 1996:307). Beteendeterapi fokuserar på att lära klienten nya 
förhållningssätt med fokus på här och nu. Detsamma kan sägas om kognitiv terapi och 
kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapin bygger på ett samarbete mellan behandlare och klient 
där man kartlägger och förändrar tankar och beteenden som upprätthåller klientens 
problematik (Armelius, 2005:322). Komponenter som modellinlärning, färdighetsträning, 
förstärkning av beteende, rollspel och kognitiv omstrukturering visar bäst resultat när det 
gäller ungdomar med antisociala problem, och social färdighetsträning är en av de 
kraftfullaste interventionerna för ungdomar i öppenvård (Andreassen, 2003:183).  
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för flera olika behandlingsmetoder, vilka 
kan ges individuellt eller i grupp. Det finns en stor flexibilitet i arbetssätt, både gällande tid 
och rum. Problembilden riktas inte enbart till ungdomen och dennes personliga egenskaper, 
utan även mot den psykosociala miljön (Armelius, 2005:344-345). KBT omfattar hjälp att se 
konsekvenser av handlande, förstå egna motiv och utveckla sätt att kontrollera det egna 
beteendet. Även träning i sociala färdigheter ingår. Modellen betonar betydelsen av 
omgivande förstärkningsfaktorer som kan påverka individen i både positiv och negativ 
riktning, i form av vänner och familj, individens egna tankeprocesser, samt att miljön är en 
nyckelfaktor för direkt och indirekt inlärning. Många antisociala ungdomar har ett impulsivt 
tankesätt och saknar ofta förmåga till problemlösning. Genom beteendemodifikation kan man 
förstärka ett socialt accepterat beteende. Kognitiv terapi ger redskap till att ersätta 
dysfunktionella tankemönster med mer adaptiva sådana (Andreassen, 2003:195-196). 
 
Social färdighetsträning används ofta tillsammans med kognitiva metoder för att öka 
samarbetsförmågan med andra människor på ett sätt som ger positiv effekt och är fördelaktigt 
för alla inblandade parter. En person med sociala färdigheter har förmåga att bedöma 
situationer och genom detta avgöra vilka färdigheter som är lämpliga att använda för önskat 
resultat. Metoden innefattar instruktioner om normalt beteende, modellinlärning, rollspel och 
sociala förstärkningar (Andreassen, 2003:196). Enligt Armelius och Fransson (1996:290) 
bygger social färdighetsträning på instruktioner, rollspel och social förstärkning för att 
förbättra ungdomens förmåga till att relatera i och hantera sociala situationer. Exempel på 
detta kan vara att lära ut kommunikativa tekniker så som hur man lyssnar på, och för samtal 
med andra individer (a.a.). 
 
För att fungera effektivt bör behandlingen kombinera beteendeförändring och träning av 
sociala färdigheter med självvärdering och övriga värderingsövningar. Ungdomar med 
beteendeproblematik behöver ofta lära sig att tänka rationellt samt stanna upp och reflektera 
över konsekvenser av sitt handlande, vilket även innebär att arbetet med alternativa tankesätt 
är en viktig del i behandlingsarbetet (Andreassen, 2003:184). Kognitiva tekniker är viktiga 
inslag i ett behandlingsarbete med antisociala ungdomar, men ingen enskild teknik ger enligt 
Andreassen (2003:211) optimalt resultat för alla. Multimodala arbetssätt är nödvändigt för att 
kunna påverka beteendet i andra miljöer (a.a.). Lösel och Beelman (2003:98) skriver 
dessutom att man genom multimodala program, som samtidigt används gentemot olika 
riskområden, kan uppnå betydande effekter. Ett multimodalt behandlingsprogram som 
kombinerar beteendeträning med kognitiv omstrukturering är ART (Aggression Replacement 
Training), vilket innehåller aggressionskontroll, social färdighetsträning och 
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moralutvecklingsövningar (Holmqvist m.fl. 2005:15-16). ART erbjuder en möjlighet att 
kombinera de metoder som visat sig effektiva i arbetet med antisociala ungdomar. Studier har 
visat att ungdomar som deltagit i ART utvecklat bättre förmåga till självkontroll samt att ge 
och ta kritik. Behandlingen har även visat sig ge effekter på ungdomarnas förhållande till 
familj, vänner och laglydighet (a.a.). Det är dock svårt att avgöra vilka specifika delar i de 
multimodala programmen som är mest verksamma (Andreassen, 2003:197). 

Principer för ökad behandlingseffektivitet 
Ett problem med behandling av ungdomar är ofta bristen på motivation. Många ungdomar 
anser sig själva inte ha några problem, och detta försvårar arbetet. För att öka motivationen är 
det viktigt att behandlingen är individuellt utformad och utgår ifrån ungdomens egna 
preferenser. Detta banar väg för att den unge kan känna sig nöjd med de insatser som 
genomförs (Armelius och Fransson 1996:287). Ungdomarnas uppfattning om en meningsfull 
behandling och att de får hjälp med det de själva anser sig behöva påpekar även Andreassen 
(2003:19) är viktigt för att inte möta motstånd i behandlingsarbetet. Att matcha rätt vårdtagare 
till rätt behandling är viktigt i alla behandlingsformer (Andreassen, 2003:179). I denna 
matchningsprocess kan man enligt Andreassen (2003:247) utgå från följande tre 
differentieringsprinciper: riskprincipen, behovsprincipen och responsivitetsprincipen. Dessa 
syftar till att hitta rätt behandling utifrån ungdomens riskfaktorer, behov och personliga 
egenskaper. Riskprincipen innebär att man måste anpassa behandlingen efter ungdomens 
risknivå. Detta innebär exempelvis att man inte bör ge ett intensivt stöd till lågriskungdomar 
och vice versa. Intensiv intervention har visat sig ge minimal effekt på ungdomar med låg 
risk, och kan till och med förvärra utvecklingen för dem. Däremot svarar högriskungdomar 
bra på ett mer intensivt stöd (Andreassen, 2003:91). 
 
Behovsprincipen fokuserar på de riskfaktorer som kan påverka den unge till en fortsatt 
negativ utveckling och inriktar behandlingen kring dessa (Andreassen, 2006:249). 
Behandlingen riktas då mot riskfaktorer i alla betydelsefulla miljöer runt ungdomen, t.ex. 
skola, kamrater, familj, närmiljö och individuella egenskaper. När man har identifierat 
riskfaktorerna kan man sätta upp relevanta mål för behandlingen. Detta resonemang stöds 
även av Andershed och Andershed (2005:196) som påtalar att riskfaktorer och skyddande 
faktorer är en viktig del av interventioner. Man bör i behandlingsarbetet fokusera på att skapa 
skyddande faktorer. De kan verka kompenserande och på detta sätt fungera som motvikt till 
riskerna (a.a.). Enligt Lagerberg och Sundelin (2003:111) kan risker delas in i tre områden, de 
som härrör från barnet självt: kön, ålder, fysisk hälsa, beteende, psykiska problem, 
kamratrelationer, från föräldrarna: missbruk, psykisk sjukdom, mental retardation, 
kriminalitet och arbetslöshet, och från familjen: social status, samlevnadsformer, föräldra- 
barnrelationen och livshändelser (a.a.). Faktorer som visat sig fungera som skyddande oavsett 
ålder är social kompetens, stabilt känsloliv och temperament, självförtroende, god intelligens, 
god problemlösningsförmåga, att uppleva sig själv kunna styra det som sker runt omkring en, 
positiv attityd, optimism, tillförsikt, nyfikenhet och nära relationer till andra människor 
(Andershed och Andershed, 2005:194). För att en behandling av en social problematik ska 
fungera framgångsrikt krävs att den inriktas på de kritiska punkterna, det vill säga de 
antisociala uttrycken och värderingarna hos ungdomen. Om fokus endast läggs på att stärka 
klientens självkänsla och självförtroende kan det leda till att beteendet upprätthålls och i 
värsta fall förvärras. Man bör även parallellt med en behandling av ungdom arbeta med 
familj, skola och vänner, samt andra delar av nätverket som kan vara en bidragande faktor till 
ett fortsatt antisocialt beteende (Armelius, 2005:330-331). 
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Andreassen (2003:252-253) skriver att den tredje principen för ett framgångsrikt 
behandlingsarbete, responsivitetsprincipen, bygger på att olika program passar för olika 
individer. Kompetens, intressen och inlärningsstil ligger till grund för hur väl en ungdom kan 
tillgodogöra sig olika typer av behandlingsprogram. Psykiatriska störningar, depression och 
ångest är störande faktorer, så kallade responsivitetsfaktorer, vilka förhindrar inlärning. Det är 
därför nödvändigt att först uppmärksamma och arbeta med dessa faktorer, för att ungdomarna 
därefter skall kunna lära sig och ta till sig ett mer prosocialt beteende (a.a.). 

Behandlingsintegritet 
Behandlingsintegritet handlar om att program används så som det avsetts då de utformats, och 
så som de använts då de testats och utvärderats (Stith m.fl. 2006:610). Genom detta når man 
bättre behandlingsresultat. Det förekommer diskussioner angående behandlingsintegritet 
kontra anpassning av material, men större delen forskningen i ämnet talar för att anpassningar 
och egna versioner av etablerade program minskar effektiviteten. Genom att identifiera 
kärnpunkterna i programmet, utbilda personalen och undanröja hinder för programmets 
utformning kan man jobba för att upprätthålla behandlingsintegriteten (a.a.). Program som 
utförs med integritet och intensitet ger även enlig Andreassen (2003:212) bäst resultat. Det 
absolut viktigaste för att uppnå behandlingsintegritet är att programmet bygger på en specifik 
teoretisk behandlingsinriktning (Andreassen, 2003:215). 
 
För att undersöka behandlingsintegritet i en verksamhet bör man enligt Andreassen 
(2003:213-214) titta på följande komponenter: 
 

• Finns resurser för att arbeta efter behandlingsmanualer? 
• Finns personal med relevant utbildning för målgrupp och metoder? 
• Gör man någon systematisk uppföljning och utvärdering av behandlingen? 
• Genomförs de behandlingsplaner som sätts upp? 

 
Andreassen (2003:211-212) menar att det är en sak att ta fram ett program väl anpassat till 
målgruppen, men en annan att verkligen genomföra det man ska göra, och att interventioner 
ofta misslyckas genom att man inte följt de mål och metoder man säger sig arbeta efter. Stith 
m.fl. (2006:612) lyfter fram vikten av att personal får adekvat utbildning om det program som 
de skall använda sig av. Det är viktigt att alla som deltar i behandlingsarbetet har samma 
kunskaper och gemensam syn på hur programmet skall användas (a.a.). Andreassen 
(2003:350) skriver att särskilt kognitiva och behavioristiska metoder kräver att 
personalgruppen har relevant utbildning, träning och teoretisk förståelse för metodens 
grunder, det är annars svårt att genomföra metoderna med bibehållen behandlingsintegritet. 
Utbildning, träning och teoretisk förståelse är också grundläggande för enighet inom 
personalgruppen (a.a.). Arbetet med antisociala ungdomar är mycket krävande vilket gör 
gruppdynamiken bland personalen oerhört viktig. Det är viktigt att personalen arbetar efter 
samma behandlingsidéer, förhållningssätt och tillämpning, samt att dessa stämmer överens 
med verksamhetens och samhällets mål (Andreassen 2003:233). ”Behandlingsmanualer 
anpassade till de specifika metoderna och handledning ger bättre kontroll över 
genomförandet” (Andreassen, 2003:351). 

Arbete för varaktiga beteendeförändringar  
Ett omdiskuterat område inom ungdomsvården är hur man ska kunna öka chanserna för 
bestående beteendeförändringar för klienterna (Andreassen, 2003:315-333). Generellt visar 
forskningen att beteendeproblematiken tenderar att återvända inom två år efter utskrivning. 
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Svårigheterna att bibehålla beteendeförändringen verkar oberoende av vilken typ av 
behandling det gäller (öppen, sluten eller familjeliknande). Detta står i kontrast till syftet med 
all behandlingsverksamhet, att åstadkomma en beteendeförändring som blir bestående. 
Nyckeln ligger i att arbeta med ungdomens miljö och nätverk både under och efter 
behandlingens slut. Kritiska områden för en positiv beteendeförändring hos ungdomen är 
familjen, skolan och kamratkretsen (a.a.). Även enligt Lagerberg och Sundelin (2003:271) är 
det allmänt vedertaget att interventioner måste rikta sig till många olika miljöer i ungdomens 
liv samtidigt, så som föräldrar, familj, skola och andra närmiljöer (a.a.). Kamratkretsen består 
ofta i likasinnade antisociala ungdomar, och detta ökar sannolikheten för fortsatt asocialitet 
enligt Andreassen (2003:315-317). Den unge behöver därför hjälp med att upprätta kontakter 
i ”normala” prosociala miljöer. Vuxenrelationer blir oerhört viktiga, liksom delaktighet i 
organiserade aktiviteter/föreningsliv, samt kontakt med prosociala kamrater. Om ungdomarna 
minskas tillfälle att umgås med antisociala unga och får grundlig vägledning och stöd av 
vuxna och det finns konsekventa regler för regelbrott och oönskat beteende, kommer 
ungdomen att engagera sig mindre i kriminellt beteende. Forskningen visar även att 
kontinuerligt stöd efter utskrivningen bidrar till att fler ungdomar anpassar sig och fungerar 
bra även efter två år (a.a.). 
 
Andreassen (2003:250) listar följande lovande förändringsmål att arbeta för i ett 
behandlingsarbete med antisociala ungdomar: 
 
Lovande förändringsmål 

• Förändring av antisociala attityder 
• Förändring av antisociala känslor 
• Färre kontakter med antisociala kamrater 
• Förbättrad familjekommunikation 
• Förbättring av föräldrarnas uppsikt över ungdomens aktiviteter 
• Förstärkt identifiering och anknytning till prosociala rollmodeller 
• Förbättrad självkontroll och problemlösningsförmåga 
• Ersätta färdigheter i att ljuga, stjäla och vara aggressiv med mer prosociala alternativ 
• Minska beroendet av droger och alkohol 
• Förändra betoningen av personliga, interpersonliga och andra belöningar och kostnader för kriminella 

och icke-kriminella aktiviteter inom familjen, skolan och på fritiden, så att de icke-kriminella 
alternativen gynnas 

• Bättre förmåga att känna igen risksituationer, och att erbjuda en konkret och välrepeterad plan för att 
bemästra sådana situationer 

• Konfrontera personliga och situationsberoende hinder för förändring (motivation; bakgrundsstressorer 
som ungdomen kan hålla fast vid) 

• Förändring av andra egenskaper som, vid en individuell utvärdering av risk och behov, förknippas med 
kriminellt beteende. (Utdrag ur Andreassen, 2003:250) 

 

Behandlaregenskaper och terapeutisk allians 
Det är enligt Armelius (2005:337-341) tänkbart att den enskilde behandlarens skicklighet har 
med utfallet av en behandling att göra. Han menar dock att det är svårt att avgöra vad som 
kännetecknar en bra behandlare (a.a.). Saarnio (2000:267) hävdar att en behandlares 
personliga kvaliteter har stor inverkan på utfallet av behandlingen. Att behandlaren är positiv, 
respektfull och stödjande är nödvändigt i alla typer av behandling. Det har också visat sig att 
behandlarens förmåga till empati och ”reflecting listening” är en god prediktor för att 
klienten skall fullfölja sin behandling. Att behandlaren har ett lösningsfokuserat 
förhållningssätt har också visat sig vara positivt för behandlingens resultat. Behandlare med 
detta förhållningssätt visar sig ofta ge positiv feed-back till klienten, ha en konstruktiv attityd 
gentemot dennes förflutna och sätta konkreta mål för behandlingen (a.a.).  Ytterligare en 



 

 11 

egenskap som enligt Armelius (2005:341) utmärkt sig är behandlarens egen mentala hälsa. En 
terapeut som själv mår dåligt kan i värsta fall förvärra sina klienters psykiska ohälsa (a.a.). 
Alla faktorer ovan har att göra med hur väl behandlaren lyckas skapa en god så kallad 
terapeutisk allians. Flera undersökningar pekar på att den terapeutiska alliansen, och klientens 
upplevelse av denna, har avgörande betydelse för behandlingsutfallet (Armelius och Fransson, 
1996:228; Holmqvist m.fl. 2005:13-14). Klientens känsla av ett gott samarbetsklimat med 
behandlaren ger förutsättning för ett positivt utfall. Alliansen verkar vara av antingen – eller 
karaktär och antingen infinner sig eller saknas i arbetet. Saknas denna allians finns ingen 
möjlighet till att processen ska ta form och fungera på ett tillfredställande sätt (Armelius, 
2005:338). 
 
Personalgrupper som jobbar med ungdomar måste vara effektivt sammansvetsade som team 
för att fungera tillfredställande i arbetet (Andreassen, 2003:231). Enighet inom 
personalgruppen förutsätter att behandlingen bygger på en bestämd teoretisk grund, att det är 
tydligt uttalat vilka metoder som används och att dessa används systematiskt av alla i 
personalgruppen (Andreassen, 2003:351). Den viktigaste faktorn för att skapa struktur och 
trygghet är att personalen visar ungdomarna vilket beteende som är accepterat och inte 
(Holmqvist m.fl. 2005:13-14), och personalen bör enligt Armelius och Fransson (1996: 287) 
visa omtanke och intresse, men samtidigt sätta tydliga gränser för att fungera som positiva 
vuxna förebilder (a.a.). En utgångsgrund med fast men inte för sträng kontroll, i kombination 
med konsekvent men inte påträngande emotionellt stöd, kognitiv beteendeträning och intensiv 
dokumentation av behandlingen har visat sig ge optimala resultat gällande behandling av 
antisociala ungdomar (Andreassen 2003:226). 

Evidens och Utvärdering 
Tengvald (2003:25) skriver ”Att hjälpa handlar om att söka förbättra de hjälpbehövandes 
livssituation, funktionsförmåga, livskvalitet.”. Utifrån detta perspektiv ter det sig självklart att 
kunskap om olika insatsers effekter är mycket värdefull. Även ur ett etiskt perspektiv är det 
mycket viktigt att i så lång utsträckning som möjligt försäkra sig om att inte utsätta de 
hjälpbehövande för verkningslösa insatser. Allt socialt arbete bör därför vara evidensbaserat, 
det vill säga bygga på empirisk kunskap om arbetssätt, metoder och deras verkan. För att 
utveckla denna kunskap kan man enligt Tengvald (2003:32) utgå från konkreta 
arbetsuppgifter i två faser, först i bedömnings och utredningsfasen och sedan i utförandefasen. 
I bedömnings- och utredningsfasen tar man fram underlag för att kunna fatta ett lämpligt 
beslut om insats. I detta igår en kartläggning av individens funktionsförmåga och livssituation 
och att identifiera de metoder och arbetsformer som kan tänkas medföra en förbättring för 
individen. Här gäller det alltså att ha god kunskap om vilka typer av insatser/metoder som 
under vilka omständigheter visat sig ha goda resultat för vilka grupper och brukare. I 
utförandefasen är det sedan viktigt att insatsen ”utförs på det sätt och med det innehåll, som 
beslutet om insatserna avser” (a.a. 2003:32). Wilkinson (2006:428-429) menar att man för att 
få svar på detta tittar på behandlingsintegriteten, det vill säga om interventionerna även i 
praktiken genomförts som det är tänkt, och att metoden i fråga implementerats som den bör. 
En behandling ger sämre utfall om metoden inte används som den ska, och detta innebär att 
metoden i fråga kan dömas ut, när den i själva verket skulle kunna vara mycket användbar. 
Om man inte först bedömer behandlingsintegriteten är det oerhört svårt att svara på vad i 
behandlingen som har gett resultat och inte (Wilkinson, 2006:428-429). Tengvald (2003:32) 
skriver att det i denna fas även ingår att följa klientens utveckling och göra nya klient- eller 
behovsbedömningar efter vägen. Genom att dokumentera och följa upp det direkta 
klientarbetet synliggörs både process och resultat, vilket sedan kan ligga till grund för 
utveckling och förbättring av verksamheten (a.a.). Regeringens nationella handlingsplan för 



 

 12 

barn och ungdomar ”Källan till en chans” påtalar de generella svårigheter som finns när det 
gäller bedömning av en verksamhets kvalitet. Som exempel nämns den mängd av övriga 
faktorer som kan ha stor påverkan på individen under behandlingstiden, och att kvaliteten 
utvärderas genom individers subjektiva bedömningar. Trots och på grund av dessa svårigheter 
är det viktigt att försöka identifiera och synliggöra det som är verksamt och att systematisera 
den kunskapen (SOU 2005.81:112). 

Metod 
Denna studies syfte är att belysa öppenvårdsverksamheten Y:s behandlingsinnehåll, d.v.s. 
vilka metoder, teorier och behandlingsprinciper som verksamheten utgår från i 
behandlingsarbetet. Studien syftar även till att undersöka ungdomarnas uppfattning om 
behandlingen på Y. Andersson (2000:175) hävdar att barn och ungdomar allt för sällan får 
chansen att medverka i, och själva påverka, utfallen i olika utvärderingar och 
forskningsprojekt. Oftast hämtas istället kunskap från föräldrar, läkare, psykologer och andra 
”specialister”. Barnen kommer då att betraktas som forskningsobjekt, snarare än som 
kompetenta sociala aktörer. Detta är olyckligt då det är barn och unga som besitter den bästa 
och sannaste kunskapen om sin egen situation (a.a.). Utifrån ovanstående resonemang fann 
författarna det väsentligt att även vända sig till ungdomarna för att få en bild av hur de själva 
uppfattar behandlingen. För att få svar på studiens frågeställningar fann författarna det 
lämpligt att använda kvalitativ metod. Styrkan i en kvalitativ forskningsansats är enligt Holme 
och Solvang (1997:92) att den medför en närhet till forskningsobjekten som kvantitativ metod 
kan ha svårt att åstadkomma. Forskaren har därmed stor möjlighet att vinna en fördjupad 
kunskap och förståelse för det studerade objektet (a.a.). Enligt Silverman (2002:89) är den 
kvalitativa intervjun en lämplig metod när man i sin forskningsansats riktar sig till en relativt 
liten grupp respondenter. Det är även att det är en lämplig metod i studier som syftar till att 
lyfta fram och förstå respondenters upplevelser och erfarenheter (a.a.). Följande kapitel 
behandlar författarnas tillvägagångssätt vid litteraturanskaffning och granskning av valda 
källor till den teoretiska ramen för studien. Efter detta följer en diskussion kring hur 
urvalsförfarandet till studien gått till, hur författarna gått tillväga vid sammanställning av de 
intervjumanualer som använts vid intervjuerna, samt hur dessa intervjuer genomförts i 
praktiken. Därefter beskrivs det tillvägagångssätt med vilket studiens resultat bearbetats och 
analyserats. Resultatens och metodens tillförlitlighet diskuteras sedan i ett avsnitt innan de 
etiska reflektioner som författarna tagit ställning till i samband med studien avslutar kapitlet. 

Litteraturanskaffning och källkritik 
När denna studies syfte och frågeställningar började ta form började även sökandet efter 
relevant litteratur inom ämnet behandling av antisociala ungdomar. Till att börja med 
användes sökmotorn Google för att författarna skulle få en allmän uppfattning om det 
studerade området. När studien mer konkret påbörjats och syftet färdigställts tipsade 
handledaren om Tore Andreassens bok ”Institutionsbehandling av ungdomar – Vad säger 
forskningen”, vilken kom att få en central roll i studiens tolkningsram. Boken har getts ut av 
CUS (Centrum för utvärdering av socialt arbete) och SiS (Statens institutionsstyrelse) och 
Andreassen anses vara en etablerad forskare i ämnet. Detta märks även genom att många 
författare hänvisar till av Andreassen utgivna arbeten. Övrig litteratur som använts i stor 
utsträckning i tolkningsramen är ”Vård av ungdomar med sociala problem” av Armelius m.fl. 
(1996) och ”Ger ART bättre behandlingseffekter?” av Holmqvist m.fl. (2005). Även dessa är 
utgivna av SiS, vilket enligt författarna ses som tillförlitligt. Denna litteratur har kompletterats 
med hjälp av kurslitteratur som använts vid Socionomprogrammet på Örebro Universitet. Via 
Örebro Universitetsbiblioteks katalog Voyager och det lokala biblioteket har övrig litteratur 
funnits. Via Socialstyrelsen har ett urval av svensk forskning beställts. Ett exempel på detta är 
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Torbjörn Forkbys ”Öppenvårdens Former” som även skrivits på uppdrag av Socialstyrelsen. 
Ovanstående resonemang gör att författarna utgår ifrån att den i studien hänvisade litteraturen 
är pålitlig och håller en god kvalitet, men är medvetna om att även dessa källor kan ha sina 
brister. För att söka artiklar på ämnet har artikeldatabaserna SAGE och Elin@örebro använts. 
Framförallt har författarna via dessa sökt internationell forskning. I sökningar på ovanstående 
sökredskap har följande sökord använts: öppenvård, ungdomsvård, treatment, treatment 
integrity, program fidelity, treatment principals, method, what works, specific factors, 
nonspecific factors, antisocial behaviour och adolescent. 
 
Författarna har för tillförlitlighetens skull även försökt att prioritera bort en del litteratur där 
man hänvisar till samma källor eller till varandra, i ett försök att få med ett så brett fält av 
litteraturkällor som möjligt. Eftersom detta är en relativt liten studie som genomförs under 
kort tid, har det inte varit möjligt att göra en fullständig litteraturgenomgång av relevant och 
tillgängligt material, vilket har försvårat detta. Källorna som använts i denna studie anses 
dock av författarna hålla en god kvalitet, och artiklarna som ingår i studien är publicerade i 
erkända tidskrifter och bör därmed vara externt granskade, vilket gör att författarna betraktar 
dem som pålitliga då de på grund av detta bör hålla en god kvalitet. 

Avgränsning och urval av respondenter 
Holme och Solvang (1997:181) skriver att en studies frågeställning och problemformulering 
skall klargöra vilka enheter som skall studeras, samt vilka av dessa enheters egenskaper det är 
man önskar få fördjupad information om (a.a.). Då denna studies syfte och frågeställningar 
tagit form föll det sig naturligt att samla in information från personal vid 
öppenvårdsverksamheten Y, samt från ungdomar kopplade till densamma. Andersson 
(2000:184) anser att forskare har ett stort ansvar i frågan om barns maktlöshet inom den 
sociala vården. Om barn och unga används i större utsträckning som informanter i forskning 
inom socialt arbete, kan det bidra till mer inflytande för dem (a.a.). Författarna valde med 
tanke på ovanstående resonemang att kombinera personalperspektivet med ett 
klientperspektiv, som i detta fall innebär ett ungdomsperspektiv. Ungdomarna blev och är en 
mycket viktig del i undersökningen. Jämförelserna mellan de olika perspektiven kan ge en hel 
del intressant kunskap om hur verksamheten fungerar. 
 
Ryen (2004:77) menar att eftersom kvalitativa intervjuer traditionellt inte syftat till att lyfta 
fram någon generaliserbar kunskap, finns det inte heller något skäl att göra slumpmässiga 
urval. Forskaren kan välja sina respondenter, eller låta respondenterna själva välja att delta i 
studien (a.a.). Enligt Holme och Solvang (1997:101-102) görs urval till kvalitativa studier 
utifrån teoretiska och strategiska kriterier med utgångspunkt i vad man vill uppnå med 
studien. Man bör exempelvis använda sig av intervjupersoner som har god kunskap om det 
som undersöks (a.a.) Det gäller dock att försöka få ett så heterogent urval som möjligt (Ryen 
2004:78). Att utforma urvalskriterier så som kön, ålder eller behandlingslängd hade kunnat 
vara ett sätt att medveten försöka bredda urvalet. Författarna valde att inte ta hänsyn till några 
av dessa aspekter i urvalsförfarandet på grund av tidsbrist. För att erhålla aktuell kunskap om 
öppenvårdsverksamheten Y avgränsades undersökningen till hur den fungerar i dagsläget. 
Personalpopulationen var vid detta tillfälle 2 personer och de båda blev genom ett totalurval 
deltagare i undersökningen. Ungdomspopulationen för kom att bestå av ungdomar inskrivna 
på Y vid tillfället för studien, vilket innebar 14 personer. Då man identifierat alla enheter i 
populationen kan man enligt Holme och Solvang (1997:181) göra ett urval. Urvalsförfarandet 
till denna studie inleddes med att författarna kontaktade personalen på Y som ombads tillfråga 
alla inskrivna ungdomar om de var positiva till att delta i undersökningen. Av dem som 
godkände författarnas kontakt visade sig dock några vara tveksamma till ett deltagande, vilket 
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självklart respekterades. Detta innebar att fyra av de tillfrågade ungdomarna kom genom 
självselektion att utgöra urvalet för undersökningen. Detta kan te sig som ett litet antal, men i 
denna typ av studie bedömdes detta som tillräckligt då urvalet representerar en tredjedel av 
populationen. Ryen (2004:78) skriver dessutom att det inte är antalet intervjuer man genomför 
som är avgörande utan att de intervjuer man genomför ger god kunskap om det man 
undersöker (a.a.). 

Konstruktion av intervjumanual 
Ryen (2004:44) skriver att det finns vissa fördelar med att på förhand skapa en 
intervjumanual. Genom detta kan man försäkra sig om att inte missa att samla in viktig 
information, samtidigt hjälper manualen till att ringa in den intressanta informationen så att 
man i analysen slipper arbeta med mycket överflödig eller irrelevant material. Vid 
konstruktionen av en intervjumanual bör man enligt Bell (2006:159) utgå från samma 
huvudregler som vid skapandet av en enkät. Dessa huvudregler innebär att inte ställa några 
ledande frågor, undvika outtalade förutsättningar och värderingar samt att ställa en fråga i 
taget. Själva utformningen av manualen bygger sedan på att man identifierat relevanta teman 
inom vilkas område man kan finna svar på sitt syfte och sina frågeställningar (a.a.). Då 
studiens syfte var att undersöka hur personal och inskrivna ungdomar beskriver 
behandlingsarbetet på Y, fann det sig naturligt att utforma intervjumanualen med frågor runt 
verksamheten och dess innehåll. Författarna använde studiens teoretiska ram vid 
konstruktionen av intervjumanualerna. 
 
Personalmanualen fokuserades på verksamhetens uppbyggnad, utgångspunkter för, samt 
behandlingsarbetet i praktiken. Detta då forskningen (Andreassen 2003:231) påtalat att en väl 
uppbyggd och tydlig organisation underbygger ett framgångsrikt behandlingsarbete. Att 
undersöka den teoretiska grunden såg författarna som viktigt då Andreassen (2003:181) 
påtalat att verksamheter med tydlig teoretisk grund, oavsett vilken, är fem gånger mer 
framgångsrika än andra. Andreassen (2003:233) anser vidare att det är angeläget att 
personalen arbetar efter samma uppfattningar, förhållningssätt och tillämpar behandlingen på 
ett enhetligt sätt (a.a.). Därav ställdes även en del frågor kring detta. Frågor om uppföljning 
och utvärdering uppfattades avgörande att undersöka, med tanke på att det finns en önskan 
från personalens sida att vidareutveckla verksamheten, då uppföljningar och utvärderingar 
svarar på om insatserna är verkningsfulla och om man gör det man säger sig göra? 
 
Intervjumanualen riktad till ungdomarna fokuserades till stor del på beskrivning av 
behandlingsarbetet. Detta för att se om och hur de stämmer överens med personalens 
beskrivningar. Frågor om delaktighet och motivation till behandling samt meningsfullhet att 
delta blev väsentliga inslag, då detta enligt Armelius och Fransson (1996:287) visat sig 
avgörande för att inte stöta på motstånd i arbetet. Dessa komponenter anser även författarna är 
en förutsättning för att kunna skapa en terapeutisk allians, som enligt Armelius (2005:338) 
visat sig ha avgörande betydelse för behandlingsutfallet. På grund av detta resonemang 
ställdes även ett antal frågor om personalen och deras egenskaper, samt ungdomarnas känsla 
av tillit och förtroende till dem. I båda manualerna fokuserades vissa frågor kring eventuellt 
nätverksarbete och hur detta är utformat, med tanke på att forskning (Armelius 2005:330-331; 
Andreassen 2003:132-133; Lagerberg och Sundelin 2003:271) påvisat att detta är en oerhört 
viktig del i arbetet för att underbygga varaktiga förändringar. 

Intervjugenomförande 
Den ideala forskningsintervjun liknar i mångt och mycket ett vanligt samtal (Holme och 
Solvang 1997:108). Det är dock svårt att komma ifrån styrning av tidpunkt och tema, och en 
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intervjumanual är ett viktigt hjälpmedel. I intervjusituationen skall manualen dock inte 
användas som ett frågeformulär, utan mer som en minneslista med utgångspunkter för 
intervjun. Det är viktigt att respondenten själv får utrymme att berätta om sina tankar och 
åsikter på ett så naturligt sätt som möjligt (a.a.). I denna undersökning användes 
intervjumanualerna i enlighet med ovanstående resonemang. Forskarna lät intervjupersonerna 
själva styra intervjuerna, och intervjumanualerna fungerade som redskap för att hålla 
intervjuerna på rätt spår. 
 
För intervjuare gäller det att ha stor förmåga att sätta sig in i den intervjuades situation, att 
förstå och följa upp den berättelse som presenteras för att kunna få fram intressanta och 
viktiga fakta. Genom att forskaren lyssnar och tar intervjupersonens berättelse på allvar 
skapas tillit, och undersökningen kommer att upplevas som meningsfull för båda parter 
(Holme och Solvang, 1997:105). I intervjusituationerna var forskarna uppmärksamma på 
ungdomarnas beskrivningar och fokuserade på att inte styra frågorna eller svaren i någon 
speciell riktning utan att ställa dem så neutralt som möjligt. Författarna upplevde att 
ungdomarna var öppna och gärna delade med sig av sina tankar och känslor kring Y. Vissa av 
frågorna fick omformuleras för att ungdomarna skulle förstå dem, men innehållet var 
detsamma. 
 
Holme och Solvang (1997:107) påpekar att man bör ha en kassettbandspelare när man gör 
intervjuer. Framförallt underlättar det för forskaren att fokusera på respondenten och dennes 
berättelse, då hon inte samtidigt måste föra begripliga anteckningar. I de fall respondenten 
känner sig obekväm med inspelningen bör denna teknik dock inte användas av hänsyn till de 
data man vill få fram (Holme och Solvang, 1997:107). Bandspelare användes vid alla 
intervjuerna. Intervjupersonerna tillfrågades om detta, och informerades även om att det 
inspelade materialet endast skulle vara tillgängligt för författarna och förstöras direkt efter 
nedtecknandet. Ingen av respondenterna vände sig emot användandet av bandspelare och 
verkade inte heller särskilt berörda av dess närvaro. 

Databearbetning och analysförfarande 
Kvale (1997:172) skriver att det finns många vedertagna metoder för att analysera 
intervjumaterial (a.a.). En av dessa, meningskoncentrering innebär enligt Kvale (1997:177) att 
man koncentrerar intervjupersonernas utsagor utan att förlora någon del av innebörden. Man 
sammanfattar alltså det som är väsentligt för undersökningen och det innebär att 
intervjuutsagorna minskar en hel del i omfång. Metoden består av fem steg och inleds med att 
forskarna läser igenom materialet i sin helhet, för att sedan som andra steg fastställa 
meningsenheter (a.a.). Analysarbetet för denna uppsats inleddes med att alla intervjuer skrevs 
ned i sin helhet. Detta för att garantera att inga fakta skulle gå förlorade i hanteringen. Vid 
genomläsning konstaterades att författarna fortfarande hade vissa frågor som behövde 
förtydligas och intervjuerna kompletterades därför med både personalen och en del av 
ungdomarna. När allt nödvändigt material insamlats kunde arbetet med analysen påbörjas. 
Till att börja med avlägsnades det material som inte kunde användas för att besvara syftet och 
frågeställningarna i studien. Det tredje steget är att formulera teman som omfattar 
meningsenheterna skriver Kvale (1997:177). Han påpekar att man ska vara noga med att inte 
lägga in egna tolkningar och fördomar i materialet utan återge dessa enheter ur 
intervjupersonernas synvinklar och tematisera och förkorta dem därefter (a.a.).  Forskare kan 
enligt Widerberg (2002:144) använda sig av tre sätt i en tematisk uppdelning av empiri. Ett 
empirinära förhållningssätt innebär att forskaren hämtar teman från empirin, ett teorinära 
förhållningssätt innebär att forskaren utifrån teorier ställt upp vissa utvalda teman som ska 
undersökas och besvaras. Det tredje förhållningssättet är att låta framställningsformen, den 
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vision man har om hur texten ska se ut, avgöra temana (a.a.). I denna undersökning har ett 
teorinära angreppssätt använts då temana härrör från studiens tolkningsram. Båda författarna 
läste igenom empirin och markerade vilka uttalanden som hörde till vilket tema. Detta resultat 
visade sig vara likvärdigt och kan bero på de diskussioner som förts under studiens gång. Det 
kan även bero på att svaren var konkreta och tydliga i det avseende att de inte upplevdes som 
svåra att placera under respektive tema. 
 
Det fjärde steget av meningskoncentrering består enligt Kvale (1997:177) av att man ställer 
frågor till materialet och i det femte steget knyts intervjuns teman samman med varandra till 
en beskrivande utsaga (a.a.). I detta arbete användes också de utvalda teman som de 
teorietiska utgångspunkterna och intervjumanualerna bygger på. Efter detta kunde 
intervjuerna sammanställas som mer koncentrerade utsagor vilka svarade på de frågor som 
ställts upp i undersökningens syfte och frågeställningar. Slutligen sammanfogades och 
jämfördes tolkningsramen för studien med resultat för att presenteras i resultat/analyskapitlet. 

Resultatens tillförlitlighet och metoddiskussion 
Enligt Silverman (2002:90) finns det två nyckelkriterier genom vilka man kan bedöma vilken 
forskningsstudie som helst. Det ena kriteriet är reliabilitet, och det andra validitet (a.a.). 
Validitet är enligt Silverman (2002.175) ett annat ord för sanning. Trost (1994:59) beskriver 
enkelt validitet som att man verkligen undersöker det man säger sig undersöka (a.a.). Holme 
och Solvang (1997:94) menar att det finns en risk att validiteten påverkas av 
intervjupersonernas benägenhet att ge de svar som de tror att forskarna förväntar sig och 
därför inte svarar sanningsenligt (a.a.). Det finns en risk för detta fenomen i alla 
undersökningar och även i denna studie. Författarna uppfattar att intervjupersonerna svarat så 
sanningsenligt de kunnat, men detta är självklart inget som på något sätt kan kontrolleras. I 
vissa frågor hade ungdomarna svårt att svara, på grund av att de inte mindes då det gått 
relativt lång tid sedan t.ex. inskrivningstillfället. Detta kan påverka validiteten då ungdomarna 
kan ha glömt bort information gällande väsentliga frågor för studien. 
 
Reliabilitet handlar om hur man undersöker det man säger sig undersöka (Trost 1994:59). 
Holme och Solvang (2002:163) skriver att hög reliabilitet innebär att olika och oberoende 
undersökningar av ett och samma fenomen, vid olika tillfällen, ger likvärdiga resultat. Detta 
avgörs av utformningen av den metod med vilken man samlar in informationen, och hur 
noggranna forskarna är vid bearbetningen av densamma (a.a.). Trost (1994:59) menar dock att 
tanken om reliabilitet bygger på kvantitativa studier, där situationen i alla avseenden är 
standardiserad. Kvalitativa intervjuer, som strävar efter att förstå hur den intervjuade tänker, 
känner eller beter sig, är en metod som förutsätter en låg grad av standardisering, men att 
intervjuaren i försöket att uppnå en hög reliabilitet använda sig av ett enkelt språk. Detta 
underlättar att respondenterna kan förstå och uppfatta frågan på samma sätt (a.a.). Författarna 
uppfattade att ungdomarna vid intervjutillfällena förstod de frågor som ställdes, och i de fall 
ungdomarna inte riktigt förstod omformulerades frågorna. Patel och Davidsson (1994:87) 
skriver att reliabiliteten är beroende av intervjuarens förmåga att bedöma och registrera den 
information som samlas in. För den oerfarne intervjuaren kan det vara till hjälp att använda 
sig av en standardiserad intervjumanual. Det är även bra att vara två personer som registrerar 
svaren vid en intervju. Genom att spela in intervjun kan man också repetera informationen 
tills man försäkrat oss om att man uppfattat den rätt (a.a.) I denna studie har författarna arbetat 
i par vid både intervjutillfällena och under bearbetningsförfarandet. Även intervjumanualer 
och bandspelare har använts, vilket anses öka chansen för god reliabilitet. 
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Holme och Solvang (1997:95) påtalar att det inte finns någon värderingsfri kunskap då 
forskare alltid bär med sig både fördomar som grundar sig på tidigare erfarenheter och en 
förförståelse med kunskaper inom ämnet (a.a.). Författarna har försökt att lägga eventuella 
förkunskaper och förutfattade meningar åt sidan under studiens gång för att inte styra 
undersökningen efter dessa. En medvetenhet om denna problematik under arbetets gång bör 
ha ökat chansen för en god reliabilitet. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997:94;101) kan man inte se statistiska generaliseringar och 
representativitet som några centrala syften vid användandet av kvalitativ metod (a.a.). Vidare 
anser Holme och Solvang (1997:82) att den kvalitativa metoden ger en mycket fördjupad och 
trovärdig kunskap om respondenten, men de frågar sig i vilken utsträckning informationen 
också kan vara giltig för andra? (a.a.). Målet med studien var inte att generalisera den kunskap 
framkom, utan att på uppdrag av socialtjänsten samt personalen på Y undersöka hur 
behandlingsarbetet bedrivs och därefter kunna ge exempel på hur en verksamhetsutveckling 
ska kunna genomföras. Resultatet kan inte generaliseras till en enhetlig bild av hur 
behandlingsarbetet uppfattas av alla inskrivna ungdomar, då det bygger på subjektiva 
bedömningar av den grupp som deltog. Däremot ges viktig kunskap om hur behandlingen ser 
ut för intervjupersonerna på Y, samt vilka förändringar som kan föreslås för en utveckling. 
 
Det finns en risk för att urvalet för studien kan vara skevt med tanke på att ansvaret för 
förfrågningarna till ungdomarna låg hos personalen. Dessa kan till exempel ha valt att tillfråga 
de ungdomar som var bäst lämpade att svara på intervjufrågor, och därigenom kunde 
underlätta studiens förfarande. I värsta fall finns även risken att personalen endast tillfrågade 
de ungdomar som är mest positiva till verksamheten för att på detta sätt nå ett positivt resultat 
i undersökningen. Detta anser författarna är uteslutet med tanke på att personalen själva 
önskar en verksamhetsutveckling och uttrycker en stark önskan om att undersöka 
behandlingsarbetet på Y. Att personalen lyfte frågan till ungdomarna kan även ha lett till att 
ungdomarna kan ha känt sig tvingade att delta. Detta var dock ingenting som märktes vid 
intervjutillfällena. 

Etiska reflektioner 
Alla forskningsansatser som har med människa och samhälle att göra innebär etiska dilemman 
och problem (Holme och Solvang, 1997:32). Petersson (1994:107) skriver att forskningsetik 
ofta handlar om en avvägning där forskaren skall utföra sin forskning på ett vetenskapligt 
kvalitetsmässigt gott sätt, samtidigt som forskaren skall tillgodose berörda gruppers och 
individers intressen och rättigheter (a.a.). Vid forskningsetiska överväganden är 
individskyddskravet den viktigaste utgångspunkten och konkretiseras enligt Vetenskapsrådet 
(VR, 1990:6) i fyra huvudkrav. Det första, informationskravet, innebär att den deltagande 
informeras om villkoren som gäller för deltagandet, att det är frivilligt samt att de kan avbryta 
sin medverkan närhelst de vill (a.a.). Det är viktigt att eventuella risker för obehag i samband 
med deltagandet uppmärksammas (VR1990:7). Ungdomarna informerades om detta per 
telefon när första kontakten togs, samt ytterligare en gång vi intervjutillfället. Föräldrarna 
informerades via telefon och brev. Personalen informerades om detta vid intervjutillfället. 
Forskare ska enligt andra kravet inhämta samtycke från deltagarna och i vissa fall dessutom 
från vederbörandes föräldrar. Deltagaren själv ha rätt att bestämma på vilka villkor 
deltagandet i en undersökning ska ske. (VR 1990:9-10). I de fall ungdomarna var minderåriga 
föregicks föräldrabrevet av ett telefonsamtal från författarna, där studien beskrevs. Ingen av 
föräldrarna hade någonting att invända mot att deras barn deltog. För tydlighetens skull 
skickades informationsbrevet och medgivandeblanketten ut för påskrift. Både ungdomar och 
personal fick vara med och bestämma tid och plats för intervjuerna. 
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VR (1990:12) skriver att det tredje kravet innebär att deltagarna ska ges största möjlighet till 
konfidentialitet, och att materialet skall förvaras oåtkomligt för obehöriga (a.a.). Banden med 
intervjumaterialet i denna studie förvarades inlåsta och raderades direkt efter utskrift. 
Papperskopiorna hölls därefter i tryggt förvar. Genom detta kan författarna garantera att ingen 
obehörig har tagit del av intervjumaterialet. VR (1990:12) påtalar vidare att det är viktigt att 
avidentifiera materialet så att ingen av deltagarna kan identifieras under arbetet och efter 
studiens publicering (a.a.). Författarna har ansträngt sig mycket för att avidentifiera och 
anonymisera empirin så långt det går. Det kan finnas risk för att personalen på grund av 
ungdomarnas utsagor kan känna igen någon på grund av att det är en relativt liten verksamhet, 
och att de dessutom vet vilka som svarat ja respektive nej till ett deltagande, vilket 
ungdomarna är informerade om. Personalen är medveten om att de kommer att kunna 
identifieras, men har inget problem med detta. Både ungdomar och personal skyddas för 
allmänheten genom att ortsnamn samt verksamhetens namn utelämnats i studien. Det sista 
inom individskyddskravet vid forskningsetiska överväganden, nyttjandekravet innebär enligt 
VR (1990:14) att insamlade uppgifter endast får användas för det syfte som angivits vid 
deltagandet (a.a.). Raderingen av all data i studien säkerställer att denna inte kan komma att 
användas på annat sätt i framtiden. 

Resultat och Analys 
I följande kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras och löpande analyseras 
utifrån uppsatsens tolkningsram. För tydlighetens skull är presentationen uppdelad i följande 
sex teman: Öppenvårdsverksamheten Y, Verksamhetens teoretiska förankring och 
arbetsmetoder, Behandlingsplanering, Behandlingsarbete, Behandlaregenskaper och 
terapeutisk allians samt slutligen Evidens och utvärdering. Det första temat, 
Öppenvårdsverksamheten Y, syftar till att ge en övergripande bild av verksamheten som 
undersökts och bygger enbart på intervjuer med verksamhetens personal. De övriga resultaten 
bygger på både personalintervjuerna och på fyra intervjuer med, vid tillfället för 
undersökningen, inskrivna ungdomar. De intervjuade ungdomarna är mellan 15-20 år och har 
varit inskrivna på Y från ett till över tre års tid.  

Öppenvårdsverksamheten Y 
Öppenvårdsverksamheten Y har funnits i snart åtta år, under tiden har dock både målgrupp 
och behandlingsinriktning ändrats något. Idag riktar man sig till ungdomar mellan 13-20 år 
som har någon form av social problematik eller en icke-fungerande skolgång. Det har även 
blivit relativt vanligt att ungdomarna som kommer till Y har någon form av neuropsykiatriskt 
funktionshinder. Vid undersökningstillfället var 13 ungdomar inskrivna vid Y och personalen 
påtalar att ungdomsgruppen har en övervägande del tjejer med dålig självkänsla. Ungdomarna 
som kommer till Y har aktualiserats hos socialtjänsten, ofta genom en anmälan från skolan. 
Behandlingen ges som ett bistånd inom SoL, och är frivilligt. Personalen beskriver målen för 
verksamheten i termer av ungdomens självständighet, god självkänsla och en fungerande 
vardag. Allt med syfte att ungdomarna skall kunna leva ett gott liv. Det finns två 
heltidsanställda på Y, en kvinna och en man. Den ena har jobbat i verksamheten i sex år, dock 
med ett avbrott, och den andra har jobbat i 14 månader. Individ- och familjeomsorgens chef 
har ansvaret för verksamheten och socialsekreterare på IFO ansvarar för ungdomarna och 
deras behandling. Det är socialchefen som har det yttersta ansvaret för verksamheten.  
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Verksamhetens teoretiska förankring och arbetsmetoder  
Ingen av personalen känner till någon aktuell verksamhetsplan och saknar även nedskriven 
teoretisk förankring och metodbeskrivning för Y. En av personalen kan minnas sig ha läst en 
verksamhetsplan då anställningen påbörjades, men påtalar att verksamheten förändrats en hel 
del sedan dess. Denne tror sig dock ha klart för sig vad som står i verksamhetsplanen, och 
menar att grundtanken fortfarande är densamma, att finnas för ungdomarna och stötta dem i 
deras vardag. Denna personal säger att ”jag litar på min trygghet i att jag gör det jag ska”. 
Båda i personalen uppger att det inte finns någon tydligt uttalad teoretisk grund för 
behandlingsarbetet på Y. En av dem beskriver att denne anpassar arbetet mycket efter sunt 
förnuft och plockar lite från olika teorier och metoder så som lösningsfokuserat arbete, 
miljöterapi, ART och social träning. Även den andre i personalen anser att de arbetar 
lösningsfokuserat kombinerat med KBT, då det hör samman med ART. Författarna upplever 
dock att personalen hänvisar till dessa metoder snarare som förhållningssätt, än strukturerade 
sätt att arbeta. Personalen beskriver att de genom lösningsfokuserat arbete hjälper 
ungdomarna att själva finna lösningar på sina problem. För att identifiera problem och 
lösningar använder de sig då bland annat av ”mirakelfrågan”. Båda anser att det är viktigt att 
det är ungdomen själv som ser både problem och olika sätt att lösa problemet. Beträffande 
miljöterapi beskriver den ena personalen att de ”tränar i olika miljöer”, att de tillsammans 
med ungdomen gör saker i ungdomens vardagliga miljöer och tränar på hur man förhåller och 
beter sig gentemot andra människor. Social träning sker automatiskt i de aktiviteter som 
ungdomen deltar i, hur man är mot varandra, hur man kommunicerar, lyssnar, uppför sig. 
”Hur man för sig överhuvudtaget i samhället och i livet.” Personalen anser vidare att de 
fungerar som förebilder och rollmodeller för ungdomarna. Interventioner baserade på en 
tydlig teoretisk grund, oavsett vilken visar enligt Andreassen (2003:181) ett genomsnittligt 
fem gånger bättre resultat än de som saknar detta, och utifrån detta perspektiv är det oroande 
att personalen inte verkar ha, eller vara medveten om verksamhetens teoretiska förankring. 
Utifrån personalens beskrivningar ovan kan dock paralleller dras till Andreassens (2003:195-
196) beskrivning av KBT, det vill säga att arbetet bygger på hjälp att förstå, kontrollera och se 
konsekvenser av det egna handlandet. Även problemlösning samt att personalen modifierar 
och förstärker positivt beteende i olika miljöer runt ungdomen passar väl in i beskrivningen av 
KBT. Detta är positivt då kognitiva utgångspunkter har visat sig mycket effektiva i 
ungdomsarbete. Verksamheten skulle dock vinna på att personalen fick utbildning och 
fördjupad kunskap vad gäller teoretisk förankring och metod, vilket både Stith m.fl. 
(2006:612) och Andreassen (2003:350) menar är avgörande för behandlingsintegriteten. 
 
Andreassen (2003:181) skriver att den teoretiska grunden bör avspeglas i personalens åsikter 
om hur beteendeproblem kan behandlas. Personalen fick därför beskriva sin syn på beteende 
och vad detta grundas i. Den ene svarar att ”Det är ett inlärt mönster, man har fått det från sin 
omgivning och hemmiljön. Man lär sig av dom runtomkring”, medan den andre anser att det 
är både genetiskt arv och miljö som påverkar vårt beteende. Utifrån dessa resonemang har 
personalen till synes en gemensam grundinställning, vilken enligt författarna tyder på ett i 
grunden kognitivt-behavioristiskt perspektiv. Detta utgår enligt Payne (2002:164) från att 
merparten av vårt beteende är inlärt. Om man tittar på Paynes (2002:166) beskrivning av hur 
ett kognitivt-behavioristiskt arbete rent konkret bör utformas; att inrikta behandlingen på 
konkreta problemskapande beteenden och samtidigt utnyttja klientens starka sidor, involvera 
nätverk, använda sig av klientens vilja och motivation för att utforma arbetet, att hjälpa 
klienten att generalisera goda beteenden samt att insatser är grundade på vad forskning påvisat 
som effektivt, kan man även där dra paralleller mellan behandlingen på Y och detta 
perspektiv. Personalen på Y tycker exempelvis att det är viktigt att hjälpa ungdomarna att 
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själva reflektera över sin situation och reflektera över hur de hellre skulle vilja ha det, 
samtidigt som de stärker ungdomarna genom att berömma och uppmuntra det som fungerar. 
Ungdomarna har stort inflytande över vilka aktiviteter de gör tillsammans med personalen på 
Y, och det läggs stor vikt vid att de lär sig färdigheter som främjar ett i samhället funktionellt 
beteende. Personalen samarbetar med många viktiga personer i ungdomens både privata och 
professionella nätverk, och finns många gånger kvar som stöd även efter utskrivning. Det 
ligger dock en brist i att personalen verkar omedveten om vad de utgår från för teorier i sitt 
arbete, och forskningen kring olika typer av insatsers evidens. Verksamheten skulle vinna på 
att ha en nedskriven verksamhetsplan som tydliggör teoretisk förankring samt de metoder 
personalen ska arbeta efter. Det är även viktigt att personalen är delaktiga vid utformningen 
av denna då det ökar förutsättningarna för förståelse och en tillämpning av denna i framtiden.  
 
Under behandlingstiden på Y läggs stort fokus på att lära ungdomarna färdigheter inom 
socialt samspel samt praktiska kunskaper om hur man för sig i samhället. Ungdomarna på Y 
får även vid lämpliga tillfällen göra olika värderingsövningar med personalen. Det finns även 
en liten tjejgrupp som mer regelbundet håller på med olika moral- och värderingsövningar. 
Personalen berättar vidare att en stor del av samtalen i behandlingsarbetet handlar om att 
ungdomarna skall få större insikt i sitt eget beteende och handlande, samt olika konsekvenser 
och personligt ansvar i situationer de hamnar i. Samtliga ungdomar berättar att de lärt sig se 
saker från fler synvinklar under tiden på Y. En ungdom beskriver att ”man får lära sig på ett 
annat sätt”. Tre av ungdomarna beskriver att de mognat under behandlingstiden, men påpekar 
att de faktiskt blivit äldre också, så de tror inte att det enbart beror på behandlingen. Utifrån 
personalens beskrivning av behandlingsarbetet framgår det tydligt att man, förutom ART 
använder sig av tre viktiga behandlingskomponenter, kognitiva tekniker, social 
färdighetsträning och värderingsövningar. Detta är mycket positivt då dessa tekniker enligt 
Andreassen (2003:184) visat sig vara viktiga inslag i ett effektivt behandlingsarbete med 
ungdomar. Den teoretiska grunden skall styra valet av metoder som används i 
behandlingsarbetet (Andreassen 2003:181), och de metoder som enligt beskrivningar används 
på Y överensstämmer och kan framgångsrikt kombineras med ett kognitivt-behavioristiskt 
synsätt. Att ha en tydlig teoretisk grund innebär alltså inte att verksamheten binder sig till en 
viss modell. Forskningen har visat att kombinationer av arbetssätt har visat sig gynnsamt i 
arbete med antisociala ungdomar då det därigenom finns möjlighet att anpassa behandlingen 
efter individuella behov och förutsättningar hos ungdomen (Andreassen, 2003:194; Armelius 
och Fransson, 1996:306; Lösel och Beelman, 2003:98). Viktigt är dock att ha en tydlig 
teoretisk grund att utgå ifrån, samt att de metoder man använder överensstämmer med denna. 
 
ART är den enda renodlade metod som personalen säger sig arbeta efter på Y, och båda är 
utbildade instruktörer. De beskriver att modellen bygger på tre olika moment, ilskekontroll, 
social färdighetsträning och moralträning. När det gäller ilskekontroll använder de sig av 
manualen vilken innefattar tio strukturerade lektioner. Personalen säger sig inte jobba 
manualbaserat med social färdighetsträning och moralträning, men berättar att man är i 
startgroparna för detta. En av dem berättar att det i ART är rekommenderat att börja med 
social färdighetsträning för att sedan arbeta med ilskekontroll och därefter avsluta med 
moralträning. För tillfället genomförs ART med enskilda ungdomar, då man bedömt att det 
inte funnits underlag för sammansättning av någon lämplig grupp. Tidigare har ART använts 
både i ungdomsgrupper och med hela familjer. Tre av ungdomarna som intervjuats deltar eller 
har deltagit individuellt i ART. En av dem minns inte riktigt vad programmet innehöll, men 
berättar att den pågick nästan en termin. Denna ungdom beskriver dock ART som nyttig 
kunskap ”Det är nog användbart, ligger säkert i hjärnan fast man inte kommer ihåg det”. Två 
av ungdomarna berättar att de just nu jobbar med ilskekontroll tillsammans med personalen 
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på Y och beskriver att de får lära sig olika sätt att agera när de blir arga. De berättar vidare att 
”ART gör att man tänker på ett annat sätt” och ”Ska väl kunna det här med ilskekontroll, men 
när man är förbannad så ska man väl få vara förbannad tycker jag, annars stänger man det 
bara inne. Svårt att komma ihåg stegen när man är förbannad tycker jag”. ART har enligt 
Holmqvist m.fl. (2005:15-16) visat sig ha positiv effekt på antisociala ungdomar gällande 
exempelvis förmåga till självkontroll samt att ge och ta kritik och förhållande till familj och 
vänner (a.a.). Ungdomarna i undersökningen ser ART som nyttig kunskap, men kan 
egentligen inte beskriva hur de skulle kunna använder teknikerna de lärt sig. För att det i 
framtiden ska finnas möjlighet att undersöka effektiviteten av metoden är programintegritet 
en grundläggande förutsättning. Andreassen (2003:197) påtalar svårigheten med att urskilja 
vilka komponenter i multimodala program som är mest verksamma. Detta trycker på 
betydelsen av att behålla en enligt Stith m.fl. (2006:610) beskriven behandlingsintegritet, 
vilket innebär att använda sig av alla delar i ART systematiskt som det är avsett. 
Verksamheten Y avviker från detta genom att endast arbeta manualbaserat när det gäller 
ilskekontroll, vilket ökar risken för att programmet inte ger de effekter som avses. Personalen 
beskriver dock tydligt att de arbetar en hel del med social träning och värderingsövningar, och 
har som målsättning att arbeta manualbaserat med hela ART, vilket ökar chanserna för att 
metoden ska ge önskvärda resultat. 

Behandlingsplanering 
Behandlingen på Y ges som ett bistånd inom SoL och är en frivillig insats. Ungdomarna som 
kommer till Y har aktualiserats hos socialtjänsten, ofta genom en anmälan från skolan. När 
handläggande socialsekreterare beslutat att erbjuda insatsen bjuds ungdomen in till Y för att 
tillsammans med sina föräldrar få träffa personalen och se verksamhetens lokaler. Om de 
tackar ja till insatsen hålls därefter ett gemensamt inskrivningssamtal, där även 
socialsekreteraren deltar. Vid detta möte fyller man i ett inskrivningsformulär och föräldrar 
till ungdomar under 18 år får tillfälle att skriva under en samtyckesförklaring. Denna innebär 
att personalen har rätt att vid behov kontakta andra eventuella aktörer och personer runt 
ungdomen. Även ungdomarna skriver under denna. Personalen berättar att de tillsammans 
med ungdomen även fyller i ett inskrivningsmaterial med fokus på psykisk och fysisk hälsa. 
Beroende på problematik och behov bestäms därefter hur ofta ungdomen ska ha kontakt med 
Y, vanligtvis är detta 1-2 gånger i veckan. Behandlingsarbetet utformas alltid individuellt 
utifrån den enskilda ungdomens behov och önskemål. Personalen berättar att det nästan aldrig 
upprättas några behandlingsplaner, vilket de uttrycker önskan om att ändra på. Oftast sker 
överlämningen muntligt och de får endast i vissa fall en skriftlig övergripande 
genomförandeplan från placerande socialsekreterare. Personalen ser att de skulle vinna 
mycket på att få genomförandeplaner för alla ungdomar, men säger också att de själva i större 
utsträckning borde använda de genomförandeplaner de får genom att bryta ned dessa till 
behandlingsplaner med mål och delmål. Personalen beskriver att de utan genomförandeplaner 
själva fått lista ut ungdomens behov, vilket både har varit, och ibland fortfarande är, 
tidskrävande och frustrerande. Personalen önskar kunna använda genomförandeplanen som 
ett redskap för hur de ska utforma behandlingen. ”Vi vill ha tydligare, exakt det här och det 
här”, ”Om man vet vad man ska jobba med så behöver behandlingstiden inte bli tre fyra år”. 
 
Ungdomarna som intervjuats har svårt att komma ihåg första mötet med Y, och endast två av 
dem kan berätta något om detta tillfälle överhuvudtaget. De berättar att de före inskrivningen 
deltog vid ett möte på ”soc”, och att det där bestämdes att de skulle börja på Y. Förklaringar 
till svårigheterna att minnas detta tillfälle kan enligt författarna exempelvis vara att det för 
vissa av dem gått relativt lång tid sedan det första mötet med personalen ägde rum, samt att 
ungdomarna då kan ha befunnit sig en omtumlande period i livet och därför inte kommer 
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ihåg. Det kan även bero på bristande insikt gällande sin problematik, vilket Armelius och 
Fransson (1996:287) är ett av de största problemen i behandlingsarbete med ungdomar, vilket 
kan ha genererat ett ointresse av verksamheten och behandlingens innehåll. Tre av 
ungdomarna säger sig redan från början ha varit positivt inställda till att börja på Y, den fjärde 
säger sig ha varit skeptisk men att det snart gick över. Inställningen varierade från att ”det 
kändes som att det behövdes” till att ”jag hade inget bättre för mig”. De principer för ökad 
behandlingseffektivitet som Andreassen (2003:248-256) beskriver handlar till stor del om 
socialsekreterarens förberedande arbetsinsatser. Det är till exempel socialsekreteraren som 
måste utröna om Y är en för ungdomen lämplig insats enligt responsivitets- och riskprincipen, 
och i sådana fall vid inskrivningen kunna lämna ett tydligt uppdrag till personalen på Y, i 
vilket man efter behovsprincipen kartlagt de riskfaktorer som kan påverka den unge till 
fortsatt negativ utveckling. Genom användandet av dessa tre principer tydliggörs syften och 
mål för ungdomens behandling samt om Y är en passande insats för att kunna uppfylla dessa. 
Även Tengvald (2003:32) tar upp vikten av att man redan under utredning och bedömning 
kartlägger individens funktionsförmåga och livssituation för att kunna hitta de metoder och 
arbetsformer som passar individen. Andreassen (2003:125) påtalar att rätt matchad 
behandling i samhällsmiljö är en optimal förutsättning för ett positivt behandlingsutfall, vilket 
genom ökad fokusering på differentieringsprinciperna ger verksamheten Y goda 
förutsättningar för att uppnå detta med inskrivna ungdomar. 
 
En av ungdomarna beskrev i intervjun att denne i början inte förstod varför denne skulle 
behandlas på Y, och personalen finner det mycket frustrerande i de fall då ungdomarna inte 
verkar ha någon tanke om varför de är inskrivna. De menar att detta hänger ihop med de 
otydliga, eller obefintliga planeringarna. En av personalen beskriver sig utgå ifrån att 
ungdomen fått hjälp av socialsekreteraren att förstå varför den skall skrivas in vid Y, men att 
så ofta inte är fallet. De tror att tydliga genomförandeplaner är ett mycket viktigt moment för 
att tydliggöra behandlingen för ungdomarna, och anser att dessa behöver veta varför de går på 
Y, och när de är redo för att gå vidare. ”Det blir tydligt för ungdomen och det är jätteviktigt, 
annars blir det jag är med i Y och har problem, det blir så luddigt. Sen tar det för lång tid, det 
är inte schysst mot ungdomen”. Ungdomens egen motivation till att delta i någon form av 
intervention är en viktig faktor för behandlingens genomförande och utfall (Armelius och 
Fransson, 1996:287), och avsaknad av struktur och målformulering skulle kunna minska 
ungdomarnas motivation till att delta i behandlingen enligt Armelius och Franssons 
resonemang om tydligt uttalat behandlingsinnehåll (1996:307). Samtliga ungdomar uppger sig 
dock vara motiverade att gå till Y, och även till att jobba med sig själva, trots att detta ibland 
upplevs som svårt. En ungdom berättar att denne är motiverad att gå till Y ”för att jag vet att 
jag mår bra när jag går dit”, en annan säger ”vill, vill man väl, man vill väl inte ha det dåligt” 
som svar på frågan om motivation till ett förändringsarbete. 
 
Ingen av ungdomarna kan minnas att det upprättats någon typ av behandlingsplan. Två av 
ungdomarna anser att målet med behandlingen är att må bättre, och båda nämner dessutom att 
det ska gå bättre i skolan. De två andra säger sig först inte ha något mål klart för sig, berättar 
sedan att de går till Y för att bli mer sociala och för att få hjälp med att aktivera sig. Utsagorna 
talar för att de intervjuade ungdomarna har egna syften med behandlingen relativt klara för 
sig. Detta är dock inget som tydliggjorts skriftligt tillsammans med personalen och därigenom 
kan målen för behandlingen i värsta fall skilja sig åt mellan personalen och ungdomarna vilket 
vore olyckligt. ”Må bättre” är ett otydligt begrepp vilket inte specificerar målet för 
behandlingen och heller inte säkerställer att ungdomen och personalen strävar åt samma håll, 
samt delar uppfattning om när ungdomen är redo för att skrivas ut. En ungdom berättar att den 
tillsammans med personalen upprättat vissa nedskrivna delmål. Denne har även lyckats uppnå 
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några av målen och tycker att det känns bra. Övriga ungdomar har inte några uppsatta delmål 
för behandlingen. En av ungdomarna berättar att tiden på Y inte är planerad, utan att det bara 
är att säga till om det är nåt som man vill göra. En av dem beskriver att planeringen ändras 
efterhand, dock inte skriftligt. De beskriver sig alla som mycket delaktiga i planeringen, och 
ingen av dem önskar sig ökat inflytande. Behandlingen på Y upplevs dessutom som högst 
individuellt utformad och detta, tillsammans med en känsla av delaktighet är enligt Armelius 
och Fransson (1996:287) viktiga förutsättningar för att ungdomen skall känna sig nöjd med de 
insatser som genomförs. 

Behandlingsarbete 
Behandlingsarbetet på Y kan enligt personalen delas in i tre faser; smekmånads-, behandlings- 
och utsluss-fasen. Smekmånaden är en period som går ut på att personalen och ungdomen 
skall lära känna varandra. Personalen arbetar mycket med att skapa en relation och bygga upp 
ungdomens förtroende för dem, vilket enligt Armelius och Fransson (1996:228) samt 
Holmqvist m.fl. (2005:13-14) visat sig vara avgörande för möjligheten att genomföra en 
behandling. Detta arbete bygger på att göra ungdomen så delaktig som möjligt i utformningen 
av behandlingsarbetet och aldrig agera bakom ryggen på dem. Många gånger handlar 
smekmånaden även om att identifiera ungdomens problematik och utröna hur de ska lägga 
upp behandlingen runt ungdomen. Personalen beskriver att detta ibland kan vara mycket 
tidskrävande och frustrerande. De önskar att placerande socialsekreterare tydligare skulle ha 
presenterat detta i en genomförandeplan inför inskrivningen. I några fall har det månader in i 
behandlingen framkommit att ungdomen haft något funktionshinder som personalen inte fått 
information om från början, och de kan se att speciellt dessa ungdomar skulle behövt en 
grundligare utredning innan de skrevs in vid Y. Funktionshinder är ett väldigt tydligt exempel 
på en responsivitetsfaktor, vilken Andreassen (2003:252-253) menar kan ligga i vägen för att 
ungdomen skall kunna ta till sig behandlingen. Det är därigenom viktigt för personalen att få 
reda på eventuella hinder för att därefter kunna anpassa behandlingen efter dessa. Denna 
kännedom är även viktig för att personalen ska kunna avgöra om de har de kunskaper och den 
kompetens som krävs för att behandla ungdomen, vilket är avgörande för ett positivt 
behandlingsutfall. 
 
När personalen upprättat en hållbar relation till ungdomen och fått klart för sig hur de kan 
lägga upp arbetet övergår smekmånaden till behandlingsfasen, som innebär ett mer aktivt 
arbete med ungdomen utifrån de metoder och förhållningssätt vilka tidigare beskrivits under 
rubriken ”Verksamhetens teoretiska förankring och metoder”. Rent konkret beskriver 
personalen att behandlingen sker genom samtal som varvas med aktiviteter. Aktiviteterna kan 
se mycket olika ut. Matlagning, bakning, bad, bowling, spela spel, skidåkning, pulkaåkning, 
klättring, bio, promenader, träna på gym eller fika på café är några exempel. Personalen ser 
aktiviteterna som mycket viktiga ur flera perspektiv. Dels har många ungdomar lättare för att 
samtala om de samtidigt får aktivera sig, dels kan personalen på detta sätt förhoppningsvis 
hjälpa ungdomarna att upptäcka och hitta lämpliga fritidsaktiviteter. Aktiviteterna fungerar 
dessutom som träning i hur samhället fungerar och hur man för sig i det sociala livet. För en 
del ungdomar är det exempelvis ett stort steg att ringa för att boka en bowlingbana. Liknande 
övningar kan i ett senare skede innebära att de själva vågar ringa till arbetsförmedlingen, 
vårdcentralen eller andra viktiga samhällsfunktioner. Ungdomarnas beskrivning av 
behandlingen på Y är inte lika ingående som personalens. De nämner samma aktiviteter som 
personalen beskrev och tycker att det är bra att aktiveras på olika sätt. Personalens stöd och 
uppmuntran har bland annat lett till att de provat på nya aktiviteter, vilket de troligen annars 
inte skulle ha gjort. En av dem påtalar att denne på Y lärt sig mycket nyttiga saker som till 
exempel att laga mat. Ungdomarna beskriver vidare att de ofta sitter och pratar med 
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personalen om allt mellan himmel och jord, vad de tycker om olika saker och hur de ska agera 
i olika situationer, ”Vi pratar om livet i stort”. Samtalen ses av dem alla som en viktig del av 
behandlingen och resulterar bland annat i att de lär sig att se saker från olika vinklar, ”Dom 
hjälper till och kommer med idéer liksom”. Uttalanden som ”Man vet att man har andra sätt 
att tänka på, men man tänker på ett dumt sätt ändå, fast man vet att man kan tänka på ett 
annat sätt” tyder på att samtalen fokuseras kring hur ungdomarnas negativa tankemönster för 
att påverka och förändra dessa i positiv riktning, vilket i enlighet med Passer och Smith 
(2004:8) stämmer in på ett kognitivt-behavioristiskt synsätt. När det gäller samtalen påtalar en 
av ungdomarna att det är bra att personalen representeras av båda könen, då detta kan ge 
bredare perspektiv på saker och ting. Enligt denne har samtalen med personalen resulterat i 
insikter om sin problematik, ”Nu ser jag att jag har haft problem”. När man sitter och pratar 
förstår man hur man mår, dom hjälper en”. Ungdomarna berättar även att de ibland gör 
aktiviteter tillsammans med andra ungdomar på Y, så som SPA, shopping, filmkväll, julfika 
eller resa bort en natt, men att detta endast sker vid enstaka tillfällen. 
 
Personalen beskriver att den övergripande huvuduppgiften i behandlingsarbetet är att finnas 
som stöd för ungdomarna, ”Röda tråden är att stärka självförtroendet. Att de får en 
fungerande vardag, att man har det bra och mår bra. Att de kommer vidare med det de väljer 
att göra”. Att skapa skyddande faktorer som påverkar kompenserande gentemot 
riskfaktorerna i ungdomens situation är en mycket viktig del i behandlingsarbetet (Andershed 
och Andershed (2005:196). Delaktighet i föreningsliv och att kontakt med prosociala 
fritidsmiljöer är en viktig beståndsdel för att ungdomen ska kunna bibehålla en varaktig 
beteendeförändring enligt Andreassen (2003:315-317) vilket verksamheten arbetar mycket 
aktivt med. Detta visar sig även i intervjuerna mycket uppskattat av ungdomarna, vilka 
berättar att de tillsammans med personalen har provat på nya aktiviteter som de annars inte 
skulle gjort. Ytterligare exempel på skyddande faktorer är social kompetens, stabilt känsloliv, 
självförtroende, och god problemlösningsförmåga (Andershed och Andershed, 2005:194). 
Resultatet i undersökningen tyder på att Y arbetar aktivt med att framkalla ovanstående 
element tillsammans med ungdomarna. Armelius (2005:330-331) betonar att behandling av 
en social problematik även bör riktas mot de antisociala uttrycken och värderingarna hos 
ungdomen. Att endast fokusera på att stärka självkänsla och självförtroende kan bidra till att 
det antisociala beteendet upprätthålls (a.a.). Personalens intervjuutsagor tyder på att 
behandlingen på Y är bred och inriktad på en mängd kritiska områden i ungdomens 
problematik, och därför föreligger ingen risk för att arbetet med att stärka självkänsla och 
självförtroende ska påverka ungdomen negativ riktning enligt ovanstående resonemang. Det 
är ändå angeläget att det finns en medvetenhet om detta fenomen. 

Nätverksbaserat arbete 
Personalen berättar att ungdomens föräldrar, förutom ungdomen själv, är de viktigaste 
samarbetsparterna i behandlingsarbetet. Kontakten sker oftast genom regelbundna 
telefonsamtal, samt vid uppföljningsmöten. Det har även hänt att personalen haft lektioner i 
ART med ungdom och förälder eller tillsammans med hela familjen. Samtliga ungdomar 
berättar att deras föräldrar är mycket positivt inställda till Y. En av ungdomarna upplever att 
Y är en trygghet för dem, eftersom personalen har kontakt med och kan stötta föräldrarna och 
hjälpa dem i att skapa en god relation. Föräldrarna är enligt ungdomen även tryggare med 
tanke på att ungdomen kan vända sig till personalen när denne mår dåligt. Två av ungdomarna 
upplever att Y bidragit till att de fått bättre relationer med familj och vänner. De berättar bland 
annat att de fått stöd i att välja bort umgänge som inte är bra för dem, ”Dom säger vilka 
kompisar som inte är bra för mig. Det vet jag ju också, men det är skönt att höra att det är 
fler som tycker det. Det blir lättare att välja umgänge då”. En av dem säger sig ha bytt 
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vänskapskrets och har dessutom ökat sitt umgänge med andra tack vare ett bättre mående. 
Även familjerelationerna uppges ha förbättras tack vare att denne ser sig som gladare i 
hemmiljön. De andra två har inte tidigare haft några betydande relationsproblem men anser 
sig blivit mer utåtriktade och har lättare för sociala kontakter än före inskrivningen på Y. En 
av ungdomarna tror att anledningen till detta är den sociala träningen på Y. Resultatet i 
undersökningen tyder på att behandlingsarbetet fokuseras en hel del på ungdomarnas 
personliga nätverk. Att personalen ser föräldrarna som sina viktigaste samarbetspartners är en 
god förutsättning för att ungdomen ska få det stöd som behövs hemifrån. Några av 
ungdomarna berättar att tiden på Y har påverkat deras familjerelationer till det bättre. Detta 
kan bero en mängd faktorer, till exempel att de mår bättre, den åldersmässiga eller personliga 
mognad som tre av dem tidigare påtalat, eller på grund av de färdigheter som de har 
tillgodogjort sig i behandlingen på Y då social färdighetsträning enligt Andreassen (2003:196) 
ökar samarbetsförmågan med andra personer. Kommunikativa tekniker, vilket av några 
ungdomarna påtalades som viktiga i behandlingsarbetet är enligt Armelius och Fransson 
(1996:290) viktiga beståndsdelar i social färdighetsträning. ”Det är lättare att prata med 
andra nu när jag tränat mycket på det på Y”. Ovanstående faktorer kan alla i olika grad 
påverka ungdomens förmåga att upprätthålla goda relationer överlag. Det är svårt att avgöra i 
vilken grad behandlingen på Y är kopplad till denna utveckling. Flera av ungdomarna har 
dock beskrivit behandlingens inverkan som en viktig del i deras förbättrade relationer, vilket 
innebär att den ur deras synvinkel varit betydelsefull för detta. Andreassen (2003:250) listar 
förbättrad familjekommunikation som ett lovande förändringsmål att arbeta för vilket verkar 
vara fallet på Y, och även Andershed och Andershed (2005:194) nämner nära relationer som 
en skyddande faktor. Föräldrarnas medverkan och kontakt med personalen kan även denna 
utveckla en djupare kontakt mellan förälder och ungdom då det finns ett gemensamt stöd att 
vända sig till, vilket en av ungdomarna beskrev. Även vänskapsrelationer påverkas av 
behandlingen på Y. Andreassen (2003:315-317) påtalar att kamratkretsen för antisociala 
ungdomar ofta består av likasinnade, vilket ökar sannolikheten för ett fortsatt asocialt 
beteende och kontakt med prosocialt umgänge är viktigt. Personalens stöd har enligt två av 
ungdomarna resulterat i att antisociala bekantskaper har minskat eller upphört, vilket har stor 
inverkan på ungdomens prosociala utveckling. Behandlingen tycks ha påverkat ungdomarna 
att tänka och reflektera över sina relationer och konsekvenser av hur de hanterar dessa. 
 
Behandlingsarbetet innefattar även det professionella nätverket kring ungdomen. Föräldrar får 
redan vid inskrivningen möjlighet att ge sitt samtycke till att personalen har kontakt med 
eventuella andra instanser och viktiga personer runt ungdomen. Dessa kontakter kan innefatta 
skolpersonal, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, socialtjänsten, 
ungdomsgården, vårdcentralen, diakonin, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan, och tas aldrig utan medgivande från ungdomen. Personalen anser att dessa 
samarbetspartners är viktiga för att behandlingen ska bli så bra som möjligt. Det kan speciellt 
i början vara bra att kunna få information om ungdomens situation och problematik från flera 
perspektiv för att på detta sätt kunna stötta dem så bra som möjligt. Ungdomarna berättar att 
Y för deras del har kontakt med bland annat skolpersonal, socialtjänst och arbetsförmedling. 
Samtliga tycker att detta stöd är mycket bra för dem. Tre av de intervjuade hade skolproblem 
innan inskrivningen och tycker att det går bättre i skolan sen de började på Y. Personalens 
stöttning består inom detta område att delta på elevvårdskonferenser och andra möten som 
gäller den enskilde ungdomen, för att på detta sätt fungera som stöd och språkrör. Både 
Armelius (2005:330-331) och Lagerberg och Sundelin (2003:271) påpekar att man för att 
uppnå varaktiga beteendeförändringar bör rikta behandlingen till flera olika miljöer i 
ungdomens liv, då dessa kan vara bidragande orsaker till att det antisociala beteendet 
upprätthålls. Även Payne (2002:166) påtalar vikten av att i ett kognitiv-behavioristiskt 
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arbetssätt involvera viktiga personer i klientens nätverk. I undersökningen framgår att Y riktar 
behandlingen till de delar av ungdomens livssituation som ger grundläggande förutsättningar 
för bestående förändringar. Fokus på både det personliga och professionella nätverket ökar 
chanserna för goda behandlingsutfall. 

Utskrivningsförfarande 
En mycket viktig förutsättning för en utskrivningsplanering är enligt personalen tydligt 
uppsatta mål för behandlingen och menar att ”det tar så mycket längre tid när det inte finns 
mål, sen efter 2-3 år måste man ändå bryta”. Behandlingstiden varierar mellan cirka ett till tre 
år, om den inte avbryts i förtid. En av personalen tror att ett till två år är vanligast, men att det 
vore önskvärt att behandlingstiden inte översteg ett och ett halvt år. Den andra personalen 
tycker att ett år vore lämplig behandlingstid, och hävdar att behandlingstiderna definitivt 
borde vara kortare än vad de är idag. Personalen beskriver att utsluss-fasen kan variera 
mycket mellan olika ungdomar. En del är nöjda med att bara skrivas ut och avsluta 
behandlingen på en gång, medan en del vill ha god tid på sig och successivt trappa ner 
kontakten. Detta sker då ofta genom att glesa ut träffarna, med ungdomarna för att övergå till 
att under sista tiden endast ha sporadisk telefonkontakt. Personalen är alltid noga med att 
ungdomen som avslutning får en trevlig stund tillsammans med dem, och de erhåller även en 
symbolisk gåva. Den formella utskrivningen från Y sker vid ett gemensamt möte med 
föräldrar och placerande socialsekreterare. Alla ungdomar som skrivs ut har möjlighet att ta 
kontakt med Y om de känner behov av det, ”vi stänger inga dörrar”. Personalen berättar även 
att de alltid ringer upp ungdomen 3-4 månader efter utskrivningen för att höra hur de mår och 
hur det går för dem. Detta är ett bra förhållningssätt då Andreassen (2003:315-317) påtalat att 
fortsatt stöd efter utskrivning är en viktig faktor för bibehållet prosocialt beteende hos 
ungdomen. Ungdomarna i undersökningen har varit inskrivna på Y relativt länge, mellan ett 
och tre år, och ingen av dem har reflekterat över sin utskrivning. De kan inte heller svara på 
vad som skulle behöva uppnås för att känna sig redo för en utskrivning och är inte medvetna 
om det slutliga målet för sin behandling. En av ungdomarna säger ”När jag är säker på att 
jag inte går tillbaka till en må-dåligt period”, och en av dem uttrycker att ”jag är färdig när 
jag mår bra”. Resten talar också i liknande termer. En av ungdomarna önskar Y skulle ha 
högre åldersgräns, för att då kunna vara inskriven ännu längre vilket betonar bristen på insikt i 
behandlingens syfte och mål. Samtliga ungdomar uttrycker en önskan om att ha kvar 
kontakten med personalen efter utskrivning, och att de skulle behöva lång tid på sig för att 
förbereda sig inför ett avslut. 

Behandlaregenskaper och terapeutisk allians 
Personalen beskriver sig själva som lugna och trygga personer, och de anser att en av de 
viktigaste egenskaperna för behandlare är att kunna lyssna och bekräfta. De har för avsikt att 
alltid vara raka, ärliga och tydliga gentemot ungdomarna. Personalen berättar att de jobbar 
mycket för att skapa en god relation till ungdomarna. Förtroende och tillit är en mycket viktig 
komponent för dem i behandlingsarbetet. Detta skapas bland annat genom att aldrig gå bakom 
ryggen på ungdomen samt att göra denne delaktig i behandlingsarbetet. En av personalen tar 
upp vikten av att faktiskt tycka om att jobba med ungdomar, och den andra påtalar att det är 
viktigt att vara ödmjuk inför varje ungdom, ha självkännedom, samt att vara medveten om sin 
kompetens och sina brister. Personalen anser sig ha god kontakt med varandra och tycker att 
de är samspelta i arbetet med ungdomarna. De berättar att de har olika erfarenheter, men ändå 
samma värdegrund och synsätt. Båda anser sig utgå från ett lösningsfokuserat förhållningssätt 
i behandlingsarbetet med ungdomarna. Saarnio (2000:267) beskriver att behandlare som är 
positiva, respektfulla, stödjande och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt ökar chanserna 
för att klienten skall uppleva ett gott samarbetsklimat, vilket i sin tur är avgörande för den 
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terapeutiska alliansen. Enligt Armelius och Fransson (1996:228) och Holmqvist m.fl. 
(2005:13-14) är den terapeutiska alliansen en grundläggande förutsättning för 
behandlingsarbetet. Ungdomarna i undersökningen beskriver önskvärda egenskaper för 
behandlingspersonal som att vara trevliga, ha humor, gå bra ihop med ungdomar och kunna 
sätta sig in i deras situationer. De ska även kunna vara barnsliga, pratglada, lätta att prata med, 
lugna och förstående. En av ungdomarna uttryckte dessutom att de inte får vara för ”mjäkiga”, 
utan vara bestämda på ett bra sätt. Ungdomarna tycker att personalen på Y har dessa 
egenskaper, de är helt enkelt ”jättebra”. De uppger sig tycka lika bra om båda i personalen 
och ser det som positivt att båda könen är representerade. De upplever det som lätt att prata 
om svåra saker med dem och har ett stort förtroende för dem båda, ”man kan lita mer på Y än 
på andra vuxna, vet inte varför”. Samtliga ungdomar tycker att personalen på Y är bra 
människor. ”Dom är inga dåliga förebilder, dom är bra”, ”dom är lugna och håller inte på 
med nå vansinnesgrejor om jag säger så, sättet de är på och deras personligheter”, ”Dom är 
bara allmänt bra”, ”Dom förstår ju hur jag fungerar, hur jag tänker och vad jag gillar” samt 
”Dom gör mig glad”, är citat som beskriver personalen ur ungdomarnas perspektiv. 
Ungdomarna upplever att de får stöd och uppmuntran av personalen. De tycker även att 
personalen visar att de bryr sig om dem ”De visar det genom sättet de är på, det känner man”. 
Ungdomarnas förtroende för personalen innebär att de har en oerhört viktig roll i att agera 
som goda vuxna förebilder, då Andreassen (2003:250) betonar identifiering och anknytning 
till prosociala rollmodeller som ytterligare ett lovande förändringsmål att sträva efter. Enligt 
ungdomarnas utsagor bär personalen detta ansvar på ett mycket föredömligt sätt och både 
deras och personalens utsagor överensstämmer med Armelius och Franssons (1996:287) syn 
på att behandlare skall visa omtanke och samtidigt sätta gränser. 
 
Utifrån ungdomarnas berättelser ter sig den terapeutiska alliansen vara exceptionellt god. En 
av ungdomarna uttrycker att det är personalen som är det bästa med Y, och säger ”Dom är Y”. 
Denna ungdom uttrycker även att det inte skulle vara någon mening med att gå kvar om det 
kom ny personal. Detta uttalande uttrycker en inställning som kunde skönjas i samtliga 
intervjuer, dock inte lika tydligt uttalat. En av ungdomarnas största motivation till att gå till Y 
är just att träffa personalen, för att ”dom får mig att må bra”. Detta innebär att verksamheten 
har den avgörande komponent vilken både Armelius och Fransson (1996:228) och Holmqvist 
m.fl. (2005:13-14) påtalar som väsentlig för att en behandlingsprocess överhuvudtaget ska 
kunna ta form. Ungdomarnas upplevelse av att det ökade välmåendet är kopplat till 
personalen som personer, kan i kombination med otydliga behandlingsmål och därigenom 
långa behandlingstider öka risken för utveckling av ett personligt beroendeförhållande till 
personalen. Ungdomarnas avsaknad av tankar kring utskrivning och avslut styrker också 
farhågorna för detta fenomen. Trots att det finns grund för att vara uppmärksam på detta, 
måste det återigen påtalas att de positiva faktorerna beträffande personalens egenskaper och 
den terapeutiska alliansen utgör en mycket stabil och avgörande grund för verksamheten och 
behandlingsarbetet. Även det faktum att personalen är en sammansvetsad grupp innebär enligt 
Andreassen (2003:231) goda förutsättningar för en behandlingseffektivitet. 
 
Personalen berättar att man inte har några uttalade eller nedskrivna regler på Y, det är 
samhällets normer och lagar som gäller. Den enda konkret uttalade regeln är att man inte får 
missbruka alkohol eller droger när man är inskriven, och att man inte får komma till Y 
påverkad. Vid missbruk skrivs ungdomen ut ur Y direkt. Det har dock hänt att ungdomar 
erkänt att de provat droger, men efter vidtagna åtgärder ändå fått gå kvar på Y. Ungdomarna 
uppfattar personalen som samspelta och lika i förhållningssätt. De kan dock inte säga att det 
finns några uttalade regler på Y, utan berättar att det är allmänt hyfs som gäller. Helt enkelt att 
uppträda bra och inte tracka ner på andra, ”man får inte hålla på och elda på bordsduken 
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direkt”. De berättar dock att man inte får hålla på med alkohol och droger, men har inte riktigt 
klart för sig vad konsekvenserna av detta skulle vara, ”då får man väl sig ett rejält snack på 
soc antar jag”. Holmqvist m.fl. (2005:13-14) betonar att det för ungdomens känsla av 
trygghet och struktur är viktigt att personalen noggrant klargör vilka beteenden som är 
accepterade eller ej. Personalen på Y har ett entydigt förhållningssätt och är tydliga med vad 
som accepteras och inte, och ungdomarna vet att det förväntas av dem att de skall ha ett gott 
uppförande. Personalens förhållningssätt i detta hänseende får därmed anses vara klart och 
tydligt även om det inte finns några särskilda eller nedskrivna regler för ungdomarna att 
förhålla sig till. Vissa regler, som exempelvis Y:s förhållningssätt till alkohol- och 
drogmissbruk skulle med fördel kunna dokumenteras för att på detta sätt tydliggöra 
konsekvenserna av ett regelbrott, samt vad som krävs för att eventuellt kunna få återgå till 
verksamheten, då detta enligt ungdomarnas utsagor ses som otydligt. 
 
Personalen på Y har olika utbildningar, en är undersköterska och mentalvårdare, den andra är 
fritidsledare. Båda två är utbildade instruktörer inom ART, och en av dem har utbildning i 
kriminell livsstil. Personalen uttrycker önskan om vidareutbildning inom ART – främst när 
det gäller moralträning, samt kompetensutveckling inom missbruk bland ungdomar och DBT 
(dialektisk beteendeterapi). Personalen har handledning en gång i månaden där de diskuterar 
ärenden, men även har möjlighet att bearbeta processer av mer personlig karaktär som är 
kopplade till arbetet. En av personalen uttrycker att det kan vara ganska svårt med 
handledning och att veta hur den skall användas. Viktigt att beakta är att handledare har 
relevant utbildning och kunskap för att handleda personalen utifrån den teoretiska grund och 
de metoder som personalen skall arbeta efter då handledning enligt Andreassen (2003:351) 
ökar kontrollen över metodernas genomförande. Viktigt är även att personalen reflekterar 
över sina behov av handledning, det vill säga vad de vill få ut av den utifrån vad som gynnar 
dem i deras arbete och som i sin tur även gynnar ungdomarna. Andreassen (2003:350) menar 
vidare att en enig personalgrupp är nödvändigt för att behandlingsarbetet skall nå framgång. 
Detta förutsätter en bestämd teoretisk grund, systematiskt användande av utvalda metoder och 
relevant utbildning och förståelse för dessa (a.a.). Personalen ser sig själva som mycket 
sammansvetsade och eniga vad gäller förhållningssätt och metoder, vilket visat sig 
överensstämma med deras utsagor i avsnittet ”Verksamhetens teoretiska förankring och 
arbetsmetoder”. För att personalen ska bli ännu starkare på dessa punkter krävs det dock en 
tydlig verksamhetsplan, med en uttalad teoretisk förankring och tydlig metodbeskrivning. 
Personalen bör även få vidareutbildning för en djupare förståelse för arbetsmetodernas 
grunder, hur de ska användas och hur de förväntas påverka den unges sätt att fungera 
(Andreassen, 2003:350). 

Evidens och utvärdering 
Personalen uppger att det tillsammans med socialsekreterare, föräldrar och ungdom sker 
uppföljningssamtal tre gånger per år. I enstaka fall har det formulär om psykisk och fysisk 
hälsa som ungdomen fyller i vid inskrivningssamtalet använts för att göra uppföljning av 
ungdomens behandling. Socialsekreteraren dokumenterar dessa möten i ungdomens journal. 
Det är sällan något dokumenteras av personalen på Y. Ungdomarna som intervjuats har svårt 
att minnas uppföljningsträffarna, och kan inte heller komma ihåg vad som diskuterats och 
bestämts. Alla påtalar att de mår bättre nu sen de blev inskrivna, men säger sig ha svårt för att 
konkret beskriva om behandlingen inneburit några förändringar för dem, ”Förändringar... 
dålig på att se sånt där, men den har säkert gjort det”. Detta visar att det hos ungdomarna 
finns ett behov av att få hjälp med att se de framsteg och förändringar som de lyckats uppnå. 
Uppföljningsarbetet på Y saknar den tydliga dokumentation som Tengvald (2003:32) anser så 
viktig för att synliggöra process och resultat, som i sin tur ligger till grund för kvalitetsarbete 



 

 29 

och verksamhetsutveckling. Detta, i kombination med personalens berättelser om avsaknad av 
verksamhetsplan och behandlingsplaner, väcker frågor angående verksamhetens 
behandlingsintegritet samt i vilken utsträckning verksamhetens behandlingsmetoder är 
evidensbaserade. 
 
Andreassen (2003:215) påtalar vikten av en specifik teoretisk grund för att 
behandlingsintegriteten ska kunna bedömas. Utan behandlingsintegritet kan man heller inte 
enligt Wilkinsson (2006:428-429) utvärdera behandlingseffektiviteten. Detta resonemang 
innebär för Y:s del att den teoretiska grunden och dess arbetsmetoder måste klarläggas och 
dokumenteras. Därefter kan man enligt Andreassens (2003:213-214) komponenter för ökad 
behandlingsintegritet vidare undersöka verksamheten för att i förlängningen kunna utvärdera 
verksamheten och dess effektivitet. Kunskaper om olika insatsers effektivitet är värdefull för 
att undvika att utsätta de hjälpbehövande för verkningslösa insatser. Därför bör allt socialt 
arbete vara evidensbaserat (Tengvald, 2003:32). Någon utvärdering av verksamheten och dess 
behandlingsarbete har enligt personalen på Y aldrig gjorts. Däremot träffar de sedan årsskiftet 
2007 socialförvaltningens utvecklingsledare en gång i månaden, för att med dennes hjälp göra 
en kartläggning av vad de gör under arbetstid, vad de lägger sin tid på, om det är rätt saker 
som prioriteras och om de har adekvat utbildning för arbetet de utför. Personalen betraktar 
även denna undersökning som en del i detta arbete. Syftet är att skapa underlag för en 
systematisk utvärdering av behandlingens genomförande och resultat. Enligt Andreassen 
(2003:182) är det inte möjligt att utvärdera en verksamhet eller dra slutsatser som 
behandlingseffektivitet om man inte först kartlägger verksamhetens teoretiska grund och vilka 
metoder som behandlingen innehåller. Grundläggande teorier och metoder är i dagsläget inte 
tydliga för personalen på Y. Ur detta perspektiv ses det pågående kartläggningsarbetet som 
mycket angeläget för verksamheten Y. Det är även mycket positivt att både personal och 
ansvariga har en tydlig strävan efter att förbättra verksamheten genom kunskapsutveckling 
och utvärderingsarbete, vilket innebär mycket goda förutsättningar för att kunna effektivisera 
behandlingsarbetet. 

Diskussion 
Studiens syfte är att utifrån intervjuer med verksamhetens personal belysa den teoretiska 
förankring och de arbetsmetoder som råder. Studien syftar även till att undersöka hur 
inskrivna ungdomar uppfattar och beskriver behandling och behandlingspersonal. Detta för att 
påvisa positiva såväl som negativa förutsättningar för att verksamheten ska kunna tillgodose 
en professionell behandling. Studien visar ur olika perspektiv upprepade resultat som tyder på 
att det finns ett stort behov av en aktuell verksamhetsplan, där teoretisk förankring och för 
verksamheten utvalda metoder framgår. Personalens uttalanden om okunskap och avsaknad 
av detta är ett konkret tydliggörande av denna brist. Mycket i undersökningen tyder dock på 
att personalen tycks ha en gemensam kognitiv-behavioristisk utgångspunkt. Personalens 
beskrivningar av det behandlingsarbete de bedriver stärker också anknytningen till detta 
teoretiska perspektiv. Detta är positivt då forskningen (Andreassen, 2003:183; Armelius och 
Fransson, 1996:283; Lösel och Beelman, 2003:100) påtalat att metoder som bygger på denna 
teorietiska grund är mycket framgångsrik när det gäller behandlingsarbete som riktas till 
ungdomar med antisocial problematik. Behandlingsarbetet på Y handlar mycket om att stärka 
ungdomarnas självkänsla och självförtroende. De får också övning i socialt samspel, insikter i 
hur samhället är organiserat och fungerar, förståelse för det egna agerandet och dess 
konsekvenser. Ungdomarnas berättelser vittnar också om att de, i varierande grad, under 
behandlingen har tagit till sig kunskaper och insikter av detta slag. För att vidareutveckla 
verksamheten och säkra kvaliteten på behandlingen bör dock utbildning om teoretisk 
förankring och utifrån detta lämpliga metoder erbjudas personalen. Samtidigt som dessa även 
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måste dokumenteras i en tydlig verksamhetsplan. Ansvariga för verksamheten har 
tillsammans med personalen påbörjat ett arbete med att bland annat genom denna studie 
undersöka behandlingsarbetet för att i framtiden ha möjlighet att systematiskt kunna utvärdera 
verksamheten. Detta viktigt för att säkerställa att de ungdomar som hänvisas till verksamheten 
får rätt matchad och en verkningsfull behandling. Det finns alltså en tydlig strävan hos 
ledning och personal att vidareutveckla verksamheten vilket är en utomordentligt god 
förutsättning ett utvecklingsarbete. En sammansvetsad personalgrupp ger goda förutsättningar 
för behandlingseffektivitet. Personalen på Y uttrycker att de fungerar mycket bra tillsammans 
i arbetet, och strävan efter, samt genomförande av en verksamhetsutveckling har möjlighet att 
underbygga detta ytterligare. 
 
En skriftlig verksamhetsplan med teoretisk grund och metodbeskrivning underlättar även 
arbetet med att enligt Andreassens (2003:247) nämnda differentieringsprinciper identifiera 
vilka ungdomar som utifrån verksamhetens kompetens och behandlingsmetoder kan tänkas 
vara lämpliga att placeras på Y. Grundlig kartläggning av individens livssituation och 
funktionsförmåga är avgörande för upprättande av en genomförandeplan, vilken personalen 
därefter bör bryta ner till en behandlingsplan med tydliga mål och delmål. I undersökningen 
framkommer att det inte alltid presenteras tydliga genomförandeplaner när ungdomar skrivs 
in vid Y. Personalen upplever detta som en betydande brist, då detta innebär att ansvaret för 
att identifiera ungdomens problematik och behov gällande behandlingsarbetet då hamnar hos 
dem. Detta förhållande är mycket olyckligt då personalen inte kan förväntas ha samma 
kunskap och tillgång till information om ungdomarnas situation som socialsekreterarna har, 
exempelvis genom journaler och utredningar. Avsaknaden av genomförandeplaner och 
behandlingsplaner kan ur flera perspektiv underminera behandlingen. Ur ett perspektiv kan 
behandlingen påverkas negativt genom att det för personalen tar onödigt lång tid att komma 
underfund med den problematik och de eventuella hinder som föreligger, vilket de i 
undersökningen påtalade som tidsödande och frustrerande. En behandlingsprocess kan ej ta 
form förrän en terapeutisk allians infunnit sig mellan ungdom och behandlare. Det kan ta 
olika lång tid för att denna ska komma till stånd, men en viktig förutsättning för att detta ska 
underlättas är att personalen inte behöver lägga energi på ovanstående. Otydliga syften och 
mål kan även generera onödigt långa behandlingstider, genom att varken personal eller 
ungdom har något egentligt och konkret slutmål med behandlingsarbetet, vilket i sin tur kan 
innebära att målen skiljer sig åt. 
 
Ur ett helhetsperspektiv framgår det dock att det trots bristande verksamhets- och 
behandlingsplaner finns en uppfattning bland ungdomarna om en meningsfull behandling. 
Ungdomarna uppger att de känner sig mycket delaktiga i planeringen, att de genom 
behandlingen vunnit ett bättre mående. Det nämns att det fungerar bättre för dem i skolan och 
att relationer till familj och vänner har förändrats till det positiva. De upplever att de tack vare 
personalens stöd provat nya aktiviteter, lärt sig att se saker ur fler synvinklar och fått ökad 
insikt om personliga egenskaper. Personalens beskrivning av behandlingsarbetet ger en bild 
av en bred verksamhet med en strävan efter att skapa skyddande faktorer vilka fokuserar på 
många riskområden i ungdomens sociala problematik. Förbättrade familjerelationer, färre 
kontakter med antisociala ungdomar, delaktighet i föreningsliv och prosociala 
fritidsaktiviteter samt stöd och uppmuntran i anknytning till skola och utbildning är exempel 
på områden personalen säger sig fokusera på, och som ungdomarna upplever har förbättrats.  
 
Ungdomarnas utsagor väcker vissa funderingar kring hur insiktsfulla de är när det gäller den 
långsiktiga behandlingsplaneringen. Uttryck som ”jag hade inget bättre för mig” samt uttalad 
okunskap från en av dem om varför denne skrevs in överhuvudtaget är olyckliga med tanke 
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på ungdomarnas känsla av delaktighet och motivation. Då ungdomarna inte har en tydlig 
behandlingsplan med syfte och mål som de är införstådda med, är det heller inte möjligt att 
säga att de är, eller har varit delaktiga i en långsiktig behandlingsplanering. Ungdomarnas 
upplevelse av delaktighet kopplas mer till de konkreta aktiviteter som hålls på Y och vad man 
vill göra i ett kortsiktigt perspektiv. Detta är självfallet positivt och bidrar till ungdomarnas 
motivation till att delta i behandlingsarbetet. Önskvärt vore dock att de i framtiden även 
involverades och uppmärksammades på de långsiktiga mål som utformas. Ungdomarna ger en 
bild av att behandlingsplaneringen är otydlig, vilket även personalen påtalar som en brist. Det 
är viktigt att det finns en dokumenterad behandlingsplan som ungdomen varit delaktig i att 
utforma. Denna kan med fördel användas vid uppföljningar samt vid behov som en 
påminnelse av vad behandlingen syftar till, och bidra till att ungdomens motivation till att gå 
till Y även kopplades till en personlig utveckling genom behandling. Detta skulle gynna både 
personal och ungdomar. Att ungdomarna får hjälp att se sina egna framsteg kan även bidra till 
att de inte i lika hög grad kopplar sitt ökade välmående till personalen som personer, vilket 
vore önskvärt för att undvika det beroendeförhållande som långa behandlingstider och 
otydliga syften och mål med behandlingen kan skapa. De positiva effekterna av goda 
relationer mellan ungdomar och personal är dock övervägande, och den exceptionellt goda 
terapeutiska allians som råder innebär mycket goda förutsättningar för verksamheten och 
behandlingsarbetet. Personalen på får endast lovord från ungdomarna och de är enligt deras 
mening den perfekta behandlingspersonalen för verksamheten. Beskrivningar av relationer 
som präglas av tillit, trygghet och glädje, ungdomarnas upplevelser av att de får den hjälp och 
det stöd de behöver, samt att de uppger sig må bättre tack vare behandlingen visar också på att 
personalen, trots avsaknad av verksamhetsplan och tydliga behandlingsplaneringar, lyckas 
bemöta ungdomen och dess behov på ett sätt som ungdomen finner givande. Detta tyder på att 
ungdomarna genom behandlingen på Y skapas mycket goda förutsättningar för en fortsatt 
prosocial utveckling. 
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Bilaga 1 – Intervjumanual ungdomar  
 
Inledning 
• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du varit inskriven på Y? 
• Hur ofta är du på Y? 

 
Behandlingen 
• Finns det några regler på Y?  

o Om ja, vilka och hur är de utformade, skriftligt eller muntligt? 
• Hur kan en vanlig dag på Y se ut? 
• Vilka aktiviteter brukar du vara med på? 
• Vad tycker du om aktiviteterna? 
• Brukar du göra saker tillsammans med andra ungdomar på Y? 
• Vad pratar ni om på Y? 
 
• Ansåg du när du började på Y att du hade problem som du behövde hjälp med? 

o Om nej, hur ser du på det nu?  
o Vad fick dig att inse detta? 
o Fick du hjälp med det på Y? 
 

• Kommer du ihåg om det upprättades någon behandlingsplan för dig när du skrevs in? 
o Om ja, vet du vad den innehåller? 
o Om nej, hur planeras din behandling? 
 

• Får du vara med och planera din behandling på Y? 
o Om ja, på vilket sätt? 
o Om ja, vad har det betytt för dig att vara delaktig? 
o Skulle du velat vara mer delaktig? 
o Om nej, hade något sett annorlunda ut om du fått vara med och planera? 

 
• Vilket är ditt mål med behandlingen på Y?’ 
• Känner du dig motiverad till behandlingen på Y? 
• Tycker du att behandlingen påverkat din livssituation? 

o Om ja, hur? 
o Om nej, varför tror du att det är så? 

 
Personalen 
• Hur tycker du att behandlingspersonal som jobbar med ungdomar ska vara? 
• Vad tycker du om personalen på Y? Vilka egenskaper har de? 
• Vad tror du att de andra ungdomarna tycker om personalen? 
• Känner du att du kan lita på personalen? 
• Tycker du särskilt mycket om någon speciell i personalgruppen? 

o Om ja, hur har denna person hjälpt dig? 
• Om du är orolig över något, finns det någon i personalen som du kan prata 

med om detta? 
• Tycker du att personalen är engagerad och bryr sig om dig? 

o Borde de engagera sig mer? 
 



 

 

Familj och kompisar 
• Vad tycker din familj om att du är på Y? 
• Vad tycker dina kompisar om att du är på Y? 
• Brukar du prata med personalen på Y om hur dina relationer till dina  

föräldrar och kompisar ser ut? 
• Har relationen till dina föräldrar och din familj förändrats under tiden du varit 

inskriven på Y?  
o Om ja, hur? 

• Har relationen till dina kompisar förändrats under tiden du varit inskriven på Y?  
o Om ja, hur? 

• Har du samma kompisar nu som tidigare? 
 
Utskrivningen 
• Har du börjat planera för att sluta på Y? 

o Om ja, tillsammans med personalen? 
o Om nej, har personalen någon gång tagit upp frågan? 

• Tycker du själv att du är redo att sluta på Y? 
o Om ja, varför? 
o Om nej, vad krävs för att du ska känna dig redo? 

• Hur skulle du vilja att din utskrivning planerades? 
• Tror du att du kommer ha ett fortsatt behov av stöd efter utskrivningen från Y?  

o Om ja, på vilket sätt? 
 
Till sist… 
• Vad tycker du är det bästa med Y? 
• Vad tycker du är mindre bra med Y? 
• Upplever du att tiden på Y är bra för dig?  

o På vilket sätt? 
• Hur tror du att ditt liv hade sett ut idag om du inte hade gått på Y? 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjumanual personal 
 

Inledning 
• Vem har ansvaret för verksamheten på Y? 
• Hur länge har ni arbetat på Y? 
• Vilken utbildning har ni? 

 
Verksamheten 

• Finns det en skriftlig verksamhetsplan eller liknande för Y? 
o Om ja, hur har denna utarbetats och vad är syftet med den? 
o Om ja, hur tycker ni att verksamhetsplanen fungerar i det praktiska arbetet? 
o Om nej, vad arbetar ni efter? 

 
• Vilka arbetsuppgifter ingår i din tjänst? 

 
• Finns det någon tydlig teoretisk förankring för arbetet på Y? 

o Om ja, på vilket sätt implementeras denna teori i det praktiska  
arbetet? 

o Om nej, vad arbetar ni efter?  
 

• Hur arbetar ni för att få och/eller bibehålla gemensamma utgångspunkter bland 
personalen i behandlingsarbetet? 
 

• Har ni som personal handledning i ert arbete? 
o Om ja, på vilket sätt? 
o Om nej, upplever ni att ni har ett behov av handledning? 

 
• Har ni som personal fått vidareutbildning inom verksamheten?  

o Om ja, vilken?                    
o Om inte, finns det möjlighet för er som personal att få vidareutbildning? 

 
Behandlingen 

• Vilken är målgruppen för behandlingen på Y? 
• Hur många ungdomar finns inskrivna för tillfället? 
• Varför kommer dessa ungdomar till Y? 
• Vad är syftet med behandlingen på Y? 
• Hur lång är behandlingstiden för ungdomarna som kommer hit? 
• Hur ofta har ungdomarna kontakt med Y? 
• Tycker ni att behandlingstiden borde vara längre eller kortare? 
• Hur ser introduktionen för ungdomarna ut? 
• Skrivs det behandlingsplaner för varje enskild ungdom? 

o Om ja, vilka är med när behandlingsplanen skrivs? 
o Om nej, hur planerar ni behandlingen? 

• Vad är syftet med behandlingsplanen? 
o Används behandlingsplanen enligt syftet? 

• Hur ser behandlingen ut på Y rent praktiskt? Vad gör ni? 
• Vilka faser kan ni se i behandlingen, och vad innefattar de? 

o Finns det specifika mål inom dessa faser? 
• Finns det några komponenter i behandlingen som ni anser särskilt viktiga? 



 

 

• Får ungdomarna lära sig att lösa konflikter på nya sätt på y? 
• Hur arbetar ni för att ungdomen skall delta i skola/praktik/arbete? 
• Hur arbetar ni för att ungdomen skall vara delaktig i samhället? 
• Hur arbetar ni för att hjälpa ungdomen hitta stimulerande fritidsintressen? 
• Hur arbetar ni för att inkludera ungdomens familj/nätverk i behandlingen?  
• Hur arbetar ni för att hjälpa ungdomen planera för framtiden? 
• Hur ser ni på ungdomarnas eget ansvar och frihet? 
• Hur arbetar ni för att stärka ungdomens självkänsla och självständighet? 
• Vilka egenskaper anser du vara viktiga för en behandlare? 
• Hur ser du på dig själv i behandlarrollen? 
• Samverkar ni med andra aktörer?  

o Om ja, med vilka och hur ser samverkan ut? 
o Tycker ni att samverkan fungerar bra med dessa parter? 

• Vilka regler gäller för ungdomarna under deras tid på Y? 
o Är reglerna skriftliga eller muntliga? 
o Finns det utarbetade principer för åtgärder när regler bryts? 
o Kan ungdomen vara med och utarbeta sina egna regler? 

• På vilket sätt uppmuntras positivt beteende hos ungdomarna? 
• Hur är motivationsarbetet med ungdomarna utformat?  

o Hur ser ni på motivationsarbetet? 
• Genomförs det gruppaktiviteter på Y?  

o Om ja, vilka fördelar respektive nackdelar kan ni se med dessa? 
 
Utskrivning 

• Hur planerar ni för en ungdoms utskrivning? 
• Hur förbereder ni ungdomen på utskrivning? 
• Har ungdomen någon möjlighet till fortsatt stöd efter utskrivning? 

 
 



 

 

Till Dig/Er som är vårdnadshavare    07-XX-XX 
 
Vi som skriver detta brev heter Lina Pettersson och Kristina Andersson. Vi har studerat på 
socionomprogrammet vid Örebro universitet, och skall nu skriva vår examensuppsats inom 
socialt arbete. Detta görs i uppdrag av socialtjänsten i X kommun och 
öppenvårdsverksamheten Y:s personal. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man arbetar 
på Y, och hur inskrivna ungdomar uppfattar verksamheten. Detta är viktigt för att ha 
möjlighet att kunna förbättra verksamheten för de ungdomar som är inskrivna eller kommer 
att vara inskrivna i framtiden. Om det finns brister eller saknas något i verksamheten, så är det 
viktigt att rätta till dessa och påverka Y till det bättre. Detta innebär att alla åsikter och fakta 
som kan komma fram i undersökningen är positiva. 
 
Vi är intresserade av att intervjua Ditt/Ert barn på grund av att han/hon är inskriven i 
öppenvårdsverksamheten Y. Intervjuerna kommer att ske vid ett tillfälle och tar ungefär en 
timme att genomföra. Ingen mer än undertecknade, ungdomen och Du/Ni som 
vårdnadshavare kommer att känna till att just Din son/dotter har valt att delta i 
undersökningen. Övriga intresserade, så som t.ex. socialtjänsten och Y:s personal kommer 
endast få ta del av den färdigställda uppsatsen. I den kommer ungdomens svar att 
avidentifieras. Deltagandet är självklart frivilligt och Din son/dotter kan när som helst avbryta 
sitt deltagande under och/eller efter intervjun. 
 
Detta brev har skickats till vårdnadshavare i de fall där ungdomen är under 18 år, och själv 
gett sitt samtycke till att delta i undersökningen. För att veta om vi har Ditt/Ert samtycke till 
att barnet deltar i undersökningen, ber vi dig återsända den bifogade svarstalongen så snart 
som möjligt. 
 
Kontakta oss gärna om Du/Ni har frågor. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar: 
 

 
 
Kristina Andersson                 Lina Pettersson 
Telefonnummer                 Telefonnummer  

  E-mail                  E-mail 
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Kristina Andersson  
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Härmed ger jag som förälder och vårdnadshavare mitt tillstånd till att min son/dotter deltar i 
undersökningen. 
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