
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet Ht 2007 
Socialt arbete C, 61 - 90 hp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allianser och interventioner 
 

En studie av hur familjer upplevt en öppenvårdsinsats  
och hur behandlingseffekt kvarstår  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
    
 
 
 

Seminariedatum:   2008-01-14
  

Författare:  Magnus Berglund  
Johan Fritioff 

 
Handledare: Jürgen Degner 



 

 ii

Örebro Universitet 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet Ht 2007 
Socialt arbete C, 61 - 90 hp. 
 

 
Allianser och interventioner 

 
 

En studie av hur familjer upplevt en öppenvårdsinsats  
och hur behandlingseffekt kvarstår  

 
Magnus Berglund och Johan Fritioff 

 
Sammanfattning 

 
I Sverige utreds årligen uppskattningsvis 100 000 barn av socialtjänstens individ- och famil-
jeomsorg och antalet strukturerade öppenvårdprogram har i det närmaste fördubblats sedan 
1999. Många av dessa insatser har kommit att ersätta den traditionella institutionsvården. I 
och med ökningen av att antalet unga som numera hamnar i strukturerade öppenvårdsprogram 
behövs mer kunskap om såväl innehåll som resultat. Denna studies syfte är att undersöka och 
belysa en öppenvårdsverksamhets, i en mellansvensk kommun, innehåll d.v.s. vilka föränd-
ringar som familjerna kan beskriva har skett samt om positiva förändringar kvarstår efter be-
handling. Studien är av kvalitativ karaktär och resultaten bygger på intervjuer med familjer 
som deltagit i den aktuella behandlingen. Studiens tolkningsram belyser förutsättningar vilka 
ligger till grund för framgångsrik behandling. Viktiga inslag såsom terapeutisk allians och 
generella behandlingsprinciper vilka tar upp interventioner riktade mot avgörande risk- och 
skyddsfaktorer belyses. Resultatet visar att öppenvårdsverksamhetens behandlingsfaktorer 
intensitet och tillgänglighet har varit verksamma för att uppnå förändringar. Flertalet positiva 
förändringar har bestått efter behandlingens avslut. Resultatet antyder på att verksamheten 
skulle vinna på att bättre informera om behandlingens innehåll innan familjer tar ställning till 
att delta i behandling eller ej. Resultatet visar att arbetsplaner och målbeskrivningar skulle 
kunna göras tydligare för att bättre nå behandlingsresultat. Studiens resultat indikerar också 
betydelsen av att interventioner inom skolsituationen har betydelse för positiva förändringar. 
Ytterligare visar resultatet att flertalet familjer beskriver en mycket god terapeutisk allians och 
dess betydelse för uppnådd förändring. 
 
Nyckelord: familjebehandling, terapeutisk allians, risk- och skyddsfaktorer 
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Abstract 

 
In Sweden approximately 100,000 cases involving children are investigated annually by the 
social services office for individual and family services. The number of registered cases in the 
open care service programs has almost doubled since 1999, replacing traditional institutional 
care. As a result of the increase in the number of children, more knowledge is needed con-
cerning the underlying issues and results from the open care service program. The purpose of 
this study is to investigate and clarify the open care service program of a medium-sized Swe-
dish county, to explain changes that have take place as described by the families themselves 
and which positive changes remain after treatment. The study’s analysis sheds light on which 
premises should exist for positive treatment. Important elements such as therapeutic care al-
liance and general treatment programs and which interventions directed towards conclusive 
risk and protective factors are addressed. Results show that factors such as intensity and avail-
ability of open care service programs treatment are instrumental in reaching changes and that 
the majority of changes have persisted after concluded treatment. Results suggest that open 
care service programs could benefit by better informing about treatment’s before families 
decide on participating in treatment or not. Also results indicate that action plans and descrip-
tion of objectives could be made more explicit to better attain therapeutic results. Results also 
show that the majority of families describe a favorable therapeutic alliance and their signific-
ance to viable change. Results also corroborate the importance of intervention in the school 
environment on attaining positive effects. 
 
Key words: family treatment, therapeutic alliance, risk and protective factors 
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INLEDNING 
När det gäller samhällets engagemang för barns välbefinnande så genomförs i Sverige en 
mängd olika sociala insatser. I Sverige utreds årligen uppskattningsvis 100 000 barn av social-
tjänstens individ- och familjeomsorg, där hälften får någon form av insats (Sundell & 
Egelund, 2001, s. 65 ff.). En insats är dock ingen garanti för att barn och ungas problem upp-
hör. Forskning visar att många av dessa återaktualiseras för nya barnavårdsutredningar 
(Sundell & Egelund, 2001, s. 134 ff.). Traditionella insatser som institutionsvård och placer-
ingar i familjehem har generellt gett dåliga resultat när det gäller att förebygga fortsatta pro-
blem. Flera uppföljningsstudier visar att för många ungdomar med allvarliga problem väntar 
en svår framtid med förhöjd risk för psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk (Andreassen, 
2003, s. 11; Sundell m.fl, 2004). Utifrån sina resultat uppmanar Vinnerljung m.fl. (2001, s. 
215 ff.) till att finna alternativ till dygnsvård, bl.a. i form av öppenvårdsprogram. Forkby 
(2006, s. 9 ff.) visar också att sedan 1990-talet har kommunal socialtjänst en högre ambition 
med flertalet öppna insatser än att enbart vara en kompletterande basresurs till vård i familje-
hem och på institution – de skall kunna ersätta vård utom hemmet. Hemmaplanslösningar 
eller strukturerade öppenvårdsprogram har i det närmaste ”blivit till en institution inom soci-
altjänstens barn- och ungdomsvård” (a.a., s. 14). Antalet barn och unga med sådana insatser 
har i det närmaste fördubblats under perioden 1999-2006, från 4 304 stycken insatser år 1999 
till 8 588 stycken insatser år 2006 (Socialstyrelsen, 1999; 2000; 2007). 
 
Anledningar till att barn och unga utvecklar ett beteende som innebär att de placeras på insti-
tution/familjehem och numera också allt vanligare, i strukturerade öppenvårdsprogram, beror 
på flertalet faktorer. Flera studier (Andreassen, 2003, s. 30 ff.) har visat att antisocialt beteen-
de är direkt förknippat med bekymmer kopplat till 

 skola (dåliga prestationer, svagt deltagande), 
 kamrater (association och kontakt med avvikande kamrater), 
 närmiljö (kriminella subkulturer som stödjer ett normbrytande beteende). 
 ungdomar (missbruk, antisocialt beteende), 
 familjen (föräldrakonflikter, konflikt föräldrar-barn, brist på värme och gemenskap), 

Henggeler (1996, refererad i Andreassen, 2003, s. 33) har visat att samvariation mellan dessa 
områden konsekvent återfinns i forskningen.   
 
Skyddsfaktorer hindrar eller dämpar effekten av riskfaktorer med minskat problembeteende 
som följd. Exempel på skyddsfaktorer är föräldrasanktioner och att delta i aktiviteter som står 
i motsats till problembeteende (Andreassen, 2003, s. 34). Carr och Vandivers (2001, s. 419 
ff.) studie av ungdomskriminella visade på skillnad när det gäller tillgång av skyddsfaktorer 
bland engångsförbrytare och återfallsförbrytare. De förstnämnda kom i större utsträckning 
ifrån hem med mer struktur, regler, familjestöd och vägledning. Undersökningar har också 
visat att ungdomar med multipla riskfaktorer kan förbättra beteendet genom behandlingsåt-
gärder, men att förändringarna är mindre än ungdomarna med färre riskfaktorer. Det är därför 
viktigt att beskriva såväl ungdomens utveckling som aktuellt beteende vid planering av insats 
(Andreassen, 2003, s. 44). Interventioner måste riktas mot dessa riskfaktorer för att föränd-
ringar skall ske. För att nå sådana förändringar måste familjen aktivt tas med i behandlingen 
och tillsammans med behandlare utveckla behandlingsmål. Eftersom ungdomar som placerats 
på institution/familjehem ofta har svaga sociala färdigheter, låg motivation till förändring är 
det viktigt att personalen i behandlingen sätter upp klara mål och erbjuder många möjligheter 
till framgång (a.a., s. 249 ff.). Forskning stödjer behandlingsformer som arbetar på detta sätt 
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och i synnerhet där man tagit hänsyn till just den enskilde ungdomens inlärningsstil och be-
gåvning. Samtidigt visar studier att man i dessa behandlingsformer ofta misslyckas med att 
rikta behandlingsinsatser mot mål i närmiljö, familj och kamrater vilket sannolikt innebär att 
en positiv förändring uteblir (a.a., s. 257 ff.). Thompson m.fl. (2007, s. 39 ff.) pekar på vikten 
av att skapa en allians mellan behandlare och klient. Denna allians består av samarbete, ge-
mensamma mål och tillvägagångssätt samt skapandet av emotionella band. När det gäller in-
stitutionsplacerade ungdomar har man funnit att tydliga beteendeförbättringar vanligtvis inte 
består om ungdomarna återvänt till sin tidigare miljö. Om man inte tar med föräldrar i be-
handlingen kan deras uteblivande hindra allmänt positiva behandlingseffekter efter avslutad 
insats. Även andra vuxna och organiserade aktiviteter är viktiga stabiliseringsfaktorer för att 
behålla positiva behandlingseffekter (Andreassen, 2003, s. 315 ff.). Sinclair och Gibbs (1996, 
refererad i Andreassen, 2003, s. 329) studier visar att bestående beteendeförbättringar efter 
avslutad behandling har samband med hur behandlingen planerat och skapat intresse för sko-
lan. Sundell m.fl. (2006, s. 55 f.) forskning visar dessutom svårigheter för behandlingsteam att 
såväl få till stånd ett samarbete med skolan som att förändra skolproblematiken hos ungdo-
men. Karlberg och Sundell (2004, s. 4 ff.) har dessutom visat att mängden riskbeteenden som 
kriminalitet, våld och missbruk ökade i förekomst ju mer ungdomarna har skolkat. Resultaten 
skall enligt Sundell betraktas som att skolk är en stark riskfaktor för utvecklandet av ett asoci-
alt beteende.  
 
I och med ökningen av att antalet unga med den tidigare beskrivna beteendeproblematiken 
hamnar i strukturerade öppenvårdsprogram, bör man alltså ställa sig frågan hur och om dessa 
insatser åstadkommer positiva förändringar, både på kort som lång sikt. För att finna sådana 
svar måste utvärdering vara en väsentlig del av den dagliga verksamheten och utvecklingsar-
betet inom socialtjänsten (Vinnerljung m.fl., 2001, s. 206). Dock har det i metodutvecklings-
sammanhang alltför sällan ställts frågan om resultatet för klienter har inneburet en förbättring. 
Ofta har utvärderingar svarat på frågor som fokuserar på servicekvalitéer, exempelvis hand-
läggningstider samt personalens uppträdande. Men tankegångarna bakom så kallat evidensba-
serat socialt arbete tar sin utgångspunkt i att arbetet syftar till att åstadkomma förbättringar 
där fokus ligger på socialarbetarnas verksamhet (Tengvald, 2003, s. 25). 

Den aktuella studiens problemområde 
Denna studie görs på uppdrag av en behandlingsenhet inom en socialförvaltning i en kommun 
i Mellansverige. Där har man valt att använda sig av ett öppenvårdsprogram till familjer som 
är i behov av kvalificerade behandlingsinsatser på grund av psykosociala problem eller att 
ungdomen löper risk att bli placerad i familjehem eller på institution. Detta program har ett 
multisystemiskt synsätt där målet är att skapa konkreta förändringar för att undvika risken att 
barnet/ungdomen blir placerad. Berättigandet till insatsen bedöms utifrån riskproblematik 
inom fyra olika områden (skola, kamratrelationer/fritid, personliga hinder, hemmet/familj), 
med särskilt beaktande av tidigt normbrytande beteende. Insatsen skall ha tydliga arbetsplaner 
och tydliga mål. Detta sätt att arbeta har tidigare utvärderats i form av nöjdhetsformulär och 
andra självskattningstest som Familjeklimat, CBCL, YSR, KASAM. Dessa har visat att famil-
jer haft hög nöjdhet med behandlingen (Vitalis & Östlund, 2005). Vilken betydelse behand-
lingen med dess intensitet, tillgänglighet, tydliga arbetsplaner och mål haft för familjen, har 
däremot inte tidigare studerats. Det har ej heller gjorts några uppföljningar för att studera om 
de positiva förändringarna har bestått eller om problem återvänt.  
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Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka i vad mån bidrar öppenvårdsinsatsen till att fa-
miljernas beskrivna problemområden förändrats och om förändringen består över tid. Syftet 
konkretiseras genom följande frågeställningar: 
 

 Vilka psykosociala problem föranledde interventionen? 
 Vad i behandlingen upplever klienterna varit verksamt respektive mindre verksamt för 

att uppnå en positiv förändring?  
 Hur beskriver familjerna behandlingsfaktorerna intensitet, tillgänglighet, tydliga ar-

betsplaner samt tydliga mål? 
 Hur har skolanpassning, kamratrelationer, ungdomens eget beteende och familjerela-

tioner, utvecklats under och efter behandlingen? 
 Hur beskrivs den terapeutiska alliansen av respondenten? 

 

BESKRIVNING AV STUDIEPLATSEN 
På den aktuella behandlingsenheten arbetar man med intensivt familjearbete utifrån ett multi-
systemiskt synsätt där fokus ligger på att skapa konkreta förändringar för att undvika en pla-
cering på institution eller familjehem. Insatsen är beviljad utifrån socialtjänstlagen.  Intensivt 
familjearbete används när barnet/ ungdomen har problem inom följande områden med särskilt 
beaktande av tidigt normbrytande beteende.  

 Skola 
 Kamratrelationer/fritid 
 Personliga hinder/eget beteende 
 Hemmet/familj 

 
 
Modellen är ett sätt att organisera behandlingen runt familjen. Den kännetecknas av 

 Tydligt definierade behandlarroller 
 Hög tillgänglighet 
 Tydliggörande arbetsplan som ska upprättas inom 4 veckor och vara förankrad med 

familjen och godkänd av socialsekreterare. 
 Fastlagt antal kontakter som framgår av arbetsplanen 
 Mätbara mål 
 Samordning med andra aktörer kring familjen 
 Intensiv 

 
 
I varje ärende arbetar två familjebehandlare där den ene familjebehandlaren har fokus på för-
äldern och den andre har fokus på ungdomen. Behandlingspersonalen strävar mot att denna 
insats skall vara mer intensiv och högre tillgänglighet för klienterna än andra öppna insatser. 
Att insatsen är mer intensiv innebär att familjebehandlaren träffar föräldrarna en gång/vecka 
och har därtill telefonkontakt vid behov. Intensiteten för ungdomsbehandlaren är att man träf-
far ungdomen två gånger/vecka och har därtill telefonkontakt vid behov. 
 
Den behandlare som har föräldern i fokus har också ett huvudansvar för att arbetsplan upprät-
tas och revideras och för att överlämningsmöten och uppföljningsmöten med socialsekreterare 
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kommer till stånd. Varje familjebehandlare är tillgänglig på telefon vardagar mellan klockan 
8.00-17.00. Därefter har varje behandlare telefonberedskap vardagar från måndag t.o.m. tors-
dag fram till klockan 21.00.  På helgerna finns en beredskap från fredagar klockan 17.00-
21.00,  lördagar  klockan 08.00-21.00, söndagar klockan  08.00-21.00. Denna beredskap in-
nehas av en behandlare per helg enligt ett roterande schema. Familjebehandlarna har flexibla 
arbetstider vilket innebär en möjlighet att förlägga möten fram till klockan 21.00 två kvällar i 
veckan. När det gäller tider och plats för möten följer man i möjligaste mån famil-
jen/ungdomens önskemål.  
 
Arbetsplanens skapande som anses tillhöra en viktig fas i förändringsarbetet, innehåller soci-
alförvaltningens, föräldrars och ungdomens målsättning. Utifrån de olika målsättningarna 
utformas arbetsplanen tillsammans med föräldrarna och ungdomen, där man försöker att for-
mulera sig i beteendetermer. I arbetsplanen beskrivs sedan olika strategier för att nå målsätt-
ningarna, där man så långt det är möjligt försöker formulera hur var och en kan bidra till att 
målen uppnås. Effekt av behandlingen har uppnåtts i och med att behandlingsmålen bedömts 
nådda och ärenden avslutas. Behandlingstiden är sällan längre än ett år. Arbetsplan/kontrakt 
upprättas vanligtvis i tremånadersintervaller med familjerna. Behandlingstiden påverkas na-
turligtvis av hur familjen/ungdomen når måluppfyllelse enligt arbetsplan.  
 
Nedan följer några exempel på hur innehållet i arbetsplanerna kan se ut. 
 
Socialtjänstens mål kan innehålla  

 Skola skall fungera 
 Kriminellt beteende skall upphöra 
 Drogfrihet hos ungdomen 
 Vettig kontakt mellan föräldrar och ungdom 

Föräldrars mål kan innehålla 
 Ordnad skolgång 
 Att ungdomen skall minska alkoholkonsumtionen 
 Att ungdomen byter kamrater, till kamrater som har framtidsplaner avseende skola och 

fritidssysselsättning . 
Ungdomars mål kan innehålla 

 Att få skolan att fungera 
 Att hålla ned sin alkoholkonsumtion 
 Mindre bråk hemma och bättre kontakt med föräldrar 

 
Idéer för genomförande av behandling. 
Beskrivning av tidsplan, antal möten såväl enskilda som gemensamma. Exempel på strategier 
kan vara att stärka familjers relationer och skapa nya rutiner och familjeregler. Bl.a. beskrivs 
att föräldrar skall öka sin tid med ungdomen genom gemensamma aktiviteter, att lära sig att 
bemöta varandra inom familjen utan att vara kränkande. Ungdomens behandlingskontakt skall 
stötta föräldrar i kontakt med skolan.  
 

METOD  

Val av metod 
En kvalitativ forskningsstrategi har i studien använts, vilket kan anses rimligt då dess syfte är 
att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, och att urskilja olika handlings-
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mönster (Trost, 2005, s. 14). Kvalitativ ansats är också lämpligt när man som i föreliggande 
studie försöker undersöka vilka processer som sker inom t.ex. ett behandlingsprogram 
(Patton, 1987, s. 23). Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting, me-
dan kvantitet handlar om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper. 
Kvalitativ forskning syftar alltså till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper 
(Widerberg, 2002, s. 15). Till skillnad från kvantitativa ansatser som ofta försöker visa på att 
skillnader i x orsakar skillnader i y, så är den kvalitativa ansatsen snarare ett försök att förklara 
vilka processer som förenar x och y (Maxwell, 2005, s. 23). Syftet med föreliggande studie är 
att försöka förstå och förklara processer som påverkar familjerna före, under och efter en be-
handlingsinsats, snarare än att visa på om en viss insats gett ett visst resultat. Patton (1987, s. 
29 f.) exemplifierar detta angreppssätt genom att istället för att undersöka skolresultat utifrån 
hur många böcker en elev har läst så blir en kvalitativ ansats att söka hur eleven upplevt och 
blivit påverkad av böckerna. I denna studies kvalitativa forskningsprocess (Holme & Solvang, 
1997, s. 95 ff.) skapades frågeställningarna genom förförståelse och genom att söka kunskap 
för det vi undersöker. Förförståelse kan bygga på egna erfarenheter och värderingar och kan 
därför bli alltför subjektiva (a.a., s. 95). För att som Kvale (1997, s. 92) påpekar vikten av att 
öka perspektiven i frågeställningarna har föreliggande studie därför sökt ny kunskap bl.a. ge-
nom litteraturstudier, diskussioner med handledaren samt personal på den aktuella socialför-
valtningen.  
 
Just kvalitativa metoder syftar till att försöka beskriva det särskilda hos just det som under-
söks i dess särskilda sammanhang (Holme & Solvang, 1997, s. 82). För att förstå hur förelig-
gande studies familjer reflekterar kring öppenvårdsinsatsen och hur de beskriver sin situation 
så måste vi försöka komma dem nära, ”inpå livet” vilket är syftet med kvalitativa tillväga-
gångssätt (a.a., s. 92). En dominerande föreställning är att kvalitativa metoder är synonymt 
med intervjuer. Men det finns flertal andra kvalitativa metoder som t.ex. observationer. Det 
man bör överväga är vilken metod som bäst kan besvara den fråga man ställt sig. Om man 
vill, som i föreliggande studie, höra hur människor resonerar, reflekterar och framställer sin 
förståelse över en behandlingserfarenhet är intervju den kanske mest lämpliga metoden 
(Widerberg, 2002, s. 65 f.; Kvale, 1997, s. 100) . Tekniskt sett är den kvalitativa intervjun 
halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformu-
lär. Intervjuguiden (se bilaga 3 och 4) som använts har koncentrerats till vissa teman med un-
derliggande frågor (Kvale, 1997, s. 32). I denna studie har telefonintervjuer valts som metod 
trots att Trost (2005, s. 22) menar att telefonintervjuer är sämre lämpade när man söker djup-
gående svar, dock kräver olika grupper olika intervjumetoder (Kvale, 1997, s. 100). Studiens 
strävan att nå de respondenter som kan ge bäst information kring våra frågeställningar 
(Maxwell, 2005, s. 88) har därför vägt tyngre, då bedömningen gjorts att andra kanske bättre 
lämpade intervjumetoder inte med samma framgång skulle nått dessa respondenter. Bedöm-
ningen är att urvalsgruppen med större sannolikhet inte skulle välja att delta om intervjuerna 
krävde bokning av såväl tid som plats för ett fysiskt möte. Detta då flertalet av dessa nyligen 
avslutat sin kontakt med de sociala myndigheterna och skulle därmed kunna uppleva ett så-
dant möte som en ny kontakt i större utsträckning än ett telefonsamtal. 

Litteratursökning och Källkritik  
För att öka perspektiven och kunskapen så påbörjades sökning efter relevant litteratur och 
forskning som rörde ämnet antisociala ungdomar och behandling samt kvalitativ forskning. 
Sådan litteratur har sökts via Karlstad universitets biblioteks sökkatalog och Örebro universi-
tets katalog Voyager. Eftersom studien görs på uppdrag av en behandlingsenhet tillhandgavs 
såväl arbetsmaterial som förslag på litteratur från denna arbetsplats. Även studiens handledare 
har gett förslag till såväl litteratur som artiklar. För att ytterligare söka artiklar över ämnet har 
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artikeldatabaserna Elin@örebro och SAGE använts. Här har sökkord som bl.a. family treat-
ment, adolescent, treatment, terapeutic alliance, specific factors, nonspecific factors använts. 
Sökningar har även gjorts på socialstyrelsens hemsida och då på orden öppenvård, ungdom 
och familj.  Genom att även studera artiklars som tidigare uppsatsers referenslistor har ytterli-
gare källmaterial tillförts studien.  
 
I första hand bör primärkällor användas före sekundärkällor för att säkra den vetenskapliga 
kvalitén. I vår studie refereras bl.a. till Andreassen bok ”Institutionsbehandling av ungdomar - 
Vad säger forskningen?”, vilket har för studien varit ett viktigt tillskott även om den i mycket 
refererar till andras forskning . Även om boken då innehåller sekundärkällor anses den vara en 
erkänd och ofta refererad forskningsöversikt över ämnet ungdom och behandling (Degner & 
Henriksen, 2007, s. 41). I de artiklar som studien refererar till hänvisas också ofta till sekun-
därkällor. Framförallt en flitigt använd artikel är ”A therotical model of common process fac-
tors in youth and family therapy”, som i sitt teoriskapande samtidigt är en sammanställning 
över forskning kring terapeutisk alliansskapande med fokus på ungdomar. Författarna har via 
databaserna försökt att finna primärkällan för att bättre säkra kvalitén då detta varit möjligt. 
Dock har det via de databaser författarna haft tillgång till ofta varit svårt att finna just de artik-
lar eller litteratur som refererats, varför författarna fått nöja sig med sekundärkällorna. Efter-
som studien kan anses relativt liten och genomförs under begränsad tid har författarna inte 
ansetts sig haft möjlighet att utöka denna eftersökning. De artiklar som använts kommer dock 
från erkända tidsskrifter och bör därmed vara externt granskade varför bedömningen görs att 
såväl deras resultat som referenser bör hålla en god kvalitet. 

Urval av respondenter 
Inom kvalitativa studier används sällan de ofta inom kvantitativ forskning använda begreppen 
sannolikhetsurval eller bekvämlighetsurval. Istället används en tredje kategori som kan kallas 
strategiskt urval, annan term för detta kan också vara kriteriegrundat urval. Strategin i en kva-
litativ ansats är att få reda på så mycket som möjligt kring ett fenomen. Därför bör urvalet 
istället inrikta sig på att finna sådana som har den informationen att ge än ett sannolikhetsur-
val ur en population. Därför är urvalet inte på något sätt mindre viktigt i en kvalitativ ansats 
än i en kvantitativ, vilket ofta gjorts gällande (Maxwell, 2005, s. 88).  Detta urval görs därmed 
utifrån teoretiska ståndpunkter men kanske främst utifrån den kunskap författarna skapat i sin 
forskningsprocess (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Då föreliggande studies syfte och fråge-
ställningar är att undersöka på vilket sätt öppenvårdsinsatsen bidragit till att familjernas situa-
tion förändrats, faller det sig då naturligt att söka information hos dessa familjer. Studiens 
syfte att svara på frågor som rör behandlingens betydelse för en förändring, begränsar vårt 
urval till att gälla familjer som genomgått och avslutat behandlingen med uppnådda mål. Det 
vill säga, i urvalet finns inte familjer med som fortfarande är i denna behandling, har avbrutit 
behandling eller där behandling avslutats då inte målen ansetts möjliga att nå. Eftersom öp-
penvårdsformen funnits under en relativt kort tid hade författarna tillsammans med uppdrags-
givaren (behandlingsenheten) inledningsvis ambitionen att tillfråga samtliga som avslutat be-
handling med uppnådda mål. Uppdragsgivarna menade dock senare att det kunde bli svårighe-
ter att finna samtliga familjer som avslutat behandlingen flera år bakåt i tiden. Tillsammans 
bestämdes att begränsa denna grupp till att gälla familjer som avslutat behandling inom den 
berörda öppenvårdsinsatsen från december 2005 fram till augusti 2007.  
 
Frågan om deltagande skedde genom att familjerna via brev tillfrågades om att delta i studien, 
dessutom ringde personal från behandlingsenheten till familjerna och berättade att en förfrå-
gan skulle komma. Denna förfråga innehöll dels ett brev från behandlingsenheten (se bilaga 
1) som presenterade anledningen till att de tillfrågades, dels ett brev från författarna (se bilaga 
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2) där syftet med studien och tillvägagångssättet beskrevs och dessutom förfrågan om famil-
jers deltagande. Dessutom medföljde i brevet ett ”svars-vykort” där familjerna kunde svara 
om sitt deltagande. För att säkerställa integritet och sekretess skickades breven ut av personal 
vid behandlingsenheten. Föreliggande studies författare har därmed ingen kunskap om vilka 
familjer som har tillfrågats. För att sedan förhindra att personalen vid behandlingsenheten fick 
kunskap om vilka som valde att delta i studien fick familjerna svara via ”svarsvykortet” till 
studiens författare.  
 
Antalet familjer som tillfrågades var 13 st., eftersom en del föräldrar levde separerade och att 
vissa ungdomar var över 18 år blev antalet brev 22 st. Utav dessa 22 tackade tre stycken nej 
via ”svars-vykortet”. Kvar att fråga om deltagande var då 10 st familjer. Dessa familjer bestod 
av 15 vårdnadshavare, 5 ungdomar över 18 år och 6 ungdomar under 18 år . I vår första tele-
fonkontakt med vårdnadshavare och ungdomar över 18 år ställdes åter frågan om villigheten 
att låta sig intervjuas. Utav dessa tackade 9 ja och 3 st tackade nej. I en av dessa familjer som 
tackade ja intervjuades endast 1 vårdnadshavare då respondenten tyckte det var tillräckligt då 
vårdnadshavarna var sammanboende. 7 st lyckades vi aldrig komma i kontakt med under vår 
intervjuperiod varför dessa får ses som bortfall. När det gällde minderåriga ungdomar ställdes 
först frågan till vårdnadshavare som deltagit i intervjun om tillåtelse att även fråga ungdomen 
om ett deltagande. Vårdnadshavare till en ungdom godkände att vi tog kontakt och denne 
ungdom tackade ja till medverkan. 2 st vårdnadshavare avböjde dock att kontakt togs. Totalt 
gjordes 8 st. intervjuer med vårdnadshavare och 2 st med ungdomar varav 1 st av dessa var 
över 18 år. Detta torde innebära att antalet respondenter är tillräckligt många till antal för att 
kunna beskriva situationen och få svar på våra frågeställningar. Enligt Kvale (1997, s. 97 ff.) 
bör antalet intervjuer vid vanliga intervjustudier vara 15 +/- 10 st. 

Konstruktion av intervjuguide 
Målet med den kvalitativa intervjun är att de synpunkter som kommer fram är ett resultat av 
respondenternas egna uppfattningar. För att då undvika en för stor styrning undviks standardi-
serade frågeformulär. Även om det är viktigt att respondenterna får styra samtalet behövs 
ändå en manual eller handledning för att täcka upp de viktigaste områdena och för att kunna 
besvara forskarens frågeställningar (Holme & Solvang, 1997, s. 100; Trost, 2005, s. 50). Ut-
ifrån tillförskaffad kunskap, genom bland annat arbetsplaner och målbeskrivningar från den 
aktuella studieplatsen samt forskning kring det terapeutiska alliansskapandet och ungdomar 
med antisocialitet (Carver & m.fl., 2005; Thompson & m.fl., 2007; Andreassen, 2003), har 
olika teman med underliggande frågor skapats. Dessa har sedan varit grunden i skapandet av 
intervjuguiden (Trost, 2005, s. 50; Kvale, 1997, s. 91 ff.). Inledningsvis skapades en tydligt 
strukturerad frågeguide med teman följt av frågor med svarsalternativ men också möjlighet 
för respondenten att utveckla svaret. Förutom bakgrundsfrågor som bl.a. roll i familjen, kön 
mm., så har det underliggande temat varit att få beskrivningar före, under, efter behandling 
och respondentens uppfattning kring relationsskapandet med behandlaren. De olika temana 
som intervjun sedan rörde sig inom var skola, kamratrelationer, ungdomens beteende och fa-
miljesituationen. När vi prövade denna guide vid en s.k. pilotintervju bedömdes den alltför 
omfattande varför en mindre omfattande guide med teman och underliggande områden utan 
svarsalternativ skapades och användes. Vi upptäckte även svårigheten i intervjuandet med att 
alltför hårt följa struktur eller ordningsföljd på frågorna. Förutom pilotintervjun som skedde 
med en bekant till författarna så ombads den första respondenten komma med synpunkter på 
själva intervjuförfarandet samt fick frågor om intervjufrågornas relevans, vilket påverkade det 
fortsatta användandet av guiden. En kvalitativ intervju är en process precis som hela intervju-
serien och processer kännetecknas av förändringar (Trost, 2005, s. 51). För studiens författare 
blev det viktigare att följa med respondentens beskrivningar och där man som intervjuare 
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kommer med följdfrågor på dessa (Trost, 2005, s. 51; Holme & Solvang, 1997, s. 105). Gui-
den användes mer som en lista för att täcka upp de viktigaste områdena (Holme & Solvang, 
1997, s. 100) och där man som intervjuare är väl insatt i områdena snarare än styrd av att stäl-
la specifika frågor (Trost, 2005, s. 50; Kvale, 1997, s. 135 ff.). Kvale (1997, s. 122) beskriver 
att man kan ha två intervjuguider där då studiens första version istället kom att användas som 
verktyg i bearbetningen av det insamlade materialet. 

Intervjugenomförande 
Som tidigare nämnts kontaktades respondenterna först via brev (bilaga 1,2) där de hade möj-
lighet att tacka nej genom det medföljande ”svarsvykortet”. De som inte nekat till att delta 
ringdes sedan upp, där de på nytt frågades om villigheten att delta i en telefonintervju. Av de 
som svarade ja hade de sedan möjlighet att bli intervjuade i direkt anslutning till detta samtal, 
eller boka in en tid då de blev bli uppringda. Vidare informerades var och en, såväl i brevet 
som vid själva intervjutillfället, om att uppgifterna skulle behandlas under sekretess, att delta-
gandet var frivilligt, att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun samt att det insam-
lade materialet endast skulle användas till denna studie (Hermerén, 2007, s. 5 ff.). Intervjuer-
na spelades efter respondentens samtycke in, detta för att underlätta bearbetningen av det in-
samlade materialet (Kvale, 1997, s. 147; Trost, 2005, s. 53 ff.; Patton, 1987, s. 137). Intervju-
erna kom att delas upp mellan författarna då det bedömdes som svårt att utföra gemensamma 
intervjuer via telefon. Intervjuerna tog mellan 25 och 35 minuter att genomföra. Genom hela 
intervjun försökte författarna skapa en öppenhet och en känsla hos respondenten av otvung-
enhet och frivillighet. För att nå detta strävade författarna mot att vara uppmärksamma, lyss-
nade och ta allvarligt på respondentens uppfattningar och därigenom nå en tillitsfull relation. 
Författarna beskrev även inledningsvis vilka ämnen som skulle komma att beröras för att ska-
pa trygghet hos respondenten över vad som kommer att hända (Holme & Solvang, 1997, s. 
105 ff.). Författarna upplevde att denna relation har uppstått då respondenterna i hög grad 
delat med sig av personliga beskrivningar. Även respondenternas egna initiativ att förekomma 
författarna med att själva ta upp och beskriva upplevelser inom de olika teman som studien 
berör, före författarna berört dessa, tolkas som uppnådd spontanitet och otvungenhet. 

Databearbetning och analys   
Utifrån studiens syfte och frågeställningar som grund har det insamlade intervjumaterialet 
bearbetats och analyserats. Men redan under intervjusituationen sker mer eller mindre någon 
form av analys och tolkning, bl.a. genom de följdfrågor som ställs (Trost, 2005, s. 57). De 
inspelade intervjuerna har sedan så ordagrant som möjligt transkriberats utav den författaren 
som också utfört intervjun (Kvale, 1997, s. 147 ff.; Patton, 1987, s. 138). Det utskrivna mate-
rialet har sedan lästs igenom för att inledningsvis skapa ett helhetsintryck (Trost, 2005, s. 
125). Därefter har materialet studerats utifrån studiens frågeställningar där den tidiga struktu-
rerade frågeguiden har varit till hjälp. För att skapa en överskådlighet har innehållet i intervju-
erna därmed koncentrerats och sedan strukturerats upp i olika teman som följer studiens frå-
geställningar (Patton, 1987, s. 147; Widerberg, 2002, s. 145; Kvale, 1997, s. 171; Trost, 2005, 
s. 127). Genom detta bearbetningssätt kan vi då finna mönster av likheter men också skillna-
der i respondenternas berättelser. I vår redovisning valde vi att skilja på föräldrars och ung-
domars beskrivningar då de varit i behandlingsformen utifrån olika förutsättningar. I materia-
let finns delar som berör helt andra områden än studiens syfte som t.ex. samhällets utveckling 
och vuxnas ansvar för denna. Då detta inte ansetts kunna besvara frågeställningarna har det 
därför sorterats bort (Kvale, 1997, s. 171; Trost, 2005, s. 127 ff.). Det material som bedömts 
haft relevans har sedan sammanfattats utan att förlora den viktigaste innebörden och där tal-
språk har ersatts av en mer flytande skriftform (Kvale, 1997, s. 174). De citat som redovisas 
är i flertalet fall omgjorda, allt i syfte att tydliggöra beskrivningar utan att förlora intervjuper-
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sonernas konfidentialitet. Exempelvis har vissa respondenter könsidentitet bytts, beskrivning 
av behandlare som hon/henne, han/honom eller namn har kallats för ”behandlare”. Platser 
som beskrivs och tydliga beskrivna incidenter har i möjligaste mån avidentifierats (Trost, 
2005, s. 109). 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Genom hela forskningsprocessen bör man kritsikt ställa sig frågor huruvida systematiska fel-
aktigheter kan finnas i undersökningen. Såväl planering som bearbetning av materialet bör 
kännetecknas av noggrannhet för att uppnå tillfredställande grad av reliabilitet och validitet 
(Holme & Solvang, 1997, s. 163).   
 
Reliabilitet handlar om att den information man samlat in är pålitlig. Ofta menas med reliabi-
litet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning (Trost, 
2005, s. 111; Holme & Solvang, 1997, ss. 94, 163). Trost (2005, s. 112) menar dock att detta 
resonemang bygger på kvantitativa studier där målet är standardisering av situationen . Detta 
skiljer sig mot kvalitativa studier där man förutsätter låg grad av standardisering då syftet är 
att söka förståelse snarare än att mäta värden på variabler. Vid en kvalitativ ansats kan istället 
hög reliabilitet uppnås genom att intervjuaren är väl insatt i ämnet och har god förmåga att 
såväl formulera frågorna på enkelt språk som att vara lyhörd, för att öka förståelsen (a.a., s. 
50, 112). Författarna har därför försökt att skaffa sig god kunskap på området genom forsk-
ningsprocessen och där också skapat intervjuguider som använts vid samtliga intervjuer. Vid 
intervjuerna har författarna dessutom ställt följdfrågor och gjort förtydliganden, dels för att få 
fram ytterligare kunskap, men även som en strävan att säkerställa att respondenten förstått 
frågorna och att författarna uppfattat svaren korrekt. Genom att intervjuerna spelats in har 
författarna inte varit beroende av minnesanteckningar från intervjuerna utan har kunnat åter-
vända till det inspelade materialet, viket anses stärka reliabiliteten (Patton, 1987, s. 137). De 
bandade intervjuerna har sedan så ordagrant som möjligt transkriberats.  
 
Trovärdigheten kan utgöra en av de största svårigheterna vid kvalitativa studier, man brukar 
tala om studiens validitet (Trost, 2005, s. 113). Det handlar om hur väl studiens slutsatser är 
förankrade så att de kan ses som trovärdiga. Det finns olika hot mot denna trovärdighet, en är 
att författarna endast väljer att redovisa den data som passar in eller avviker. Under intervju-
förfarandet finns alltid risken att respondenterna inte svarar sanningsenligt eller att de ger de 
svaren som de tror att intervjuaren vill ha, eller att intervjuaren i för hög grad ställer ledande 
frågor. Att helt undvika detta är omöjligt men att medvetandegöra sig om sin egen påverkan 
kan öka trovärdigheten (Maxwell, 2005, s. 105 ff.; Holme & Solvang, 1997, s. 94 f.).  Dessa 
risker finns även i denna studie. Genom att författarna bandat intervjuerna och sedan transkri-
berat dessa och ej endast litat till minnesanteckningar ökar möjligheten till att så mycket ma-
terial som möjligt har använts och då också trovärdigheten (Maxwell, 2005, s. 110). I inter-
vjuerna har författarna upplevt att respondenterna ofta har talat spontant, där de själva före-
kommit författarna med att ta upp teman. Författarna upplever också att respondenterna svarat 
så sanningsenligt de kunnat då de såväl lyft positiva som negativa beskrivningar utav behand-
lingsformen som av sig själva. En del utav frågorna kunde för vissa vara svårare att svara på 
då det hade gått en lång tid t.ex. hur de tänkte innan behandlingen började, varför några kan 
minnas fel.  En studies validitet beror ytterligare på hur väl de teoretiska ramarna är kopplade 
till syftet och frågeställningarna, vilket blir avgörande för tolkningen och analysens trovärdig-
het (Kvale, 1997, s. 214). För att uppnå detta har författarna tagit hjälp av såväl handledning 
som att söka forskning som ligger nära studiens ämne. Genom att även jämföra egna slutsatser 
med tidigare forskning söker författarna stöd och trovärdighet i sitt resonemang. 
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Hur kan man då använda sig av resultatet från denna studie, går det att generalisera till att 
gälla alla kommande familjer till den studerade behandlingsenheten eller till generellt gälla 
familjer som är i behov av en socialtjänsts behandlingsinsats? Utifrån studiens urval kan inte 
några statistiska generaliseringar göras, vilken sällan är en kvalitativ studies ambition. Ambi-
tionen är snarare att öka informationsvärdet och förståelsen inför det fenomen som studeras 
(Patton, 1987, s. 167; Holme & Solvang, 1997, s. 101). Hur väl studiens författare kan föra en 
argumentation och finna stöd för sina belägg är avgörande för hur den producerade kunskapen 
har skapat förståelse inför det studerade fenomenet (Kvale, 1997, s. 210 f.). Genom en sådan 
djupnad förståelse över familjers upplevelse av den studerade behandlingsformen kan den 
bidra med idéer till den särskilda behandlingsformens fortsatta arbete såväl som till andra be-
handlingsformer (Patton, 1987, s. 168; Maxwell, 2005, s. 115; Kvale, 1997, s. 212). 

Etisk reflektion 
När en forskningsansats har människor och samhälle som sina studieobjekt kommer detta 
också att leda till att etiska frågor och problem uppkommer (Holme & Solvang, 1997, s. 32). 
Forskningen med människor som deltagare måste tjäna såväl vetenskapliga som mänskliga 
intressen, där ett centralt mål är att frambringa kunskap som kan förbättra människans situa-
tion och ge henne ökat värde (Kvale, 1997, s. 104). Detta ställer därmed krav på forskaren att 
göra rimliga bedömningar. 

 
Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det 
förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga 
som långsiktiga följder skall därvid beaktas (Vetenskapsrådet, 1990) 

 
Vid en sådan övervägning kan de fyra huvudkrav på forskningen som Vetenskapsrådet 
(Vetenskapsrådet, 1990, ss. 6-17) ställt upp för att skydda individen användas.  
 
Det första, informationskravet tar upp att deltagare informeras om villkoren för deltagandet, 
där framförallt frivilligheten och rätten till att avbryta deltagandet blir tydligt för deltagaren. 
Därtill informeras kring forskningens syfte och vilka som står bakom den. Familjerna infor-
merades via brev där såväl den berörda behandlingsenheten beskrev att de gett uppdraget till 
studien (se bilaga 1), samt att författarna tydligt informerade om frivilligheten att delta, rätten 
att avbryta samt syftet med studien (se bilaga 2).  
 
Enligt andra kravet skall forskaren inhämta samtycke och i vissa fall även från vårdnadshava-
ren.  I brevet som skickades till de tilltänkta deltagarna medföljde ett frankerat ”svarsvykort” 
vilket kunde sändas tillbaka om de inte ville bli uppringda av författarna för att då få förfrågan 
om ett deltagande i studien. När sedan författarna ringde upp deltagarna ställdes först frågan 
tydligt om deras samtycke och om detta godkändes bestämdes tillsammans tid för när inter-
vjun kunde äga rum. Om vårdnadshavare svarat ja till samtycke och deltagit i intervjun ställ-
des även frågan till dessa om författarna även fick tillfråga ungdomen (om den var under 18 
år) om att delta. Om ett sådant samtycke gavs togs kontakt med ungdomen med förfrågan om 
deras samtycke till att delta.  
 
Denna ovan något krångliga tillvägagångssätt bygger på det tredje kravet nämligen deltagar-
nas konfidentialitet, där personer skall ges största möjliga konfidentialitet och att personupp-
gifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Inlednings vis 
har båda författarna undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt hos den berörda myndighe-
ten då studien hanterar känsligt material. Den första ”inbjudan” (bilaga 1 och 2) till att få en 
förfrågan att delta skickades brevledes ut av behandlingsenheten, detta för att författarna inte 
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skulle ha kunskap om vilka som funnits i behandling och då också inbjöds. Via det kodade 
”svarskuvertet ” kunde deltagarna tacka nej att få denna förfrågan. För att inte behandlingsen-
heten skulle få kunskap om vilka som tackar nej eller passivt ja till en förfrågan var ”svarsvy-
korten” kodade. Personalen hade före breven skickades ut förvarat personuppgifter på de in-
bjudna i ett annat förseglat kuvert med koden skriven på kuvertets utsida. Dessa kuvert hölls 
sedan inlåsta i behandlingsenhetens arkiv. Författarna förstörde sedan de kuvert (utan att öpp-
na dem) som motsvarades av koden på de insända vykorten. De kuvert som återstod togs där-
efter om hand av författarna för att sedan gå vidare med en förfrågan om deltagande. Genom 
detta förfaringssätt har författarna inte fått kunskap om de som tackat nej till en förfrågan 
samtidigt som behandlingsenheten inte fått kunskap om vilka som svarar ja eller nej till att 
delta. För att säkerställa att ingen obehörig fått del av materialet så har såväl personuppgifter, 
inspelade och transkriberade intervjuer hållits inlåsta. Efter avslutad studie har allt detta mate-
rial sedan förstörts. Vetenskapsrådet påtalar dessutom att åtgärder måste vidtas för att försvåra 
för utomstående att identifiera enskilda individer. För att skydda föräldrar och ungdomar har 
såväl ortsnamn som behandlingsenhetens namn utelämnats. Författarna har också strävat efter 
att avidentifiera materialet, bl.a. genom att omformulera och mixa citat utan att tappa betydel-
sen (Trost, 2005, s. 109). Trots detta finns alltid risken att personalen på den berörda behand-
lingsenheten utifrån respondenterna berättelser ändå kommer att kunna känna igen någon.  
 
Det sista skyddskravet, nyttjandekravet tar upp att det insamlade materialet endast får använ-
das för det syfte som angivits vid deltagandet. Som nämnts tidigare har allt insamlat material 
förstörts efter avslutad studie. 
 
Under intervjuerna har författarna kontinuerligt och särskilt då känsliga uppgifter berörts påta-
lat frivilligheten att såväl svara som att avbryta intervjun. Vidare har respondenterna tillgång 
till författarnas telefonnummer där de uppmanats att höra av sig vid behov. Författarna har 
dessutom informerat hur studien kommer att redovisas och att den kommer göras tillgänglig 
för dem om de så önskar genom att höra av sig till författarna. 
 

TOLKNINGSRAM 

Specifika och ospecifika faktorers betydelse 
Inom behandling har det länge pågått och pågår en diskussion om vad som är effektiv behand-
ling, ”Works as therapy” (Flygare, 2006, s. 9; Sandell, 2004; Westling, 2004, Andreassen, 
2003, s. 122 f.). Ofta pratar man om specifika och ospecifika faktorer. Studier har visat att 
specifika faktorer står för ca 15 % av uppnådd effekt i en behandlingsinsats medan de ospeci-
fika står för närmare 85 %. Vissa studier visar dock på att ospecifika faktorer endast står för 
33 %. Trots denna pågående diskussion är forskningen överens om de ospecifika faktorernas 
viktiga betydelse i de flesta former av behandling. Med specifika faktorer menas aktiva mo-
deller eller tekniker. Ospecifika faktorer är svårare att beskriva och syftar mer på egenskaper 
hos klienten och dennes naturliga miljö, upplevelser av hopp och förväntningar (Flygare, 
2006, s. 9 ff.). En viktig sådan faktor är den som beskriver relationen mellan klient och tera-
peut vilket denna studie kommer att försöka belysa.  
 

Relationens betydelse 
Relation mellan behandlare och klient har visat sig vara av stor betydelse för att skapa posit i-
va förändringar inom alla typer av psykisk ohälsa (Flygare, 2006, s. 29). Ett sådant viktigt 
inslag i relationen är behandlarens förmåga att inge hopp. Genom att ge hopp skapas en tilltro 
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hos klienten på att situationen kan förändras (a.a., s. 10,24). Viktiga inslag i denna relation är 
hur denna möter det som Tuner (2002, refererad i Flygare 2006, s. 15 f.) beskriver som tran-
saktionella behov. Dessa behov beskrivs bl.a. vara att bli bekräftad och stärka jaget, få positiv 
respons, upplevelsen av vara inkluderad samt erfarenheten av tillit. Om inte dessa behov till-
fredsställs kommer individen att erfara negativa känslor som antingen leder till att man söker 
få behoven tillfredställda eller om man kan, lämna interaktionen (Turner, 2002, s. 98 ff.)  
 
Ett sätt att möta dessa behov menar Flygare (2006, s. 16) är genom interaktionsritualer. Col-
lins (2004, s. 47) beskriver att lyckade interaktionsritualer är en process där deltagarna ut-
vecklar en gemensam uppmärksamhet och delar varandras känslor. Kortfattat kan dessa ritua-
ler beskrivas bestå av: Gruppgemenskap, det ”kroppsliga” mötet där man ser och upplever 
varandra. Barriärer mot utgrupper där det finns en upplevelse av vilka som deltar och inte. 
Ömsesidig uppmärksamhetsfokus och Delad sinnesstämning. Collins (2004, s. 48) framhåller 
särskilt det ömsesidiga fokuset och den delade sinnestämningens betydelse för att åstadkom-
ma en delad kognitiv och emotionell erfarenhet. Detta kan ske när personer tillsammans mer 
tydligt fokuserar på en uppgift och blir mer medvetna om hur den andre tänker och känner 
och samtidigt blir mer medveten om varandras medvetenhet. Detta ger en erfarenhet av att 
dela känslor än mer intensivt då detta kommer att dominera varandras uppmärksamhet och 
medvetenhet. När dessa interaktionsritualer sker kan resultatet utmynna i känsla av grupptill-
hörighet (group solidarity), positiv emotionell energi (emotional energy) vilket skapar moti-
vation, tillit och handlingskraft, symboler på sociala relationer (symbols of social realtion-
ship) ex gemensamma uttryck, och moralisk solidaritet (standars of morality) tillhörigheten 
skapar förtroende (trust). Genom att använda dessa interaktionsritualer kan man i ett möte 
förändra t.ex. negativa känslor till att bli positiva. Lindberg (1998, s. 122 f.) tolkar detta som 
att när dessa ritualer sker skapas en kraftkälla som kan ta sig uttryck i glädje, entusiasm, själv-
förtroende och viljestyrka. Det ömsesidiga fokuset och delad sinnestämning kan ge upplevel-
sen av en tillhörighet som leder till solidaritet inom gruppen vilket skapar gränser mot om-
världen och beredskap att försvara gruppens handlingar. Ju mindre den emotionella energin 
upplevs av individen, dess mer sannolikt att individen inte erkänner gruppsymbolerna. Detta 
innebär också att individen inte upplever någon känsla av solidaritet med gruppen (a.a., s. 125 
f.). 
 
Collins (2004, s. 49 f.) beskriver att dessa ritualer kan vara formella eller naturliga. Formella 
är mer förknippade med styrda och formade händelser där det ofta blir tydligt vilka som deltar 
eller ej. Vissa kan vara inbjudna andra inte. Genom sin tydlighet och sina gränser kan formel-
la ritualer skapa känsla av tillhörighet, inte minst genom de styrda gemensamma uttrycken. 
Naturliga ritualer kännetecknas mer av att detta sker spontant i möten mellan människor. När 
detta sker upplevs de olika momenten (interaktionsritualerna) mer självgående och med mer 
”flyt” än i de formella. Här skapas såväl det gemensamma fokuset, delade känslor och gemen-
samma uttryck utan den styrning som man kan finna i de formella ritualerna. Men för att in-
teraktionen skall bli lyckad krävs i båda ritualerna att de olika ritualingredienserna finns och 
då inte minst det ömsesidiga fokuset och den delade sinnesstämningen. 
 
Flygare (2006, s. 19) beskriver betydelsen av den emotionella dimensionen i framgångsrika 
klienter - professionella relationer. Han kallar detta för helande relationer. Samtidigt beskrivs 
svårigheten med att använda sig av dessa ritualer mellan hjälpsökande och professionella. Ett 
viktigt moment är just den nära emotionella relationen för att uppnå en framgångsrik interak-
tionsritual, samtidigt så anses nära emotionella relationer vara tecken på oprofessionalitet 
inom yrkeskåren. Flygare (2006, s. 29 ff.) menar att eftersom emotionella relationer skapar 
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förändring och återhämtning borde professionella våga bryta och utmana dessa regler och inta 
en mer vänskapsliknande relation  
  

Alliansskapande 
Wang m.fl (2006, s. 211 ff.) menar att en av huvudförutsättningarna för att behandlingen skall 
ha möjlighet att skapa positiva förändringar är att familjer engagerar sig och fullföljer behand-
lingen. Studier (Dearing m.fl., 2005 refererad i Thompson m.fl., 2007 s. 40) visar att såväl 
terapeutens empatiska förmåga som behandlingsformen är viktiga delar i skapandet av enga-
gemang hos klienter. Denna process i skapandet av engagemang kan leda till den för positiva 
förändringar så viktiga terapeutiska alliansen mellan klient och terapeut. Viktiga moment i 
skapandet av engagemang är att skapa en god interaktion mellan behandlare och klient.  
 
Bordins (1979, refererad i Thompson m.fl., 2007 s. 40) studier visar på tre viktiga faktorer för 
att uppnå denna allians – överenskommelse om mål, genomförande av uppgifter och skapan-
det av band. Fortsatta sådana studier (Hougaard 1994, refererad i Thompson m.fl., 2007 s. 40) 
har lett till att man pratar om två former av allians, -uppgiftsfokuserad och relationsfokuserad 
allians.  Den förra handlar om att genom gemensamma mål och arbetssätt så stärks klienten 
att själv agera och kontrollera behandlingen. I den senare som bl.a. bygger på anknytningsteo-
rier handlar det om att genom just skapandet av en förtroendefull relation så stärks klientens 
förmåga att göra förändringar. Båda dessa allianser skall ses kompletterande då de båda förut-
sätter varandra. (Pinsof m.fl. 1994, refererad i Thompson m.fl., 2007 s. 40) Bordin (1979, 
refererad i Thompson m.fl., 2007 s. 40) menar att det snarare är styrkan i alliansen än vilken 
typ som är avgörande för att skapa positiva förändringar. När det gäller arbete med familjer 
bör utgångspunkten för att uppnå positiva resultat vara att söka allians med var och en av fa-
miljemedlemmarna. Studier (Kazdin m.fl., 1997, Diamond & Liddle, 1999, Shirk & Karver, 
2003 refererade i Thompson m.fl., 2007 s. 41) visar att det är svårare att skapa denna allians 
med ungdomar än med föräldrar. Ungdomar verkar i högre grad än föräldrar beroende av att 
terapeuten är inkännande men även att ungdomarna själva är med och styr behandlingsarbetet.  
 
I Thompson m.fl. (2007 s. 39 ff.) studie som undersökte högriskungdomar och dess föräldrars 
upplevelse av familjebehandling påvisas betydelsen av att terapeutisk allians gav såväl enga-
gemang i behandlingen som förutsättning för att skapa allians inom familjen. I studien påvisas 
att relationsalliansen bl.a. berodde på om behandlarens närvaro skapade lugn och ett gott sam-
talsklimat. Ytterligare viktigare faktorer var att behandlaren själv deltog i uppgifterna, visade 
sig på allvar ”bry sig”, vara neutral och ha tillgång till humor. När det gäller uppgiftsfokuse-
rad allians verkade just klienters upplevelse av att ha lärt sig nya förmågor och nya insikter 
vara av vikt. När det gäller mål och arbete var det dessutom avgörande att de hade en tydlig 
koppling till familjesituationen (specifika ej generella drag) och utgick från familjens förmå-
ga. För ungdomar var det dessutom viktigt att se att det man gjorde verkligen förbättrade fa-
miljeklimatet. 
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Model of common process factors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carver m.fl. (2005, s. 35 ff.) menar att den ”evidensbaserade skolan” i alltför hög grad ignore-
rat att relationsprocessen mellan terapeut och klient kan ha större betydelse för behandlingens 
framgång än behandlingstekniker. De har därför skapat ett förslag på modell för att visa pro-
cesser som kan leda till terapeutisk allians. Uppnådd sådan allians påverkar i hög grad be-
handlingsframgången. Processernas utfall blir avgörande hur klienten tar till sig av behand-
lingstekniker oavsett behandlingsform, vilket då blir avgörande för hur behandlingen lyckas 
eller ej. Modellen försöker beskriva att variationer i den terapeutiska relationen kan påverka 
behandlingseffekten genom en mängd sammanbundna processer.  
 
I den första delen av modellen påbörjar klienten behandlingen med en mängd olika tankar 
som tidigare erfarenheter, förväntningar och motstånd, vilket påverkar hur mottaglig klienten 
är till terapeuten och terapin. Därtill påverkar egenskaper hos terapeuten och hos klienten te-
rapeutens uppfattning och känslor/förväntningar om klienten. Denna reaktion påverkar tera-
peutens beteende mot klienten, vilket i sin tur har inflytande på klientens sätt att tänka, känna 
och uppträda. Allt detta sker redan tidigt i behandlingen men fortgår under hela behandlingen 
som en dynamisk process som utmynnar i ”Therapist reactions, perceptions, and feelings”.  
 
Den andra delen fokuserar på terapeutens beteende. Counselor interpersonal skills som tar 
upp terapeutens förmåga att förena behandlingsformen med empati, värme, ärlighet och att 
terapeutens relation till klienten inger detta. Om detta lyckas kan klientens självförverkligande 
växa och dens initiativ i behandlingen öka. Detta leder till client autonomy. Therapist self-
disclosure tar upp om hur öppen terapeuten skall vara om sig själv inför klienten. Författarna 
menar att det är avgörande hur, var och när i behandlingen man delar med sig av sitt eget, 
men att dela med sig är en viktig faktor i relationsskapandet. Therapist direct influence skills 
tar upp terapeutens förmåga att vara tydlig och klargöra/övertyga om behandlingsformen, ge 
instruktioner, feedback och belöna/uppmuntra beteendeförändringar. Risken med för stark 
styrning är att klientens autonomi begränsas och klienten blir starkt beroende av terapeuten. 
Ett beroende som ofta skapar motstånd till fortsatt behandling. Samtidigt har studier inom 
familjebehandling visat att när terapeuten har tagit en tydlig ledarroll i behandlingen så har 
det ökat familjens engagemang i behandlingen. Modellen visar att terapeuten genom dessa 
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beteenden kan påverka klienten genom att öka deras autonomi och deras förtroende för tera-
peuten, vilket kan skapa olika former av allians.  
 
Carl Rogers (1957 refererad i Carver m.fl., 2005) hävdade att bl.a. värme, empati m.m. hos 
terapeuten var avgörande för att klienter skulle kunna förändra sig. Idag vet vi att detta inte är 
tillräckligt men att de är nödvändiga inslag för att förmå klienter att delta i t.ex. evidensbase-
rade program. Utifrån hur terapeuten lyckats förena behandlingsformen med empati, varit 
öppen samt kunnat övertyga om behandlingsformen är av betydelse för den terapeutiska rela-
tionen. Dessa viktiga inslag kan leda till att klienten ser terapeuten som expert och en tillit och 
förtroende skapas (Client Perception Of Therapist, Credibility, Persuasiveness).  Det finns 
dock fortfarande liten kunskap om hur terapeutens beteende skapar olika former av allians.  
 
Terapeutisk allians/relation kan utvisa sig genom tre separat olika konstruktioner som kan 
inträffa vid olika tillfällen under behandlingen, nämligen känslomässiga band till terapeuten 
(affect toward therapist), kognitiva band (Willingness to participate in treatment) och aktivt 
deltagande i behandlingen (Client participation in treatment). Ofta tvingas dessa tre ihop till 
ett generellt begrepp för allians men de bör betraktas separata tills mer kunskap finns om var 
och en och hur de påverkar varandra och behandlingsresultatet (Carver m.fl., 2005).   

Generella behandlingsprinciper vid behandling med asociala ungdomar 
Trots hundratals studier har det varit svårt att av forskningslitteraturen dra slutsatser om be-
handling av beteendeproblem, både på institution som öppenvård (Hollin, 1999, refererad i 
Andreassen, 2003, s. 122). Via utvecklandet av metaanalysmetoder har dock bättre resultat 
kunnat uppvisas. Resultaten har då visat att de positiva vinsterna överväger när behandlade 
problemungdomar jämförs med obehandlade grupper. Dessutom har metaanalyserna visat att 
inte alla interventioner har samma effekt. Behandling i öppenvård har ofta tagits för givet att 
vara bättre än institutionsvård. Forskning har dock inte visat på några stora skillnader dessa 
emellan. Studier har ändå visat att samma program ger dåliga resultat såväl i öppenvård som 
på institution. (Andreassen, 2003, s. 123 f.).  ”Fel behandling fungerar negativt oavsett i vil-
ken miljö den genomförs” (Andreassen, 2003, s. 125). ”Lämplig” behandling har dock visat 
på högre effektivitet i öppenvård jämfört med institution, men att dessa behandlingsmetoder 
också gett generellt högre positiva effekter i institutionsmiljö Detta innebär att vissa behand-
lingsformer är mer effektiva än andra och för att uppnå framgång i behandling så är det viktigt 
att behandlingen vilar på principer som forskning visat vara verkningsfulla när det gäller be-
handling av ungdomar med problembeteenden. Utifrån metaanalyser och annan forskning har 
tre generella behandlingsprinciper för effektiv behandling utarbetats. Dessa bygger på att ef-
fektiviteten i en behandling är beroende av vad som erbjuds vem och på vilka villkor. De tre 
generella principerna omnämns som riskprincipen, behovsprincipen och responsivitetsprinci-
pen (a.a., s. 90 f.). Dessa tre principer är av betydelse oavsett miljö om en behandling skall ha 
effekt. Särskilt bör behandling rikta sig mot de krimogena behoven och samtidigt arbeta för 
att tillgängligöra behandlingens utformning till den enskilda klienten (responsiviteten) (a.a., s. 
249). 

Riskprincipen 
Dowden och Andrews (2000, refererad i Andreassen, 2003, s. 91) anser att en viktig faktor 
och princip är att behandlingen anpassas utifrån hur ungdomens risknivå bedöms. Detta byg-
ger på studier som visar att högriskungdomar bör erbjudas intensivare och mer omfattande 
insatser än lågriskungdomar. Studierna visar att högriskungdomarna minskar problematik vid 
sådana intensiva insatser, medan motsvarande insats på lågriskungdomar haft minimal positiv 
effekt och ibland även ökat problematiken. Därmed blir det viktigt för att sådan behandling 
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skall vara effektiv, att den förbehålls ungdomar med hög risk för antisocialt beteende 
(Andreassen, 2003, s. 91). 

Behovsprincipen 
Risk och skyddsfaktorers betydelse för behandlingens resultat har alltmer uppmärksammats i 
forskningslitteraturen. ”Enligt behovsprincipen delas riskfaktorer och skyddsfaktorer in i dy-
namiska och statiska faktorer utifrån möjligheterna att förändra” (Andreassen, 2003, s. 92). 
Denna princip skiljer också mellan kriminogena och icke- kriminogena behov.  De förra anses 
vara dynamiska riskfaktorer vilka har den effekt att när förändringar inom dessa sker kan ock-
så problembeteenden påverkas och förändras. Forskning visar att behandling bör riktas mot att 
skapa förändringar inom dessa behov för att kunna vara effektiva. Exempel på sådana mål är 
antisociala attityder och tillhörighet i avvikande kamratkretsar. Icke – kriminogena behov är 
också dynamiska men förändringar i dessa behöver inte innebära förändringar i det antisociala 
beteendet. T.ex. så behöver inte förändrad självkänsla leda till minskat antisocialt beteende 
eller minskining av avvikande kamratgrupper (a.a., 2003, s. 92). Det blir därför viktigt att 
skapa förändringar i ungdomens antisociala attityder, drogmissbruk, familjeproblem och anti-
sociala kamratförhållanden om en förändring av ungdomens eget beteende skall ske (Andrews 
och Bonta, 1990, refererad i Andreassen, 2003, s. 92). Denna princip blir vägledande över 
vilka områden behandlingen bör fokusera på. Studier visar att behandlingsinsatser riktade mot 
mål i närmiljö, skola, familj och kamrater ökar sannolikheten att en positiv förändring sker 
(Andreassen, 2003, s. 248, 257 ff.). 

Responsivitetsprincipen 
Denna princip tar upp betydelsen av egenskaper inom behandlingen och hur behandlingen 
tillhandahåller en stil och form som den aktuella gruppen bäst kan ta till sig. Metaanalyser 
hävdar att effektiv behandling av ungdomar med allvarlig problematik bygger på kognitiv 
beteendeteori och social inlärningsteori. Samtidigt är det viktigt att även fokusera på individu-
ella egenskaper hos ungdomarna så som interpersonell sensivitet, ångest och verbal intelli-
gens. Ungdomar med begränsad kognitiv förmåga är i större behov av struktur och konkretare 
behandlingsprogram än ungdomar som befinner sig på en högre nivå. Denna princip handlar 
om att söka behandlingsmetod som stämmer överens med de individuella särdragen. Utifrån 
denna princip så handlar det om att så rätt som möjligt anpassa behandlingsmetoden för den 
enskilde klienten för att skapa förutsättningar att arbeta mot behandlingsmål (Andreassen, 
2003, s. 92 f.).  Här blir det viktigt att ta hänsyn huruvida klientens förmåga att ta  till sig be-
handlingsmetoder påverkas av t.ex. ångest, depression och psykiatriska störningar . Även om 
dessa ”egenskaper” inte uppvisar samband med kriminellt beteende så påverkar de möjlighe-
ten att uppnå behandlingsmål. Det kan därför vara av vikt att arbeta med responsivitetsfakto-
rerna innan arbetet riktas in på behandlingsmålen. Detta för att förbereda ungdomarna på lära 
sig prosocialt beteende genom att arbeta med alla störande faktorer som förhindrar inlärning 
(a.a., s. 252 f.). 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
I följande del kommer undersökningens resultat att presenteras och löpande analyseras utifrån 
uppsatsens tolkningsram. Resultatet redovisas i olika teman och följer samma ordning som 
studiens frågeställningar. För att tydliggöra respondenternas synpunkter som framkom i inter-
vjuerna kommer en del citat finnas med i resultatredovisningen. Dessa är dock ej direkta citat 
utan omformulerade för att skydda respondenters konfidentialitet. Resultaten bygger på tele-
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fonintervjuer med de föräldrar och ungdomar som varit i behandling på berörd behandlings-
enhet och givit sitt samtycke att delta i studien. 

Bakgrund 
Majoriteten av de intervjuade är kvinnor och vårdnadshavare, men även män och ungdomar 
finns med i materialet. Flertalet föräldrar har levt separerat där ungdomarna har levt såväl 
växelvis hos båda föräldrarna som permanent boende hos ena föräldern. Familjerna har varit i 
behandling alltifrån 4 månader upp till närmare två år. Tiden som förflutit sedan avslutad be-
handling har varierat från 2 år till en månad. Bland de intervjuade finns sådana som haft kon-
takt med socialtjänstens familjeenhet vid flera tidigare tillfällen vilket Sundell och Egelund 
(2001, s. 134 ff.) visat är vanligt förekommande. Men det finns också sådana som inte tidigare 
haft sådan kontakt. Anledningar till att kontakt med socialtjänst skedde har varit såväl anmäl-
ningar från skola, föräldrars egen oro som de som dömts till vård inom socialtjänst. 
 

Vilka problemområden beskrivs? 
I materialet finns beskrivningar om så allvarliga bekymmer inom såväl skola, kamratrelatio-
ner, ungdomens eget beteende som relationer inom familjen att socialtjänsten har behövt 
ingripa. Föräldrar beskriver också ungdomar med såväl neuropsykologiska diagnoser som 
psykiska bekymmer. Gruppen som behandlats i materialet stämmer därmed med målgruppen 
som insatsen riktar sig emot. Samtliga i materialet beskriver de riskfaktorer som kan utveckla 
ett antisocialt beteende vilket ofta är anledningar till att ungdomar placeras på institution 
(Andreassen, 2003, s. 30 ff.). Det är sålunda av stor vikt att skaffa sig kunskap om familjen, 
hur situationen ser ut och anledningar till att familjerna hamnar i behandling. Sådan kunskap 
om familjens bakgrund, förväntningar och eventuellt motstånd kan vara avgörande för be-
handlingens framgång (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). Utifrån riskprincipen är det viktigt att 
behandlingen anpassas efter ungdomarnas risknivå och att intensiva insatser verkligen riktar 
sig mot ungdomar med högriskbeteenden (Andreassen, 2003, s. 91). 

Skolan 
När det gäller allvarliga bekymmer inom skolområdet så handlar det till största del om frånva-
ro eller som det oftare uttrycks ”skolk”. Sju av tio respondenter beskriver att frånvaron på 
såväl grundskola som gymnasiet har varit mycket hög. Föräldrar berättar ”… jag behöver inte 
gå i skolan alls tänkte han då ungefär ”(6)1, eller ”det var ju extremt mycket skolk…”(7). Även 
ungdomarna själva beskriver hög frånvaro och ”strul” i skolan, en ungdom berättar, ”var i 
skolan en gång i veckan kanske”(3).  Att ”skolk” är så frekvent förekommande inom gruppen 
är något som måste tas på stort allvar och där mycket kraft bör läggas på att skapa en snabb 
förändring. Detta då det visat sig att skolk har starka samband med utvecklandet och förstär-
kandet av annan asocial problematik så som kriminalitet, våld och missbruk (Karlberg & 
Sundell, 2004, s. 4 ff.), något som också finns tendenser av i vår studie. Men det finns också 
något exempel där ungdomens skolproblem mera rört sig kring kamratsvårigheter och mobb-
ning och att hela skolsituationen havererat, en förälder menar att ”han var mobbad i skolan… 
kom alltid i konflikter med nästan alla… trivdes inte alls där”(10). Såväl den höga frånvaron 
som andra bekymmer inom skolan som både föräldrar och ungdomar lyfter fram är som 
nämnts tidigare allvarligt, och därmed en viktig faktor att arbeta med i behandlingen. För att 
inte bara nå tillfälliga förändringar utan bestående sådana har forskning visat att det är avgö-
rande huruvida man i behandlingen lyckas att skapa intresse för skolan hos denna grupp ung-
domar (Sinclair & Gibbs, 1996, refererad i Andreassen, 2003, s. 329).  

                                                
1 Siffran inom parentes efter citat anger respondent  
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Kamratrelationer 
Föräldrar beskriver också oro och bekymmer kring att ungdomarna har rört sig i ”dåliga” och 
kriminella kamratkretsar, en förälder berättar att umgänget består av ”bekanta som åker ut och 
in på fängelset”(8). Allvarliga bekymmer som inte direkt kopplas till kriminella kamrater utan 
mer till ”dåligt sällskap” vilket ofta också innebär äldre kamrater lyfts också fram. Föräldrar 
beskriver kamratsituationen som ”väldigt stora sociala problem när han är med kompisar och 
så”(8), och ” hon fick nya kamrater… det var då det började…bråk, försvann hemifrån, sva-
rade inte i mobil”(7 och 4).  Eftersom många bekymmer har sitt ursprung i ungdomens kam-
rat- och närmiljö blir en viktig och avgörande insats att skapa förändring inom dessa. Även 
om behandlingen i sig kan skapa tillfälliga avbrott från dessa miljöer så måste behandlingen 
inrikta sig på att bryta och byta dessa miljöer för att positiva förändringar skall fortgå och 
bestå (Andreassen, 2003, s. 257 ff.). 

Ungdomens eget beteende 
Flera föräldrar berättar om allvarliga bekymmer över ungdomens användande av alkohol och 
ibland misstanke om andra droger. Flera föräldrar beskriver hur alkoholpåverkade ungdomar 
hamnat i såväl våldsituationer som andra brott vilket lett till domar. Några ungdomar har ock-
så till följd av detta varit tillfälligt jourplacerade. Ungdomar själva ger exempel på problem 
med att hantera alkohol vilket resulterat i våld. En ungdom berättar ”Jag drack i princip varje 
dag… och hamnade i slagsmål och så där, så att jag blev dömd”(5). Ytterligare beskrivningar 
tar upp andra beteendeproblem hos ungdomen, en förälder berättar ”han hade svårt att styra 
impulser… upplevdes oförskämd… hamnade lätt i konflikter”(10). Flera föräldrar beskriver 
också hur ungdomarna haft svårt att sköta tider och kommit hem sent på natten och även att 
de rymt hemifrån. Det finns även skildringar om utåtagerande såväl som självdestruktivt bete-
ende hos ungdomarna. Föräldrar berättar också om ungdomar med neuropsykologiska diagno-
ser och beskriver även stressrelaterade psykiska bekymmer. Likaväl som dessa beskrivningar 
över aktuella beteenden är det viktigt att införskaffa kunskap kring ungdomens uppväxthisto-
ria som diagnoser och psykiska bekymmer för att kunna planera och anpassa bästa insats. In-
satserna måste sedan tydligt rikta sig mot dessa riskfaktorer där familjen aktivt tas med i be-
handlingen om man skall nå en förändring (Andreassen, 2003, s. 44; s. 249 ff.). 

Familjerelationer 
Inom samtliga familjer har det förekommit mycket konflikter med kommunikationssvårighe-
ter och bristande struktur. Beskrivningar finns även om föräldrar med egna bekymmer samt 
där föräldrar haft svårt att kommunicera sinsemellan. Våld och hot har även förekommit. För-
äldrar berättar ”det krävs väldigt mycket mod att gå emot en tonåring som står och är helvild i 
ögonen och knytnäven färdig alltså”(8), och ”man kunde inte tala med henne utan att det blev 
tråk… det var ju jobbigt hela tiden då”(7). För att nå förändringar hos ungdomen vet vi idag 
att behandlingsinsatser måste riktas mot familjesituationen. På liknande sätt som att föränd-
ringar inom kamratkretsen är avgörande är förändringar i familjen och insatser till föräldra-
stöd lika viktiga (Andreassen, 2003, s. 257 ff.; s. 34). Det är därför av stor vikt att i föränd-
ringsarbetet lägga kraft på att ge föräldrastöd och hjälp till struktur i hemmiljön, då detta visat 
sig vara en viktig skyddsfaktor mot fortsatt asocialt beteende (Carr & Vandiver, 2001, s. 419 
ff.). 

Familjernas förväntningar på behandlingen 
Ett flertal av föräldrarna beskriver att förväntan på behandlingen var att få någon form av 
hjälp men att många kände sig mycket osäkra på hur det skulle gå till. Flertalet beskriver att 
de hade bristfällig kunskap om vad behandlingsformen innebar, några beskriver dessutom 
tveksamheter eller motstånd till behandlingsformen. Nedan kommer några axplock som kan 
exemplifiera vad många föräldrar upplevt,  
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Jag klarar det inte själv … men jag visste inte så mycket om behandlingsenheten (4), Jag hade 
ingen aning (8), … få in en tredje part(9), Jag trodde att min son skulle få lite psykologisk 
hjälp (6), … trodde väl inte på några underverk … ingen förväntning av om hur det skulle gå 
till alltså (8), Jag fick en väldigt negativ inställning direkt till det här… när dom börja prata 
om den här behandlingen (1). 

 
Därtill beskriver några föräldrar negativa upplevelser av såväl tidigare kontakter med social-
tjänsten som den som lett fram till att föreslå behandlingsinsatsen, ”det var svårt med dem jag 
träffade i början… regler och rutiner som var dumma… de ringde inte upp”(10), ”jag har 
legat på dem… men de gjorde ju inget”(6). Ungdomarnas förväntningar beskriver såväl en vag 
bild om vad behandlingen skulle innebära, som ett motstånd till den. ”jag trodde väl mer det 
skulle vara något psykologliknande så det var väl inte vad jag önskade… men det var det ju 
inte”(5) och ”hatar det… ville inte vara där… tvång”(3).  
 
De ovan beskrivna upplevelserna kan tolkas som att respondenterna går in i behandlingsfor-
men med många olika komplexa känslor. Flertalet går in med både okunskap, hopp om hjälp, 
tveksamhet och motstånd. Denna upplevelse påverkar klientens mottaglighet till såväl be-
handlingen som till behandlaren, vilket då ställer stora krav på behandlare att bemöta detta. 
Här blir det alltså viktigt att som behandlare skaffa sig kunskap kring familjen för att på bästa 
sätt bemöta dessa komplexa känslor. Hur detta bemöts kan vara helt avgörande för klienternas 
fortsatta sätt att tänka, känna och uppträda i behandlingen, vilket har stor betydelse för det 
fortsatta utvecklandet av den terapeutiska alliansen och därmed också behandlingsresultatet 
(Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). I sådana möten blir det av stor vikt att behandlaren lyckas inge 
hopp och bemöta familjens behov för att negativa känslor skall kunna vändas. Genom en så-
dan positiv interaktion där man framförallt delar eventuella känslor av frustration och mot-
stånd samt att man strävar efter att finna ett gemensamt fokus så kan situationen förändras 
(Collins, 2004, s. 48). När så lyckas uppstår positiv energi som skapar engagemang hos famil-
jen vilket är en viktig faktor för att behandlingen skall fullföljas (Lindberg, 1998, s. 122 f., 
Wang m.fl., 2006, s. 211 ff.). 

Vad beskriver familjerna att man gjorde under behandlingen 
I skildringarna av behandlingen framkommer beskrivningar som rör områdena kommunika-
tion, struktur, nya tankemönster, samtalsinnehåll, stöd, och behandlingens organisation.  

Kommunikationen 
Flertalet beskriver att samtalen gav nya sätt att kommunicera. Familjerna berättar att de fick 
hjälp att skapa dialog och ungdomarna har fått hjälp att hantera sitt humör. Nya rutiner och 
konkreta förslag på kommunikationssätt beskrivs som verksamma. En förälder menar sig ock-
så ha fått ”verktyg” hur hon skall möta sin tonåring. En annan förälder berättar ”jag lärde mig 
ett nytt sätt att prata med henne på morgonen… inte så mycket prat som förut”(10).  
 
En viktig funktion som behandlare är att kunna ge instruktioner och där klientens feedback 
visar på att behandlaren lyckats implementera behandlingsformen, vilket är ett viktigt steg i 
skapandet av förtroende till behandlaren. En för stark styrning kan dock leda till att klientens 
autonomi begränsas och därmed uppleva ett beroende till behandlare som kan skapa motstånd 
till behandlingen, vilket kan ta sig uttryck i att föräldrar och ungdomar får svårigheter att 
genomföra behandlingsförslag (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). Några föräldrar menar att det var 
omöjligt att genomföra de olika förslagen från behandlarna, varför de inte heller försökte.  
 ”vi skulle göra olika saker… men det lustiga är att dom situationerna aldrig uppstod på det 
sättet… man kunde inte göra det helt enkelt...”(8) Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 
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familjebehandling är i större behov av behandlarens styrning än annan form av behandling 
(a.a., s. 35 ff.).  
 
Några separerade föräldrar beskriver att de fått hjälp att kommunicera bättre där behandlarens 
roll som ”tredje part” haft betydelse för denna förändring. En förälder berättar ”behandlaren 
var bra som en tredje part mellan oss föräldrar… det var nog viktigt… kommunikation allt-
så… det förändrade relationen mellan oss separerade föräldrar”(7) 
 
Att föräldern beskriver behandlaren som tredje part skulle kunna tolkas som att man gjort sig 
delaktig i behandlingen. Genom att föräldern definierar behandlarens roll som tredje part, så 
sätter han/hon in sig själv i en aktiv roll. Genom ett uppgiftsfokuserat arbetssätt kan klienten 
själv agera och kontrollera behandlingen vilket här belyses av att respondenten ger såväl be-
handlaren som sig själv en tydlig roll i förändringsarbetet. Den förtroendefulla relationen till 
behandlaren stärker klienters förmåga att göra förändringar vilket här kommer till uttryck i 
såväl den beskrivna tilliten som till förmågan att göra förändringar. Genom att tilliten skapar 
förändringar stärks autonomin hos respondenten vilket ytterligare stärker förtroendet för be-
handlingen (Pinsof m.fl. 1994, refererad i Thompson m.fl., 2007 s. 40, Carver m.fl. 2005, s. 
35 ff.). 
 
En förälder beskriver dock att samtalen inte lyckats bygga upp en bättre relation eller kom-
munikation mellan ungdom och förälder, ”dom försökte stärka våra band… men det berodde 
hela tiden på vad som hände och om han just då ville”(2). Den större svårigheten att skapa 
allians mellan ungdom och behandlare gör att mycket kraft behöver läggas på att ungdomar 
ser att samtalen leder till verkliga förbättringar i familjeklimatet. Viktiga inslag blir då att be-
handlaren visar förmåga att vara inkännande likväl som att ungdomarna upplever att de är 
med och styr behandlingsarbetet (Kazdin m.fl., 1997, Diamond & Liddle, 1999, Shirk & Kar-
ver, 2003 refererade i Thompson m.fl., 2007 s. 41).  

Struktur 
Exempel på att skapa ny struktur och nya rutiner i familjer är bl.a. de scheman som användes 
och som ansågs ha betydelse för en förändring. En förälder beskriver” vi gjorde scheman för 
att få ordning på vår vardag” och” schemat var jätteviktigt för honom”(1). Den så kallade 
delaktighetsalliansen (client participation in treatment) visar sig genom att klienten också ut-
för de överenskomna idéerna. Genom att klienten lyckas genomföra föreslagna uppgifter ökar 
den terapeutiska alliansen då tilltron till behandlaren som ”expert” stärks vilket kan leda till 
större engagemang i behandlingen. Att själv klara uppgifterna stärker även autonomin vilket 
ökar den egna förmågan att ta egna initiativ till förändringar (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). 
Förälderns beskrivning att ungdomen uttryckt att schemat var ”jätteviktigt” kan tolkas som att 
ungdomen sett dess positiva effekt för familjen vilket är en avgörande faktor att ungdomar 
skall ta till sig behandlingen (Thompson m.fl., 2007, s. 39 ff.). Andreassen (2003, s. 92 f., 252 
f.) lyfter fram responsivitetsprincipen där inte minst struktur och konkreta behandlingsmeto-
der kan vara nödvändiga för att hjälpa ungdomar att lära in prosocialt beteende. 

Att skapa nya tankemönster 
En förälder beskriver att när ungdomen hamnade i behandling så innebar det en tydlig konse-
kvens över situationen, vilket gjorde att ungdomen förstod allvaret, ” det väckte tag i ho-
nom”(9). En annan förälder beskriver samtal som innehöll ett konsekvenstänkande som gjorde 
att ungdomar började resonera och tänka annorlunda. ”Varför är det alltid du som blir utsatt? 
Ni var ju flera!...Varför händer det bara när du dricker?”(1). Ungdomar själva beskriver även 
samtal som innehöll konsekvenstänkande som viktig del i förändringsarbetet. Även om ung-
domen bör vara med och styra behandlingen för att delta (Thompson  m.fl., 2007, s. 39 ff.) så 
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är detta inledningsvis inte alltid möjligt, i synnerhet inte då ungdomen upplever tvång. Att 
ungdomar som inledningsvis visar på tveksamhet eller motstånd till behandling ändå är be-
redd att ta till sig nya insikter kan ha sin grund i behandlarens förmåga att bemöta motståndet 
hos ungdomen och skapa ett förtroende. Genom detta förtroende kan klienten ta till sig nya 
sätt att tänka. Men även om behandlaren bemöter klienten med värme och utan att ta bort all-
varet ur situationen (ärlighet) så är detta ändå inte tillräckligt för att skapa en förändring, men 
är nödvändiga inslag för att få klienten att delta (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.; Thompson m.fl., 
2007, s. 39 ff.). Detta skulle kunna förklara att det finns områden där ungdomen trots att ha 
beskrivit sin behandlare i mycket positiva termer, inte förändrat sin inställning, ett tydligt så-
dant område är skolan. Några föräldrar berättar om varför ungdomens inställning till skolan 
inte förändrades ” det är liksom inget intressant i skolan”(9) och ”nej han har inte haft nåt 
intresse… ingen motivation” (1).   
 
Även om allians uppstår så finns andra ospecifika faktorer som bl.a. närmiljön som har stor 
inverkan på huruvida en förändring är möjlig. Likväl som den terapeutiska relationen har be-
tydelse för ett förändrat beteende är det också av vikt att skapa förändringar i närmiljön 
(Flygare, 2006, s. 9 ff.; Andreassen, 2003, s. 257 ff.) 

Samtalets innehåll 
Den vanligaste metoden är samtal, som av flertalet beskrivs som viktiga och avgörande. Sam-
talen beskrivs av såväl flertalet föräldrar som ungdomarna som terapeutiskt verksamma där 
man fick ventilera sina åsikter. En förälders beskrivning är ett bra exempel på vad många ut-
trycker ”samtalen var inte alltid så konkreta men de har haft stor betydelse”(9). Denna bety-
delse skulle kunna förklaras i att samtalen upplevs som stödjande, vilket forskning (Carr & 
Vandiver, 2001, s. 419 ff.) visat vara viktigt i förändringsarbetet. Om samtalet erbjuder famil-
jerna att viktiga behov tillfredställs ökar också chanserna till såväl delaktighet som engage-
mang. Viktiga behov som finns är varje enskild familjemedlems betydelse, men även att fa-
miljer som har separerat eller upplever familjen splittrad nu får en känsla av tillhörighet. Fa-
miljerna behöver också få förståelse för varandras agerande för att få förtroende för varandra 
och också att kunna dela problembeskrivningar som idéer att lösa dem (Turner, 2002, s. 98 
ff.). Flygare (2006, s. 16 ff.) menar att ett tänkbart sätta att bemöta sådana behov för att skapa 
positiva förändringar är genom interaktionsritualer. Samtalen skulle kunna erbjuda sådana 
”ritualer”, dels genom samtalets fysiska gruppgemenskap men kanske viktigast att samtalet 
erbjuder det ömsesidiga fokuset och den delade sinnestämningen vilket då kan leda till ”he-
lande relationer”.  En förälder berättar att genom samtalet kände hon stödet att vara förälder 
och att såväl de enskilda mötena med sin egen behandlare som de gemensamma mötena där 
alla var med, har hjälpt dem (förälder och ungdom) att lyssna till varandra och förstå varandra 
bättre. Föräldern berättar ”jag fick ju stöd, jag var ju inte längre ensam om det” och ”förut 
kunde vi (förälder och ungdom) aldrig prata färdigt det blev bråk …nu är det lättare att prata 
med varandra …vi har rett ut saker och vi har bestämt tillsammans hur vi skall ha det”(1).  
 
Men det finns också beskrivningar där föräldrar ställer sig tveksamma till såväl att samtalen 
skulle verkat för en positiv utveckling som till behandlingens innehåll. En förälder menar 
”jag tycker inte att det blivit bättre det har snarare eskalerat”(8). Samme förälder menar att 
samtalen var för generella och stämde inte in på deras situation, ”det verkade som om de har 
en mall att gå efter, en lathund så att säga”(8), och vidare ”visst lyssnade dom men oftast fick 
man lägga svaren själv … och det är nog en pedagogisk tanke bakom det… men ibland kan 
man behöva ett mer handkraftigt stöd för att orka som förälder”(8). Ytterligare en förälder 
menar ”så här ska han va… men de frågade ju aldrig varför han inte gjorde så eller hur han 
mådde”(6). Vidare menar samme förälder att samtalen stundvis kom att handla mer om tekni-
kaliteter än att försöka göra något åt situationen ” de sa vem äger problemet? ... såna saker 
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gick vi igenom… problemet blir ju ett problem ändå oavsett vems problem det är”(6).  Det 
finns också exempel om önskan efter andra sätt än samtal, en förälder uttrycker att ungdo-
mens behandling ibland var för passiv, ”de kunde väl gjort lite mer aktiviteter tillsammans… 
ibland tyckte jag dom var lite passiva”(10). Om behandlaren lyckas övertyga om behand-
lingsformen så kan detta leda till såväl autonomi och ökat engagemang som tillit till behandla-
ren. Tilliten bygger därför mycket på huruvida klienten ser behandlarens som expert och kun-
nig om behandlingsformen (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). Just upplevelsen av ”tillit” eller 
”trust” kan utmynna i att klienten blir solidarisk med behandlingens innehåll och beredd att 
försvara den kan därför ses som en bekräftelse på en lyckad interaktion (Collins, 2004, s. 49, 
Lindberg, 1998, s. 125 f.). Likaväl som att övertyga om behandlingsformen är det också av 
stor vikt att behandlaren lyckas forma en behandlingsstil som passar och förstås av den en-
skilde ungdomen som av den enskilde föräldern (Andreassen, 2003, s. 92 f.). 

Stöd 
Flertalet föräldrar beskriver behandlarnas förmåga att visa att familjens situation inte var 
ovanlig och att behandlarna hade erfarenhet, gav hopp och stöd till föräldrarna. En förälder 
berättar ”vi var inte dom enda… det var skönt att få hjälp av sådana som varit med förr”(7).  
Ytterligare flera av dessa uppger att stödet har gett avlastning och inte minst upplevelsen av 
inte vara ensam. Två föräldrar och en ungdom beskriver att stödet de fick från behandlaren 
genom att behandlarna deltog i samtalen med ”skolan” var av betydelse. En ungdom beskriver 
även betydelsen av att dess behandlare fungerat som stöd i samtalen med föräldrarna, ”om det 
varit bråk kunde hon (behandlaren) berätta vad jag tyckte”(3). Men några föräldrar beskriver 
sig mer förlorad i situationen där de inte upplevt att behandlaren har kunnat inge hopp om en 
förändring, de beskriver ”jag kände mig förlorad i hela det här spelet”(8) och ”hur skulle de 
göra så att det blev någon bättring där” (6). För att skapa positiva förändringar är det viktigt 
att behandlaren i relationen med klienten förmedlar hopp om att situationen kan förändras 
(Flygare, 2006, s. 10, 24). Människors behov av att stärka jaget och känna tillit skapas i inter-
aktioner med andra. Här kan behandlarens förmåga att vara stödjande fylla dessa behov, vilket 
kan utmynna i att man inte känner sig utelämnad och finner ny kraft och motivation, vilket 
kan göra att den tidigare upplevda förtvivlan vänds till hopp (Collins, 2004, s. 47 ff.). 
 
En annan förälder berättar att såväl han som behandlarna kände sig maktlösa inför det som 
hände runt omkring ungdomen ” det hände ju grejer hela tiden… jag och behandlaren sa att 
det känns som att man kommer ingen vart... behandlaren slet sitt hår precis som jag”(2). Att 
dela med av sig själv som behandlare (Therapist self-disclosure) är en viktig faktor i relations-
skapandet. Framförallt anses timingen för var och när i behandlingen man delar med sig vara 
avgörande (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). Om behandlaren vågar öppna sig och uttrycka sin 
egen uppgivenhet kan detta vara uttryck för empati och förståelse vilket innebär en för rela-
tionen så viktig delad sinnesstämning och stöd. Som behandlare kan det krävas mod att våga 
agera annorlunda än ”kyligt professionellt” och inta en mer vänskapsliknande relation, då man 
vet att sådana kan skapa förändringar (Flygare, 2006, s. 29). En alternativ tolkning skulle 
kunna vara att behandlaren genom att agera uppgivet istället ökar känsla av hopplöshet och en 
tro på förändring. Detta skulle kunna innebära att klienten tappar den viktiga tron på att för-
ändring är möjlig. Utifrån att respondenten beskrev behandlarens uppgivenhet som positivt 
och inkännande kan det snarare anses att ”uppgivenheten” var relationsskapande och gynnsam 
för behandlingen. 

Behandlingens organisation 
Ytterligare inslag som flertalet beskriver har varit viktiga för att förändringar skedde är att 
föräldrar och ungdomar har haft varsin kontakt. Men dessa beskrivs även som viktiga då tyd-
liga positiva förändringar upplevts uteblivit. En förälder med den erfarenheten berättar, ”inget 
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förändrades väl … men hans kontakt gjorde att han faktiskt visat på ett nytt synsätt”(2). Ung-
domar beskriver att deras egen kontakt och de samtalen har haft stor betydelse för att fullfölja 
behandlingen. De gemensamma mötena med föräldrar, ungdom och de båda behandlarna 
uppges utav flera ha betydelse, inte minst för den fortsatta kommunikationen inom familjen, 
en förälder berättar, ”när behandlarna var med kunde vi prata om viktiga saker utan att det 
blev aggressioner”(9).  
 
Även att möten kunde ske på annan plats än på socialkontoret upplevdes av både ungdomar 
och föräldrar som viktigt. När det gäller arbete med familjer bör utgångspunkten för att uppnå 
positiva resultat vara att söka allians med var och en av familjemedlemmarna (Bordin, 1979, 
refererad i Thompson m.fl., 2007 s. 40). Det har också visat sig att klientens upplevelse att 
vara med och påverka innehållet i behandlingen har stor betydelse för engagemanget och del-
tagandet i behandlingen. Även att behandlaren aktivt deltar i uppgifterna och att deras närvaro 
lyckas skapa lugn och ett gott samtalsklimat stärker den relationella alliansen (Wang m.fl., 
2006, s. 211 ff.; Thompson m.fl., 2007, s. 39 ff.). 
 

Hur beskriver familjerna behandlingsfaktorerna intensitet, tillgänglighet, tyd-
liga arbetsplaner samt tydliga mål? 

Intensiteten 
Familjerna beskriver att mötena var mer intensiva inledningsvis och skedde för flertalet två 
gånger i veckan för både föräldrar och ungdomar. Intensiteten för föräldrarna har sedan mins-
kat medan den kvarstått för ungdomen. Intensiteten upplevdes av många som lagom och att de 
var med och påverkade hur tätt i tid mötena skulle vara. En förälder berättar ”det var skönt 
med kontinuiteten”(4). Samtidigt beskriver en annan förälder behov av fler möten ”ibland 
kändes det som jag behövde mer hjälp… men en gång i veckan var det jag fick”(10). Samme 
förälder beskriver även önskan om att ungdomens kontakt kunde varit mer frekvent periodvis. 
Ungdomarna själva beskriver att samtalen skedde två gånger i veckan och upplevdes av någon 
som alltför intensivt och att behandlingstiden var alltför lång. För att uppnå allians med ung-
domar krävs att behandlaren i högre grad än med föräldrar visar på inkännande och att ung-
domen själva är med och styr behandlingen för att skapa det viktiga engagemanget (Kazdin 
m.fl., 1997, Diamond & Liddle, 1999, Shirk & Karver, 2003 refererade i Thompson m.fl., 
2007 s. 41, Wang m.fl., 2006, s. 211 ff.). Här blir det alltså viktigt att som behandlare känna 
in ungdomens reaktioner och bemöta dem, samtidigt som de skall övertyga ungdomarna om 
intensitetens betydelse för att skapa en positiv förändring. 

Tillgängligheten 
Det finns skildringar om att telefonen inte upplevdes som ett alternativ till att mötas eller an-
vändes endast för att kommunicera om tider. Men även då telefonen inte utnyttjades så ofta 
upplevdes den av flera som viktig, inte minst vid akuta situationer berättar föräldrar, ”Jag har 
fått panik, orkar inte mer, då har jag ringt”(1), och ”jag ringde då jag behövde extra 
stöd”(4), och ”han kom inte hem och då blev jag orolig… då var det bra att kunna ringa och 
få veta vad jag skulle göra”(10). Att behandling i många former erbjuder stöd, feedback och 
uppmuntringar påverkar klienten att öka dess autonomi och engagemang (Carver, m.fl., 2005, 
s. 35 ff.). Dessutom är som nämnts tidigare viktigt att klienten känner att de kan vända sig till 
behandlaren för att finna hopp och en tro på att situationen kan förändras (Flygare, 2006, s. 
10, 24). Ungdomar beskriver möjligheterna att kunna ringa sin behandlare som hjälp vid job-
biga situationer och stöd i att upprätthålla ett förändrat beteende. En ungdom berättar ” När 
man kände suget att komma ut och dricka så kunde man ringa och prata hur länge som helst, 
sedan satte man sig framför datorn”(5). Att klienter använder sig av särskilda behandlings-
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tekniker beror till stor del på hur väl behandlaren lyckats övertyga om dem (Carver m.fl., 
2005, s. 35 ff.) samt att klienten kan se tydliga resultat av det (Thompson  m.fl., 2007, s. 39 
ff.). När så behandlaren erbjuder en vänskapsliknande relation (”ringa och prata hur länge 
som helst”) där delad sinnestämning, klientens upplevelse av att inte vara ensam, och gemen-
samt fokus, kan motivation skapas som upprätthåller det nya beteendet (Collins, 2004, s. 48, 
Lindberg, 1998, s. 122 ff.).  
  
Föräldrar uppskattade även flexibiliteten vart man kunde mötas. Att man möttes i hemmet var 
för vissa föräldrar en förutsättning för att erhålla intensiteten. Ungdom beskriver att ”ungdo-
mar” kan tycka att det är jobbigt att sitta och prata på ett ”kontor” och önskar i högre grad 
andra platser för samtal ”man kan snacka på en bänk på stan … eller ta en fika någonstans… 
det är lättare att snacka om man kommer ut”(5). Hur väl behandlaren bemöter förväntningar 
och behov hos klienten är avgörande för hur behandlingstekniker kommer lyckats oavsett 
behandlingsform (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). I synnerhet blir detta viktigt för relationen 
med ungdomar då deras inflytande på behandlingsarbetet är avgörande om de kommer att 
delta eller ej (Kazdin m.fl., 1997, Diamond & Liddle, 1999, Shirk & Karver, 2003 refererade i 
Thompson m.fl., 2007 s. 41)  

Arbetsplaner och mål för behandlingen 
Några föräldrar beskriver att det var tydligt vilka målen var vad gäller kamratrelationer, eget 
beteende som t.ex. frånvaro från hemmet samt användandet av alkohol. En förälder berättar, 
”målen för kamratrelationerna var ju tydliga från behandlingsenheten liksom… även hur vi 
skulle gå till väga”(9).  Endast i ett fall beskrivs tydliga mål för förändringar i skolproblema-
tiken. En förälder nämner olika målområden med viss osäkerhet ”det var väl mest att vi hade 
mål med andra saker än skolan”(7). En annan beskriver att yttre händelser gjorde att målen 
fick omformuleras vid flertalet tillfällen. För att nå en förändring är det är viktigt att behandla-
re kan sätta upp klara mål där man erbjuder många möjligheter till framgång (Andreassen, 
2003, s. 249 ff.). Det blir därför viktigt att målen och arbetssätten specificeras och har en tyd-
lig koppling till situationen för att möjliggöra uppgiftsfokuserad allians (Thompson m.fl., 
2007, s. 37 ff.) 
 
Arbetssätten var samtal som bland annat byggde på konsekvenstänkande. Mål och arbetspla-
ner framställdes i en process som föräldrar beskriver skedde i samförstånd med behandlaren. 
Hur man skulle arbeta med skolproblematiken upplevdes dock mer oklart. En förälder berättar 
” Nej, vi gick inte in på inställningen till skolan eller hur vi skulle få honom att ta tag i skol-
arbetet”(8). På liknande sätt berättar fler föräldrar, ” nej (behandlingsenheten) har inte alls 
varit inblandad i skolan”(1), och ” problemen med skolan löste jag på egen hand”(4), och ” 
nej … det kan jag inte påstå”(9).  
 
För att uppnå bestående beteendeförändringar efter avslutad behandling är det avgörande hu-
ruvida behandlingen arbetar med skolsituationen och lyckats skapa intresse för den 
(Andreassen, 2003, s. 329). Genom att skapa intresse och få ungdomen att öka sin närvaro i 
skolan d.v.s. förändring av ett krimogent behov får det en skyddande effekt mot flertalet risk-
beteende så som kriminalitet, våld och missbruk (Andreassen, 2003, s. 92, Karlberg & 
Sundell, 2004, s. 4 ff.). 
 
En förälder upplevde att arbetsplanerna och målen mer var styrda av personalen och att hen-
nes uppfattning av att man borde arbeta med ungdomens mående inte lyssnades till ” jag tror 
inte dom begrep riktigt eller så tog de inte mig på allvar, jag vet inte”(6). En viktig skydds-
faktor är att få med föräldrarna i behandlingsarbetet och tillsammans utveckla behandlingsmål 
(Andreassen, 2003, s. 249 ff.). Genom delaktigheten kan behandlaren åstadkomma det ömse-
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sidiga fokuset vilket även öppnar möjligheten för delad sinnesstämning och därmed en delad 
kognitiv och emotionell erfarenhet. Denna erfarenhet/interaktion stärker relationen och där-
med alliansen vilket skapar tilltro och engagemang och möjliggör då en förändring (Collins, 
2004, s. 48, Lindberg 1998, s. 122 f.). 

Hur har skolanpassning, kamratrelationer, ungdomens eget beteende och fa-
miljerelationer utvecklats under behandlingen? 
 
Under behandlingstiden kan vi finna mer eller mindre positiva förändringar inom de olika 
problemområdena såväl som uteblivande eller ökning av sådana. 

Skolan 
Några föräldrar beskriver att närvaron på skolan ökade redan under behandlingstiden, för någ-
ra skedde detta tidigt i behandlingen medan det för någon skedde under senare delen. Endast 
en förälder beskriver tydliga mål inom skolproblematiken. Samme förälder och ytterligare en 
förälder och en ungdom berättar om insatser som blev gjorda på skolan. Där beskrivs att be-
handlarnas medverkan vid samtal med skolan skapade förändringar i skolsituationen som in-
verkat till att kamratproblematik och mobbning minskat. Problem i skolsituationen är en tyd-
lig riskfaktor i sig men har också visat på samband med andra allvarliga riskfaktorer. Genom 
att vidta insatser som skapar förändringar i skolsituationen kan då också positiva förändringar 
ske inom andra problemområden (Andreassen, 2003, s. 249 ff.)   

Kamratrelationer och ungdomens eget beteende 
Föräldrar beskriver även kraftig minskning av ”dåliga kamratrelationer” under behandlingsti-
den, en förälder berättar ” under tiden så var han inte med de kompisarna längre… han hade 
fullt upp med behandlingen och allt…”(1). Flera föräldrar beskriver en minskning under be-
handlingstiden gällande ungdomens alkoholkonsumtion, en förälder uttrycker ”det har blivit 
väldig, väldig skillnad”(1). En ungdom beskriver att det egna beteendet vad gäller alkohol 
förändrades under tiden, ” det hände väl lite i början då ... fester och så … men sen efter sam-
talen så sluta jag dricka…”(5). 
 
Vissa ungdomar som tidigare ”försvann” hemifrån ändrade beteendet, en förälder berättar att 
”förändringen kom ganska snabbt… hon höll sig ju hemma”(4). Det finns även flera exempel 
på att kriminellt beteende har upphört. Några föräldrar beskriver också att ungdomar under 
behandling visat på bättre självförtroende samt ett positivt beteende. Men det finns även be-
skrivningar där förälder har svårt att se någon förbättring eller förändring. Beskrivningar över 
att problemsituationerna fortsatt exemplifieras av föräldrars beskrivningar, ”dramatiken fort-
satte och det var ständigt akutsituationer alltså… problemen har snarare eskalerat”(8), och 
”det blev inget bättre samma dåliga kompisar men han ville gå till skolan”(6), och ”det hände 
ju grejer hela tiden”(2).  
 
För att nå förändringar behövs skyddsfaktorer som hindrar eller dämpar effekten av riskfakto-
rer. Att delta i en behandling är ett exempel på en skyddsfaktor dels genom att den stöttar för-
äldrarna samt att den genom sitt innehåll kan vara en motsats till problembeteendet. Viktigt är 
dock att behandlingen inte endast genom sitt tidsanspråk försvårar riskbeteenden utan att den 
riktar sig mot riskfaktorerna för att förändringar skall ske. Det är vanligt förekommande att 
behandlingsformer ofta misslyckas vad gäller förändringar i kamratrelationer och närmiljö 
varför ungdomens beteende kvarstår. (Andreassen, 2003, s. 34, 249 ff.). Genom att behandlare 
och familj gemensamt utvecklat behandlingsmålen skapas möjlighet till terapeutisk allians på 
det kognitiva området vilket har betydelse för att skapa motivation till förändringar (Carver 
m.fl., 2005, s. 35 ff., Hougaard 1994, refererad i Thompson m.fl., 2007 s. 40). För att klien-



 
 

 32

tens självförtroende dessutom skall växa och beteendet förändras är det också av betydelse att 
behandlare lyckas förena behandlingsformen med värme och empati då detta visat sig leda till 
ökad initiativförmåga och autonomi. (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.) 

Familjesituationen 
Familjekommunikationen förbättrades då diskussioner inte längre ledde till konflikter i sam-
ma utsträckning som tidigare. Föräldrar beskriver också att avlastningen de fick gjorde att 
hela familjen mådde bättre, en förälder berättar ”mötena med behandlarna blev liksom avlast-
ning… så vi kunde ägna oss åt resten av familjen lite mer”(9). En ungdom berättar ”när det 
hade varit bråk kunde min behandlare vara med efteråt och hjälpte mig att berätta för mam-
ma och pappa vad jag tyckte”(3). Genom att behandlare skapar ett lugn och gott samtalsklimat 
uppstår ett engagemang i behandlingen. Genom engagemanget ökar förmågan hos klienten att 
ta till sig nya insikter och förmågor som de kan använda sig av utanför behandlingsrummet. 
Ju tydligare behandlingsinnehållet är kopplat till familjesituationen desto större betydelse för 
familjen. Det har särskilt stor betydelse för ungdomar att behandlingen resulterar i ett bättre 
familjeklimat för att kvarhålla engagemanget (Thompson m.fl., 2007, s. 39 ff.).  
 
Men familjer beskriver också att relationerna mellan föräldrar och ungdomen inte har förbätt-
rats utan familjekonflikterna fortsätter, en förälder berättar ”turbulensen fortsatte, han strun-
tade fullständigt i vad jag sa … det vart bråk när han skulle ut…” och ”det fanns ingen vilja 
hos honom att det skulle ändras”(8). När det gäller familjearbete bör stor kraft läggas på att 
skapa allians med var och en av familjemedlemmarna för att man skall uppnå positiva resul-
tat. Då det visat sig att allianskapandet med ungdomen är betydligt svårare måste behandlaren 
lägga stor kraft på såväl relationen, som gemensamma mål och strategier (Kazdin m.fl., 1997, 
Diamond & Liddle, 1999, Shirk & Karver, 2003 refererade i Thompson m.fl., 2007 s. 41). 
Även om forskning kring hur behandlarens sätt att vara påverkar ungdomar är svagt utforskat, 
så finns inom ”vuxenforskningen” vissa viktiga resultat. Om behandlarens styrning är alltför 
stark så kan det istället skapa motstånd till behandlingen vilket kan göra att problemen kvar-
står eller ökar (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). 

Hur har skolanpassning, kamratrelationer, ungdomens eget beteende och fa-
miljerelationer utvecklats efter behandlingen? 
Där positiva förändringar skedde under behandlingsperioden finns flera beskrivningar av att 
detta fortsatt. En förälder beskriver att situationen idag är fungerande inom samtliga tidigare 
problemområden. Denne förälder berättar ”det är en helt vanlig tonåring nu”(7). 

Skolan 
Den positiva förändringen av skolsituationen både vad gäller närvaro som kamratsituationen 
har i flera fall fortsatt. Några föräldrar berättar om förändringar i klassituationen samt att ung-
domen fått särskilt stöd i skolan, vilket har varit till hjälp. Föräldern berättar, ”hon är lugnare 
och har bra hjälp i skolan”(10). Dock finns det bland dem som under behandlingen utveckla-
des positivt, men som efter behandlingen avslutats avbrutit skolan, eller att frånvaron återgått 
till samma höga nivå som tidigare, ”han har vänt tillbaka till samma… han har inte förmåga 
att komma dit”(9), berättar en förälder. Förändringar i ungdomens skolmiljö är av avgörande 
betydelse för att uppnå positiva förändringar. Genom att andra vuxna samt organiserade akti-
viteter finns tillhanda för ungdomen fungerar de som viktiga stabiliseringsfaktorer för fortsatt 
fungerande skolgång. Det är därför av vikt att behandlare utvecklar ett fungerande samarbete 
med skolan så att när behandlingen avslutas finns ett fortsatt stöd för ungdomen om en positiv 
utveckling skall bibehållas. (Andreassen, 2003, s. 257 ff., 315 ff., 329; Karlberg & Sundell, 
2004, s. 4 ff.).  
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Kamratrelationer 
Kamratrelationerna har för någon ungdom inte förändrats nämnvärt och förälderns oro finns 
kvar även om den har minskat. Denne förälder beskriver att ungdomen numera befinner sig i 
högre utsträckning hemma, än som tidigare ute bland kamrater. I någon av de beskrivningar 
då dåliga kamratrelationer avbrutits under behandlingstiden finns nu beskrivningar om att de 
återupptagits. Men en ungdom beskriver själv att de förändrade kamratrelationerna består, 
”jag har inte dom kompisarna längre … det är skillnad”(3). På liknande sätt som framgång 
inom skolproblematiken måste behandlingen inriktas mot de specifika riskfaktorerna. Under 
behandlingsperioden bör alternativ till den tidigare kamratsituationen skapas där andra viktiga 
vuxna kan agera som stöd även efter behandling. Att ungdomen delar mål och arbetsplan 
kring kamratsituationen blir här helt avgörande varför behandlaren måste lägga stor kraft på 
ungdomens delaktighet i behandlingen (Andreassen, 2003, s. 34,44, 315 ff.). För att öka del-
aktigheten och viljan till en förändring är behandlarens förmåga att vara inkännande av stor 
vikt samtidigt som mycket stöd utanför och efter behandling är avgörande (Kazdin m.fl., 
1997, Diamond & Liddle, 1999, Shirk & Karver, 2003 refererade i Thompson m.fl., 2007 s. 
41,). Men en inkännande behandlare och gemensamma mål tycks dock inte alltid vara tillräck-
ligt. Troligen har stöd utanför behandlingen avgörande betydelse för att ungdomen skall klara 
att bryta kamratrelationer, vilket belyses av följande ungdoms beskrivning, där kamratsitua-
tionen återgått till det tidigare mönstret, ”behandlaren fattade att det inte var så lätt att kom-
ma bort ifrån kompisarna …det blir svårt när kompisarna ringer och vill ha en med ut”(5). 
Detta kan tolkas som att behandlingen inte lyckats skapa nya alternativ till den tidigare kam-
ratsituationen. 

Ungdomens eget beteende 
Efter behandlingsperioden finns flera skildringar att förändrade alkoholvanor bestått. En för-
älder tror sig se en större medvetenhet hos ungdomen vad gäller hanterandet och egen be-
gränsning av alkohol. Ungdomar beskriver att förändringarna vad gäller alkohol har bestått 
där bl.a. en ungdom säger ”…det funkar skitbra…jag sköter mig och allting”(5). Samme re-
spondent beskriver att folk i dens närhet har uppmärksammat positiva förändringar ” några 
har kommit fram och berömt mig och så där”(5). Det finns även beskrivningar om att det för-
bättrade självförtroendet och det positiva beteendet har fortsatt. I de fall där självdestruktivitet 
har förekommit har detta minskat markant. Bland dem som före behandling visade på krimi-
nalitet men under behandling lyckats bryta detta har inga nya domar tillkommit, men beskriv-
ningar finns att de dåliga kamratrelationerna har återupptagits eller fortsatt. Upplevelsen av att 
kunna göra annorlunda och få nya insikter är avgörande för att dela målen för behandlingen 
(Thompson  m.fl., 2007, s. 39 ff.). Denna erfarenhet stärker klientens självförtroende att fort-
sätta det nya beteendet. Genom stärkt självförtroende ökar klientens autonomi och dens initia-
tiv till att upprätthålla förändringen (Carver  m.fl., 2005, s. 35 ff.). Genom att det förändrade 
beteendet uppmärksammats av omgivningen stärks detta genom sådana interaktionella behov 
som positiv respons samt upplevelsen av vara inkluderad vilket ger positiva känslor (Turner, 
2002, s. 98 ff.). Detta belyses av ungdomens reaktion på beröm från andra, ”det känns jävlig 
gött”(5).  
 
Förutom det som sker i behandlingsrummet är som nämnts tidigare det av betydelse att insat-
ser också riktas mot faktorer i närmiljön, familj och kamrater för att åstadkomma förändringar 
(Andreassen, 2003, s. 257 ff.). Detta belyses av att där förändringar av dessa faktorer uteblev 
under behandlingsperioden beskrivs fortsatta problem. En förälder berättar ”han har hotat 
myndighetspersoner och varit våldsam mot sjukvårdare och blev funnen nästan medvetslös av 
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alkohol nere vid vattnet”, och ”nej umgänget är samma … kamrater som åker in och ut ur 
fängelset” (8). 
  

Familjesituationen 
Kommunikationen inom familjen har i flera fall fortsatt att utvecklas positivt efter behand-
lingstiden, några föräldrar menar att familjesituationen är bättre, ”det har blivit lugna-
re”(9,10). Det finns även någon beskrivning där separerade föräldrars kommunikation har 
fortsatt fungera bättre även efter behandling.  En ungdom beskriver att förändringar skett, 
”det är mindre bråk hemma … inget tjat nu”(4). Men en förälder berättar att ungdomen fort-
farande mår dåligt på grund av samma familjeproblem som tidigare, den svåra situationen har 
inte gått över, ”han är ju väldigt arg och bitter… och svårt att gå vidare och mår fortfarande 
periodvis dåligt”(2). 
 
Genom att behandlaren i sitt möte med klienter kan skapa erfarenhet av nya sätt att kommuni-
cera ökar chanserna att skapa överenskommelser om gemensamma arbetssätt och mål. När 
förändringsarbetet dessutom haft en tydlig koppling till familjesituationen har familjen haft 
lättare att använda sig av det man lärt sig. För ungdomar är det dessutom av stor vikt att det 
man gör verkligen förbättrar familjeklimatet för att man skall ta till sig behandlingen 
(Thompson m.fl., 2007, s. 39 ff.). 

Vägar till allians utifrån hur behandlingen utföll 
I materialet finns olika beskrivningar som kan tolkas som olika former av terapeutisk allians, 
men även beskrivningar då den varit bristfällig. Terapeutisk allians/relation kan utvisa sig 
genom tre separat olika konstruktioner som kan inträffa vid olika tillfällen under behandling-
en, nämligen kognitiva band (Willingness to participate in treatment), känslomässiga band till 
terapeuten (affect toward therapist), och aktivt deltagande i behandlingen (Client participa-
tion in treatment) (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.).   
 
I materialet har vi funnit olika kategorier utifrån hur respondenterna beskrivit att förändringar 
har uppkommit och bestått, nämligen följande: 

 Positiv förändring har skett och bestått  
 Positiva förändringar skedde under behandling där flera sådana har bestått, men några 

problemområden har återkommit efter behandlingstiden 
 Vissa positiva förändringar har skett, men problembeteenden har i huvudsak fortsatt 
 Problembeteenden har fortsatt dominera såväl under som efter behandling 

 
Nedan kommer dessa fyra gruppers beskrivningar kopplas till olika möjliga former av tera-
peutisk allians där framförallt Carvers m.fl. (2005)  ”Model of common process factors” 
kommer att användas för att tolka klienters väg till alliansskapandet. Dessutom tolkas resulta-
tet även utifrån de av Andreassen (2003, s. 90 ff.) beskrivna generella behandlingsprinciperna. 

Positiv förändring har skett och bestått  
Klienters erfarenhet, förväntningar och motstånd före man börjat behandling har betydelse för 
hur mottaglig klienten är till behandlingen. (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). I de familjer som 
genomgått behandlingen och som vi definierat ” positiv förändring har skett och bestått”, 
finns beskrivningar över såväl öppenhet till behandling som negativa erfarenheter och tydligt 
motstånd men framförallt okunskap om vad behandlingen skulle innebära.. Några föräldrar 
beskriver att de förväntade sig hjälp och stöd, ”jag hoppades att de kunde hjälpa oss”(10), 
medans en ungdom berättar, ”ville inte vara där… tvång”(4).  Behandlarens reaktion på detta 
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har inflytande på klientens fortsatta sätt att tänka och uppträda.  Även om klienter startar be-
handlingen med såväl negativa känslor som motstånd kan behandlaren genom sitt agerande 
förändra detta. För att skapa sådana vändningar förutsätts att relationen mellan klienten och 
behandlaren innehåller empati och värme, i synnerhet vad gäller ungdomar, men också att 
man delar mål och arbetssätt är avgörande (Flygare, 2006 s.15 ff., Carver m.fl, 2005, s. 35 ff.,,  
Kazdin m.fl., 1997, Diamond & Liddle, 1999, Shirk & Karver, 2003 refererade i Thompson 
m.fl., 2007 s. 41). Ungdomen som inledningsvis kände sig tvingad in i behandling och inte 
önskade sig vara där beskriver själv förändringen som gjorde att hon deltog, ” behandlaren 
var inte som en som jobbar på soc känns det som … hon var snäll och man kunde snacka med 
henne om det jobbiga….min kontakt var bra”(4). En förälder berättar ”relationen var bra, de 
uppmuntrade och stödde och förstod hur jag hade det”(10).   
 
I allianskapandet är klientens upplevelse av att själv kunna styra och planera behandlingen av 
stor vikt. När detta sker blir klienten självautonom och ytterligare mer delaktig genom att dels 
utföra överenskommelser som att själv komma med egna initiativ (Carver m.fl., 2005, s. 35 
ff.). En förälder berättar ” vi hade tydliga mål, det var skolan och hur vi skulle kommunicera 
… dessa skapade vi ju tillsammans med behandlaren”(10).   
 
För att nå förändringar är det avgörande att interventionerna riktar sig mot riskfaktorer i när-
miljö, familj och kamrater, något som behandlingsformer ofta misslyckas med. I synnerhet att 
skapa förändringar inom skolmiljön är en viktig sådan faktor (Andreassen, 2003, s. 257 ff.). 
Såväl föräldrar och ungdomar beskriver att skolproblematiken funnits med tydligt i det som 
behöver förändras. De beskriver också att behandlarna varit ett viktigt stöd i kontakterna med 
skolan, inte minst att de följt med såväl föräldrar som ungdom dit. Föräldrar berättar, ”jag fick 
mycket stöd av behandlaren när vi pratade med skolan”(10), och ”de var med till skolan som 
stöd för mig”(4) och en ungdom berättar ”ibland följde hon med mig till skolan”(3). Behovs-
principen framhåller betydelsen av att behandling bör inrikta sig mot att skapa förändringar 
hos dynamiska riskfaktorer. Genom att skapa förändringar i dessa ökar också möjligheten att 
det antisociala beteendet förändras. Problematik i skola bör ses som en sådan riskfaktor (a.a., 
s. 92, 248, 257). För denna grupp har det under behandling skett konkreta förändringar i 
skolmiljön så som anpassad skolgång, mindre klass och extrastöd i skolan. Genom att skapa 
intresse för skolan ökar möjligheterna för bestående förändringar och att ungdomen närvarar 
på skolan är en viktig skyddsfaktor mot andra asociala beteenden (Andreassen, 2003, s. 329; 
Karlberg & Sundell, 2004). En ungdom berättar ”nu fungerar skolan …jag är ju där jämt, det 
är skillnad …och så har jag ju inte de kompisarna längre”(3). En viktig förutsättning för att 
skapa tillit och förtroende är hur klienten ser behandlaren som ”expert” och också upplevelsen 
av förtroende mot henne/honom. Genom denna tillit blir en viktig del av de transaktionella 
behoven tillfredställda och kan dessutom inge det viktiga hoppet om att en förändring är möj-
lig (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.; Flygare, 2006, s.10; Turner, 2002 s. 98 ff.). Föräldrar beskri-
ver, ”det var skönt att få hjälp av sådana som varit med förr … man kände en viss trygg-
het”(7), och ”de har koll på hur man skall hantera sånt här”(4).  
 
Av dessa beskrivningar belyses att såväl relationella-, kognintiva- som delaktighetsallians så 
som de beskrivs av Carver m.fl. (2005, s. 35 ff.) går att finna i denna grupp. Andreassens 
(2003, s. 92 f.) beskrivning av responsivitetetprincipen där betydelsen av att behandlingen 
tillhandahåller en stil som klienten bäst kan ta till sig för att kunna lära sig prosocialt beteen-
de, framkommer tydligt ha skett i denna grupp. Gruppen beskriver hur behandlingen upplev-
des annorlunda än de negativa förväntningar som fanns vilket skulle kunna visa att de respon-
derat med behandlingsmetoden, vilket skapar förutsättning för att kunna arbeta med behand-
lingsmålen (a.a., s. 92 f., 252 f.). I denna grupp framkommer också att det som behovsprinci-
pen beskriver som avgörande interventioner mot dynamiska riskkfaktorer, konkretiseras här 
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genom att förändringar i skolsituationen skett, vilket kan ha betydelse för de bestående för-
ändringarna.  

Positiva förändringar skedde under behandling där flera sådana har bestått, men några 
problemområden har återkommit efter behandlingstiden 
När det gäller denna grupp finner vi många likheter med den tidigare i synnerhet vad gäller 
förväntningar, de relationella banden till behandlaren som delaktighet i planering och utföran-
de. Även inom denna grupp kan vi finna såväl förväntan om hjälp och motstånd till behand-
lingen som okunskap om den. En ungdom beskriver ”jag trodde det skulle vara något psyko-
logliknande … så det var väl inte vad jag önskade”(5) och en förälder berättar ”jag hade en 
väldigt negativ inställning till det här”(1). Som tidigare beskrivits är de av betydelse att be-
handlaren bemöter detta för att vända sådan tvekan eller motstånd. Detta kan ske genom rela-
tionskapandet och gemensamt fokus (Carver  m.fl., 2005, s. 35 ff.; Collins, 2004, s. 48). Inom 
denna grupp beskrivs hur tvekan och motstånd vänds och där respondenterna beskriver rela-
tionens betydelse.  Förälder som inledningsvis var negativ berättar ” jag var ju tveksam först 
men de har varit en jättebra kontakt … och jag har vågat släppa dem inpå mig, gråtit inför 
dem och så … inte en kompisrelation men nästan”(1). Ungdomen som inte önskade behand-
ling berättar om relationen till sin behandlare ”det brukar ta ett tag att lära känna nån ..men 
det gick fort …jag kunde lita på henne och hon fatta att det inte alltid var så lätt att komma 
bort från polarna”(5).  
 
Betydelsen av klientens deltagande och styrande i planeringen är tidigare omnämnt. Föräldrar 
inom denna grupp berättar ”….men det här har ju skett på en nivå där vi har kommit fram till 
detta tillsammans”(1) och ”jag tycker det var en dialog hur vi kom fram till vilka mål som 
skulle gälla”(9). En ungdom berättar ”det var ju jag och morsan i princip som bestämde vad 
vi skulle göra”(5).   
 
Interventioner behöver riktas mot riskfaktorer i närmiljö (inte minst skolan), familj och kam-
rater för att beteendeförändringar skall bestå, något som behandlingsformer ofta misslyckas 
med inte minst med att skapa förändringar inom skolproblematiken. Genom att såväl skapa 
intresse som närvaro skapas viktiga skyddsfaktorer mot annan problematik, vilket beskrivs 
som att interventionerna riktas mot krimogena behov. För att nå dessa förändringar behöver 
dessutom familjen aktivt tas med i utvecklandet av behandlingsmålen (Andreassen, 2003, s. 
249 ff.; Karlberg & Sundell, 2004, s. 4 ff.). Föräldrar beskriver ” vi hade väl inga tydliga mål 
vad gäller skolan … det handla mer om ett allmänt beteende liksom”(9) och ”nej de (behand-
larna) har inte alls varit inblandad i skolan”(1). Föräldrarna beskriver sedan sina ungdomar 
efter att behandlingen avslutats ”det finns inget intresse för skolan”.  Det finns även andra 
behov som är icke-krimogena, t.ex. ökat självförtroende där förändringar inom dessa inte på 
samma sätt blir skyddsfaktorer mot annan problematik (Andreassen, 2003, s. 92 f.). Att själv-
förtroende inte i sig behöver förändra annan problematik framkommer då en förälder beskri-
ver att just detta ökat tydligt under och efter behandlingstiden men att positiva förändringar 
inom skolproblematik eller kamratsituationen inte bestått. 
 
Genom att i behandlingen tillföra andra vuxenrelationer och organiserade aktiviteter kan de 
fungera som stabiliseringsfaktorer för att behålla positiva förändringar (a.a., s. 315 ff.). För-
äldrar berättar att ungdomarna under behandlingstiden kraftigt ökat sin närvaro i skolan och 
det finns även ett exempel på avbryt med de tidigare kamraterna. Däremot beskrivs hur från-
varon har ökat till samma nivå som tidigare, en har hoppat av skolan och den under behand-
ling avbrutna kamratumgänget har återupptagits efter att behandlingen avslutats. Föräldrar 
berättar ”så länge behandlingen pågick var han på skolan … men nu är det på samma sätt 
som innan”(9) och ”under tiden där slutade han ju med de där kompisarna … men nu har de 
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börjat igen”(1). Ungdomar med multipla riskfaktorer kan förbättra beteendet genom behand-
lingsåtgärder, men viktiga inslag för att då förhindra att problem återuppstår är att skapa mil-
jöer som innehåller struktur, familjestöd och vägledning (a.a., s. 44). En förälder försöker för-
klara varför problemen återvänt, ”under behandlingen fanns så mycket struktur och vuxen-
styrning … och det mådde han bra av”(1). Samtidigt beskrivs hur ungdomen trots kvarhållet 
eller återupptaget kamratskap lyckats att hålla kvar de positiva förändringar som hörde till 
egen problematik som t.ex. alkohol och kriminalitet.  
 
Även i denna grupp kan vi finna de av Carver m.fl (2005, s. 35 ff.) beskrivna olika allianser-
na. Dock har interventioner mot dynamiska riskfaktorer så som skolproblematik och kamrat-
umgänge inte varit tillräckliga för att kvarhålla de positiva förändringarna (Andreassen, 2003, 
s. 92). 

Vissa positiva förändringar har skett, men problembeteenden har i huvudsak fortsatt 
Utöver betydelsen av hur behandlare bemöter klienten redan tidigt i behandlingen är detta 
också en fortgående process under hela behandlingen. När det gäller arbete med familjer bör 
utgångspunkten för att uppnå positiva resultat vara att söka allians med var och en av famil-
jemedlemmarna. (Kazdin m.fl., 1997, Diamond & Liddle, 1999, Shirk & Karver, 2003 refere-
rade i Thompson m.fl., 2007 s. 41). En förälder beskriver att hon och behandlarna var överens 
om såväl mål som hur de skulle jobba, samt i övriga ordalag positiva beskrivningar kring rela-
tionen. Denne förälders beskrivning av sin upplevelse av behandlingen skulle kunna tolkas 
som att den erbjudit många av de interaktionsritualer Collins (2004, s. 47 ff.) beskriver. För-
äldern berättar ”här är ju människor som är med hela tiden …jag kände mig inte ensam”, och  
”dom förstod…de (behandlaren) slet sitt hår precis som jag”, och ”vi var överens… jag var 
med på noterna”(2). 
 
Att finna allians med ungdomar har visats sig svårare än med föräldrar (Kazdin m.fl., 1997, 
Diamond & Liddle, 1999, Shirk & Karver, 2003 refererade i Thompson m.fl., 2007 s. 41).  
Den tidigare nämnda förälder berättar om ungdomen ”ett tag så var han med på de gemen-
samma mötena, men så hände det nåt och då vägra han … och så har det hållit på” och ”han 
var inte mogen för att ta emot någon hjälp tror jag”(2). Men föräldern beskriver ändå denne 
ungdoms relation ” men han tyckte om sin behandlare, deras relation var väldigt bra”(2).  
Som behandlare behöver man bygga upp en relation där man tillsammans genom delad sinne-
stämning också kan försöka nå delat fokus vilket kan skapa motivation hos ungdomen att del-
ta.  
 
Som nämnts tidigare så vet vi idag att behandlingsinsatser måste riktas mot familjesituationen 
för att nå förändringar hos ungdomen. Särskilt viktigt verkar det vara för ungdomar att det 
man gör i behandlingen får tydliga effekter på familjeklimatet för att ungdomar skall delta i 
såväl planering som i deltagandet (Thompson m.fl., 2007, s. 39 ff.). Föräldern berättar om 
familjesituationen ”det hände ju saker hela tiden som hade med familjen och göra …han 
(ungdomen) kunde inte se… hur han än gjorde så skulle det sabba hans relationer inom fa-
miljen”(2). För att nå förändringar inom familjesituationer måste hela familjen aktivt tas med i 
behandlingen och tillsammans utveckla mål och arbetssätt. (Andreassen, 2003, s. 249 ff.) 
 
I denna grupp kan föräldrarnas relation till behandlaren ses i ljuset av att alla de olika allian-
serna som Carver m.fl. (2005, s. 35 ff.) beskriver tydligt har skapats. Däremot tolkar vi mate-
rialet som att ungdomens allians mestadels sträcker sig till den relationella delen och att den 
kognitiva såväl som den delaktiga aldrig har uppnåtts tillräckligt. Därtill har viktiga interven-
tioner i familjesituationen inte lyckats vilket är avgörande för att skapa förändringar i ungdo-
mens beteende (Andrews och Bonta, 1990, refererad i Andreassen, 2003, s. 92).  
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Problembeteenden har fortsatt dominera såväl under som efter behandling  
Denna grupp beskriver också att de från början var osäkra på vad behandlingen skulle innebä-
ra. En förälder beskriver också missnöje med kontakten med socialtjänsten före behandlingen.  
 
Engagemang är en viktig faktor i skapandet av allians och för att uppnå sådan krävs en god 
interaktion mellan klient och behandlare (Dearing m.fl., 2005 refererad i Thompson m.fl., 
2007 s. 40,  Collins, 2004, s. 47 ff.). Viktiga faktorer i alliansbyggandet är, överenskommelse 
om mål, genomförande av uppgifter och skapandet av band (Bordin, 1979, refererad i Thomp-
son m.fl., 2007 s. 40). Studien har tidigare haft mestadels beskrivningar där föräldrar och be-
handlare tillsammans varit eniga om målsättningar och arbetssätt. Här finns dock andra be-
skrivningar där föräldrar berättar ” det var redan färdigknopat på något vis från deras sida”, 
”det verkar som om de har en mall att gå efter, en lathund så att säga”(8), och ” idén var 
redan färdig”, ”jag föreslog vissa saker men det var de inte alls med på”(6) .   

När behandlingen åstadkommer delad kognitiv och emotionell erfarenhet kan resultatet ut-
mynna i bl.a. motivation, tillit och en känsla av tillhörighet som skapar förtroende (trust). Ge-
nom att skapa en sådan erfarenhet kan man i ett möte förändra t.ex. negativa känslor till att bli 
positiva (Collins, 2004, s. 48). Men där den emotionella energin inte upplevs ökar sannolikhe-
ten att individen inte tar till sig behandlingsformerna eller solidariteten med dessa (Lindberg, 
1998, s. 125 f.). Hur klienten tror på behandlingsformen och/eller behandlarens förmåga till 
förändring av situationen, samt att de ser behandlaren som expert är av betydelse för allians-
skapandet (Carver m.fl., 2005, s. 35 ff.). Detta skulle kunna kopplas till betydelsen av behand-
larens förmåga att inge hopp om att en förändring är möjlig (Flygare, 2006, ss. 10, 24). Även 
om dessa föräldrar känt sig väl emottagna ”de var jättetrevliga, så det var väldigt bra” så 
finns tydliga beskrivningar över att de inte kända sig förstådda, en förälder berätta ”det här är 
ju verkligen bara mina problem … dom sitter och lyssnar artigt men dom fattar inte hur risigt 
man mår …det var hundra ljusår oss emellan”(8).  En annan förälder berättar ”nej de förstod 
inte …de ville inte lyssna heller”(6). Denna grupp beskriver också tveksamheter till såväl be-
handlingsform som behandlarnas kompetens. En förälder beskriver ”nej jag tror inte alls att 
de hade den kompetensen, vi skulle behövt en psykolog”(6). Ytterligare misstro till behand-
lingen beskrivs där man visserligen upplever sig finna visst stöd som förälder men där man 
återkommer till saknaden av såväl hopp som tro på behandlingen och behandlarens förmåga. 
Föräldrar beskriver ”visst det kan va skönt med lite terapeutiskt prat att få ventilera men… jag 
kände mig helt förlorad, i situationen, väldigt vanmäktig”(8) och ”jag tror inte dom begrep 
eller visste vad de skulle göra” (6). Denna misstro utmynnar också i att föräldrar inte försöker 
genomföra olika behandlingsförslag. En förälder berättar ”vi skulle göra olika saker… men 
det lustiga är dom situationerna aldrig uppstod på det sättet… man kunde inte göra det helt 
enkelt..”(8). För att den terapeutiska relationen skall bli betydelsefull behöver den tillfredställa 
de transaktionella behoven vilka bl.a. är tillit. Här kan samtalets utformning skapa de ritualer 
som möjliggör detta (Tuner, 2002, s. 98 ff., Collins, 2004, s. 47 ff.).  
 
Alliansskapandet med ungdomar vet vi är svårare (Kazdin m.fl., 1997, Diamond & Liddle, 
1999, Shirk & Karver, 2003 refererade i Thompson m.fl., 2007 s. 41) och för att nå framgång 
i behandling behövs engagemang från klienterna (Wang m.fl., 2006, s. 211 ff.). I en lyckad 
interaktion kan resultatet utmynna i en känsla av positiv energi vilket bl.a. skapar motivation. 
I denna grupp beskrivs ungdomens motivation som begränsad eller mycket låg. Föräldrar be-
skriver ” det fanns ingen vilja att göra förändringar eller att överhuvudtaget prata på djupet 
om problemen med sin behandlare”(8) och ”han kände sig ju tvungen att gå där …han skulle 
aldrig gått där annars”(6). 
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I denna grupp tolkar vi beskrivningarna som att den terapeutiska alliansen är låg inom samtli-
ga tre områdena som Carver m.fl. (2005, s. 35 ff.) beskriver. Detta skapar då svårigheter att 
göra viktiga interventioner mot riskfaktorer vilken anses avgörande för behandlingens fram-
gång (Andreassen, 2003, s. 257 ff.). I denna grupp beskrivs sällan delade emotionella upple-
velser vilket då kan uttrycka sig i svag tilltro till behandlingen och därmed ett svagt deltagan-
de (Lindberg, 1998, s. 125 f.). 

Upplevd betydelse av behandling 
Avslutningsvis i detta kapitel återges kort några olika beskrivningar hur respondenterna fun-
derat kring behandlingstidens betydelse för hur situationen ser ut idag. Föräldrar framhåller 
ungdomens egen kontakt likväl som sin egen av stor betydelse för den skedda förändringen. 
En förälder beskriver att behandlingen varit till stor hjälp och anger den som en viktig orsak 
till den positiva förändringen. En förälder beskriver att förändringen knappast skulle skett 
utan hjälpen från behandlingsenheten. Samme respondent uppger också att de som familj fått 
fler tips om hjälpande insatser och upplever sig fått redskap för att klara av eventuella framti-
da bekymmer, ”vi har fått hjälp hur vi bättre skall klara av sånt här” (9). 
Där en positiv förändring uteblivit blir beskrivningarna av behandlingens betydelse mer av en 
plats där man som förälder kan prata av sig, men knappast upplevt sig ha blivit hjälpt. En för-
älder menar ”inte mer än att man hade nån att prata lite terapeutiskt med så att säga… jag 
tycker inte vi har blivit hjälpta tillräckligt” (8).  
En ungdom beskriver att behandlingen varit helt avgörande för förändringen ”det har ju betytt 
otroligt mycket eftersom jag fått den hjälpen jag behövt” (5). 

DISKUSSION 
 
Studiens syfte är att undersöka i vilken mån öppenvårdsinsatsen bidrar till förändring. Sam-
manfattningsvis visar studiens resultat att familjer som deltagit i behandlingen beskriver all-
varliga problem inom områdena skola, kamratrelationer, ungdomens eget beteende och famil-
jesituationen, vilket var anledning till interventionen. Därmed överensstämmer denna studies 
urvals problematik med vad tidigare forskning visat förknippats med antisocialt beteende 
(Andreassen, 2003). Vidare pekar resultatet på att familjer upplever såväl de fysiska mötena 
med behandlarna som intensiteten och tillgänglighet som verksamma för en förändring. Dock 
visar resultatet att några familjer inte kan se att detta varit verksamt samt att såväl mål som 
arbetssätt varit otydliga. Resultatet visar tydligt att flertalet av respondenterna gjort positiva 
förändringar under behandlingen där endast någon inte beskrivs på detta sätt. Efter behand-
lingen visar resultatet att några fortsatt denna positiva utveckling inom samtliga problemom-
råden. Vissa andra som under behandling uppvisade positiva förändringar inom områdena har 
detta fortsatt inom det egna beteendet och i familjesituationen men där problem återkommit i 
skola och kamratrelationer. Där positiva förändringar uteblev har problem fortsatt även efter 
behandling. Resultatet visar också att där positiva förändringar skett beskriver respondenterna 
såväl att mål och arbetssätt skapats tillsammans med behandlarna som att relationen till be-
handlare varit god. Där positiva förändringar uteblivit kan dessa inte beskrivas på samma sätt. 
Den övervägande delen av respondenterna påtalar återkommande om den mycket goda kon-
takt och relation de haft till sina behandlare, vilket flertal menar haft avgörande betydelse för 
att positiva förändringar skett.  
 
Som framgår av studien beskriver både föräldrar och ungdomar att de hade bristfällig kunskap 
kring behandlingsinsatsen såväl som motstånd till den. Det finns även beskrivningar över tidi-
gare negativa upplevelser av socialtjänsten. Som forskning visat är klienters tidigare erfaren-
het, förväntningar och motstånd av betydelse för hur mottaglig klienten är till behandlingen 
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(Carver m.fl., 2005). Av data framgår att i några familjer där tveksamhet och mottstånd fun-
nits så har detta också påverkat behandlingen negativt. Hur behandlare bemöter klienten blir 
då avgörande, vilket studien visar genom att behandlarna vid flertalet tillfällen lyckats vända 
såväl negativa känslor som motstånd till behandlingen. Det finns dock skäl att anta att okun-
skap såväl som tveksamhet och motstånd skulle kunna förebyggas och därmed förbättra klien-
ters möte med behandlingsformen. Den beskrivna okunskapen kring behandlingen skulle 
kunna minskas genom att tilltänkta klienter redan tidigt ges en tydlig och hoppingivande in-
formation. Denna skulle kunna vara skriftlig och tillhandahållas redan vid kontakten med so-
cialsekreteraren och före insatsens beslut. Då ungdomar oftare än föräldrar visar motstånd till 
behandling är dessa i än större behov av positiv information om behandlingsinsatsen. Därför 
bör föräldrar och ungdom få separat och riktad information. Informationen skulle kunna visa 
att föräldrar och ungdomar inte är ensamma om sin situation och att behandlingen har skapat 
positiva effekter inom andra familjer tidigare.  I sådana material skulle det med fördel kunna 
innehålla andra ungdomar och föräldrars beskrivningar av behandlingen, såväl positiva be-
skrivningar som upplevelser av att förändringar kan vara svåra, men att det finns hjälp att få. 
Genom att beskriva andras upplevelser kan familjer känna att de inte är unika i sin situation 
och att andra har fått hjälp vilket inger såväl hopp som tilltro till behandling och behandlare. 
 
Resultatet visar att familjernas beskrivningar av arbetsplaner och mål kan vara såväl tydliga 
som otydliga. Vissa familjer beskriver tydlighet inom ett område för att sedan bli mer osäkra 
inom andra. Några beskriver dessutom såväl otydlighet som att de inte kände sig tillräckligt 
delaktiga i skapandet av dem. Flertalet beskriver dessutom att mål och arbetssätt för att för-
ändra skolsituationen varit otydliga. I studiens korta redovisning av arbetsplaner kan dessa 
tyckas sakna viktiga detaljer kring målen såväl som strategier att uppnå dessa. Detta skulle 
kunna förklara respondenternas osäkra beskrivning av mål och arbetssätt. Där förändringen 
varit mindre beskrivs också en större otydlighet kring vad som skulle göras. Tidigare forsk-
ning visar att tydlighet i behandlingsarbetet är en viktig faktor för att nå framgång 
(Andreassen, 2003). I urvalet av arbetsplaner saknas dessutom ofta ungdomens önskan om att 
förändra kamratrelationer och kriminellt beteende. Behandlingsenheten beskriver att proces-
sen med att skapa arbetsplanen är viktig fas i förändringsarbetet. I intervjuerna uppfattas inte 
respondenterna ge dessa samma betydelse. För att nå större framgång framgent är det viktigt 
att behandlarna tillsammans med klienterna i än större utsträckning strävar efter att skapa mer 
tydliga och beskrivande mål, samt flera delmål för att öka klienters möjlighet att nå resultat. 
Dessutom bör behandlarna sträva än mer för att redan i skapandet av arbetsplaner få med 
ungdomen att göra förändringar i sina kamratrelationer. 
 
 
Att respondenterna haft möjlighet till olika sätt att mötas anges har haft stor betydelse. Ung-
domar har uppskattat och efterfrågar andra mötesplatser än behandlingsenheten. Telefonens 
användande har bland föräldrar inte varit flitigt, men detta skall inte tolkas som att den inte 
upplevs viktig. Flertalet föräldrar beskriver den som ett viktigt stöd inte minst vid akuta situa-
tioner men att de undviker att använda den. Ungdomar beskriver telefonen mer som ett verk-
tyg i behandlingen och används i större utsträckning. Som tidigare forskning visat att behand-
larens förmåga att bemöta klienter har betydelse för att skapa engagemang (Carver m.fl., 
2005; Thompson m.fl., 2007), så framkommer i resultatet betydelsen av att behandlarna går 
klienter till mötes vad gäller mötesplats och mötessätt. Varför föräldrar känner sig mer tvek-
samma att använda telefonen ger studien inget bra svar på. Kanske är det en generationsfråga 
men frågan är ändå viktig att ställa. Kan behandlingsformen utvecklas genom att föräldrar i 
större utsträckning använder telefonen i förebyggande syfte innan akuta situationer uppstår. 
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Även förälders efterfrågan av att göra mer saker än samtal, att vara mer aktiv, kan vara en 
utmaning att finna nya arbetssätt inom behandlingen. 
 
I resultatet framkommer att där förändringar inom skolan skedde har också andra problemom-
råden förändrats positivt vilket överensstämmer med tidigare forskning (Andreassen, 2003). 
Föräldrar och ungdomar beskriver då konkreta insatser såsom behandlarens närvaro på skolan 
samt stöd i samtal och möten där. De beskriver även att strukturella förändringar i skolmiljön 
har skett. Som tidigare forskning belyser är alltså skolan ett viktigt område om man vill nå 
förändringar. Andra föräldrars beskrivning av att såväl mål som att behandlingsinsatsen inte 
riktades mot skolan har i flera fall följts av såväl avhopp från skolan som att skolfrånvaro ökat 
efter behandlingsavslut. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning (Sundell m.fl., 
2006) som visar att ungdomsbehandlingar ofta misslyckas med att skapa förändringar i skolsi-
tuationen. Data kan tolkas som att flertalet föräldrar beskriver skolsituationen som något som 
ligger utanför behandlingen och där behandlingspersonal och skolpersonal sällan omnämns 
samtidigt i intervjun. Studiens resultat bekräftar därmed tidigare forskning om att interventio-
ner mot skolproblematik har betydelse för behandlingens framgång (Andreassen, 2003). 
 
Likt tidigare forskning (Carver, m.fl, 2005, Thompson, m.fl., 2007) framgår det av studien hur 
viktig den terapeutiska alliansen är. Ungdomar som beskrivit motstånd lyfter själva fram att 
relationen till sin behandlare var avgörande för att detta motstånd vände. Detta bekräftar tidi-
gare forskning om relationens betydelse för att vända negativa känslor till att bli positiva 
(Collins, 2004, Flygare, 2006, Lindberg, 1998). Även föräldrars beskrivning om såväl delak-
tighet och genomförande som den goda relationen till behandlaren kännetecknas hos de famil-
jer där positiva förändringar skett. Där positiva förändringar uteblev beskriver föräldrarna 
såväl tveksamheter som misstro till behandlingen. Detta resultat överensstämmer med tidigare 
forskning kring familjer med högriskungdomar där så kallad relationell- och uppgiftsfokuse-
rad allians haft betydelse för att familjen varit aktivt deltagande i behandlingen eller ej 
(Thompson, m.fl., 2007). Studiens beskrivning av att föräldrars misstro till såväl behandlaren 
som till behandlingen haft negativ betydelse för den terapeutiska alliansen överensstämmer 
med tidigare forskning (Carver, m.fl, 2005). Det finns därför skäl att anta att behandlare bör 
vara lyhörda till klienters tveksamhet eller motstånd och lägga stor kraft på att skapa en ny 
tilltro. 
 
I urvalet för denna studie bestod urvalet av sådana som genomgått behandling och uppnått 
målen för behandlingen. Tanken med detta urval var att söka förklaringar till vad som skett 
under behandling där problemsituationer förändrats positivt och därtill se om och hur denna 
positiva förändring bestått efter behandling. I de fall där näst intill inga positiva förändringar 
bestått kan det ifrågasättas huruvida dessa kunnat bedömas färdigbehandlade. En förklaring 
skulle kunna vara de otydliga mål och arbetsplaner som just dessa beskriver. Utifrån dessa 
respondenters beskrivningar skulle dessa kanske annars bättre kunna tolkas in som att behand-
ling avslutats då inte målen ansetts möjliga att nå. Även om denna grupp då inte tillhör urvalet 
bedöms att de ändå tillfört studien viktig och relevant kunskap för att besvara frågeställning-
arna och belysa familjers upplevelse och vägar till terapeutisk allians. 
 
Utifrån denna studie går det inte att dra några generella slutsatser kring hur familjer reagerar 
och är mottagliga för denna behandlingsform. Emellertid bringar den ny kunskap genom des-
sa familjers upplevelse av vad det innebär att genomgå en behandling av detta slag och där-
med kan studien bidra till att utveckla detta arbete. I denna studie är dock antalet ungdomar få 
vilket får ses som en svaghet. Om fler ungdomar nåtts kanske resultatet blivit något annat och 
troligtvis rikare beskrivit från ungdomens perspektiv. En framtida studie skulle därför kunna 
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rikta sig mer mot denna grupp för att undersöka vilka inslag i behandlingen som ungdomen 
vill lyfta fram inte minst med tanke på att denna grupp anses svårare att skapa terapeutisk 
allians med. Dessutom har i denna studie lyfts fram såväl betydelsen av relationen mellan 
klient och behandlare, som interventioner mot framförallt skolsituationen för att uppnå för-
ändringar. Enligt forskning som presenteras i denna studie lyfts betydelsen av interventioner 
mot skolsituationen, närmiljö, familj och kamrater fram för att nå positiva förändringar. Den-
na och andra studiers resultat om betydelsen att skapa förändringar i skolsituationen och sam-
tidigt svårigheten i detta visar på ett område där mer kunskap behövs. Ytterligare förslag på 
framtida studier skulle därför kunna vara undersökningar hur socialtjänst och skola samarbe-
tar för att skapa förändringar hos denna grupp av ungdomar.  
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Bilaga 1 Inbjudan att delta i studien från behandlingsenheten 
 
 
 
  

Till Dig/Er som tidigare haft kontakt med familjebe-
handlare på X i X-stad 
 
 
X är den enhet inom Socialtjänsten i X-stad som har till uppgift att ge stöd till barn, ungdomar 
och deras föräldrar. En av de insatser vi erbjuder är Intensivt familjearbete . Ni har varit i 
kontakt med oss utifrån en sådan insats. 
 
För att vi på bästa sätt ska kunna erbjuda familjer så bra insatser som möjligt arbetar vi på X 
ständigt med att försöka utvärdera om vi erbjuder ett bra stöd . 
Vi har därför bett två studenter från Örebro Universitet att göra en studie över hur ungdomar 
och föräldrar uppfattat insatsen X. Syftet är att få veta om den motsvarar de förväntningar ni 
hade när ni kom i kontakt med oss och om det är något vi kan förbättra. På dessa frågor är det 
bara ni som kan ge svar. 
Jag hoppas därför ni vill hjälpa oss utveckla våra insatser genom att delta i studenternas tele-
fonintervju. All medverkan är helt konfidentiellt. I detta kuvert skickar vi också brevet om 
intervjuundersökningen och hur ni ska göra för att delta. Hur studenterna har valt att lägga 
upp studien beskriver de i sitt brev. 
 
Vi på X kommer inte att veta vilka som väljer att vara med respektive vilka som väljer att inte 
vara med. Jag hoppas förstås att ni kommer att delta!  
För att visa vår uppskattning om ni deltar, vilket vi hoppas ni vill göra, kommer vi att skicka 
er(via studenterna) en biocheck som tack för hjälpen. 
Om du undrar över något kan du alltid ringa mig X X 
telefon XXXXX 
 
 
X-stad den 2007-10-07 
 
 
X X 
enhetschef 
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Bilaga 2 Inbjudan att delta i studien från uppsatsförfattarna 
 
Till Dig/Er som tidigare har haft kontakt med X i X-stad. 
 
Vi två studenter, Johan och Magnus, vid Örebro universitet har fått uppdraget av X att göra en 
studie över de familjer som deltagit i insatsen X. Resultatet av studien kommer att presenteras 
i form av en examensuppsats.  
Syftet med studien är att utveckla denna insats så att den på ett ännu bättre sätt kan vara stöd 
för familjer i X kommun. I studien kommer vi att intervjua familjer som genomgått och avslu-
tat insatsen. Vi vill studera hur insatsen upplevdes av familjen, vad som upplevdes som styr-
kor, svagheter och orsaker till att förändringar har skett. Ni som familj har unik kunskap och 
erfarenhet av insatsen X, vilket kan vara till stor hjälp i X förbättringsarbete. Därför vänder vi 
oss nu till er med vädjan om ert deltagande. 
 
Detta brev har skickats ut av X personal där vi studenter inte har vetskap om vilka detta brev 
gått till. Endast om ni väljer att delta kommer vi att få tillgång till namn och telefonnummer 
till er. X personal kommer inte att veta vilka av er som tackat ja eller nej utan endast vi två 
studenter kommer ha vetskap om vilka som valt att delta i studien.2  Själva intervjuförfarandet 
kommer att ske via telefonsamtal om inte ni som familj önskar ett annat tillvägagångssätt. 
Intervjun kommer att pågå ca 30 minuter. Undersökningen bygger på frivilligt deltagande och 
kan när som helst avbrytas. 
 
Allt material som samlas in kommer att behandlas under sekretess. Endast vi två studenter och 
vår handledare vid Örebro universitet kommer att ta del av insamlade uppgifter (intervjuan-
teckningarna). Personal vid X kommer inte heller att få del av uppgifterna och redovisning av 
resultat från undersökningen i form av examensuppsats, kommer att ske så att ni som enskild 
familj aldrig pekas ut.   
 
Om Du/Ni inte vill delta i undersökningen, var vänlig återsänd det bifogade frankerade vy-
kortet med kodnummer på. Skriv inget på vykortet utan koden på kortet kommer att göra att 
ni inte kommer att delta i studien. Detta vykort vill vi ha inskickat senast 23 oktober. 
Som vi nämnt tidigare så bygger undersökningen på frivilligt deltagande och kan när som 
helst avbrytas, även efter påbörjad intervju. 
 
Vi kommer efter ovan angivna datum ta kontakt med er via telefon, för att boka tid för en tele-
fonintervju/er, beroende av hur många i er familj som vill delta.  
 
Om Du/Ni har frågor eller funderingar, får ni gärna vända er till oss. 
Magnus Berglund  Johan Fritioff Jürgen Degner,  
tel xxxxxx   tel xxxxxx   Handledare och Universitetsadjunkt vid  

Örebro Universitet, tel xxxxxx 
 
                                                
2 Genom ett kodsystem kan vi studenter inte identifiera vilka som tackar nej till deltagandet. Genom samma 
kodsystem kan inte heller X identifiera vilka som tackar ja eller nej. Har ni frågor om detta kan ni ringa oss stu-
denter där ni då självklart kan vara helt anonyma. 



 
 

 46

Bilaga 3 Intervjumanual till föräldrar 
 
Intervjuguide till föräldrar 
 
Bakgrundsfrågor 
 

 Roll i familjen 
 Kön  
 Föräldrars samlevnadsform 
 Barnets boende 
 Hur lång tid har gått sedan kontakten hos behandlingsenheten avslutades? 
 Tidigare kontakt med socialtjänstens familjeenhet? 
 Initiativ till att det blev en kontakt med socialtjänsten? 

 
Förväntningar innan och hur kontakten såg ut 
  

 Vilka förväntningar fanns 
 Hur brukade kontakten se ut 
 Hur ofta, var det tillräckligt 

 
 
Frågor till föräldrar om problemområden, rörande kontakten med behand-
lingsenheten och hur situationen ser ut idag? 
 
Skolans område 
 

 Situationen i skolan var innan ni kom i kontakt med behandlingsenheten 
 Vilka mål fanns och hur upplevdes de 
 Vilka arbetssätt och hur upplevdes de 
 Delaktighet i utformandet av mål och arbetsätt 
 Behandlingspersonalens kompetens och förmåga inom skolproblematik 
 Vad gjordes för att skapa förändring i skolproblematiken 
 Vilka förändringar har skett 
 Vilken betydelse har behandlingen haft för skolproblematiken 
 Skolsituationen idag 

 
 
 Kamratrelationer 
 

 Situationen med kamrater innan ni kom i kontakt med behandlingsenheten 
 Vilka mål fanns och hur upplevdes de 
 Vilka arbetssätt och hur upplevdes de 
 Delaktighet i utformandet av mål och arbetsätt 
 Behandlingspersonalens kompetens och förmåga inom kamratproblematik 
 Vad gjordes för att skapa förändring i kamratproblematiken 
 Vilka förändringar har skett 
 Vilken betydelse har behandlingen haft för kamratproblematiken 
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 kamratsituationen idag 
 
 
Eget beteende 
 

 Situationen med ungdomens eget beteende innan ni kom i kontakt med behandlings-
enheten 

 Vilka mål fanns och hur upplevdes de 
 Vilka arbetssätt och hur upplevdes de 
 Delaktighet i utformandet av mål och arbetsätt 
 Behandlingspersonalens kompetens och förmåga gällande ungdomars eget beteende 
 Vad gjordes för att skapa förändring i ungdomens eget beteende 
 Vilka förändringar har skett 
 Vilken betydelse har behandlingen haft för ungdomens eget beteende 
 Ungdomens eget beteende idag 

 
 
Familj 
 

 Situationen med familjesituation innan ni kom i kontakt med behandlingsenheten 
 Vilka mål fanns och hur upplevdes de 
 Vilka arbetssätt och hur upplevdes de 
 Delaktighet i utformandet av mål och arbetsätt 
 Behandlingspersonalens kompetens och förmåga gällande familjesituationer 
 Vad gjordes för att skapa förändring i familjesituation 
 Vilka förändringar har skett 
 Vilken betydelse har behandlingen haft för familjesituationen 
 Familjesituationen idag 

 
Behandlingsformen 

 Tillgänglighetens betydelse för behandlingen 
 Betydelsen av varsin behandlare 

 
Frågor kring hur föräldrarna upplevde kontakten 
 

 Upplevelsen av att behandlaren förstod er situation 
 Upplevelsen av relationen till behandlaren 
 Upplevelsen feedback från behandlare 
 Upplevelsen av sin egen förmåga att göra det behandlare föreslog 
 Upplevelsen av krav från behandlare 
 Upplevelsen av att något mer borde gjorts 

 
Övrigt 
 

 Något annat gällande den kontakt ni haft med behandlingsenheten som ni skulle vilja 
berätta 

 Något annat ni skulle vilja berätta 
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Bilaga 4 Intervjuguide till ungdom 
 
Intervjuguide till ungdom 
 
Bakgrundsfrågor 
 

 Roll i familjen 
 Kön  
 Föräldrars samlevnadsform 
 Barnets boende 
 Hur lång tid har gått sedan kontakten hos behandlingsenheten avslutades? 

 
Förväntningar innan och hur kontakten såg ut 
  

 Vilka förväntningar fanns 
 Hur brukade kontakten se ut 
 Hur ofta, var det tillräckligt 

 
Frågor till föräldrar om problemområden, rörande kontakten med behand-
lingsenheten och hur situationen ser ut idag? 
 
Skolans område 
 

 Situationen i skolan var innan ni kom i kontakt med behandlingsenheten 
 Beskriv vad som gjordes på behandlingsenheten gällande skolsituationen 
 Skolsituationen idag 

 
 
 Kamratrelationer 
 

 Situationen med kamrater innan ni kom i kontakt med behandlingsenheten 
 Beskriv vad som gjordes på behandlingsenheten gällande kamratsituationen 
 Kamratsituationen idag 

 
 
Eget beteende 
 

 Situationen med ungdomens eget beteende innan ni kom i kontakt med behandlings-
enheten 

 Beskriv vad som gjordes på behandlingsenheten gällande problem med det egna bete-
endet 

 Ungdomens eget beteende idag 
 
 
Familj 
 

 Situationen med familjesituation innan ni kom i kontakt med behandlingsenheten 
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 Beskriv vad som gjordes på behandlingsenheten gällande familjesituationen 
 Familjesituationen idag 

 
Behandlingsformen 

 Tillgänglighetens betydelse för behandlingen 
 Betydelsen av varsin behandlare 

 
Frågor kring hur ungdomarna upplevde kontakten 
 

 Upplevelsen av att behandlaren förstod er situation 
 Upplevelsen av relationen till behandlaren 
 Upplevelsen feedback från behandlare 
 Upplevelsen av sin egen förmåga att göra det behandlare föreslog 
 Upplevelsen av krav från behandlare 
 Upplevelsen av att något mer borde gjorts 

 
 
Övrigt 
 

 Något annat gällande den kontakt ni haft med behandlingsenheten som ni skulle vilja 
berätta 

 Något annat ni skulle vilja berätta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 


