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Abstract 
 
The Youth Outcome Questionnaire 2.0 Self Report (Y-OQ 2.0 SR) has been implemented   in 
residential treatment centre in the Municipality of Örebro as a result of the strive for a more 
evidence-based working approach within social work. This study aims to examine how 
personnel and adolescents describe the treatment/counseling and support and the application 
of the Y-OQ 2.0 SR in the units. The questions cover the values the personnel and adolescents 
ascribe to the application of the Y-OQ 2.0 SR, if the result from Y-OQ 2.0 SR is congruent 
with how the adolescents have been affected during the placement, which obstacles and/or 
possibilities emerge in the management of the instrument and if there are any indications that 
the Y-OQ 2.0 SR is advantageous or disadvantageous in the treatment process. The study has 
a qualitative approach; four interviews were carried out with adolescents and five with 
personnel. The result shows that structure is an important component in attaining a change in 
behaviour. The adolescents’ functional ability is to some extent congruent with the result from 
the Y-OQ 2.0 SR. The instrument is primarily used to evaluate the treatment and to guarantee 
the quality of the work of the personnel. Both obstacles and possibilities emerged in the 
management of the instrument. The personnel’s attitude towards the instrument’s purpose is 
positive. The adolescents’ attitudes vary and this seems to be connected with how involved 
they are in the feedback process of the instrument’s result. Whether or not the feedback of the 
result from the Y-OQ 2.0 SR is an advantage or disadvantage in the treatment process on the 
basis of involvement is discussed.  
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Sammanfattning 
 

Ett evidensbaserat arbetssätt har blivit allt mer eftersträvansvärt inom socialt arbete och som 
ett led i detta har mätinstrumentet Youth Outcome Questionnarie 2.0 Self Report (Y-OQ 2.0 
SR) implementerats i behandlingsverksamheter i Örebro kommun. Studien syftar till att 
undersöka hur personal och ungdomar uppfattar behandlingen/råd och stöd och tillämpningen 
av Y-OQ 2.0 SR i verksamheterna. Frågeställningarna omfattar vilket värde personal och 
ungdomar tillskriver instrumentet, huruvida instrumentets resultat överensstämmer med 
ungdomarnas förändringar under placeringstiden, vilka hinder/möjliggörande faktorer som 
framkommer i handhavandet av instrumentet, samt om det finns indikationer på att 
tillämpningen av Y-OQ 2.0 SR gynnar/missgynnar behandlingsprocessen. Studien har en 
kvalitativ ansats, fyra intervjuer har genomförts med ungdomar och fem med personal. 
Resultatet visar att struktur är en viktig komponent i behandling för att uppnå 
beteendeförändring. Ungdomarnas funktionsförmåga stämmer till viss del överens med 
resultatet från Y-OQ 2.0 SR. Instrumentet används främst för att utvärdera 
behandlingsinsatser och för att kvalitetssäkra arbetet. Det framkommer både hindrande och 
möjliggörande faktorer i handhavandet av instrumentet. Personalens inställning till syftet med 
Y-OQ 2.0 SR är positiv. Ungdomarnas inställning till instrumentet varierar vilket tycks ha 
samband med hur delaktiga de är i återkopplingen av resultatet. I diskussionen förs 
resonemang kring huruvida återkopplingen av resultatet från Y-OQ 2.0 SR gynnar eller 
missgynnar behandlingsprocessen utifrån delaktighet.  
 
Nyckelord: ungdomar, behandling, mätinstrument, delaktighet, evidens  
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Inledning 
För barn och ungdomar med beteendestörningar och antisocialt beteende är och har 
institutionsbehandling varit en vanlig åtgärd (Andreassen, 2003, s. 11). Många ungdomar 
placeras emellertid i behandling utan att resultatet av insatserna utvärderas, vilket innebär att 
resurser används utan att ansvariga för placeringen eller institutionen är medvetna om 
huruvida det är rätt åtgärd som erbjudits den unge (Andreassen, 2003, s. 14; se 
socialstyrelsens rapport Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 2000 för 
vidare diskussion). I socialstyrelsens rapport poängteras även att det finns brister när det 
gäller att tillämpa evidensbaserad kunskap inom socialt arbete (Socialstyrelsen, 2000, s. 10). 
Behandling av exempelvis ungdomar grundar sig inte sällan på antaganden om vad som ger 
resultat istället för vetenskaplig forskning (Andreassen, 2003, s. 15).  
    En viktig aspekt i behandling är att det finns ett tydligt behandlingsinnehåll (Fridell, 1996, 
s. 41). Av institutionerna i Sverige utgår ungefär hälften inte från någon uttalad teori eller 
metod i sitt behandlingsarbete, vilket medför svårigheter i att bedöma behandlingens påverkan 
på ungdomen. Verksamheter som utgår från en uttalad teori och metod skapar en strukturerad 
ram för insatsen, och förutsättningar för att personalen ska veta vad de gör och varför de gör 
det. Den teoretiska inriktningen ger vägledning i hur personalen ska handla men säger inte 
något om hur dessa handlingar utövas i praktiken och hur de upplevs av ungdomarna 
(Andreassen, 2003, s. 16, 181-216). På grund av detta är det av stor vikt att undersöka 
behandlingsintegriteten det vill säga ”… om institutionen har nödvändiga resurser för att 
utföra det den hävdar att den utför…” (Andreassen, 2003, s. 213). Dessa resurser kan bland 
annat bestå i huruvida personalen har rätt utbildning samt utför uppföljande dokumentation av 
verksamheten (Andreassen, 2003).  
    Statsmakterna och socialstyrelsen påtalar att socialt arbete bör utgå från vetenskap och 
beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2000, s. 2). För att hitta effektiva behandlingsmetoder 
har import och implementering av utländska metoder och instrument för barn och ungdomar 
med beteendeproblem blivit allt vanligare (Söderholm Carpelan & Hermodsson, 2004 s. 112; 
Söderholm Carpelan, 2006, s. 38). Det ökade kravet på kunskapsbaserad vård och behandling 
i socialt arbete medförde att Statens institutionsstyrelse (SiS) införde Adolescent Drug Abuse 
Diagnosis (ADAD), ursprungligen från USA, i sina verksamheter. Syftet med ADAD är att 
dels identifiera ungdomarnas problem utifrån nio livsområden, dels att följa upp 
behandlingens effekter. En skattning av den unges problem och hjälpbehov är också en del av 
intervjun som genomförs av både intervjuaren och ungdomen, och är ett sätt att få ungdomen 
engagerad i sin egen behandling (Friedman, 1989, s. 285, 290-292; von Greiff, 2006, s. 149, 
151, 160). Ett annat instrument för mätning och utvärdering av ett behandlingsförlopp är 
Outcome Questionnaire (OQ). Instrumentet kommer ursprungligen från USA och finns i olika 
versioner för olika åldrar (OQ Measures, 2009a). En version är Youth Outcome Questionnaire 
2.0 Self Report (Y-OQ 2.0 SR) som är ett självskattningsinstrument som används för att över 
tid registrera förändring av funktionsförmåga hos ungdomar i behandling (OQ Measures, 
2009b; Ahonen & Degner, 2008, s. 3). Genom att använda instrument så som ADAD och Y-
OQ 2.0 SR, som innebär en självskattning av ungdomens situation, ges ungdomen möjlighet 
att själv uttrycka hur denne påverkas av behandlingen.  
    Att ungdomar känner sig delaktiga är även en viktig dimension för att få ett positivt 
behandlingsresultat. Hermodsson och Hansson (2005) har intervjuat ungdomar från några av 
SiS särskilda ungdomshem i syfte att belysa ungdomarnas uppfattning om deras möjligheter 
till delaktighet i sin behandling. Delaktighet kan i det här fallet innebära att personal 
informerar, frågar om åsikter, lyssnar och tar hänsyn till ungdomen. Resultatet visar att det 
finns brister gällande ungdomarnas möjlighet till delaktighet då flertalet ungdomar ansåg att 
personalen inte lyssnade på dem (Hermodsson & Hansson, 2005, s. 56, 85-88). 
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Problembeskrivning, syfte och frågeställningar  
Idag finns det ett behov av forskning som visar vad som skiljer en effektiv behandling från en 
mindre effektiv behandling (Andreassen, 2003, s. 12; Sandell & Berglund, 1996). Sandell & 
Berglund (1996) skiljer mellan ”inre” respektive ”faktisk” effektivitet i en verksamhet. Med 
”inre” effektivitet menas hur personalen i verksamheten planerar och fördelar bland annat 
resurser snarare än huruvida rätt saker görs på rätt sätt. ”Faktisk” effektivitet däremot uppnås 
genom kunskap om vilka behov som finns samt att dessa behov tillgodoses. Att kartlägga 
behov hos människor i behandling samt att se hur insatserna tillfredsställer dessa behov är av 
stor vikt. Ett sätt att uppnå sådan kunskap är att tillämpa utvärderingsformer så som 
självskattningsformulär och djupintervjuer (Sandell & Berglund, 1996, s. 16-98).  
    Örebro kommun har i samarbete med Örebro universitet startat projektet ”Gör vi det vi 
säger att vi gör?”. Projektet som samfinansieras av Örebro kommun och Länsstyrelsen syftar 
delvis till att utvärdera och utveckla behandlingsinsatser och för detta ändamål har 
mätinstrumentet Y-OQ 2.0 SR implementerats i verksamheter för ungdomar (Örebro kommun 
2008, s. 6; Degner, Holmblad & Nyström, 2008, s. 1-3).   
    Föreliggande undersökning syftar till att studera ungdomars och personals berättelser om 
den behandling, råd och stöd som bedrivs samt tillämpningen av Y-OQ 2.0 SR på 
verksamheter där instrumentet har införts. Nedanstående frågeställningar preciserar syftet: 
 

• Hur beskriver personalen och ungdomarna den behandling/råd och stöd som bedrivs, i 
termer av behandlingsinnehåll, ungdomarnas psykosociala problematik samt 
behandlingsframgång eller brist på behandlingsframgång? 

• Vilket värde tillskriver personal och ungdomar tillämpningen av Y-OQ 2.0 SR under 
placeringstiden? 

• Finns det en överensstämmelse mellan hur ungdomarna har påverkats under 
placeringstiden i relation till instrumentets resultat? 

• Vilka hinder och/eller möjliggörande faktorer framkommer i handhavandet av Y-OQ 
2.0 SR?   

• Finns det indikationer på att tillämpningen av Y-OQ 2.0 SR gynnar eller missgynnar 
behandlingsprocessen?    

Ungdoms- och familjeenheten 
Ungdoms- och familjeenhetens övergripande uppdrag är att genomföra och utveckla råd och 
stöd samt vård och behandling i öppna former. Målgruppen är ungdomar mellan 13-19 år med 
psykosocial problematik. För att genomföra uppdraget har en vårdkedja med olika 
verksamheter utvecklas som erbjuder olika inriktningar och insatser 
(Verksamhetsbeskrivning, 2007). Nedan följer en beskrivning av de verksamheter inom 
Ungdoms- och familjeenheten som utgör underlag för studien. 

Verksamhet A 
Verksamhet A är ett Hem för Vård och Boende (HVB-hem) för ungdomar som vid 
inskrivningen är i åldern 16-19 år.  Verksamheten riktar sig mot tidigt relationsstörda 
ungdomar med psykosocial problematik och missbruksproblem. Behandlingsarbetet har en 
bearbetande riktning och sker i form av miljöterapi. Ett psykodynamiskt synsätt med 
objektrelationsteorin och jagpsykologin är utgångspunkten i arbetet. Det finns möjlighet att ta 
emot 12 stycken heltidsinskrivna ungdomar, varav åtta är dygnetruntplatser. Utöver dessa åtta 
finns även fyra platser för behandling av ungdomar i annat boende, så kallade slusslägenheter, 
samt fyra eftervårdskontakter. Den huvudsakliga uppgiften med det miljöterapeutiska arbetet 
är att ungdomen ska ges möjlighet att arbeta på sin egen utveckling genom att verksamheten 
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tillrättalägger miljön med tydliga strukturer och trovärdiga relationer. På sikt är målet bland 
annat att ungdomarna ska kunna delta i de aktiviteter som samhället erbjuder 
(Verksamhetsbeskrivning, 2007a).  

Verksamhet B 
Verksamhet B är ett behandlingshem med sex dygnet runt platser. Målgruppen är ungdomar 
mellan 15-19 år med beteendeproblem inom flera områden. Dessa problem kan yttra sig 
genom till exempel aggressivitet, missbruk och familjekonflikter. Grunden i verksamheten är 
miljöterapi och som teoretisk utgångspunkt används en kognitiv grundsyn och metoderna 
baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). Verksamheten använder sig bland annat av 
behandlingsmetoderna Community Reinforcement Approach (CRA) och Aggression 
Replacement Training (ART). Ett mål med verksamheten är att den unge ska kunna flytta hem 
igen eller klara av ett eget boende. Detta eftersträvas genom att arbeta med hela ungdomens 
livssituation, och genom det ge ungdomen nya verktyg för att kunna hantera sin vardag 
(Verksamhetsbeskrivning, 2007b). 

Verksamhet C  
Verksamhet C är ett stödboende för ungdomar mellan 15-19 år som av olika orsaker inte kan 
bo kvar hemma eller som tidigare har varit institutionsplacerade. Stödboendet består av 10 
platser och ingen av dessa är tidsbestämda. De ungdomar som bor på stödboendet har oftast 
en social eller psykosocial problematik. En förutsättning för att en ungdom ska få bo på 
stödboendet är att denne har en daglig sysselsättning så som skola eller arbetspraktik. 
Verksamheten har en psykodynamisk grund och har som målsättning att erbjuda ungdomar en 
strukturerad och trygg miljö. Personalen eftersträvar ett förhållningssätt som bygger på 
trovärdighet och tydlighet och stor vikt läggs vid att förklara konsekvenser av olika situationer 
och handlingar för ungdomarna. Varje ungdom som skrivs in i verksamheten tilldelas en 
kontaktperson, vars primära uppgift är att stötta ungdomen i att lära sig att klara ett eget 
boende samt att exempelvis sköta sin skolgång. Syftet med en vistelse på stödboendet är att 
ungdomarna ska lära sig att leva ett självständigt liv (Verksamhetsbeskrivning, 2007c).  
 
Youth Outcome Questionnaire 2.0 Self Report  
Under 1990-talet växte OQ instrumenten fram i USA på grund av en ökad efterfrågan på 
evidensbaserade metoder som kunde mäta behandlingsutfall (Wells, Burlingame, Lambert, 
Hoag & Hope, 1996, s. 275). OQ instrumenten är framtagna av företaget OQmesaures LLC i 
USA i samarbete med Dr. Michael Lambert och Dr. Gary Burlingame (OQ Mesaures, 2009c; 
OQ Mesaures, 2009d). Y-OQ 2.0 SR arbetades fram för att uppfylla två syften, det ena är att 
mäta utfall vid behandling och det andra är att kartlägga klienternas behov (Ahonen & 
Degner, 2008, s. 3).  
    Y-OQ 2.0 SR är ett självskattningsinstrument som mäter förändringar över tid i en individs 
funktionsförmåga och är därmed inte ett diagnostiskt instrument.  Denna version är anpassad 
för ungdomar i åldern 12-18 år. Instrumentet mäter funktionsförmågan genom 64 frågor som 
är uppdelade i sex delskalor; emotionella aspekter (Intrapersonal Distress), somatiska problem 
(Somatic), nära relationer (Interpersonal Relations), sociala problem (Social problems), 
allmän beteendefunktion/dysfunktion (Behavioral Dysfunction) samt kritiska frågor (Critical 
Items) så som psykiatriska tillstånd (OQmeasures, 2009b). Delskalorna växte fram genom 
insamling av material från fokusgrupper, litteraturöversikt och professionella inom socialt 
arbete (Gawain Wells m.fl., 1996, s. 277-279). Formuläret fylls i av ungdomarna under en 
bestämd tidsintervall och vid det aktuella svarstillfället ska ungdomen svara på hur denne mått 
den senaste veckan. Enligt den svenska manualen rekommenderas det att ungdomen fyller i 
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Y-OQ 2.0 SR två gånger under den första månaden och därefter var tredje vecka. Efter sex 
månader bestäms på ett behandlingskollegium hur tidsintervallen ska se ut framöver. 
Ungdomen ska dock inte fylla i formuläret mer sällan än var tredje månad. Utifrån svaret på 
frågorna skapas en totalkurva som visar ungdomens uppfattning om sitt mående men även 
nedsättningar i ungdomens beteendefunktion. För att kunna få en förståelse för innehållet i 
totalkurvan bör den ses i relation till delskalorna som tillsammans skapar det totala värdet. 
(OQmeasures, 2009b; Ahonen & Degner, 2008, s. 3-4, 6). 
    Instrumentet är framtaget för att registrera förändring hos individer som är i behandling, 
oavsett vilken sorts behandling eller insats som ges till dem. Instrumentet har testats genom 
randomiserade kliniska studier och dessa har visat att användandet av instrumenten synliggör 
tidiga tecken på behandlingssammanbrott. Det har även framkommit att behandlingspersonal 
som regelbundet får feedback om klienters behandlingsresultat kan ge riktade åtgärder och 
därmed effektivisera vården (OQ Mesaures, 2009c; OQ Mesaures, 2009d). Normativa data 
skapades genom stickprov i barnfamiljer och på ungdomar i olika skolor i USA. De ungdomar 
som deltog och fick svara på frågorna i formuläret hade aldrig varit föremål för behandling. 
Stickprov samlades även in från individer som deltog i behandling och genom detta skapades 
”normalvärden” för varje delskala. Dessa värden kallas för ”cut-off” värden vilket innebär att 
när en klient i behandling närmar sig eller når dessa värden kan det vara tid att avrunda och 
avsluta dennes behandling. Eftersom dessa värden är framtagna för amerikanska förhållanden 
kan det vara aktuellt med nya beräkningar i populationer utanför den som har studerats 
(Burlingame m.fl., 2001, s. 363-367; Ahonen & Degner, 2008 s. 6, 13). Instrumentet anses ha 
både hög reliabilitet och validitet samt en hög känslighet för förändringar (se Wells, m.fl. 
1996 och Burlingame m.fl., 2001 för vidare information).  

Att bedriva en evidensbaserad praktik   

Betydelsen av evidens 
För att kunna avgöra om en viss typ av insats fungerar för en specifik klient behöver insatsen 
ha vetenskapligt stöd i form av evidens. Det räcker således inte att insatsen grundas i en teori 
(Sundell, Löfholm Andrée & Kaunitz, 2006, s. 23). Sackett, Richardson, Rosenberg och 
Haynes (1997) beskriver evidensbaserad medicin (EBM) enligt följande; ”the conscientious, 
explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of the 
individual patients” (s. 2). Sackett m.fl. (1997) poängterar vidare att ”The practice of 
evidence-based medicine means integrating individual clinical expertise with the best 
available external clinical evidence from systematic research” (s. 2). Det praktiska arbetet 
kan riskera att bli inaktuellt om det inte utgår från forskning, vilket kan skada klienten, men 
att enbart utgå från forskning kan vara till nackdel för klienten om expertis saknas. Ingen av 
ovan nämnda komponenter kan verka ensamma och för att bedöma en klients behov krävs det 
således en sammanvägning mellan forskning och expertis men även klientens egen 
uppfattning om sin situation ska beaktas (Sackett m.fl., 1997, s. 2-3; Oscarsson, 2006, s. 32; 
Shlonsky & Gibbs, 2006, s. 104). Oscarsson (2006) argumenterar för att grundkomponenterna 
inom EBM är nödvändiga och tillämpbara för att även kunna arbeta evidensbaserat inom det 
sociala arbetet. EBM har influerat det sociala arbetet och därigenom har begreppet 
evidensbaserad praktik (EBP) utvecklats inom detta område (Oscarsson, 2006, s. 32-33; 
Proctor & Rosen, 2006, s. 94).  EBP beskrivs som en process som går nerifrån och upp vilket 
innebär att först och främst se till klientens perspektiv.  I sin tur innebär detta att utövare av 
EBP bör ha ett flexibelt förhållningssätt eftersom klienterna skiljer sig åt (Shlonsky & Gibbs, 
2006, s. 103-105). På samma sätt beskriver Sackett m.fl. (1997, s. 3-4) att tillämpningen av 
EBM ska variera och inte följas strikt. Att se till klienternas olika kontexter är en förutsättning 
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för val av insatser och för att förstå sambandet mellan insatsen och dess påverkan (Oscarsson, 
2006, s. 32-33).  
    För att applicera ett evidensbaserat arbetssätt i praktiken finns det en grundmodell att 
tillämpa. Till en början ska en forskningsfråga formuleras utifrån ett behov och de flesta 
frågorna uppkommer genom att professionella eftersträvar att förstå och hjälpa sin klient. 
Därefter ska evidensbaserat stöd sökas för att besvara frågeställningen. Sökningen kan ske i 
litteratur, vetenskapliga artiklar och på Internet och efter detta granskas det insamlade 
materialet kritiskt genom att undersöka om det är trovärdigt och användbart. Den nya 
kunskapen ska sedan ställas i relation till den professionelles tidigare erfarenheter samt 
klientens förutsättningar och värderingar. Att utvärdera genomförandet är slutligen en viktig 
faktor för att kunna förbättra tillämpningen av EBP (Sackett m.fl., 1997, s. 3, 25-72, 80; 
Trinder & Reynolds, 2000 s. 22-23, 29). Ett sätt att tillämpa EBP kan vara att använda Y-OQ 
2.0 SR. Genom att ungdomen fyller i formuläret ges en översikt av den unges mående vilket 
kan tydliggöra eventuella behovsområden. När dessa är kartlagda ska relevant information om 
områdena samlas in för att på detta sätt finna lämpliga insatser. Informationen granskas och 
utifrån personalens erfarenheter och klientens förutsättningar väljs insats. Efter att insatsen 
prövats kan Y-OQ 2.0 SR vara ett sätt att utvärdera dess påverkan på ungdomen då 
förändringar kan utläsas av resultatet. Resultatet kan även ge en fingervisning om hur de 
professionella har tillämpat EBP, exempelvis om lämpligt informationsbehov har kartlagts. 
Proctor och Rosen (2006, s. 93-94) hävdar i likhet med andra forskare (se Sackett m.fl., 1997 
och Trindor & Reynolds, 2000) att interventioner måste ha empiriskt stöd för att dess 
effektivitet ska kunna försäkras. Interventionen bör vidare granskas kritiskt för att en 
bedömning av dess praktiska lämplighet ska bli möjlig. Slutligen måste tillämpningen och 
utfallet regelbundet utvärderas.  
   EBP har använts i socialt arbete för att undersöka och påvisa dess effektivitet. Forskningen 
kring detta har ökat och därmed bidragit till att professionella har fått en större tillgång till att 
välja och använda evidens. Även en ökad användning av behandlingsmanualer stödjer 
tillämpningen av EBP då dessa kan vara ett led i att hitta effektiva metoder.  Inom det sociala 
arbetet anses det vara viktigt att den forskning som ligger till grund för arbetet tydligt visar 
kopplingen mellan insats och utfall, då riktlinjer för vilka metoder som anses mest effektiva 
för olika problem genom detta kan utvecklas (Proctor & Rosen, 2006, s. 94).   

Systematiskt bedömnings- och uppföljningsarbete 
Det finns en brist på systematisk bedömning inom socialt arbete som grundar sig i 
uppfattningar om att kliniska instrument anses tillhöra psykiatrins område. Dessutom finns det 
inom socialt arbete en misstro mot att mäta individers behov i termer av siffror, och fokus har 
legat på att följa upp verksamheter, så som bemötande och insatser, snarare än att följa upp 
vilken effekt insatsen har haft på klienten (Jergeby, 2005, s. 30).  
    Med hjälp av systematisk behovsbedömning kan kunskapsutveckling inom socialt arbete 
uppnås och stimuleras. Lämpliga metoder för systematisk behovsbedömning är till exempel 
standardiserade instrument i form av formulär eller intervjuer där klienten besvarar frågor 
genom självskattning. Det finns olika typer av standardiserade bedömningsinstrument, varav 
ett av dessa mäter klientens olika livsområden. Ett formulär i enlighet med detta kan ge en 
bred bild av klientens situation och används för att bedöma klientens problematik 
(Socialstyrelsen, 2004, s. 7-8, 20). Exempel på standardiserade instrument är Addiction 
Severity Index (ASI), Y-OQ 2.0 SR och Child Behavior Check List (CBCL). Enligt Jergeby 
och Tengvald (2005) är det dock inte meningen att dessa bedömningsmetoder ska ersätta 
information som framkommer i samtal med klienten, utan det ska snarare ses som ett 
komplement (Jergeby, 2005, s. 29; Jergeby & Tengvald, 2005, s. 46). Standardiserade 
formulär innebär att klienten svarar på samma frågor, utformade på samma sätt samt att 
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frågorna alltid har fasta svarsalternativ. Svaren från formuläret ska vid olika tidpunkter kunna 
jämföras. Det finns ett antal motiv till varför standardiserade formulär ska användas för att 
kunna genomföra systematiska bedömningar inom det sociala arbetets praktik. Syftet är bland 
annat att få en övergripande bild av klientens situation, som sedan kan användas som underlag 
för diskussion om vilken insats som kan vara lämplig för klienten. Genom standardiserade 
formulär kan även klienten följas upp för att se om det har skett någon förändring i dennes 
situation samt ge kunskap om vilka insatser som är effektiva för vilka klienter under vilka 
omständigheter. För att kunna uttala sig om vilka insatser som har effekt på en viss typ av 
klient behöver den enskilda individen och dennes situation studeras och en jämförelse mellan 
klientens situation före och efter insatsen bör genomföras (Socialstyrelsen, 2004, s. 7, 19; 
Jergeby, 2005, s. 29-30).  
    Socialarbetare är enligt Jergeby (2005, s. 29) av åsikten att ett systematiskt bedömnings- 
och uppföljningsarbete av klienter ska vara enkelt och till nytta för inblandade parter. Det 
finns olika faktorer som påverkar arbetets enkelhet enligt Jergeby (2005), bland annat att det 
inte ska vara för tidskrävande samt att informationen ska kunna överföras och behandlas 
elektroniskt. Vidare är viktiga egenskaper att formuläret ska vara beprövat och tillförlitligt för 
att ge rättvisa resultat, samt att det ska vara utformat på så vis att det mäter det avsedda hos 
specifika klientgrupper. Nyttan av bedömnings- och uppföljningsarbetet är att det vid rätt 
tillämpning kan spara tid och användas som ett kompletterande beslutsunderlag (Jergeby, 
2005, s. 29). I en studie på uppdrag av Socialstyrelsen (2004) framkommer även att en fördel 
kan vara att klienten får en tydligare inblick i sin situation. En nackdel med standardiserade 
formulär skulle kunna vara att frågor som inte berör det aktuella problemet riskerar att 
inkräkta på klientens personliga integritet (Socialstyrelsen, 2004, s. 8). Ytterligare problem 
med självskattningsinstrument är att resultaten kan påverkas av hur klienten mår den dagen 
formuläret besvaras. Ett sätt att hantera problemet kan vara att klienten besvarar formuläret 
utifrån hur den mått den senaste tiden samt att mätningar görs vid upprepade tillfällen. En risk 
med självskattningsformulär kan även vara att klienten svarar utifrån vad denne tror är socialt 
önskvärt (Jergeby, 2005, s. 31). Inom socialt arbete finns det internationellt ett stort antal 
beprövade varianter av bedömningsformulär. Att översätta ett sådant instrument kan innebära 
vissa svårigheter, dels när det gäller att anpassa det till svenska förhållanden, dels kan det 
uppstå språkmässiga hinder (Socialstyrelsen, 2004, s. 49-50; Jergeby, 2005, 31).  
 
Implementering 
Det primära syftet med att implementera nya metoder och arbetssätt inom olika verksamheter 
är att förenkla och förbättra arbetet. En viktig förutsättning för implementeringen är att det 
tydligt framgår varför metoden ska implementeras, på vilket sätt den ska tillämpas och vad 
målet med användningen är (Engström & Armelius, 2005, s. 29). Lundefors Oscarsson (2004, 
s. 38-56) har undersökt implementeringen av strukturerad behandlingsplanering utifrån ASI 
och Monitoring Area and Phase System (MAPS) på en institution där klienterna placerats 
enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I studien framkom att ett 
antal olika faktorer underlättade implementeringen av manualerna, till exempel upplevde 
personalen på institutionen att de hade fått bra och tillräcklig information och utbildning om 
ASI och MAPS. Positiva reaktioner från klienterna visade sig också påverka 
implementeringen i gynnsam riktning, liksom förekomsten av goda förutsättningar för att 
arbeta med ASI och MAPS. Av resultatet framkom även att det fanns faktorer som hindrade 
implementeringen. Brist på tid framfördes till exempel som en sådan faktor då personal även 
behövde utföra andra arbetsuppgifter. Hög personalomsättning ansågs också vara ett hinder 
för implementeringen.  Resultatet från studien visar även att personalen upplever ASI och 
MAPS som bra arbetsinstrument som bidrar till en struktur i behandlingsarbetet. Däremot 
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framgick att arbetet med att använda kunskapen från ASI och MAPS i det dagliga 
behandlingsarbetet är i behov av utveckling.     
    Engström och Armelius (2005, s. 31-35) har studerat implementeringen av ASI för de som 
har genomgått ASI-utbildning i Sverige, där i bland representanter för socialtjänsten, 
behandlingsverksamheter och kriminalvården. Resultatet visar att information som 
framkommer från ASI i huvudsak utgör underlag för utredningar, bedömningsunderlag, 
diskussioner i klientarbetet, beslut om behandling samt för att studera förändringar hos 
klienten. Dessutom används materialet för forskning och utvärdering dock främst inom 
verksamheter som bedriver behandling. Av resultatet framkommer även ett antal olika 
faktorer som skulle underlätta genomförandet av ASI-intervjuerna. Mer tid och mer 
kunskaper om ASI samt att på ett bättre sätt kunna tillämpa den data som framkommer visade 
sig vara faktorer som i första hand skulle underlätta genomförandet. Det framgick också att en 
bättre organisation, samt mer intresserade kollegor skulle förenkla arbetet med ASI-
intervjuerna.  
 
Behandlingens villkor 
 
Delaktighet 
I en undersökning, utförd av Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Skånes län (2004), har 
sammanlagt 73 barn och ungdomar i åldrarna 11-18 år som bor på HVB-hem eller på 
särskilda ungdomshem besvarat ett formulär i syfte att ta reda på hur de upplever att de får 
komma till tals. Frågorna berör placeringsbeslutet, situationen på ungdomshemmet, kontakten 
med familj, närstående och socialsekreterare samt den unges fritidsaktiviteter. Flertalet av 
ungdomarna uppger att de är motiverade till att bo på ungdomshemmet och att de har insikt i 
varför de är placerade. Det framkommer dock av resultatet att många av ungdomarna 
upplever att de inte blir lyssnade på eller att personal sällan frågar dem om deras åsikter. 
Ungdomarna uttrycker även att de har liten möjlighet att påverka sin situation och att de sällan 
är delaktiga när ett beslut om ungdomen fattas (Barnombudsmannen, 2004, s. 7). Det är av 
stor vikt att barn och ungdomar som är placerade på institution är delaktiga i 
behandlingsarbetet samt upplever att de har möjlighet att påverka den egna situationen och 
vården (Barnombudsmannen, 2003, s. 88).  
    Hermodsson och Hansson (2005, s. 9, 27-85) har i en studie intervjuat ungdomar på 
särskilda ungdomshem i syfte att öka kunskapen kring hur ungdomarna upplever att de är 
delaktiga i sin vård och behandling. Till en början beskriver ett stort antal ungdomar att de 
hade liten möjlighet att påverka placeringsbeslutet då de inte ansåg att någon tog hänsyn till 
deras åsikter. Vidare framkommer det i studien att över hälften av ungdomarna inte ansåg att 
det var en bra åtgärd att placera dem på institution men att ungdomarna fått en något mer 
positiv inställning i och med att de har varit där en tid. Det finns ungdomar som nämner att de 
kan se att de har förändrats och att placeringen varit en bra åtgärd för dem trots att de varit 
negativa till placeringen från början. Det finns delade meningar hos ungdomarna om huruvida 
de anser sig komma till tals på institutionen, då vissa hävdar att de kommer till tals i stor 
utsträckning medan andra anser att de inte kommer till tals i lika stor utsträckning. En aspekt 
som är av vikt för om ungdomarna känner att de kommer till tals och är delaktiga i 
behandlingen är hur kontakten och inställningen till personalen ser ut. Många av ungdomarna 
ser sig inte som delaktiga i sin behandling och upplever att det är meningslöst att säga något 
till personalen då de uttrycker att personalen inte bryr sig om vad de säger. Till detta kan 
nämnas att ett stort antal ungdomarna anser att de inte kan påverka sin situation även om de 
kommer till tals då det inte finns någon som lyssnar. Något som framkommer som viktigt hos 
majoriteten av ungdomarna är möjligheten att påverka sin egen behandling och att personalen 
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lyssnar på dem. Förutsättningar för att göra ungdomarna delaktiga i sin behandling är att 
ungdomarna kontinuerligt informeras om sin situation och att ungdomarna får vetskap om vad 
de kan påverka. Tillfällen då ungdomarna har möjlighet att påverka kan vara vid samtal om 
behandling och vid behandlingsplanering. Dock upplever ungdomarna att dessa tillfällen inte 
förekommer alltför ofta och hälften av ungdomarna uppger att dessa samtal äger rum mer 
sällan än varannan månad eller aldrig. En grundläggande förutsättning för att ungdomarna ska 
kunna vara delaktiga i sin behandling är att de har insikt i sin problematik samt att de vill ha 
hjälp. Något som ytterligare kan påverka ungdomarnas delaktighet är regler inom 
institutionen. Dessa regler kan både hindra och stödja inflytandet men acceptansen för dessa 
regler är hög hos ungdomarna då de exempelvis skapar ordning och trygghet.    
   Currie (2003) har intervjuat ungdomar med missbruksproblematik på en institution i USA. I 
studien framkommer det att faktorer som ungdomarna anser vara till hjälp i sin behandling är 
vikten av struktur och trygghet. De flesta ungdomar såg inte regler som något negativt vilket 
kan bero på att de är i behov av struktur då ungdomarna ofta kommer från en miljö med brist 
på struktur (Currie, 2003, s. 833, 850, 860). Sholtes och Van der Ploegs (2000) longitudinella 
studie av ungdomar på institution i Holland har visat att struktur är en viktig komponent i 
behandlingsmiljön för att möjliggöra beteendeförändringar hos ungdomarna. Dessa 
beteendeförändringar uppstår lättast om strukturen ges i lagom mängd (Sholte & Van der 
Ploeg, 2000, s. 129, 145-146).   
 
Faktorer som påverkar ungdomars behandlingsengagemang 
Det finns två viktiga faktorer som påverkar hur troligt det är att en individ beter sig på ett visst 
sätt i en viss situation. Den ena faktorn, förväntan, handlar om vilka konsekvenser som 
individen tror kommer att uppstå av ett visst beteende. Förstärkning är den andra faktorn och 
relaterar till vilket värde individen tillskriver det förväntade beteendet (Rotter, 1954, ref. i 
Passer & Smith, 2007, s. 468). Marks (1998, s. 251-252) refererar till Rotter (1966) som 
utifrån dessa två faktorer myntade begreppet ”locus of control” . Begreppet handlar om 
huruvida en individ tror att det egna beteendet påverkar händelser i livet, och delas in i intern 
och extern locus of control. Med intern locus of control menas att en individ anser att det är 
det egna beteendet som styr vad som händer, i motsats till de som har extern locus of control 
som tror att det som inträffar sker på grund av ödet, tur eller andra människor. Benägenheten 
till förändring är större hos de individer med intern locus of control då de tror att de har 
förmåga att påverka sin egen situation. Detta till skillnad från de med extern locus of control 
som inte anser att förändringar i det egna beteendet kan påverka händelseförloppet. Individer 
med intern locus of control kan därmed vara mer motiverade till att arbeta med sina problem 
eftersom de ser sig själva som ansvariga för att en förändring ska ske (Marks, 1998, s. 256).  
    För att kunna bedöma i vilken grad ungdomar är mottagliga för behandling kan begreppet 
locus of control tillämpas. Internt locus of control hos ungdomar är relaterat till större 
behandlingsengagemang och positiva behandlingsutfall. Om locus of control förändras från 
extern till intern hos en ungdom i behandling kan detta vara ett tecken på att behandlingen är 
effektiv. Sker det dock ingen förändring eller om intern locus of control övergår till extern 
kan det tyda på att behandlingen inte ger effekt. Med utgångspunkt i detta är det av vikt att 
bedöma ungdomarnas locus of control innan behandlingsinsatsen påbörjas för att dels kunna 
avgöra om ungdomarna är motiverade till behandling, dels om ungdomarnas locus of control 
förändrats under behandlingstiden (Page & Scalora, 2004, s. 523-528). En viktig aspekt när 
det gäller att bedöma insatsers effekt är att ha i åtanke huruvida effekten beror på insatsen i 
sig eller på externa faktorer som inte berör behandlingen, så som till exempel personlig 
mognad (Soydan & Vinnerljung, 2002, s. 161- 162). Scholte och Van der Ploeg (2000, s. 144) 
jämförde den emotionella utvecklingen hos de ungdomar som fullgjort sin behandling med de 
ungdomar som avbrutit sin behandling. Det framkommer att de ungdomar som fullgjort sin 
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behandling uppvisade positiva förändringar vilket även de ungdomar som avbrutit sin 
behandling gjorde. Resultatet tyder på att det inte behöver vara behandlingen i sig som 
föranlett denna förändring utan snarare att ungdomarna har mognat över tid.                 
    Englebrecht, Peterson, Scherer och Naccarato (2007, s. 466-483) har genom djupintervjuer 
och enkätundersökningar undersökt huruvida ungdomar på behandlingshem i USA tillskriver 
ansvaret för sitt beteende på sig själv eller omgivningen och vilken inverkan detta har på 
ungdomarnas inställning till behandlingen. Vidare analyseras dessa faktorer för att undersöka 
hur engagerade ungdomarna är i behandlingen. Syftet med studien är att undersöka om en 
viktig faktor för att vara redo för förändring och uppnå behandlingsengagemang är att 
tillskriva sig själv ansvaret för placeringen och om ungdomar som inte tillskriver sig ansvaret 
är redo att förändras. I studien identifierades fyra olika grupper bland respondenterna. I den 
första gruppen tillskriver ungdomarna sig själva ansvaret för de beteenden som ledde till 
placeringen. Vidare anser de att de är placerade av en bra anledning och tror att behandlingen 
kommer att hjälpa dem. Även den andra gruppen anser sig som ansvarig för sitt beteende men 
tycker inte att anledningen till placeringen är motiverad eller att behandlingen har något att 
erbjuda dem. Ungdomarna i grupp tre håller omgivningen ansvarig för placeringen men tror 
att den är bra för dem. Den sista gruppen anser också att de beteenden som ledde till 
placeringen berodde på omgivningen, och de tror inte att placeringen kommer att göra någon 
nytta för dem. Ungdomar som således har accepterat ansvaret för sina handlingar och tror att 
behandlingen kan hjälpa dem har högre grad av behandlingsengagemang. Att ungdomen 
tillskriver ansvaret på sig själv är en viktig faktor för att nå behandlingsengagemang. Det 
framkommer dock att en viktigare faktor för att nå engagemang i behandlingen är att 
ungdomarna har tilltro till behandlingen. Även om ungdomarna inte såg sig själva som 
ansvariga för de handlingar som ledde till placeringen kan de ändå vara redo att förändras. 
Grupp ett och grupp tre är mer redo att förändras och har större engagemang i 
behandlingsprocessen än grupp två och fyra. Enligt Englebrecht m.fl. (2007) kan detta bero på 
att de som tror på behandlingen har större förmåga att ta den till sig och därmed förändras. Att 
ungdomarna är engagerade i behandlingen är således en viktig komponent för de ska uppnå en 
lyckad beteendeförändring.  
    Även Henriksen, Degner och Kullberg (2007, s. 1-18) visar att det finns olika grupperingar 
av ungdomar i behandling. I studien har de intervjuat 46 ungdomar, som är placerade på SiS 
institutioner i Sverige, tre gånger med ett års mellanrum. Detta för att bland annat utifrån ett 
feministiskt perspektiv undersöka flickor och pojkars upplevelser av sin problematik, sin 
motivation för att ta emot hjälp och om deras behov blir tillgodosedda av behandlingen. 
Studien belyser till exempel vikten av att ungdomarna har en motivation till förändring inifrån 
sig själva och inte enbart utifrån då detta ökar chansen för en beteendeförändring. De tre 
grupperna som framkommer är grupp ett där ungdomarna beskriver både externaliserad och 
internaliserad problematik. Skillnader finns mellan könen då pojkarna till större grad har 
externaliserade problem så som kriminalitet och aggressionsutbrott. Denna grupp är även 
själva motiverad till att få hjälp och tycker att placeringen och behandlingen på institutionen 
har varit positivt för dem. Till exempel menar ungdomarna att personalen är öppna för och 
inriktade på deras problem. I grupp två framkommer även där externaliserade och 
internaliserade problem, men de internaliserade problemen framkommer mer tydlig så som till 
exempel relationsproblem och ångest. Ungdomarna är även medvetna om att de behöver 
hjälp, men de anser inte att behandlingen tillgodoser deras behov av hjälp. Detta beror till 
exempel på att de upplever att personalen inte har tid för att prata med dem och att de istället 
prioriterar att göra andra saker utan att involvera ungdomarna. Det framkommer också att det 
som ungdomen tycker ha hjälpt denna är att komma bort från sin tidigare miljö, inte själva 
behandlingen. Den tredje gruppen utgörs av ungdomar som inte har någon insikt i sin 
problematik, de är inte motiverade till behandling och de anser inte att behandlingen är till 
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någon hjälp. Vissa av dessa ungdomar refererar sin placering till ett straff istället för 
behandling.  
 
Metod 
 
Val av metod 
Enligt Marlow (2005, s. 13) är det en studies syfte och frågeställningar som styr valet av 
metod. Föreliggande studie syftar till att uppnå en ökad förståelse och kunskap om hur 
ungdomar och personal beskriver behandlingen och hur de upplever Y-OQ 2.0 SR, därav har 
en kvalitativ ansats använts. Holme & Solvang (1997, s. 92) beskriver att syftet med en 
kvalitativ metod är en djupare förståelse för det fenomen som studeras. Vidare framför Bell 
(1993, s. 13) att forskare som är intresserade av hur människor upplever sin värld använder en 
kvalitativ metod och målet är att uppnå insikt snarare än att framställa en statistisk analys. 
Kvalitativ metod handlar om att beskriva ett fenomens karaktär, innebörd och mening, snarare 
än att förklara det. Fenomenet bör således betraktas ur ett helhetsperspektiv (Widerberg, 2002, 
s. 15; Marlow, 2005, s. 10; Larsson, 2005, s. 92).  
    För att samla in kvalitativa data är intervjun det vanligaste tillvägagångssättet. Intervjun 
används för att samla in information som ligger så nära individens erfarenhet som möjligt och 
ger tillgång till djupgående och detaljerad information (Marlow, 2005, s. 169; Bryman, 2004, 
s. 320). Med utgångspunkt i författarnas strävan att uppnå en nyanserad bild av 
respondenternas beskrivning av behandlingen och Y-OQ 2.0 SR ansågs den kvalitativa 
intervjun vara en lämplig datainsamlingsmetod. 
 
Litteraturanskaffning  
Anskaffning av litteratur har skett genom sökning i Örebro universitetsbiblioteks lokala 
katalog Voyager samt i Sveriges universitets gemensamma katalog LIBRIS. Sökord som 
använts i dessa kataloger är; utvärdering; behandling och institutionsbehandling. Sökning har 
även skett via hemsidorna för Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen, och följande 
sökord har använts: behandlingsintegritet; delaktighet; mätinstrument; standardiserade 
instrument; ASI och ADAD. Utländska artiklar har sökts via databaserna PsycInfo, Social 
Services Abstract och Elin@Örebro med följande sökord: treatment; residential treatment; 
treatment outcome; treatment integrity; implication; youth; adolescents; juvenile; measures; 
ADAD; Y-OQ; Youth outcome questionnaire; OQmeasures; self report; attitude; evidence-
based samt locus of control. Ytterligare sökning har skett via sökmotorn Google Scholar med 
de sökord som nämnts ovan.  Information har även hämtats via hemsidan för OQmeasures. 
Utifrån den litteratur som hittats har ytterligare litteratur sökts genom att studera referenslistor 
vilket har genererat i fler relevanta källor, Andreassen (2003) är ett sådant exempel. Vid 
söktillfällena har sökorden kombinerats vilket har genererat i en mängd olika träffar, varav en 
liten del har ansetts som relevant för studien. Vid val av litteratur har förstahandskällor 
använts i möjligaste mån.   
 
Urval av respondenter 
Då studien har genomförts på uppdrag av Örebro universitet i samarbete med Örebro kommun 
gjordes ett ändamålsenligt urval. Genom att forskaren fastställer kriterier styrs valet av 
respondenter, vilket gör att urvalet blir ändamålsenligt (Marlow, 2005, s. 144). Det kriteriet 
som bedömts som relevant är att ungdomarna på de olika verksamheterna ska ha fyllt i Y-OQ 
2.0 SR under minst tre månader, detta för att de ska ha hunnit bilda sig en uppfattning om 
instrumentet. Författarna har framfört kriteriet till föreståndarna på respektive verksamhet 
som i sin tur har valt ut respondenter som uppfyller kriteriet. En svårighet med detta kan 
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tänkas vara att ungdomarna känner att de måste delta. Vidare tillfrågades personal som har 
erfarenhet av att arbeta med instrumentet på respektive verksamhet. 
    Holme och Solvang (1997, s. 192) påpekar att det är eftersträvansvärt att undersökningens 
bortfall minimeras. Det finns dock alltid ett visst bortfall beroende på att personer exempelvis 
har vägrat att delta. Tanken med denna studie var från början att intervjua enbart ungdomar på 
två olika behandlingsverksamheter. Ganska snart upptäcktes att det inte fanns tillräckligt 
många ungdomar i verksamheterna som stämde överens med kriteriet, tre månaders erfarenhet 
av Y-OQ 2.0 SR, eller som ville medverka. På grund av detta beslutades att även personal 
från verksamheterna skulle intervjuas vilket medförde att studiens syfte förändrades något. 
Intervjutillfällen bokades med ungdomar och personal inom respektive verksamheter men 
under studiens gång valde en av ungdomarna att inte delta. Två intervjuer fick även bokas om 
då ungdomarna i fråga inte var tillgängliga men ville delta vid annat tillfälle.  En av dessa 
intervjuer kunde inte genomföras då ungdomen inte var på plats. För att få ett jämnare antal 
ungdomar och personal kontaktades ytterligare en verksamhet och en intervju med en ungdom 
som visade sig uppfylla kriteriet bokades in.     
 
Konstruktion av intervjuguide 
En kvalitativ intervju kan utföras på olika sätt och kan till exempel vara strukturerad eller 
semistrukturerad. Under en semistrukturerad intervju har forskaren en intervjumall med 
ämnen som ska beröras men i vilken ordningsföljd dessa ämnen ska bearbetas är inte bestämt. 
Forskaren ges även möjlighet till att ställa följdfrågor utöver de frågor som finns i 
intervjumallen. Denna sorts intervju möjliggör således flexibilitet under intervjun (Marlow, 
2005, s. 167; Bryman, 2004, s. 320-321). Författarna vill uppge en nyanserad bild av 
ungdomarnas och personalens beskrivning av Y-OQ 2.0 SR och har därför valt 
semistrukturerade intervjuer där utrymme finns att ställa kompletterande frågor till de redan 
existerande. 
    En intervjuguide bör ta upp olika typer av frågor för att få en omfattande bild av det som 
ska studeras. Frågorna ska helst vara korta och enkla och syfta till att få beskrivningar av 
fenomen, vilket innebär att ledande frågor ska uteslutas. Det språk som används ska vara 
anpassat till målgruppen och akademiskt tal och skrift ska i möjligaste mån undvikas 
(Bryman, 2004, s. 324-326). Vid konstruktion av frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1 och 2) 
har författarna inhämtat inspiration från litteratur, främst från Andreassen (2003) som berör 
institutionsvård av ungdomar, vilket har genererat i frågor om behandling. Vissa frågor i 
intervjuguiden har konstruerats med hjälp av delskalorna i Y-OQ 2.0 SR manualen för att på 
så vis kunna få insyn i ungdomarnas mående och eventuella förändringar under 
placeringstiden. Till exempel har delskalan interpersonella relationer genererat i frågor som 
”upplever du att det finns konflikter mellan dig och vuxna?” och ”Kan du berätta hur du 
reagerar om vuxna sätter regler för dig?”. På liknande sätt har delskalan allmän 
beteendefunktion/dysfunktion genererat i frågor som ”upplever du dig koncentrerad när du 
utför en arbetsuppgift?” och ”hur tålmodig är du när du utför en arbetsuppgift?”. Frågan 
”tycker du att det finns skäl till att du är här?” är formulerad utifrån Englebrecht, Peterson, 
Scherer och Naccarato (2007) och Henriksen, Degner och Kullberg (2007).  
 
Intervjugenomförande 
Inför en intervju bör intervjuaren vara insatt i ämnet, snabbt kunna fatta beslut rörande 
intervjuns fortsättning samt vara öppen för respondentens sätt att uttrycka sig. Det bästa sättet 
att tillägna sig dessa kunskaper är genom praktiska erfarenheter då intervjupersonens 
självförtroende stärks. Genom pilotintervjuer då intervjuer genomförs på testpersoner före 
projektintervjuerna kan praktisk erfarenhet nås (Kvale, 1997, s. 136 -137). En av författarna 
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provade intervjuguiden genom att intervjua den ena av studiens handledare. Den andra 
handledaren och de övriga författarna fungerade som observatörer.  
    Bryman (2004) skriver att intervjun ska äga rum i ett lugnt rum för att minska störande 
moment och för att ljudinspelningen ska bli så bra som möjligt. Intervjuaren ska inför 
intervjuerna vara förberedd genom att ha läst på intervjumallen (Bryman, 2004, s. 325). Det är 
intervjuarens uppgift att kunna motivera respondenten till att ge en innehållsrik intervju då 
vissa personer kan vara svårare att intervjua än andra (Kvale, 1997, s. 136). Sammanlagt 
genomfördes nio intervjuer, fyra med ungdomar och fem med personal. En av författarna var 
ansvarig för genomförandet av ungdomsintervjuerna och en annan författare för 
personalintervjuerna. Samtliga intervjuer utfördes i separata rum inom respektive verksamhet 
och intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. Inför varje intervju informerades 
respondenterna både muntligt och skriftligt om syftet med uppsatsen och om hur 
informationen som framkommer i intervjuerna kommer att användas. Respondenterna delgavs 
även vilka rättigheter de har som deltagare i undersökningen. Respondenterna fick även ge sitt 
samtycke till deltagandet (se bilaga 3 och 4). 
 
Databearbetning och analys 
Den data som framkom från intervjuerna har transkriberats så ordagrant som möjligt 
omgående efter intervjutillfällena vilket innebär att materialet har ändrats från en form till en 
annan. I detta fall från diktafoninspelning till utskriven intervju (Kvale, 1997, s. 152). 
Samtliga författare har varit delaktiga i arbetet med att transkribera materialet i syfte att göra 
denna process så effektiv som möjligt. Att transkribera intervjumaterialet skapar enligt 
Bryman (2004) goda förutsättningar för den kommande analysen (Bryman, 2004, s. 325). 
Studiens analys påbörjades genom att författarna noggrant läste igenom de utskrivna 
intervjuerna för att på så vis uppnå en helhetsbild av resultatet (Marlow, 2005, s. 218). En av 
de vanligaste formerna av intervjuanalys är enligt Kvale (1997) att tillämpa en växelverkan 
mellan olika analystekniker, någonting som benämns ad hoc (Kvale, 1997, s. 184). För att 
bearbeta materialet har således både meningskoncentrering och meningskategorisering 
använts. Meningskoncentrering innebär att det väsentliga i intervjupersonernas uttalanden 
koncentreras till mer kortfattade utsagor. Att använda meningskategorisering innebär att 
materialet ordnas under kategorier som kan ha arbetats fram i förväg (Kvale, 1997, s. 174). 
Studiens intervjuguide består av ett antal teman som författarna har valt att använda som 
kategorier. Materialet från intervjuerna med ungdomarna och personalen har organiserats 
under dessa teman. Vissa teman har brutits ner ytterligare för att förtydliga dess innebörd. De 
teman som är aktuella i resultat och analysavsnittet är följande: behandlingens 
förutsättningar; handhavandet av Y-OQ 2.0 SR samt resultatets överrensstämmelse med 
ungdomarnas mående. Samtliga teman har arbetats fram med utgångspunkt i studiens syfte 
och utifrån det insamlade materialet samt från forskning som utgör underlag för studien. En 
del data från intervjuerna har redovisats i citatform och vissa citat har omarbetats för att öka 
läsbarheten samt för att avpersonifiera respondenterna. De delar av materialet som inte ansetts 
relevant i relation till de olika temana har sorterats bort. Enligt Kvale (1997, s. 171) är det 
viktigt att bedöma vilka delar av materialet som är relevant med utgångspunkt i studiens syfte.  
 
Bearbetning och redovisning av Y-OQ 2.0 SR resultatet 
Vid intervjutillfällena samlades ungdomsrespondenternas resultat från Y-OQ 2.0 SR in efter 
samtycke från ungdomarna (se bilaga 3). Värdena fördes in i diagramverktyget i Microsoft 
Word och genom detta skapades ett diagram för varje ungdom. Diagrammen har 
avidentifierats för att inte kunna härledas till varje ungdomsrespondent.  
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Vanligtvis karaktäriseras hög reliabilitet av att samma eller snarlika resultat framkommer av 
oberoende mätningar. Då kvalitativa studier syftar till att undersöka en social kontext uppstår 
svårigheter med detta då det är omöjligt att återskapa en sådan kontext (Bryman, 2004, s. 
273). I en kvalitativ studie undersöks däremot reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, 
genom att studiens tillvägagångssätt granskas (Holme & Solvang, 1997, s.163). Faktorer som 
påverkar studiens reliabilitet kan härledas till intervjuerna samt analysgenomförandet. Marlow 
(2005, s. 188) poängterar att det är viktigt att undersöka eventuella felkällor som kan påverka 
reliabiliteten i studien. En felkälla som kan uppstå är att olika personer kan tolka en fråga på 
skilda sätt (Marlow 2005, s. 188). Det går dock inte att uttala sig om huruvida respondenterna 
har uppfattat frågorna likvärdigt. Frågorna i intervjuguiden bör inte vara ledande då en 
objektiv förståelse av det som studeras eftersträvas (Kvale, 1997, s. 213). För att stärka 
studiens reliabilitet har en pilotintervju genomförts i syfte att testa och förbättra 
intervjufrågorna, för att exempelvis undvika misstolkningar och ledande frågor. Vid 
intervjutillfällena framkom vissa oklarheter gällande frågornas innebörd och vid eventuella 
förtydligande av frågorna förhöll sig intervjuaren så objektiv som möjligt. Kvale (1997, s. 
188) förespråkar att flera forskare ska medverka vid analysen av resultatet för att på så sätt 
undvika en subjektiv bedömning av materialet. Samtliga författare var delaktiga när analysen 
av resultatet genomfördes och skilda tolkningar har således diskuterats, vilket bör stärka 
studiens reliabilitet.    
    Validitet beskriver om en studie mäter det som den avser att mäta (Marlow, 2005, s. 191). I 
kvalitativ forskning relateras validitet till i vilken mån läsaren lyckas skapa sig en klar bild av 
det fenomen som studeras utifrån de beskrivningar och analyser som presenteras. 
Informationsrika beskrivningar av det studerade fenomenet kan således ses som en 
förutsättning för god validitet (Larsson, 2005, s. 116-117). Enligt Holme och Solvang (1997, 
s. 94) kan den relation som uppstår mellan intervjuaren och respondenterna under intervjun 
påverka validiteten i negativ riktning. Respondenterna kan svara och bete sig på ett sådant sätt 
som de antar att forskaren vill, vilket inte medför en korrekt återgivning av sanningen. Kvale 
(1997) likställer validitet med en kvalitetsgranskning som sker kontinuerligt under studiens 
gång. Validiteten styrs av forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera 
materialet (Kvale, 1997, s. 213). Författarna har genom studiens gång kontinuerligt fört 
diskussioner om studiens resultat och de olika tolkningar som framkommit och ställt dessa i 
relation till den forskning och teori som anger grund för studien. Forskarens utbildning och 
erfarenheter kan skapa fördomar och en förförståelse inför det som ska studeras, vilket kan 
leda till missvisande tolkningar (Holme & Solvang, 1997, s. 95). Samtliga författare har 
tidigare erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar vilket kan tänkas vara både positivt 
och negativt för studiens utgång. Det positiva kan vara att författarna har lättare att förstå den 
kontext som respondenterna representerar, detta kan likväl ha en negativ inverkan på studien 
då författarnas tankesätt kan vara begränsat. Med tanke på de diskussioner som har förts kring 
tolkningarna av resultatet kan en eventuell påverkan från förförståelsen minimerats, vilket bör 
stärka studiens validitet.                
    Resultatet från studier som bygger på ett ändamålsenligt urval är enligt Kvale (1997) inte 
möjligt att generalisera. Detta var heller inte tanken med studien då den snarare syftar till att 
uppnå en djupgående förståelse för den behandling som bedrivs inom de olika 
verksamheterna och för hur Y-OQ 2.0 SR tillämpas i denna kontext. Däremot kan studier som 
dessa leda till värdefull kunskap inom området (Kvale, 1997, s. 210).   
 
Etik och metoddiskussion 
I studien har ett antal olika forskningsetiska principer beaktats. Informationskravet innebär att 
deltagarna i en undersökning ska upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de kan 



 
 

18 

avbryta sin medverkan när som helst. Dessutom ska deltagarna informeras om studiens syfte 
och att de insamlade uppgifterna inte kommer att användas till något annat ändamål än 
studien. Det är även lämpligt att informera om var forskningsresultatet kommer att publiceras. 
Respondenterna i en undersökning har rätt att bestämma över sin egen medverkan varför 
forskaren bör inhämta samtycke från samtliga deltagare. Detta i enlighet med 
samtyckeskravet som vidare innefattar att den enskilda deltagaren har rätt att avbryta sin 
medverkan utan att negativa konsekvenser uppkommer. Med konfidentialitetskravet menas att 
personuppgifter och information som framkommer om deltagarna ska behandlas med 
försiktighet och förvaras utom räckhåll från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-12). 
Marlow (2005) menar att konfidentialitet inte kan likställas med anonymitet eftersom 
forskaren vet vem respondenten är (Marlow, 2005, s. 195-196). Sekretess ska så långt som 
möjligt eftersträvas och deltagarna i undersökningen bör avidentifieras. Den information som 
framkommer från respondenter får inte användas utöver syftet med forskningen 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 13-14). Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 15) ska de som berörs av 
undersökningen även få möjlighet att ta del av resultatet. Vid intervjutillfällena fick 
respondenterna ta del av ett brev där de fick information om studien och villkoren för deras 
deltagande. Genom sin underskrift fick de lämna sitt samtycke till sin medverkan (Se bilaga 3 
& 4). Även muntlig information gavs vid intervjuerna. Det inspelade materialet kommer att 
förstöras vid uppsatsens färdigställande. Uppsatsen kommer även skickas till de olika 
verksamheterna så att respondenterna får möjlighet att ta del av resultatet. 
    Valet av kvalitativ metod har ansetts fruktbart i relation till studiens syfte då det har 
medfört en djupgående kunskap om det fenomen som studerats. Det hade dock varit till gagn 
för studien med ett större urval respondenter då detta skulle ge starkare belägg för det som 
framkommit i resultatet. Vidare hade det även varit till fördel om samtliga respondenter 
representerade samma verksamhet, då detta möjliggör uttalanden om den specifika 
verksamheten. Inför transkriberingen delades materialet från intervjuerna upp mellan 
författarna vilket kan ha medfört olika tolkningar av hur transkriberingen skulle gå till. Det 
beslutades dock att intervjuerna skulle transkriberas ordagrant, vilket kan förbättra kvaliteten i 
utskriften (Kvale, 1997, s. 150). Trots att beslut togs om att intervjuerna skulle transkriberas 
ordagrant är det ingen garanti för att detta utförts enhetligt, då det kan finnas olika 
uppfattningar om hur noggrant detta ska ske.        
        
Resultat och analys  
Nedan kommer resultatet att presenteras utifrån olika teman med tillhörande underrubriker. 
Temana utgår från studiens syfte samt genom bearbetning av den information som 
framkommit från respondenterna. Resultatet redovisas i berättande form och citat kommer att 
användas i syfte att illustrera generella och avvikande uppfattningar. I vissa fall har citaten 
bearbetats genom att enstaka ord har ersatts eller tagits bort för att öka läsbarheten. I de fall 
där citaten kan identifiera respondenten har delar av citaten tagits bort.  Analysen sker genom 
att fortlöpande redovisa och integrera resultatet med teori och forskning. Respondenterna i 
personalgruppen kommer att benämnas som P1-P5 och ungdomsrespondenterna som U1-U4.  
 
Beskrivning av respondenter 
Respondenterna i personalgruppen arbetar inom verksamhet A och B. Denna respondentgrupp 
utgörs av fyra kvinnor och en man. Två av dessa är utbildade socialpedagoger, två är 
utbildade socionomer och en saknar akademisk utbildning. Samtlig personal har varit med på 
utbildningsdagar om Y-OQ 2.0 SR. Utbildningen har främst bestått av föreläsningar men 
verksamheterna får även extern handledning i tillämpandet av Y-OQ 2.0 SR från Örebro 
universitet.  
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    Respondenterna i ungdomsgruppen är aktuella inom verksamheterna A, B och C. Gruppen 
består av tre flickor och en pojke i åldersspannet 15-19 år. Ungdomarna har varit placerade i 
verksamheterna från cirka ett halvår upp till två år. En av respondenterna bor sedan en tid 
tillbaka i egen lägenhet men är fortfarande inskriven i verksamheten. Samtliga respondenter 
har fyllt i Y-OQ 2.0 SR i minst tre månader.   
 
Behandlingens förutsättningar 
 
Bakomliggande faktorer till placeringen 
Innan placeringen inom respektive verksamhet har ungdomsrespondenterna varit föremål för 
olika insatser till exempel behandlingshem, utredningshem eller familjehem. Ungdomarna 
berättar om sin problematik i form av aggressivitet, missbruk och självskadebeteende. 
Sammanfattningsvis beskriver ungdomarna sina liv innan placeringen i termer av kaos och 
katastrof vilket illustreras av följande citat: 
 

Jag var typ ute när jag ville, gjorde vad jag ville, sov borta hos vem som helst och umgicks med fel 
människor (U2). 
 
Jag rymde hemifrån hela tiden, jag drack, jag brydde mig inte om någon annan än mig själv (U1).  
 

Personalrespondenterna beskriver att ungdomarna som är aktuella på de olika verksamheterna 
har varierande problematik som uttrycks i form av socialt avvikande beteende, så som bland 
annat aggressionsproblem, kriminalitet, missbruk, våldsbrott, självskadebeteende och sociala 
fobier. En verksamhet ser dock ungdomarnas problematik som symptom på ett dåligt mående 
oavsett hur detta uttrycks.    
 
Utgångspunkter i behandlingen  
I den ena verksamheten uttrycker personalen att behandlingen ska ge ungdomarna möjlighet 
att förstå varför de mår som de mår. Förhoppningen är att ungdomarna i slutet av 
behandlingen ska kunna inse att deras mående och sätt att vara kan bero på deras tidigare 
erfarenheter. Ungdomarna ska efter behandlingen kunna acceptera sina förutsättningar och på 
så sätt hantera sin vardag. Personalrespondenterna anser att ett steg i riktning mot att lära sig 
hantera sin vardag är att ungdomarna ska kunna ta bättre beslut och göra klokare val. Ett sätt 
att nå dit är att ungdomarna ska lära sig att be om hjälp och ta emot den hjälp som erbjuds. I 
den andra verksamheten lägger personalen stor vikt vid att ungdomarna ska bli mer 
självständiga genom att utveckla sociala färdigheter, moral och känslokontroll. Följande citat 
beskriver hur behandlingen ska bidra till detta: 

 
Det blir en slags utbildning för ungdomarna, en förberedelse för att de ska klara sig och samspela 
med andra människor (P4) 

 
Ungdomarna framför olika målsättningar med behandlingen, de vill exempelvis förbättra sitt 
mående och lära sig stå emot gamla kontakter.    
    Vikten av struktur i behandlingen är ett återkommande begrepp som nämns av 
personalrespondenterna vilket också omnämns som betydelsefulla faktorer i 
behandlingsforskning. Sholte och Van der Ploeg (2000) poängterar att struktur är en viktig 
komponent för att uppnå förändringar hos ungdomar i behandling. Personalrespondenterna i 
båda verksamheterna anser att yttre struktur är en förutsättning för att ungdomarna ska kunna 
arbeta med sin problematik. Ett sätt att upprätthålla strukturen är genom en uppsättning olika 
regler och fasta tider under dygnet. En respondent belyser varför strukturen är av betydelse: 
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Det är bra att det finns regler att förhålla sig till för att få en yttre värld som håller. För har man 
kaos här inne, som vi brukar säga, så är det skönt och det underlättar. Ska man kunna jobba med 
det måste det bli rätt hållet utanför (P3).    

 
En yttre struktur kan enligt personalen skapa förutsägbarhet som ger ungdomarna möjlighet 
att bygga upp tillit till sin miljö, vilket också uttrycks av ungdomsrespondenterna som 
beskriver att strukturen ger dem rutin och trygghet i sin vardag. Känslan av trygghet kan 
grunda sig i att ungdomarna har ett behov av struktur vilket Currie (2003) framför kan bero på 
att de tidigare har befunnit sig i en miljö där strukturen är bristfällig. Följande citat illustrerar 
hur en ungdomsrespondent upplever struktur:     

 
Jag känner ju själv att jag mår bättre om det är städat och fint för att jag har ju aldrig haft så när jag 
var liten, det har alltid varit stökigt (U4). 

Placeringens betydelse för ungdomarna 
Ungdomarna kan vid intervjutillfällena ange att de tycker att det finns skäl till varför de blev 
placerade, men det finns skillnader i deras åsikter om huruvida verksamheten har förmåga att 
tillgodose deras behov. Englebrecht m.fl. (2007) har i sin studie funnit en grupp ungdomar 
som anser att det finns skäl till att de är placerade och som tror att behandlingen kommer att 
hjälpa dem. Ytterligare en grupp som framkommer är ungdomar som anser att det finns skäl 
till placeringen, men som inte tror att behandlingen kommer att hjälpa dem. I likhet med dessa 
grupperingar anser två av ungdomsrespondenterna att det finns skäl till placeringen och att 
insatsen har hjälpt dem, och en annan respondent (U1) uttrycker att det finns anledning till att 
denne blev placerad men anser inte att verksamheten tillgodoser dennes behov. I enlighet med 
grupp tre i Englebrechts m.fl. (2007) studie där ungdomar inte ser några skäl till placeringen 
men tycker att behandlingen har hjälpt dem, berättar en ungdomsrespondent (U3) att denne 
vid den aktuella tidpunkten för beslut om insats inte kunde se några skäl till varför denne 
placerades, men beskriver i efterhand att det var en bra åtgärd:   
 

[…] hade jag inte kommit hit så kanske jag hade börjat missbruka igen (U3). 
 
Utifrån ungdomsrespondenternas tilltro till behandlingen kan deras engagemang variera och 
därigenom har de olika förutsättningar för att uppnå beteendeförändring. Detta eftersom 
Englebrecht m.fl. (2007) har funnit att tilltro till behandlingen är den viktigaste faktorn för 
behandlingsengagemang som vidare behövs för att uppnå beteendeförändring. Motivationen 
till behandlingen kan också påverkas av individens locus of control. Enligt Marks (1998) 
anser individer med externt locus of control att de egna handlingarna inte har betydelse för 
vad som sker utan det påverkas av exempelvis andra människor. Individen kan av den 
anledningen vara mindre mottaglig för och motiverad till behandling. En respondent uttrycker 
följande:  

 
Jag får inte hjälp av dem här utan jag får hjälp från annat håll, från mina bästa kompisar och min 
pojkvän. De hjälper mig sjukt mycket, de stöttar och säger till mig vad som är bra och dåligt (U1). 

 
Ovanstående citat kan tyda på ett externt locus of control hos ungdomen då respondenten 
fortfarande verkar utanförlägga ansvaret för händelseförlopp på andra människor.     

Ungdomarnas förståelse av behandlingsinnehållet 
Personalen ger en samstämmig bild över att det är svårt att avgöra hur mycket av 
behandlingsinnehållet som ungdomarna förstår. En svårighet för ungdomarna kan vara att se 
hur miljöterapi ska hjälpa dem då de enbart uppmärksammar det praktiska arbetet istället för 
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betydelsen av själva processen, det vill säga att påbörja, hålla kvar vid och avsluta en 
aktivitet. En personalrespondent beskriver hur vissa ungdomar ibland uppfattar miljöterapi: 
 

Vi jobbar gratis här, att snickra på en planka varje dag, vad ska det leda till? (P3).  
Personalrespondenterna uttrycker att det är deras ansvar att berätta för ungdomarna vad 
behandlingen innehåller och hur den ska hjälpa dem, trots detta kan ingen av ungdomarna 
tydligt förklara innehållet i verksamhetens behandling vilket tydliggörs genom följande citat: 
 

Vad då behandling, vad är det? (U2). 
 
Jag har sovplats, mat och tak över huvudet […] jag märker inte av att det är behandling här (U1). 

 
Två ungdomar kan dock förklara vad de anser att behandling är då de relaterar begreppet 
behandling till tolvstegsprogram som återfinns inom missbruksvården. Att 
ungdomsrespondenterna inte kan beskriva sin behandling skulle kunna bero på att de inte har 
fått tillräckligt med information om dess innehåll och därför inte är delaktiga. Hermodsson 
och Hansson (2005) nämner att information till ungdomen är en förutsättning för att vara 
delaktig i sin behandling, och av den anledningen kan bristen på information ha en negativ 
inverkan på ungdomarnas delaktighet. Englebrecht m.fl. (2007) pekar på att ungdomarna 
måste tro på behandlingen för att bli engagerade i densamme. En annan förklaring till att 
ungdomarna inte kan beskriva behandlingen skulle därför kunna vara att deras tilltro till 
insatsen är låg och att de på grund av det inte är engagerade när de får information om 
behandlingen.  
 
Handhavandet av Y-OQ 2.0 SR 
 
Syftet med instrumentet 
När personalen beskriver Y-OQ 2.0 SR på de olika verksamheterna framställs instrumentet 
som ett sätt att mäta ungdomarnas psykosociala funktionsnivå. Ungdomarnas funktionsnivå 
kan således ses som den primära utgångspunkten för behandlingen. Genom att se till hur 
ungdomarna fungerar i en social kontext ger det riktlinjer för hur behandlingen och insatserna 
ska anpassas till dem. Detta blir ett sätt att tillämpa evidensbaserad praktik då flera forskare 
beskriver att kärnan i evidensbaserad praktik är att utgå från klientens behov (Sackett m.fl., 
1997; Trinder & Reynolds, 2000; Slonsky & Gibbs, 2006). En annan betydelsefull och till och 
med avgörande del i evidensbaserad praktik är att med hjälp av olika behandlingsinstrument 
kunna påvisa och över tid utvärdera, vilka effekter en viss behandling har på en klient 
(Proctor & Rosen, 2006). I det här fallet kan Y-OQ 2.0 vara ett hjälpmedel för personalen att 
se vad behandlingen ger för resultat hos ungdomarna och hur behandlingen ska anpassas till 
varje enskild ungdom. Personalen betonar vikten av att utvärdera verksamheten för att veta 
vad de gör och om det hjälper ungdomarna och de uttrycker fördelen med att använda Y-OQ 
2.0 SR för detta ändamål. En respondent (P3) uttrycker att användningen av Y-OQ 2.0 SR 
även kan vara ett sätt att uppnå en kvalitetssäkring av verksamheten då instrumentet kan 
uppmärksamma personalen på när behandlingen inte längre har någon effekt på ungdomarna. 
Detta gör det i sin tur möjligt för personalen att överväga om behandlingen bör fortgå eller 
inte. I följande citat poängteras varför ovanstående resonemang är av betydelse.   
 

[…] Vi tar en viss del av deras liv och då måste de se att det händer något, eller så händer det inte 
något, men de måste se vad det är som har hänt i alla fall (P1).        

 
Syftet med att använda instrumentet förklaras för ungdomarna i samband med att de för första 
gången ska fylla i formuläret. Personalen beskriver dock syftet i mer övergripande termer så 
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som att instrumentet ska vara ett hjälpmedel för ungdomen att över tid kunna se hur denne 
förändrats i sin behandling. Ungdomsrespondenterna kan inte förklara varför de fyller i Y-OQ 
2.0 SR och detta illustreras genom en av ungdomarnas beskrivning.  
 

Jag har ingen aning om varför jag fyller i Y-OQ, för att man ska göra det, de vill se hur vi mår 
kanske (U3).    

    
Utförande 
Ungdomarna inom samtliga verksamheter fyller i Y-OQ 2.0 SR varannan vecka i början av 
sin placering och sedan var tredje vecka. Två av ungdomsrespondenterna tycker att det är bra 
att fylla i Y-OQ 2.0 SR var tredje vecka vilket motsägs av de övriga två som anser att det är 
för ofta mellan gångerna. När ungdomarna fyller i formuläret medverkar oftast personalen 
som stöd ifall de behöver hjälp med att exempelvis förstå frågorna. Personalrespondenterna 
upplever att ungdomarna frågar om hjälp vid eventuella svårigheter vilket bekräftas av 
ungdomsrespondenterna som berättar att de kan fråga personalen om hjälp om de behöver.   
Personalen poängterar dock att det är viktigt att de inte utgör någon påverkan på ungdomarna 
i samband med att de besvarar formuläret. En respondent uttrycker hur denne förhåller sig till 
ungdomarna och varför: 
 

Jag försöker göra mig rätt så osynlig, vara neutral i relationen med dem just då för att svaren ska 
bli så ärliga som möjligt (P3). 

 
Personalrespondenterna berättar att ungdomarna får så mycket tid på sig som de behöver för 
att fylla i formuläret, men att det oftast inte tar längre tid än cirka femton minuter Detta 
överensstämmer med ungdomsrespondenternas utsagor då de anser att de får tillräckligt med 
tid på sig att fylla i formuläret. Efter att ungdomarna besvarat formuläret matar personalen in 
svaren i ett datasystem där de kan se en totalkurva över ungdomarnas värden samt värdena för 
varje delskala.  
 
Inställning till Y-OQ 2.0 SR 
I dagsläget är inställningen till Y-OQ 2.0 SR som helhet positiv bland 
personalrespondenterna. Från början fanns det ett visst motstånd till instrumentet, som till viss 
del lever kvar, vilket bland annat beror på att Y-OQ 2.0 SR innebär ytterligare ett 
arbetsmoment utöver de redan existerande, vilket upplevs som tidskrävande. Studier visar att 
en faktor som försvårar implementeringen kan vara tidsbrist då även andra arbetsuppgifter ska 
utföras (Lundefors Oscarsson, 2004; Engström & Armelius, 2005). Inställningen har 
förändrats till det bättre bland personalen i och med att det nyligen har införts ett datasystem 
som underlättar hanteringen och översikten av data, vilket även poängteras av Jergeby (2005) 
som lyfter fram fördelen med elektroniska hjälpmedel för att lyckas med 
implementeringsprocessen. Två av personalrespondenterna som var negativa från början har 
fått en djupare förståelse för instrumentet och dess användningsområde ju mer de arbetat med 
instrumentet och har därmed också blivit mer positiva över tid.  
    Ungdomarnas inställning till Y-OQ 2.0 SR varierar enligt personalrespondenterna, då de 
upplever att några ungdomar är positiva till instrumentet medans andra är negativa. 
Personalens uppfattningar bekräftas av ungdomsrespondenterna som uttrycker sig enligt 
följande:  
 

Världens sämsta grej, jag vägrar göra om det igen! […] För att det är så tråkigt och så jobbigt, jag 
orkar inte […] Jag hatar Y-OQ! (U1) 
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Jag kan titta tillbaka på vad som har gjort mig så deprimerad och varför jag har mått så dåligt och 
sedan titta på vad som har gjort mig mer positiv och glad så att jag mår bättre. Med de här skalorna 
kan jag titta igenom och tänka att så här ska jag fortsätta för då mår jag bra (U4).   

  
De ungdomar som är positivt inställda för fram att de genom instrumentet har fått insikt i sitt 
mående, vilket enligt Socialstyrelsen (2004) också är en fördel med självskattningsinstrument. 
Englebrecht m.fl. (2007) påtalar att ungdomar som tror på att behandlingen kommer att hjälpa 
dem uppnår ett större behandlingsengagemang. Detta skulle kunna jämföras med att de 
ungdomsrespondenter som inte uppvisar tilltro till Y-OQ 2.0 SR är mindre engagerade och 
därmed mer negativt inställda till instrumentet.    
    Ungdomarnas dagsform kan enligt personalrespondenterna påverka ungdomarnas 
inställning till formuläret, vilket stämmer överens med Jergeby (2005) som menar att en 
svårighet med självskattningsinstrument är att klientens mående just den dagen kan ha 
inverkan på ifyllandet av formuläret. Respondenten i nedanstående citat ger uttryck för att 
ungdomarnas motivation kan påverka svaren i Y-OQ 2.0 SR. 

 
Vissa gånger kan jag uppleva att de inte har lust och då sätter de sig bara och kryssar. Man ser att 
de inte ens läser frågorna i stort sett […] Man kan se ibland att de orkar fylla i halva kanske och 
sen på slutet så kryss, kyss, kryss, kryss, kryss, och så vill de att det ska vara färdigt (P3).  

 
Eftersom ungdomarna fyller i formuläret regelbundet och utifrån hur de mår senaste veckan 
bör problemet vara mindre alarmerande (Jergeby, 2005).  
    En svårighet med Y-OQ 2.0 SR är enligt personalrespondenterna när ungdomarna vägrar 
att fylla i formuläret då detta medför att personalen måste påminna och tjata på ungdomarna 
om att fylla i formuläret vilket kan skapa en negativ inställning till Y-OQ 2.0 SR hos 
ungdomarna.  
 

Jag tror att vi kommer få problem för jag tror att de kommer tröttna. För det är ju ändå samma 
frågor, samma formulär var tredje vecka, och skiter de i en så ska man tjata om nästa. Det är just 
det där att det hela tiden, hela tiden, kommer bli ett tjat om Y-OQ (P3).  

 
Detta bekräftas av en ungdomsrespondent (U2) som poängterar att denne har tröttnat på att 
besvara formuläret. Var ungdomarna befinner sig i behandlingen är avgörande för hur 
motiverade de är att fylla i formuläret. Personalrespondenterna beskriver att det är enklare för 
de ungdomar som skrivits in efter att Y-OQ 2.0 SR implementerades eftersom de som fyllt i 
formuläret från början är vana vid det och därmed accepterar det lättare än de ungdomar som 
inte kommit i kontakt med instrumentet från behandlingens start.  
    Att överföra internationella metoder till Sverige kan innebära vissa svårigheter (Jergeby, 
2005 & Socialstyrelsen, 2004). Sett till helheten verkar såväl ungdoms- som 
personalrespondenter överens om att vissa ord och meningar i Y-OQ 2.0 SR formuläret är 
svåra att förstå, då det finns negationer och frågor som innehåller flera frågor vilket gör det 
svårt att veta vilken av dessa som svarsalternativet besvarar.  
 

[…] det är jättesvårt för ungdomarna att förstå. Ska det vara aldrig här eller alltid, jag får ju 
fundera själv alltså det är ju inte lätt att veta (P1). 
 
Typ som den här frågan: jag klarar i allmänhet av att inte få som jag vill eller att ha det tråkigt, 
det kan vara mitt huvud som är konstigt men då vet inte jag vad det betyder om jag kryssar aldrig 
(U3) […] man måste liksom tänka till vad som är vad och vad det är som man ska skriva och vad 
man ska svara (U1).  

 
Problemet med att förstå frågorna anses utifrån personalens åsikt bottna i att instrumentet är 
hämtat från USA och därmed översatt till svenska. En respondent (P1) belyser ytterligare en 
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dimension av problemet då denna tror att svårigheten att förstå kan leda till en viss 
felmarginal i resultatet. Vidare beskriver personalrespondenterna att det är svårt att bedöma 
huruvida ungdomarna svarar ärligt på frågorna, då personal och ungdomar kan ha olika 
uppfattningar om vad som är sant. En respondent anger i följande citat sin syn på huruvida 
ungdomarna fyller i formuläret trovärdigt.    
 

Med tanke på att det går fort så hugger de nog det som känns nu, det tror jag […] de sitter liksom 
inte och tänker på vad ska jag svara här för att det ska bli bra poäng (P5). 

 
En respondent (P2) påpekar att frågorna i Y-OQ 2.0 SR kan upplevas som intima vilket kan 
påverka huruvida ungdomarna svarar sanningsenligt. Samtliga ungdomsrespondenter berättar 
att de svarar sanningsenligt på frågorna i formuläret och att de inte ser något hinder för detta. 
Dock framkommer det en viss skepsis till varför de ska behöva besvara en del frågor i Y-OQ 
2.0 SR. En nackdel med självskattningsformulär kan vara att frågorna inte alltid berör 
klientens egentliga problematik (Socialstyrelsen, 2004), och detta framförs av ungdomarna i 
samband med en fråga som berör sexuella handlingar.  

Resultatets användning 
På en av verksamheterna har arbetet med Y-OQ 2.0 SR i dagsläget inte kommit längre än att 
resultatet används inom personalgruppen men det förs diskussioner om hur resultatet även ska 
kunna återges till ungdomarna. Detta kan ses i likhet med Lundefors Oscarsson (2004) som 
fann att ett problem vid implementering av ASI och MAPS var hur den information som 
framkom skulle tillämpas i vardagen. Vilken inverkan Y-OQ 2.0 SR har på ungdomarna beror 
på hur personalgruppen tillämpar instrumentet när det gäller att dels återge resultatet, dels att 
anpassa behandlingen utifrån ungdomarnas behov. Det saknas dock en klar struktur för hur 
detta ska gå till. En förutsättning för en lyckad implementering är att det framgår hur den 
aktuella metoden skall appliceras i arbetet (Engström & Armelius, 2005). Personalen i 
verksamheten strävar efter att det inte bara ska vara en ensam personal som arbetar med att ge 
tillbaka resultatet till ungdomen. Alla i arbetsgruppen ska bli medvetna om ungdomarnas 
mående för att i vardagssituationer kunna tydliggöra och reflektera över beteenden hos 
ungdomen som uppkommer i det dagliga arbetet.  
 

Det är inte bara jag som samordnare som ska ta alla processerna, det är därför vi vill få ut det mer 
på gruppen, för att det inte ska bli så dramatiskt (P1). 

 
I den andra verksamheten delges ungdomarna resultatet genom att kontaktpersonen visar 
kurvorna och diskuterar eventuella förändringar, detta för att ungdomarna ska kunna 
reflektera över sitt eget mående. Återkopplingen av resultatet har därmed en tydlig struktur 
och dess inverkan på ungdomarna relateras till att förändringar i funktionsförmågan blir 
tydligare för klienterna. Vidare används resultatet från Y-OQ 2.0 SR som underlag för 
diskussioner kring, och analys av ungdomarnas problematik i personalgruppen, vilket i sin tur 
gör det möjligt för personalen att rikta in arbetet mot ungdomarnas specifika behov. Även 
Socialstyrelsen (2004) poängterar att ett skäl till att använda standardiserade formulär är att få 
en samlad bild av klienternas situation som sedan kan användas som utgångspunkt för 
diskussion kring lämplig insats.  
    Flera studier visar att det är av stor vikt att ungdomar i behandling får ta del av det som rör 
deras egen behandling, detta för att ungdomen ska känna delaktighet och kunna påverka sin 
situation (Barnombudsmannen, 2003; 2004: Hermodsson & Hansson, 2005). Två av 
ungdomsrespondenterna har kontinuerligt fått ta del av resultatet från Y-OQ 2.0 SR. En tredje 
ungdom (U2) framför dock att denne aldrig delgivits resultatet från Y-OQ 2.0 SR och att 
denne heller inte vet vad som händer efter att formuläret är ifyllt, vilket tyder på att ungdomen 
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i fråga inte har fått möjlighet att vara delaktig. De respondenter som kontinuerligt har fått tagit 
del av resultatet från Y-OQ 2.0 anser även att det kan vara ett bra instrument att använda i 
behandling. Oavsett om ungdomarna får ta del av resultatet eller inte så finns det en viss 
samstämmighet bland personalen om att ungdomarna ur etisk synvinkel bör delges resultatet. 
Det framkommer olika åsikter om huruvida ungdomsrespondenterna vill ta del av resultatet 
eller inte. Två respondenter anger att de inte ser någon fördel med att ta del av resultatet från 
Y-OQ 2.0 SR. Detta motsägs av övriga två som vill ta del av resultatet då de anser att det ger 
ett bra tillfälle till att reflektera över sitt eget mående, och vilka faktorer som kan ha haft 
positiv eller negativ inverkan på deras mående. Kommande citat visar på hur en ungdom 
reflekterar över sitt mående: 
 

Vad var det som gjorde då att jag mådde sämre än vad jag gör nu? (U3). 
 
En betydelsefull faktor för att uppnå beteendeförändring är att ungdomen har intern locus of 
control, då dessa individer tror att de själva kan förändra sitt beteende (Marks, 1998). Genom 
att ungdomarna tar del av resultatet från Y-OQ 2.0 SR kan de bli medvetna om vad de kan 
påverka i sitt eget mående och således göra val därefter. 
    Av personalintervjuerna framkommer det att Y-OQ 2.0 SR kan vara ett sätt för såväl 
personal som ungdomar att beröra ämnen som annars kan vara svåra att leda in på. Detta kan 
möjliggöra fler samtalstillfällen som enligt Hermodsson och Hansson (2005) kan öka 
ungdomarnas delaktighet. Utifrån personalens berättelser ska Y-OQ 2.0 SR formuläret dock 
inte bytas ut mot samtal kring problemen. En ungdomsrespondent (U3) beskriver att med Y-
OQ 2.0 SR som hjälp kan det vara lättare att beröra flera områden än vid ett samtal, men i 
likhet med personalrespondenterna uttrycker även ungdomarna att Y-OQ 2.0 SR inte kan 
ersätta ett samtal (jfr Jergeby & Tengvald, 2005 rörande diskussion om att 
självskattningsformulär inte ska ersätta samtal). Det framkommer dock att en 
ungdomsrespondent (U1) upplever att varken samtal eller att besvara Y-OQ 2.0 SR är ett sätt 
att få personalen engagerad i dennes situation. Hermodsson och Hansson (2005) påtalar att 
många ungdomar på institution upplever att personalen inte bryr sig om vad de säger, vilket 
skapar hinder för delaktighet.   
 
Resultatets överensstämmelse med ungdomarnas mående 
 
Förändringar under behandlingstiden  
Personalrespondenterna beskriver att ungdomarnas mående varierar under behandlingstiden. 
Efter en tid i behandling kan ungdomarna inte längre hålla inne sina inre känslor vilket leder 
till att de mår sämre. En anledning till detta kan vara att de känner sig försvarslösa och 
blottade när de befinner sig i behandlingsmiljön. En av ungdomsrespondenterna ger uttryck 
för denna känsla. 

 
När jag är borta från det här stället så mår jag hur bra som helst och då känns livet så jävla enkelt 
(U1). 
   

Förändringar som sker hos ungdomarna är enligt personalrespondenterna att ungdomarna över 
tid lär sig att sätta ord på vad de känner och därigenom får en förståelse för sitt agerande. I 
början av behandlingen reagerar ungdomarna ofta med sekundära känslor så som ilska och 
våld, då de inte riktigt förmår att uttrycka de primära känslorna som i grunden kan handla om 
sorg eller besvikelse. Genom att personalen bemöter ungdomarna och ger dem andra gensvar 
än vad de fått tidigare i livet får de möjlighet att förändra sitt inre. Oavsett vilken problematik 
som har föranlett placeringen är det många ungdomar som har förändrats under 
behandlingstiden. En respondent (P3) förklarar förändringen som att det är fler som får ett 
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”good enough” liv. Ungdomsrespondenterna ger uttryck för olika förändringar som har skett 
hos dem sedan de blivit placerade. Sammanfattningsvis nämner de att de kan göra klokare val 
än tidigare samt att relationerna till deras föräldrar och anhöriga har blivit bättre. Att 
ungdomarna uttrycker att de kan göra klokare val kan vara tecken på att de har fått en 
förståelse för vad deras handlingar kan leda till. Enligt Marks (1998) har individer med intern 
locus of control en djupare förståelse för vad deras handlingar kan få för följder. Detta skulle 
kunna innebära att ungdomsrespondenterna under behandlingstiden har utvecklat ett högre 
internt locus of control. En förändring mot ett internt locus of control kan också vara ett 
tecken på att behandlingen är effektiv (Page & Scalora, 2004).   
 

Jag är inte samma person som jag var förut, nu kan jag säga nej till alkohol och droger (U1) […] 
På senaste tiden har jag blivit bättre på att hantera situationer, förut tog jag till våld när jag blev 
förbannad (U4).  

 
Hos ungdomsrespondenterna framkommer det olikheter gällande vad de beskriver att deras 
förändringar beror på. Förändringar i beteendet relateras dels till behandlingsinnehållet i sig, 
dels till själva placeringen, det vill säga att befinna sig i verksamheten. Detta kan jämföras 
med Henriksen m.fl. (2007) som fann att vissa ungdomar ansåg att behandlingen hade 
föranlett deras förändringar medan andra ungdomar uttryckte att det snarare var det byte av 
miljö som placeringen innebar som var den bidragande orsaken till förändringar. Även 
Scholte och Van der Ploeg (2000) nämner att mognad kan vara en anledning till förändring, 
det behöver således inte vara behandlingen som har haft effekt på ungdomarna (se även 
Soydan & Vinnerljung, 2002). Något som styrker detta resonemang är att 
ungdomsrespondenterna själva nämner personlig mognad och externa faktorer som 
förklaringar till förändringarna.     

Resultatet från Y-OQ 2.0 SR  
Nedan kommer ungdomsrespondenternas resultat från Y-OQ 2.0 SR att presenteras i form av 
figur 1-4 och en jämförelse mellan dessa kommer att göras. Figurerna illustrerar hur 
ungdomarnas funktionsförmåga har förändrats över tid utifrån mätningar med Y-OQ 2.0 SR. 
Den horisontella axeln visar antal tillfällen som ungdomen besvarat Y-OQ 2.0 SR. Den 
vertikala axeln representerar de poäng som ungdomarna uppnått efter att ha besvarat 
formulären. Om ungdomarnas funktionsförmåga ligger stabilt vid värdet 47 på totalkurvan är 
det lämpligt att börja avsluta behandlingen.  
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  Figur 1: Illustration av Y-OQ 2.0 SR resultatet 
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Figur 2: Illustration av Y-OQ 2.0 SR resultatet  
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Figur 3: Illustration av Y-OQ 2.0 SR resultatet  
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Figur 4: Illustration av Y-OQ 2.0 SR resultatet 
 
Samtliga ungdomsrespondenter beskriver att deras mående har förbättrats sedan de skrevs in i 
verksamheterna och detta kan ses tydligast i figur 2. Ungdomarnas skiftningar i måendet 
synliggörs bäst av figur 1 och 3 och bekräftar personalrespondenternas tidigare uttalanden om 
ungdomarnas variationer i måendet. Ytterligare illustrerar figur 1 och 4 att ungdomarna efter 
en tid tycks må sämre än vid första svarstillfället, vilket kan ha relation till att personalen 
berättar att detta är en vanlig förändring efter en tid i behandling.      
    Ungdomarnas resultat från Y-OQ 2.0 SR stämmer enligt personal på den ena verksamheten 
väl överens med deras uppfattning om ungdomarnas funktionsförmåga i vardagen. I motsats 
till detta anser personalen på den andra verksamheten att resultatet från Y-OQ 2.0 SR inte 
stämmer överens med deras bild av hur ungdomarna mår då de anser att ungdomarnas 
problembild är allvarligare än vad resultatet visar. Dock uttrycker en respondent att 
ungdomarnas variationer i måendet tydliggörs genom deras kurvor:  

 
Jag kan ju tycka att kurvorna stämmer överens, sen skulle ju jag sätta dem på högre poäng (P2).  

 
Det finns olika tankar om vad denna brist på överensstämmelse beror på, exempelvis om 
ungdomarna inte besvarar frågorna sanningsenligt, om de inte befinner sig i verksamheten då 
de mår som sämst eller huruvida ungdomarna har insikt i sin problematik.  
    Personalrespondenterna beskriver att Y-OQ 2.0 SR fångar upp delar av ungdomarnas 
problematik men att instrumentet inte är heltäckande då de anser att deras egna bedömningar 
och erfarenheter i kombination med instrumentet är nödvändigt för att få en uppfattning om 
ungdomarna. I en evidensbaserad praktik är expertis och forskning i relation till klientens 
uppfattning om sin situation viktigt för att bedöma klienters behov (Sackett, 1997 & 
Oscarsson, 2006). När personalens kunskap, verksamhetens behandlingsinnehåll och 
resultatet av ungdomens skattning i Y-OQ 2.0 SR appliceras i arbetet med den unge kan 
således ett evidensbaserat förhållningssätt antas.          
 
Slutdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar och personal uppfattar behandlingen/råd 
och stöd och tillämpningen av mätinstrumentet Y-OQ 2.0 SR i olika verksamheter inom 
Ungdoms- och familjeenheten.  
    Sammanfattningsvis visar studien att de ungdomar som är placerade inom de olika 
verksamheterna har varierande problematik som uttrycks i socialt avvikande beteende, så som 
exempelvis aggressivitet och självskadebeteende. Inom båda verksamheterna anses struktur 
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vara en viktig faktor i behandlingen för att möjliggöra en beteendeförändring hos 
ungdomarna. Struktur verkar bidra till att ungdomarna känner en trygghet i vardagen, vilket är 
en viktig faktor för att åstadkomma en förändringsprocess. Ytterligare en faktor som kan ha 
inverkan på förändringsprocessen är ungdomarnas behandlingsengagemang, som påverkas av 
hur motiverade de är till behandlingen. Ungdomarna nämner att de själva anser att de borde 
vara placerade men kan inte berätta vad behandlingen innehåller och hur den ska tillgodose 
deras behov av hjälp. Behandlingen i de olika verksamheterna utgår från miljöterapi och 
verkar vara svårbegripligt för ungdomarna då de inte förstår vad de olika momenten ska 
tillföra i deras behandlingsprocess. Mätinstrumentet Y-OQ 2.0 SR har implementerats i de 
olika verksamheterna och personalen strävar efter att uppnå samma mål vad gäller 
instrumentets användningsområden. Dels ska instrumentet fungera som ett verktyg för 
utvärdering av verksamheten, dels vara ett underlag för hur behandlingen ska anpassas till 
ungdomarnas individuella behov. Resultatet från Y-OQ 2.0 SR kan inte ensamt utgöra en 
grund för behovsbedömning av ungdomen, eftersom instrumentet endast mäter aktuell 
funktionsförmåga. Personalens inställning till Y-OQ 2.0 SR är överlag positiv med hänseende 
till instrumentets syfte, men formulärets utformning samt svårigheter i 
implementeringsprocessen har påverkat inställningen negativt bland annat med avseende på 
tidsbrist. Vidare verkar även ungdomarnas inställning påverkas av formulärets utformning och 
relateras till huruvida de har fått ta del av resultatet från Y-OQ 2.0 SR eller inte. En av 
verksamheterna har funnit en struktur för hur resultatet från Y-OQ 2.0 SR ska integreras i det 
dagliga behandlingsarbetet, medan den andra verksamheten arbetar för att hitta ett 
tillvägagångssätt vad avser hur resultatet ska återges till ungdomarna. Resultatet från Y-OQ 
2.0 SR illustrerar att ungdomarnas funktionsförmåga har förändrats under behandlingstiden, 
men dessa förändringar stämmer inte alltid överrens med ungdomarnas beteende. När det 
gäller ungdomarnas förändringar ger både personal och ungdomar uttryck för att ungdomarna 
överlag kan få en ökad förståelse för konsekvenserna av sina handlingar. Delaktighet är en 
aspekt som återfinns i studien och som även kommer att beröras i kommande diskussion.   
    En helt central komponent i behandling är att ungdomar är delaktiga i behandlingsarbetet 
(Barnombudsmannen, 2003; Hermodsson & Hansson, 2005). Resultatet i den här studien 
visar att ungdomarna inte kan förklara behandlingsinnehållet vilket kan tyda på att de får för 
lite information runt den egna behandlingen. En risk med att inte kunna beskriva 
behandlingen kan således vara att ungdomarnas delaktighet påverkas negativt. Det kan ändå 
tolkas som att ungdomarna har uppfattat en viss del av behandlingsinnehållet då deras 
berättelser ger indikationer på att det finns struktur i behandlingen. Detta kan bero på att 
struktur ses som en viktig del i behandlingsinnehållet då samtlig personal, oberoende av 
varandra, talar om struktur som en förutsättning för förändring. Alla ungdomar har under 
placeringstiden förändrats på olika sätt, men det är dock svårt att avgöra om förändringarna 
beror på behandlingen, yttre faktorer eller mognad (Scholte & Van der Ploeg, 2000; Soydan 
& Vinnerljung, 2002). Om förändringar enbart beror på mognad är det möjligt att 
ungdomarna har mognat mer gynnsamt än om de inte hade varit placerade. Detta med tanke 
på att placeringen bidrar till ordande förhållanden som i sin tur ger trygghet. Vidare kan 
mognaden bidra till att förändra ungdomarnas locus of control och därigenom deras sätt att 
vara. De förändringar som har skett hos ungdomarna kan ses som tecken på 
behandlingsframgång då tanken med placeringen är att ungdomarna ska förändras.          
    Av personalens berättelser framgår det att verksamheterna utgår från uttalade teorier och 
metoder. Detta är i sig ingen garanti för att insatsen är effektiv för en viss klient (Sundell 
m.fl., 2006). Eftersom ungdomarna i verksamheterna har varierande problematik kan det 
tänkas att den teori/metod som är utgångspunkt i behandlingen inte är lämplig för alla 
ungdomar inom verksamheterna. I den ena verksamheten uttrycks dock att ungdomarnas 
problematik grundar sig i ett dåligt mående och en metod används således för att behandla 
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grundproblematiken. I den andra verksamheten används flera metoder vilket kan betyda att de 
inriktar arbetet efter varje individs specifika problembild.  Personalens beskrivningar av hur 
de tillämpar teorier/metoder i arbetet säger lite om hur det faktiskt går till i praktiken. 
Ovanstående resonemang ger en anledning att utvärdera verksamheten, med avseende att 
undersöka om dess utgångspunkter är effektiva för ungdomarna. Evidensbaserad praktik 
tjänar till att undersöka sambandet mellan insats och utfall och därigenom säkerställa evidens 
för insatserna (Sackett m.fl., 1997; Proctor & Rosen, 2006). Mätinstrumentet Y-OQ 2.0 SR 
används inom de olika verksamheterna för att undersöka förändringar i ungdomarnas 
funktionsförmåga och insatsens påverkan på ungdomarna kan genom detta utvärderas. Ett 
vidare led i denna process är att personalen får stöd för sin egen förmåga vilket således blir ett 
värde för dem. När personalen fått respons på hur verkningsfull en insats har varit kan 
kunskapen bidra till en utveckling av verksamheten. Om Y-OQ 2.0 SR tillämpas enligt 
grundmodellen för ett evidensbaserat förhållningssätt, vilket som helhet innebär att 
ungdomens behov kartläggs och insatsen anpassas och utvärderas kontinuerligt, finns det 
goda förutsättningar för att bedriva en evidensbaserad praktik (Sackett m.fl., 1997). Det värde 
som ungdomarna tillskriver Y-OQ 2.0 SR tycks bero på om resultatet har återkopplats till 
dem. Av ungdomarnas berättelser utläses att de ungdomar som kontinuerligt har fått ta del av 
resultatet från Y-OQ 2.0 SR är positivt inställda till instrumentet, då de har fått möjlighet att 
reflektera över sin situation och vilka faktorer som kan ha samband med måendet. Genom 
återkopplingen av resultatet har dessa ungdomar blivit delaktiga i sin behandlingsprocess och 
därför positivt inställda till instrumentet. De ungdomar som inte har fått ta del av resultatet är 
negativt inställda till instrumentet, delaktighet verkar således vara en förutsättning för att 
ungdomarna ska kunna se ett värde med Y-OQ 2.0 SR.     
    Det framkommer av ungdomarnas egna berättelser att de har förändrats under 
placeringstiden men i relation till resultatet från Y-OQ 2.0 SR framstår detta inte lika tydligt. 
Personalens utsagor i den ena verksamheten indikerar att resultatet från Y-OQ 2.0 SR 
stämmer överens med hur ungdomarna fungerar i vardagen. I den andra verksamheten är 
bilden dock motsatt då ungdomarna enligt personalens beskrivningar har allvarligare 
problematik än vad resultatet visar. Anledningen till detta skulle kunna vara att ungdomarna 
på grund av bristande insikt underskattar sin problematik. Bristen på insikt skulle kunna bero 
på att ungdomarna har ett externt locus of control och därför inte relaterar sin problematik till 
sin egen person (Marks, 1998). En annan faktor som kan orsaka bristen på överensstämmelse 
är om ungdomarna är omotiverade och därför besvarar formuläret utan närmare eftertanke. 
Det är möjligt att personalens inställning till instrumentet kan smitta av sig på ungdomarna 
och därmed inverka på deras motivation till att besvara formuläret. Ytterligare en aspekt som 
kan påverka ungdomarnas motivation är att syftet med formuläret är oklart för dem. Även de 
språkmässiga svårigheter vad avser frågorna i formuläret kan påverka resultatets utfall, då 
ungdomarna på grund av brist på förståelse kan besvara frågorna felaktigt. De faktorer som 
kan bidra till att det finns en brist på överensstämmelse kan i sig också utgöra hinder i 
handhavandet av Y-OQ 2.0 SR, då detta kan föranleda att ungdomarna inte vill fylla i 
formuläret. En faktor som ytterligare kan utgöra hinder för handhavandet av Y-OQ 2.0 SR i 
den ena verksamheten är att det inte finns en struktur för hur resultatet ska återkopplas till 
ungdomarna. Vidare innebär detta att den struktur som går att finna för återkopplingen av 
instrumentets resultat i den ena verksamheten möjliggör handhavandet av Y-OQ 2.0 SR. En 
omständighet som också kan antas påverka handhavandet av instrumentet inom 
verksamheterna är att personalen har varierande kunskaper inom socialt arbete. Utbildning 
bör generera i en djupare förståelse för den behandling som bedrivs vilket kan ge en förståelse 
för instrumentets funktion i behandling och för hur resultatet från Y-OQ 2.0 SR ska integreras 
i denna kontext. 
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    Det finns två komponenter som skulle kunna missgynna alternativt gynna ungdomarnas 
behandlingsprocess beroende på hur resultatet från Y-OQ 2.0 SR används. Den första 
komponenten utgörs av återkoppling av resultatet från instrumentet och den andra 
komponenten är huruvida insatsen anpassas utifrån de behov som framkommer av resultatet 
från Y-OQ 2.0 SR. Studien pekar på att de ungdomar som kontinuerligt har fått återkoppling 
av resultatet tycks vara mer engagerade i sin behandling än de ungdomar som inte har fått 
tagit del av resultatet. Det räcker således inte med att enbart fylla i formuläret utan 
återgivningen av resultatet till ungdomarna är en förutsättning för deras delaktighet och 
därmed behandlingsengagemang. Då en av verksamheterna har svårigheter med att ge tillbaka 
resultatet till ungdomarna kan Y-OQ 2.0 SR i hänseende att få ungdomarna delaktiga i sin 
behandlingsprocess förlora sitt syfte. Delaktighet kan ge ungdomarna inblick i sitt mående, 
som möjliggör reflektion kring vilka faktorer som kan ha samband med måendet. 
Ungdomarna får genom reflektionen en förståelse för hur de själva kan påverka sin situation 
och därmed måendet och sammantaget kan detta således gynna ungdomarnas 
behandlingsprocess. Något som ytterligare skulle kunna vara gynnsamt för ungdomar i 
behandling är att resultatet från Y-OQ 2.0 SR ger underlag för att anpassa insatserna efter de 
behov som uppkommer. Om denna anpassning sker borde behandlingen vara verkningsfull 
för ungdomen då insatsen utgår från ungdomens specifika behov (Shlonsky & Gibbs, 2006; 
Oscarsson, 2006). 
     
Studiens praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
Ovanstående studie har ett litet urval respondenter som är utspridda på tre olika verksamheter 
vilket gör att resultatet inte kan representera en specifik verksamhet eller generaliseras. Vidare 
är det viktigt att vid jämförelse av ungdomarnas uttalanden vara medveten om att de befinner 
sig på olika stadier i sin förändringsprocess. Resultatet från studien ger dock en bild av hur 
ungdomarna och personalen upplever Y-OQ 2.0 SR. Ur ett vidare perspektiv bidrar det till 
kunskap om hur tillämpningen av instrumentet påverkar ungdomarna i deras behandling vilket 
borde motivera personalen till ett fortsatt arbete med att utveckla tillämpningen av Y-OQ 2.0 
SR.  
    Genomgående visar studien att det finns förutsättningar för att verksamheterna ska kunna 
bedriva ett evidensbaserat förhållningssätt. Med utgångspunkt i diskussionen ovan vore det av 
vikt att undersöka hur insatser till ungdomar anpassas i relation till deras resultat från Y-OQ 
2.0 SR och om insatsen är verkningsfull för dessa ungdomar. Då det i studien framkommer en 
relation mellan återkopplingen av resultatet från Y-OQ 2.0 SR och ungdomarnas engagemang 
till behandlingen, är ett annat förslag till fortsatt forskning att följa upp hur personalens arbete 
med att återkoppla resultatet till ungdomarna utvecklas. Studiens kanske allra viktigaste 
slutsats är att arbeta vidare med delaktigheten genom att utforma en bättre modell för 
återkopplingen av resultatet från Y-OQ 2.0 SR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32 

Litteraturförteckning 
 
Ahonen, Lia & Degner, Jürgen (2008). Snabbmanual för Youth Outcome Questionnaire 2.0 

version 1:2. Arbetsmaterial. Örebro universitet  
 
Andreassen, Tore (2003). Institutionsbehandling av ungdomar. Vad säger forskningen? 

Stockholm: Gothia 
 
Barnombudsmannen (2004). Vi har så mycket att säga! Barnombudsmannens och 

Länsstyrelsen i Skåne läns rapport från projektet ”barn på institution”, BR 2004:8 
[Elektronisk resurs] http://www.bo.se/Files/publikationer,%20pdf/Mycketattsaga2004.pdf 

 
Barnombudsmannen (2003). Vem bryr sig? Barnombudsmannens årsrapport 2003 

[Elektronisk resurs] http://www.bo.se/Files/publikationer,%20pdf/vem_bryr_sig2003.pdf 
 
Bell, Judith (1993). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Bryman, Alan (2004). Social research methods. New York: Oxford Universty Press Inc. 
 
Burlingame, Gary M., Mosier, Julie I., Wells, Gawain M., Atkin, Quincey G.,  Lambert, 

Michael J., Whoolery, Matthew & Latowski, Mark (2001) Tracking the influence of 
mental health treatment; the development of the youth outcome questionnarie. Clinical 
Psykology and Psychotherapy, 8, 361-379.  

 
Currie, Elliott (2003). ”It’s our lives they’re dealing with here”: Some adolescent views of 

residential treatment. The Journal of Drug Issues, 4, 833-864.   
 
Degner, Jürgen, Holmblad, Jim & Nyström, Bengt (2008). Gör vi det vi säger att vi gör? Ett 

kvalitets- och integritetsprojekt inom Ungdoms- och familjeenheten i Örebro kommun. En 
ettårsrapport från projektet. Arbetsmaterial. Örebro universitet & Örebro kommun 

 
Englebrecht, Christine, Peterson, Dana, Scherer, Aaron & Naccarato, Toni (2007). “It´s not 

my fault”: Acceptance of responsibility as a component of engagement in juvenile 
residential treatment. Children and Youth Services Review, 30, 466-484. 

 
Engström, Christer & Armelius, Bengt-Åke (2005). Implementering av en strukturerad 

intervju (ASI) i missbrukarvård och kriminalvård. Socialvetenskaplig tidskrift, 1, 27-42. 
 
Fridell, Mats (1996). Institutionella behandlingsformer vid missbruk – Organisation, ideologi 

och resultat. Borås: Natur och kultur 
 
Friedman, Alfred S. (1989). A method for diagnosing and planning the treatment of 

adolescent drug abusers: the adolescent drug abuse diagnosis (ADAD) instrument. Journal 
of Drug Education, 4, 285-312 

 
Henriksen, Anna, Degner, Jürgen, & Kullberg, Christian (2007). Gender issues in Swedish 

residential treatment: young males’ and females’ experiences of problems, desire for 
treatment and views of treatment received. The centre for institutional treatment and 
intervention research. Artikel i Degner, Jürgen & Henriksen, Anna (2007) Placerad 



 
 

33 

utanför sitt sammanhang. En uppföljningsstudie av 46 institutionsplacerade ungdomars 
privata och formella relationer. Örebro universitet 

 
Hermodsson, Anne & Hansson, Cecilia (2005). ”Demokrati i det lilla”? Ungdomars 

delaktighet i sin behandling, Statens Institutions Styrelse, Forskningsrapport nr 2 2005, 
Stockholm: Edita  

 
Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 
 
Verksamhetsbeskrivning (2007) Internt arbetsmaterial Ungdoms- och familjeenheten 
 
Verksamhetsbeskrivning (2007a) Internt arbetsmaterial verksamhet A 
 
Verksamhetsbeskrivning (2007b) Internt arbetsmaterial verksamhet B 
 
Verksamhetsbeskrivning (2007c) Internt arbetsmaterial verksamhet C 
 
Jergeby, Ulla (2005). ”Det ska vara enkelt”. Socionomen, 1, 29-31.  
 
Jergeby, Ulla & Tengvald, Karin (2005). Evidensbaserad praktik och IMS uppdrag. 

Socionomen, 6, 43-46. 
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Larsson, Sam (2005). Kvalitativ metod – en introduktion. I Larsson, Sam, Lilja, John & 

Mannheimer, Katarina (Red.) Forskningsmetoder i socialt arbete. (s. 91-128) Lund: 
Studentlitteratur 

 
Lundefors Oscarsson, Harriet (2004). Att implementera ett klient och åtgärdsinstrument på en 

LVM-institution. Möjligheter och hinder. Allmän SiS rapport 2004:1 
 
Marlow, Christine (2005). Research methods for genaralist social work.                              

Belmont: Brooks/Cole 
 
Oscarsson, Lars (2006). Evidenskravet och socialt arbete. Skiss till en strategi för forskning 

och praktik. Socionomen. 4, 31-34. 
 
OQ Measures (2009a). The measure of mental health and vital signs.                                         

Hämtat den 20 februari 2009 från 
http://www.oqmeasures.com/site/LinkClick.aspx?fileticket=Z%2bIBxg%2flesY%3d&tabi
d=78&mid=406 

 
OQ Measures (2009b). The measure of mental health and vital signs.                                           

Hämtat den 11 januari 2009 från 
http://www.oqmeasures.com/site/Measures/YOQ20SR/tabid/77/language/en-
US/Default.aspx  

 



 
 

34 

OQ Mesaures (2009c). The measure of mental health and vital signs.                              
Hämtat den 25 mars 2009 från                             
http://www.oqmeasures.com/site/Measures.aspx 

 
OQ Measures (2009d). The measure of mental health and vital signs.                

Hämtat den 25 mars 2009 från                                     
http://www.oqmeasures.com/site/Research.aspx 

 
Page, Gregory L. & Scalora, Mario J. (2004). The utility of locus of control for assessing 

juvenile amenability to treatment. Aggression and Violent Behavior, 9, 523-534 
 
Passer, Michael W. & Smith, Ronald E. (2007). Psychology. The science of mind and 

behavior. New York: McGraw-Hill 
 
Proctor, Enola K. & Rosen, Aaron (2006). Concise standars for developing evidence-based 

practice guidlines. I Roberts, Albert R. & Yeaher, Kenneth R. (Red.) Foundations of 
evidence-based social work practice. (s. 93-102). New York: Oxford University Press Inc 

 
Sackett, David L., Richardson, Scott W., Rosenberg, William & Haynes, Brian R. (1997). 

Evidence-based medicine. How to practice & teach EBM. Edinburgh: Churchill 
Livingstone. 

 
Sandell, Göran & Berglund, Monica (1996). Bedriver vi en effektiv verksamhet? Behov, 

reslutat och kvalitet i vård, omsorg och behandling. Modell för integrerad utvärdering. 
Stockholm: Svenska Kommunförbundet 

 
Scholte, Evert M. & Van der Ploeg, Jan D. (2000). Exploring Factors Governing Successful 

Residential Treatment of Youngsters with Serious Behavioural Difficulties: Findings from 
a Longitudinal Study in Holland. Childhood, 7, 129-153 

 
Shlonsky, Aron & Gibbs, Leonard (2006). Will the real evidence-based practice please stand 

up? Teaching the process of evidence-based practice to the helping professions.  I Roberts, 
Albert R. & Yeaher, Kenneth R. (Red.) Foundations of evidence-based social work 
practice. (s. 103-121). New York: Oxford University Press Inc.  

 
Socialstyrelsen (2000). Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. 

[Elektronisk resurs] http://www.sos.se/fulltext/0003-012/0003-012.pdf 
 
Socialstyrelsen (2004). Systematisk bedömning inom socialtjänsten.  
[Elektronisk resurs] http://www.sos.se/FULLTEXT/131/2004-131-10/2004-131-

10.pdf?valURL=http://www.sos.se/FULLTEXT/131/2004-131-10/2004-131-10.pdf 
 
Soydan, Haluk & Vinnerljung, Bo (2002) Några problem i utvärdering av sociala 

interventioner och utfallstudier. Socialvetenskaplig tidskrift, 9, 160-174 
 
Sundell, Knut, Löfholm Andrée, Cecilia & Kaunitz, Catrine (2006). Svensk forskning om 

evidensbaserad praktik för barn och unga. Socionomen, 6, 23-28. 
 
Söderholm Carpelan, Kerstin & Hermodsson, Anna (2004). ADAD och utvecklingen av ett 

dokumentsystem för ungdomar. Nordiskt socialt arbeid, 2, 110-123. 



 
 

35 

 
Söderholm Carpelan, Kerstin (2006). Behandlingsintegritet – ett krav vid implementering av 

nya behandlingsmetoder. Socionomen, 4, 38-40.  
 
Trinder, Liz & Reynolds, Shirley (2000). Evidence-based practice. A critical appraisal. 

Oxford: Blackwell Science.  
 
Vetenskapsrådet (2002).  Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskpapligforskning. Vetenskapsrådet: Erlanders Gotab 
 
von Greiff, Ninive (2006). Missbruk bland ungdomar på särskilda ungdomshem – ADAD 

som verktyg för bedömning och behandling. Socialvetenskaplig tidskrift, 2, 146-163. 
 
Wells, Gawain M., Burlingame, Gary M, Lambert, Michael J., Hoag, Matthew J & Hope 

Carolen A. (1996) Conceptualization and measurement of patient change during 
psychotherapy: Development of the outcome questionnaire and youth outcome 
questionnaire. Psychotherapy, 33, 275-283. 

 
Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 
 
Örebro Kommun (2008). Årsberättelse 2007- Socialnämnd väster Örebro kommun 

[Elektronisk resurs] 
http://www.orebro.se/download/18.51b3e21a119b84125448000197/%C3%85rsber%C3%
A4ttelse+2007+Socialn%C3%A4mnd+v%C3%A4ster.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide ungdomar 
 
Inledning 
Presentation – Intervjuaren, informationsbrev 
Berätta lite om dig själv (Namn, ålder, fritidsintressen m.m.). 
Hur länge har du varit här? 
Berätta om en dag i verksamheten. (Hur ser morgonen ut, förmiddag, eftermiddag, kväll?) 
Hur skulle du beskriva verksamheten för någon som aldrig varit här? 
Vad tycker du om att vara här? 
Vad är det bästa med att vara här? 
Vad är det sämsta med att vara här? 
  
Bakgrund 
Kan du berätta om hur ditt liv såg ut innan du kom hit? 
Kan du berätta om varför du är här. 
Hur gick det till när du fick komma hit? 
Tycker du själv att det finns skäl till att du är här? 
Vad har man sagt till dig om varför du är här? 
Kan du se nu i efterhand att det här var en bra åtgärd för dig? 
 
Behandlingen  
Tycker du att det är behandling här? (Varför tycker du inte att det är behandling?) 
Beskriv vad du tycker att behandling är? 
Tror du att du får ut något positivt av att vara här?  
Vad skulle du vilja uppnå med behandlingen? 
Finns det något du behöver hjälp/stöttning med? 
 
Kan du beskriva relationen mellan dig och personalen. 
Upplever du att det finns konflikter mellan dig och vuxna (personal, hemma)? 
Finns det tillfällen då det är konflikter mellan dig och jämnåriga? 
Vilka tillfällen? 
Kan du berätta hur du reagerar om vuxna sätter regler för dig? 
Hur mår du fysiskt? Ont i magen, huvudvärk, trött? 
Hur ofta? 
Hur ser dina matvanor ut?  
Hur sover du på nätterna?  
Upplever du dig koncentrerad när du utför en arbetsuppgift? 
Hur tålmodig är du när du utför en arbetsuppgift? 
Är du arg ofta? 
I vilka situationer och hur hanterar du det? 
Finns det tillfällen då du är rädd/otrygg? 
I vilka situationer? 
Har du använt alkohol och droger? 
Har du någon gång haft självmordstankar? 
Har du skadat dig själv avsiktligt någon gång? 
 
Kan du ge något/några exempel på någonting hos dig (mående, personlighet) som har blivit 
bättre eller sämre den senaste tiden? 
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Vad tror du att dessa förändringar kan bero på? 
Kan du ge något/några exempel på någonting hos omgivningen (familj, vän) som har blivit 
bättre eller sämre den senaste tiden? 
Vad tror du att dessa förändringar kan bero på? 
Tror du att det hade förändrats om du inte hade kommit hit?  
Även om förändring ej har skett hade det varit så även om du inte kommit hit? 
 
Y-OQ 2.0 SR  
Kan du berätta lite om Y-OQ? 
Tycker du att Y-OQ är ett bra instrument att använda i behandling? Varför, varför inte? 
Under hur lång tid har du fyllt i Y-OQ? 
Varför tror du att du fyller i Y-OQ? 
Hur tycker du det är att fylla i formuläret? 
Om du jämför med första gången du fyllde i formuläret har din inställning då ändrats? 
 
Utförandet 
Hur går det till när du fyller i formuläret?  
Vart brukar du vara när du fyller i Y-OQ?  
Är det en bra plats att fylla i formuläret på eller skulle du hellre vilja sitta någon annanstans? 
Är du själv när du fyller i eller är det någon annan med?  
Vad tycker du om att vara själv, eller att någon annan är med? 
Hur lång tid har du på dig att fylla i formuläret? 
Tycker du att det är lagom ofta som du fyller i Y-OQ? 
Känner du dig uppmuntrad av personalen att fylla i Y-OQ? 
 
Frågorna i Y-OQ 2.0 SR 
Vad tycker du om frågorna i formuläret? 
Finns det någon fråga som är mer tilltalande än någon annan? 
Finns det någon fråga som är pinsam eller jobbig att svara på? 
Känner du att du kan fråga personalen om hjälp om det är någon fråga som du inte förstår? 
Upplever du att du svarar sanningsenligt på frågorna? (Om nej: vad beror det på?) 
 
Delaktighet 
Hur går det till efter att du har fyllt i Y-OQ? 
Finns det tillfällen då ni pratar om resultaten? 
Är det på ditt eller personalens initiativ?  
Hur går det till när du får ta del av resultatet? 
Vill du ta del av resultatet?  
Kan Y-OQ vara ett sätt för dig att visa hur du mår istället för att prata om det? 
Tror du att det är positivt eller negativt för dig att få frågor som i Y-OQ?  
Har Y-OQ tillfört något i din behandling? 
 
Avslutning 
Hur mår du idag jämfört med när du kom hit? 
Tänker du annorlunda kring din situation idag jämfört med innan du kom hit? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide personal 
 
Inledning 
Presentation – intervjuaren. Informationsbrev 
Hur länge har du arbetat här? 
Vilken utbildning har du? 
Har du tidigare erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar? 
Hur skulle du beskriva verksamheten för någon som aldrig varit här? 
 
Bakgrund 
Vad har ungdomarna som kommer hit för problematik? 
Har ungdomarna insikt i sin problematik när de kommer hit? 
 
Behandlingen 
Hur ser introduktionen ut för ungdomen? 
Berätta vad behandlingen innehåller. 
Hur beskriver ni behandlingen för ungdomarna?  
Upplever du att ungdomarna förstår innehållet i behandlingen? 
Hur ska behandlingen hjälpa ungdomarna? 
Kan du ge exempel på förändringar som brukar förekomma hos ungdomarna, till det bättre 
eller sämre? 
 
Y-OQ  
Hur länge har du arbetat med Y-OQ? 
Har du fått någon utbildning i användandet av instrumentet?  
Vad skulle du beskriva att syftet med Y-OQ är? 
Hur informeras ungdomarna om syftet med Y-OQ? 
Hur tycker du det är att använda instrumentet? 
Om du jämför med första gången du använde instrumentet har din inställning då ändrats? 
 
Utförandet 
Hur går det till när du arbetar med Y-OQ? 
Är personal eller andra närvarande när ungdomarna fyller i? 
Hur lång tid får ungdomarna på sig att fylla i? 
Vad anser du om tidsintervallet mellan gångerna ungdomarna fyller i formuläret? 
Vad är din inställning till Y-OQ? 
Tror du att din inställning till Y-OQ har inverkan på ungdomen? 
 
Frågorna i Y-OQ 
Vad anser du om de sex delskalorna i Y-OQ? 
Finns det någon av dessa skalor som inte är bra? 
Vad tycker du om frågorna i formuläret? 
Tror du att ungdomarna frågar dig om hjälp om den behöver? 
Upplever du att ungdomarna svarar sanningsenligt på frågorna? 
 
Delaktighet 
Hur används resultatet? 
Får ungdomarna ta del av resultatet? 
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Är det på personalens eller ungdomens initiativ? 
Hur går det till när ungdomarna får ta del av resultatet? 
Diskuterar ni kring resultaten?  
På vilket sätt? (Tidigare resultat, mående) 
Vilken inverkan tror du att resultatet från Y-OQ har på ungdomarna? 
Tycker du att resultaten stämmer överens med ungdomarnas sätt att vara? 
 
Avslutning 
Hur uppfattar du ungdomarnas attityd till Y-OQ? 
Viken inverkan tror du att Y-OQ som helhet har på ungdomarna? 
Anser du att Y-OQ fångar upp ungdomarnas problembild? 
Vad tycker du att Y-OQ tillför i ungdomarnas behandling? 
Hur har Y-OQ påverkat ditt arbete med ungdomarna? 
Anser du att du kan bedöma om ungdomarna har förändrats? På vilka grunder? 
Anser du att du med hjälp med Y-OQ kan bedöma om ungdomen har förändrats? På vilka 
grunder? 
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Bilaga 3 
 
Hej! 
 
Vi läser sista terminen på socionomprogrammet vid Örebro universitet och vi ska under denna 
termin skriva vår C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att ta reda på ungdomars och personals 
upplevelser av Y-OQ 2.0 SR i behandling. Utöver följande intervju kommer vi även till viss 
del att ta del av svarsresultat av Y-OQ 2.0 SR formuläret.  
 
Vi vill med detta brev informera dig som deltagare om vilka rättigheter du har i 
undersökningen samt hur uppgifterna som framkommer kommer att behandlas. 
 

• Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din 
medverkan.  

 
• Den informationen som framkommer i intervjuerna kommer enbart att användas som 

underlag för denna uppsats. Detsamma gäller Y-OQ 2.0 SR resultaten.  
 

• Uppsatsen kommer att publiceras via universitetens elektroniska databas DIVA. De 
uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de 
personer som kommer att ta del av uppsatsen inte kan identifiera vem som har lämnat 
uppgiften.  

 
När uppsatsen är färdig kommer ett exemplar att skickas till verksamheten så att du kan få ta 
del av resultatet.  
 
Vid eventuella frågor eller funderingar efter intervjun är du välkommen att kontakta Linda på 
telefon 073 - XXX XX XX 
 
Jag har tagit del av innehållet i den här texten.  
 
 
Ungdom 
 
____________________________    
 
 
Forskningsledare 
 
____________________________    
 
 
Stort tack för din medverkan! 
Linda, Annett och Amalia. 
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Bilaga 4 
 
Hej! 
 
Vi läser sista terminen på socionomprogrammet vid Örebro Universitet och vi ska under 
denna termin skriva vår C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att ta reda på ungdomars och 
personals upplevelser av Y-OQ 2.0 SR i behandling. Utöver följande intervju kommer vi även 
till viss del att ta del av svarsresultat av Y-OQ 2.0 SR formuläret.  
 
Vi vill med detta brev informera dig som deltagare om vilka rättigheter du har i 
undersökningen samt hur uppgifterna som framkommer kommer att behandlas. 
 

• Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din 
medverkan.  

 
• Den informationen som framkommer i intervjuerna kommer enbart att användas som 

underlag för denna uppsats. Detsamma gäller Y-OQ 2.0 SR resultaten.  
 

• Uppsatsen kommer att publiceras via universitetens elektroniska databas DIVA. De 
uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att de 
personer som kommer att ta del av uppsatsen inte kan identifiera vem som har lämnat 
uppgiften.  

 
När uppsatsen är färdig kommer ett exemplar att skickas till verksamheten så att du kan få ta 
del av resultatet.  
 
Vid eventuella frågor eller funderingar efter intervjun är du välkommen att kontakta Linda på 
telefon 073-XXX XX XX  
 
Jag har tagit del av innehållet i den här texten.  
 
 
Personal 
 
____________________________    
 
 
Forskningsledare 
 
____________________________    
 
 
Stort tack för din medverkan!  
Linda, Annett och Amalia. 
 
 


