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Abstract 
In Sweden there are many kinds of effort given youths with behavioral problems, one is 

institutional care. International research display a varying kind of results from this type of 

treatment. The aim of this study is to examine and illustrate which central components that 

results in positive treatment, but also starighten important components in KBT. On the basis 

of research results, important components for positive treatment have been illustrated as; the 

therapeutic relationship, the integrity of treatment, prosocial-contacts, positive climate in 

treatment, the continual of treatment, how to bring treatment to an end, the responsivity 

principle-the principle of need-the risk principle, learning and KBT.  Research also aims to 

investigate whether these components could be identified in the daily work of youth treatment 

on institution. This through a qualitative approach including six interviews held with staff 

working in treatment facilities. Generally the staff shows good knowledge about important 

components for positive outcome of treatment. To achieve these important components the 

staff has different strategies. This includes construct a good relation to the youth, develop the 

knowledge of methods,  respect ones opinion, be a person for the youth to model themselves 

on,  reinforce positive behavior, work towards goals, work together with school and family, 

individualy adjust the treatment and make use of the youth interests. Both research and the 

staff experience difficulties in working with these youths but also talks about positive 

qualities with this kind of work. The terapeuthic relationship is a constantly recurring concept 

which the respondents talk about as a solution to accomplish a positive result of treatment. In 

the discussion it comes to light that all the found components according to research are 

compatible with KBT.    
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Sammanfattning 
I Sverige finns det en mängd olika insatser för ungdomar med beteendeproblem och en av 

dessa är institutionsplacering. Internationell forskning visar på skiftande resultat av denna 

behandlingsform. Den här studien syftar till att undersöka och belysa vilka centrala 

komponenter som medför ett positivt behandlingsresultat men även tydliggöra viktiga 

komponenter inom KBT. Utifrån forskningsresultat har viktiga komponenter för positivt utfall 

kartlagts. Detta är den terapeutiska relationen, behandlingsintegritet, prosocialakontakter, 

positivt behandlingsklimat, kontinuitet i behandling, planerat behandlingsavslut, 

responsivitetsprincipen, riskprincipen och behovsprincipen samt inlärningsteoretiska 

perspektivet och KBT. Undersökningen syftar också till att undersöka huruvida dessa 

komponenter kan identifieras i det dagliga arbetet med ungdomar på institution. Detta genom 

en kvalitativ ansats i form av intervjuer med sex personal på behandlingsenheter. Resultat 

visar på en generellt god kunskap hos behandlingspersonal om viktiga faktorer för positivt 

behandlingsutfall. För att uppnå dessa viktiga faktorer för ett positivt behandlingsutfall har 

personalen olika genomgående strategier. Detta handlar om att bygga en god relation till 

ungdomen, utveckla personalens kunskaper i metoder de använder, respektera den unges 

åsikter, vara en förebild, att positivt förstärka det den unge gör bra, arbeta mot mål, arbeta 

med skola och familj, individanpassa och ta tillvara på intressen hos den unge. Relationen är 

något som respondenterna ständigt återkommer till som en lösning i att åstadkomma ett 

positivt behandlingsutfall. I diskussionen framkommer att samtliga komponenter som 

framtagits enligt forskning är förenligt med behandlingsmetoden KBT.  

Nyckelord: Institutionsvård, ungdomar, relation, komponenter, behandlingsutfall, KBT 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
Ett stort tack till alla våra respondenter som medverkat i studien genom intervjuer samt de 

personer som gjort intervjuerna möjliga. Utan er ingen uppsats! Vi vill också tacka 

familjehemssekreterare Jessica Mattila för stödet i sökandet efter respondenter. Även tack till 

våra fantastiska handledare Lia Ahonen och Jürgen Degner som med humor och tydlighet har 

hjälpt oss att genomföra denna uppsats.  

Sandra Johansson & Sara Pettersson  
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Inledning 
I lagen (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU] framgår att  

ungdomar ska beredas vård om den unge utsätter sig, sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 

risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 

något annat socialt nedbrytande beteende. I Sverige erbjuds en mängd olika insatser för 

ungdomar med olika typer av beteendeproblematik (se exempelvis Andreassen, 2003 för en 

översikt). En av dessa insatser är institutionsplacering och generellt har bruket av institutioner 

i Sverige ökat över tid. Idag finns det 26 institutioner som riktar sig till barn och ungdomar 

(Statens institutionsstyrelse SiS, 2010a). Internationell forskning om behandlingsutfall inom 

institutionsvården visar på både positiva och negativa resultat. En meta-analys visar på en 

förhållandevis liten genomsnittlig effekt av denna behandlingsform (Lipsey & Cullen, 2007). 

Detta kan bero på att behandlingen inriktar sig på ett för smalt spektra och därför inte kan 

påverka de allvarligare, komplexa beteendeproblemen hos ungdomar. Behandlingen brister 

även i att rikta målen för en positiv förändring mot den unges närmiljö så som familj och 

kamrater (Henggeler m.fl., 1994). Behandlingsutfallet skiljer sig avsevärt mellan enskilda 

ungdomar och olika behandlingsinriktningar. Det är därför viktigt att med hjälp av forskning 

försöka urskilja vilka faktorer som genererar positiva resultat. Forskning visar att egenskaper 

hos ungdomen, behandlingens innehåll, miljö, struktur och omgivning alla är faktorer av 

betydelse för ett positivt behandlingsutfall (se exempelvis Andreassen, 2003 för en översikt). 

Ungdomar som placeras på institution bör tillförsäkras insatser som med hög sannolikhet 

bidrar till en positiv utveckling. Det måste finnas en trygghet i att ungdomen som genomgår 

behandling kommer utvecklas positivt, i förhållande till den förmodade utvecklingen utan 

behandling (Andreassen, 2003).  

 

Tanken som ligger till grund för behandling på institution är att allvarliga beteendemässiga 

problem går att behandla och förändra. Ungdomar med komplexa problembilder är dock en 

grupp som anses svårbehandlade. Det finns olika ståndpunkter i fråga om 

behandlingseffektivitet. Vissa menar att inget fungerar medan andra konstaterar att det 

handlar om att hitta rätt strategi då det krävs vissa bestämda förutsättningar för att en 

behandling ska ge goda effekter. Under de senaste 20 åren har i huvudsak vad som fungerar 

(What Works) varit i fokus. Det finns idag stora skillnader mellan olika institutioner när det 

handlar om bland annat kontroll, isolering från omvärlden, kulturer på institutionen och 

egenskaper hos personalen (Andreasson, 2003). Vissa institutioner har exempelvis sluten 

ungdomsvård där ungdomar har dömts till tidsbestämd vård på institution istället för fängelse 

(Statens institutionsstyrelse, 2010b). Det finns även boenden med enbart flickor eller pojkar 

samt enskilda avdelningar där ungdomen kan vara ensam med personalen (Statens 

institutionsstyrelse, 2010a). De enskilda behandlingsåtgärderna skiljer sig även när det 

kommer till restriktivitet. Restriktivitet handlar om graden av begränsning i frågor som 

rörelsefrihet, vardagliga aktiviteter samt kontakt med familj, kamrater och omgivning. Det 

finns även stora skillnader i teoretisk grund för behandlingen. Det finns behandlingshem som 

nästan inte alls har någon underliggande teori för att styra programutvecklingen, men också 

dem som är mer kända för sin teori än sina resultat (Andreassen, 2003).  

Det totala behandlingsresultatet är beroende av samtliga ovanstående faktorer och samspelet 

mellan dessa och egenskaper hos den unge. Därför är det av vikt att reda ut vilka 

komponenter som har den starkaste kopplingen till ett positivt behandlingsutfall och om dessa 

praktiseras i vardagen (Andreassen, 2003). Det behavioristiska perspektivet som utvecklades 
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av John B Watson i början av 1900-talet är ett sätt att arbeta med klienters beteenden 

(Karlsson, 2007; Spiegler & Guevremont, 2003) En ökad misstro till effektiviteten av 

perspektivet orsakade under 1950- till 1970-talet en utveckling av den klassiska 

beteendeterapin och inlärningspsykologin. Utvecklingen stagnerade dock till fördel för en ny 

huvudinriktning, så kallad kognitiv terapi (Morch & Rosenberg, 2006; Spiegler & 

Guevremont, 2003). Det behavioristiska perspektivet har ett grundantagande om att alla 

beteenden är inlärda och att beteendestörningar är något som utvecklas som en följd av 

omgivningens påverkan (Spiegler & Guevremont, 2003). Under 1950-talet splittrades det 

behavioristiska perspektivet upp i två skolor, en Brittisk och en Nordamerikansk. I 

Storbritannien fokuserades på huruvida neurotiska störningar kunde vara inlärda. 

Huvudfrågan var därför om det gick att utsläcka dessa symtomen. Begreppet utsläckning har 

sina rötter från Skinners begrepp operant betingning men här var en mer klassisk betingning 

central med ursprung från Pavlov (Morch & Rosenberg, 2006; Spiegler & Guevremont, 2003; 

Kåver, 2006). I Nordamerika arbetade man på ett liknande sätt men fokuserade på alla delar 

av Skinners begrepp operant betingning. Detta applicerades på svåra psykiska störningar 

såsom autism och psykos (Morch & Rosenberg, 2006). Operant betingning innebär att 

beteenden kan utsläckas eller förstärkas genom dess konsekvenser. I detta använder man sig 

av stimulus och respons för att förstärka eller utsläcka ett beteende (Spiegler & Guevremont, 

2003). Utvecklingen fortsatte genom dessa skolor och på 1980-talet skapades Kognitiv 

beteende terapi (KBT) (Spiegler & Guevremont, 2003). KBT utgår från att man kan förändra 

tankar, känslor och beteende för att hjälpa individer till en positiv förändring. I KBT ingår 

framförallt tre strategier för att skapa förändring hos patienten; insikt, pedagogik samt 

problemlösning och coping-tänkande. Individen ska få insikt i egna tankeprocesser och vad 

dessa tankar orsakar för symtom. Pedagogiskt ska individen ledas genom behandling med en 

ökande förståelse för sitt problem och kunskap om den terapeutiska metoden samt dess syfte. 

Individen ska också själv ges möjlighet att med sin nya kunskap kunna utveckla tekniker eller 

metoder för att förstå och bemästra sina problem (Morch & Rosenberg, 2006). 

Flera metaanalyser visar att beteendeorienterade och färdighetsorienterade angreppssätt ger 

bättre resultat än andra mindre strukturerade och koncentrerade metoder, vid behandling av 

beteendedysfunktion (Dowden & Andrews, 2000; Lipsey & Cullen, 2007). 

Behandlingsmetoderna inom det inlärningsteoretiska perspektivet har utvecklats enormt de 

senaste decennierna och det empiriska stödet är stort ( se exempelvis Morch & Rosenberg, 

2006). Redan på 1970-talet började man förstå och acceptera att den behavioristiska terapin 

kunde i vissa fall vara ett fördelaktigt alternativ till annan behandling (Spiegler & 

Guevremont, 2003). KBT är idag mycket populärt såväl bland patienter som bland terapeuter 

(Palmkron Ragnar, 2006). Det finns en stor variation i behandlingsresultat bland institutioner. 

Denna variation är resultat av faktorer som i hög grad är påverkbara så som exempelvis val av 

behandlingsprinciper, metoder, personal och sammansättning av ungdomsgruppen 

(Andreassen, 2003). Val av behandlingsprinciper och metod är viktigt eftersom olika typer 

innehåller olika mer eller mindre verkningsfulla ingredienser för positivt behandlingsutfall 

(Duncan m.fl., 2010) Det är också viktigt att se närmare på hur personalen fungerar 

tillsammans och hur de klarar av svåra situationer som kan uppstå. Även ungdomsgruppens 

sammansättning är viktig eftersom negativa kamratkontakter kan uppstå då ungdomar med 

liknande problematik ”smittar” varandra. Resultat som man kan uppnå med 

institutionsbehandling är också beroende av huruvida den unge tillförsäkras en bra eftervård 

(Andreassen, 2003). Alla dessa faktorer samverkar med varandra och det går inte att ta bort en 

faktor ur behandlingen (Duncan m.fl., 2010). Däremot kan kunskap om dessa faktorer öka 

möjligheten att höja kvalitén på behandlingen genom att rikta krav om förbättring kring dessa 
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(Andreassen, 2003). 

Problembeskrivning 
Det finns idag en brist på metodologiskt noggrant genomförda studier. Litteratur innehåller i  

många fall metodfel och ett flertal forskningsstudier uppnår inte befintliga krav för bra 

forskning. Detta leder till påståendet att det inte är möjligt att dra några slutsatser om vad som 

resulterar i ett positiv behandlingsutfall. Men det finns en del forskning som består av 

kontrollerade studier och en del forskningsresultat som delvis är baserade på kontrollerade 

studier. Med dessa är det möjligt att få en tämligen bra bild av effekterna av 

institutionsbehandling (Andreassen, 2003).  

En expertkonferens i Norge 1997 resulterade i slutsatsen att befintlig forskning om 

institutionsbehandling av beteendestörningar hos unga, ger för få riktlinjer för att 

behandlingsstrategier ska kunna utvecklas i positiv riktning. Bristen på riktlinjer leder till en 

stor variation inom behandlingar på institution som resulterar i att valet av åtgärd blir ganska 

slumpartat för ungdomarna. Flera av de ungdomar som i dag behandlas på institution 

genomgår behandlingsformer som ingen känner till effekterna av. Många ungdomar har 

erfarit behandling i omgångar som inte har gett dem en positiv utveckling. En behandling 

präglat av experimenterande och misslyckanden är vetenskapligt och etiskt ohållbart. I de 

nordiska länderna finns bara ett begränsat urval med forskning om hur institutionsbehandling 

fungerar i praktiken och vad det är som ger resultat eller inte. Detta trots att det idag finns ett 

stort behov av systematisk befintlig kunskap som tydliggör vad som är lämpliga åtgärder för 

ungdomar med en viss problematik (Andreassen, 2003). Föreliggande studie har därför som 

mål att tydliggöra dessa komponenter och sedan undersöka hur det ser ut i det praktiska 

arbetet på institutioner.    

Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka vilka grundläggande komponenter som enligt forskning 

anses vara verkningsfulla för ett positivt behandlingsutfall. Vidare syftar studien till att 

undersöka om dessa komponenter är förenliga med de centrala delar som ingår i 

behandlingsmetoden KBT. Studiens syfte är också att undersöka hur KBT och de 

identifierade komponenterna tillämpas i det praktiska arbetet på en behandlingsenhet för 

ungdomar.  

Studiens syfte konkretiseras i följande frågeställningar: 

1. Vad är enligt forskning avgörande för ett positivt behandlingsresultat? 

2. Vilka är de centrala delarna i det inlärningsteoretiska perspektivet och KBT för ett 

positivt behandlingsresultat?  

3. Kan dessa enligt forskning grundläggande komponenter identifieras i 

behandlingsmetoden KBT? 

4. Tillämpas KBT och de grundläggande komponenterna i det praktiska arbetet på en 

behandlingsenhet för ungdomar? 

5. Vilka svårigheter och möjligheter kan identifieras när det gäller att tillämpa dessa 

komponenter i det praktiska arbetet? 
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Beskrivning av enheterna 
Behandlingsenhet A är förlagd i mellansverige och är uppdelad i två olika underenheter som 

tar emot ungdomar i åldern 13-18 år. Varje underenhet har plats för fem ungdomar varav fyra 

platser är fyllda. De består av fem stycken personal per underenhet med olika utbildningsgrad. 

En respondent utbildar sig till socionom, denne har mycket personlig erfarenhet och 

arbetslivserfarenhet av att arbeta med ungdomar. En annan respondent är utbildad 

undersköterska och har läst KBT i ett år. Vår tredje respondent har läst många olika kurser 

och läser just nu KBT. Alla i personalen måste också genomgå en internutbildning som 

informerar om arbetssätt och de metoder de ska arbeta med. Enhet A är inriktad på arbete med 

social problematik och arbetsmetoden är framförallt KBT men även Motiverande samtal (MI), 

Aggression replacement training (ART), lösningsfokuserat och Känsla av Sammanhang 

(KASAM). 

 

Behandlingsenhet B ligger i södra Sverige och riktar sig till ungdomar av båda kön i åldern 13 

till 19 år . Behandlingsenheten riktar sig mot ungdomar med ADHD, lågbegåvning, Asperger 

och Borderline. Enheten har två ungdomar placerade men kommer efter en omstrukturering 

ha plats för nio ungdomar. Personalen består av sex anställda som har olika utbildningar. De 

består bland annat av kognitiva terapeuter, alkohol- och drogterapeuter, spelterapeuter, 

socialpedagog, färdighetsträningsterapeuter och behandlingsassistenter. Metoder som används 

är framförallt daglig kognitiv färdighetsträning men även DBT och psykodynamisk terapi.    

Disposition 
Under rubriken ”Avgörande faktorer för positivt behandlingsutfall” behandlas forskning 

indelat i ett antal underrubriker. Dessa är valda utifrån de grundläggande komponenter som 

har identifierats som viktiga för ett positivt behandlingsutfall. Den teoretiska delen behandlar 

det ”Inlärningsteoretiska perspektivet och KBT”. Rubriken har delats upp i två underrubriker 

för att ge en djup bild av metoden KBT och hur den genom inlärningsteori har vuxit fram. 

Nästa del består av ”metod”, där beskrivs noggrant den metod som använts samt de olika steg 

som genomförts i studien.  

I ”resultat/analys” så används samma rubriker, som i forskning och teoridelen, för att på ett 

tydligt sätt redovisa varje viktigt komponent. Dock har det inlärningsteoretiska perspektivet 

och KBT lagts ihop till en gemensam rubrik. Detta eftersom inlärningsteorin i analysen 

fungerat som en grund för KBT och respondenternas svar speglar en kombination av de båda 

områdena. I slutdiskussionen redovisas en sammanfattning av studiens resultat. Där redovisas 

också en jämförelse mellan de enligt forskning grundläggande komponenterna för positivt 

behandlingsutfall och de identifierade centrala delarna i inlärningsteori och KBT. Studien 

avslutas med ”förslag till vidare forskning”. 

Avgörande faktorer för positivt behandlingsutfall 
Det finns idag fortfarande frågetecken kring vilka faktorer i behandling som resulterar i 

positiva effekter. Den forskning som finns kan bara ge en allmän ”vink” om att rehabilitering 

fungerar, men vad och för vem som behandlingen fungerar är fortfarande inte helt kartlagt 

(Lipsey & Cullen, 2007). Nedan följer de centrala komponenter som författarna har 

identifierat med hjälp av forskning. Dessa komponenter synliggörs med de rubriker som valts. 
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Den terapeutiska relationen 

Den terapeutiska relationen består av flera hörnstenar såsom empati, alliansen, gemensamma 

mål och samarbete (Duncan m.fl., 2010; Elia, 2008; Kåver, 2006).En undersökning om 

huruvida arbetsalliansen mellan den unge och behandlare har betydelse för möjligheten att 

skapa en beteendeförändring hos ungdomen visar på intressanta resultat. Denna innefattar en 

undersökning av alliansen och den eventuella förändringen tre veckor in i behandlingen och 

en senare efter tre månader. För att mäta förändring och resultat används Child behavior 

checklist (CBCL), Youth Self- Report (YSR) och Thetcher Report Form (TRF). Resultatet av 

studien visar att en god allians mätt efter tre veckor inte visar på samband med ett positivt 

utfall. En positiv allians mätt efter tre månader visar däremot samband med positiv förändring 

hos den unge (Florsheim m.fl., 2000). Syftet med behandlingen bör därför vara att den unge 

genom skapandet av prosociala relationer med bland annat personal och genom en allians 

dem emellan skall utvecklas i en positiv riktning. Genom skapandet av en allians möjliggörs 

en positiv förändring av värderingar och arbetsmodeller till den unges viktiga personer i 

nätverket. Förhoppningen är att den unge ska känna trygghet och tillit i att behandlingen är 

bra för denne (Degner & Henriksen, 2007). Något oroande är det då att studier visar att 

relationer mellan personal och den unge i många fall präglas av så kallade skenallianser. 

Dessa allianser visar utåt sett en bild av en god relation men saknar det innehåll som krävs för 

att skapa en ambition till förändring hos den unge. Skenalliansen skapas genom en ensidig 

anpassning där en av partnerna anpassar sig efter den andra. Ungdomen gör tillfälligt det som 

krävs för att få det den vill. Därmed undviks konflikter men även den behandling som skulle 

kunna vara effektiv mot ungdomens problematiska beteende (Hill, 2005; Levin, 1998). 

Som konstateras ovan så är allians en central del i processen för att behandling ska bli 

framgångsrik. Det är många komplexa faktorer som påverkar möjligheten att skapa en positiv 

arbetsallians på institutionen (Duncan m.fl., 2010; Elia, 2008; Degner & Henriksen, 2007). 

Alliansen består av faktorer såsom exempelvis terapeutens empatiska beteende, accepterande, 

ömsesidighet, professonalitet och respekt (Elia, 2008; Kåver, 2006; Levin, 1998). Dock är det 

viktigt att se att alliansen är en del av den terapeutiska relationen, i kombination med andra 

faktorer såsom behandlingsmetod och individens egenskaper vilka verkar tillsammans. Det är 

speciellt viktigt att tidigt försöka skapa en bra relation genom förståelse, säkerhet och 

förtroende för varandra (Duncan m.fl., 2010). Ett sätt att förbättra relationen är att ta med 

ungdomen på resor eller utflykter. Detta då det skapar möjlighet till en djupare relation 

(Levin, 1998). En annan metod för att skapa ett bättre band är att behandlaren frågar klienten 

vad som har varit mest hjälpsamt under behandlingsperioden. Detta visar klienten att 

behandlaren bryr sig och lär behandlaren vad som fungerar bra i relationen (Duncan m.fl., 

2010). Behandlaren kan öka chanserna för en bra relation genom att öva upp sin 

kommunikationsförmåga, vara empatisk och öppen och undvika en förhörande samtalsstil. 

Det är också viktigt att det finns en tydlighet och att behandlaren och klienten är överens om 

målen med terapin (Duncan m.fl., 2010; Elia, 2008; Kåver, 2006).   

Behandlingsintegritet 

Det är svårt att kartlägga vilka behandlingsprogram som fungerar. Behandlingsprogram som 

sammanfattningsvis visar på positiva effekter kan ibland ge sämre resultat. Samtidigt som 

program som över lag visar på sämre resultat ibland kan visa på bättre resultat. Forskning kan 

i bästa fall göra en kartläggning av vilka program som ger bättre resultat än andra i allmänhet. 

Av denna anledning behöver fokus riktas mot faktorer som påverkar kvalitén på 
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behandlingen, snarare än typ av behandling (Lipsey & Cullen, 2007). Det har visat sig att 

behandling med hög kvalitet kan överträffa en behandlingsinriktning som annars anses ha 

bättre effekt (Lipsey, 2009). Behandlingsintegritet används som en definition av hur väl ett 

behandlingsprogram är genomfört och upprätthåller en viss kvalité (Andreassen, 2003).   

 

Oavsett vilken behandling som institutionen väljer att arbeta efter så är det oerhört viktigt med 

behandlingsintegritet. Variationen i hur väl program fungerar styrs helt av integriteten. Det 

finns flera faktorer som är av vikt i utförandet och en av dessa är huruvida programmet utförs 

som behandlingen avsetts. Det finns idag en variation i hur väl programmen är utförda och det 

är ett stort antal av program som visar brister i genomförande. Det kan i vissa fall vara så att 

behandlaren väljer att använda andra behandlingstekniker som de själva föredrar istället för de 

som ingår i programmet. En annan orsak till bristande behandlingseffekt är också om 

behandling utförs med dålig kvalitet av personal som brister i sina kunskaper (Lipsey & 

Cullen, 2007). Detta stämmer väl överens med forskning som visar att en erfaren ledare är 

viktig för positivt behandlingsutfall. Det krävs en erfaren ledare som klarar av att förhindra att 

ungdomarna i gruppen utvecklas i negativ riktning för att minska antisocialt beteende 

(Feldman, 1998). En bidragande orsak till ineffektiv behandling kan också vara graden av 

behandling som erbjuds till klienten. Effekten av behandlingen kan riskeras om den erbjuds i 

för liten omfattning. Det är också av vikt att klienten är motiverad och aktivt deltar i 

behandlingen (Lipsey & Cullen, 2007). I en studie har det kunnat konstateras att detta inte 

alltid är fallet då flera ungdomar inte upplever att det bedrivs någon behandling alls på 

institutionen som de befinner sig på. Detta kan vara en negativ effekt av att inte erbjuda en 

strukturerad och uttalad behandlingsplan med principer och manualer för arbetet (Degner & 

Henriksen, 2007).  

 

Det är nödvändigt att personal arbetar med en gemensam grund där de är överens om regler 

och strategier för exempelvis olika attityder och uttryckssätt dels mellan ungdomarna men 

också mellan personal (Andrews & Bonta, 1998). Det är också betydelsefullt att erbjuda 

behandling där personal arbetar efter en gemensam grund med en tydligt formulerad teori och 

metodik. Personalen ska också arbeta efter ett gemensamt mål för att behandlingen ska utövas 

på ett tillfredställande sätt (Degner & Henriksen, 2007; Andreassen, 2003). Viktiga 

komponenter i behandlingen ska också förklaras för den unge (Andreassen, 2003). Detta 

styrks med nordisk forskning som visar på faktorer för ett misslyckande inom behandling. 

Dessa faktorer är bland annat behandling som inte erbjuder en tydlighet när det kommer till 

tid och placeringssyfte, visar brister i tydlig behandlingsmetodik samt när ungdomen har ett 

motstånd mot behandlingen (Levin, 1998). En annan undersökning visar att endast hälften av 

Sveriges institutioner har behandlingsprogram som på ett tillfredställande sätt kan anses vara 

grundat på en systematiserad teori. Även om teori och vilken behandling som erbjuds finns 

beskriven, så stämmer det inte alltid med hur det faktiska arbetet sedan utförs (Sallnäs, 2000). 

Strategier för att säkerställa behandlingsintegriteten innefattar bland annat systematisk 

utvärdering, behandlingsmanualer och handledning (Andreassen, 2003). 

 

Positivt behandlingsklimat och Prosociala kontakter 

Att arbeta med ungdomar på institution innebär ofta en stor press för personal då många av 

ungdomarna har erfarit dåliga relationer till vuxna. Det är inte ovanligt att ungdomarna är 

aggressiva och utåtagerande mot personal. Det är därför av vikt att personalen är tränade i att 

hantera dessa situationer och förhoppningsvis i viss mån kan kompensera den unges ofta 

dåliga erfarenheter av relationer (Degner & Henriksen, 2007). Det finns tillräckligt med 

underlag för att konstatera att ungdomar som är samlade i ett behandlingsprogram riskerar att 
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utveckla negativa ungdomskulturer. Dessa kulturer kan vara oerhört starka och bidraga till ett 

antisocialt värdesystem. Detta sabotera också behandlingsinsatser som personal använder sig 

av i behandlingen. Det är därför viktigt att ha detta i åtanke och förebygga den negativa kultur 

som kan uppstå (Gibbs & Sinclair, 1998; Levin, 1998). Den ungdomskultur som etableras har 

stort inflytande på den unges utveckling och är därför en viktig faktor för positivt 

behandlingsutfall (Feldman, 1998). Kulturen på institutionen har också betydelse för 

stabiliteten i behandlingen då antisocialt beteende och mobbning i gruppen ökar antalet 

rymningar som sker (Andreassen, 2003). Personal har en viktig roll som föredöme. Om 

personalgruppen har ett positivt klimat och sätt sinsemellan så blir detta något som 

ungdomsgruppen efterliknar (Holmqvist m.fl., 2005). Institutionen behöver erbjuda en miljö 

som är stark nog att övervinna det negativa klimat ungdomen kan ta med sig in eller skapa i 

behandlingsmiljön. Denna är helt beroende av faktorer som den unges egenskaper och de 

villkor som råder på institutionen (Andreassen, 2003). Inom institutionen behöver det finnas 

kunskap om huruvida gruppsammansättning har betydelse för behandlingsklimatet för den 

enskilde unge. När en grupp ungdomar med beteende problematik förs samman så medför 

detta en stor risk för de ungdomar som inledningsvis uppvisar lägre grad av 

beteendeproblematik. I samband med detta talas om en såkallad smittoeffekt. Smittoeffekten 

kan definieras som det fenomen som uppstår när ungdomar med svårare problematik påverkar 

andra ungdomar negativt. Ungdomar som visar beteendeproblem först i ungdomsåren löper 

också högre risk för att ”smittas” negativt av andra ungdomar. De påverkas i högre grad av de 

negativa förhållanden till kriminalitet som andra jämnåriga med svårare beteende problem 

har. De som påverkas minst är de ungdomar som har allvarliga antisociala problem som 

utvecklats i tidig ålder. Dessa blir mindre påverkade av svårighetsgraden i kamraternas 

avvikande beteende (Arnold & Hughes, 1999; Andreassen, 2003).   

 

Forskning som visar på detta är integreringsprojektet ”The ST. Louis Experiment”. 

Experimentet består av 701 ungdomar som remitterats från domstolar, psykiatriska enheter, 

institutioner och specialskolor. Dessa ungdomar har genom en kontrollista bedömts ha ett 

antisocialt beteende. Ungdomarna placerades sedan i olika gruppsammansättningar. Totalt 

resulterade denna indelning i fyra grupper: endast remitterade ungdomar, remitterad 

ungdomar blandade med icke remitterade, icke remitterade bland remitterade och bara icke 

remitterade ungdomar. Variabler som testades var gruppsammansättning, behandlingsmetoder 

och gruppledarnas erfarenhet. Behandlingsmetoder som testades var social inlärning gentemot 

traditionella gruppmetoder med ett minimum av behandling. Varje ungdom kartlades och 

tilldelades en beteendeprofil, denna följdes sedan upp med regelbundna observationer av 

anställd personal. Undersökningen visar på en mängd faktorer för ett positivt utfall. En av 

dessa är att ungdomsgruppen består av en blandning av prosociala och remitterade ungdomar 

med överrepresentation av ungdomar utan beteendeproblem. Prosocialt beteende kan 

definieras som ett socialt accepterat beteende. Studien visar att kontakt med prosociala 

ungdomar resulterar i en positiv beteendeförändring hos de ungdomar som ursprungligen 

bedömts ha ett antisocialt beteende. Undersökningen visar också att val av behandlingsmetod 

inte har någon effekt i förhållande till behandlingsutfall. Av denna forskning blir slutsatsen att 

ungdomar bör behandlas i prosociala miljöer med andra ungdomar som på ett naturligt sätt 

förstärker/belönar positivt socialt beteende hos de placerade ungdomarna (Feldman, 1998). 

 

Även andra studier än de ovan konstaterar att prosociala kamratkontakter har en positiv effekt 

på ungdomar med beteendesvårigheter. Det hävdas till och med att gruppbehandling av 

ungdomar med beteendeproblem på institution är overksamt om dessa ungdomar inte 

integreras med ungdomar utanför institutionen. Huruvida den unge lyckas skapa kontakter i 
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en prosocial miljö har betydelse då detta sedan har en skyddande effekt när behandlingen är 

avslutad (Andreassen, 2003; Levin, 1998). Personalen behöver guida den unge i kontakten 

med den sociala omvärlden. För att kunna åstadkomma detta är inledningsskedet avgörande 

för hela vistelsen. Det krävs att personal redan i början av behandlingen genom ord och 

handling visar sig kompetent att ansvara över den unges nya situation. Så att denne accepterar 

och känner sig trygg i att bli vägledd när det kommer till kontakter med föräldrar, närmiljö, 

permissioner och regler på institutionen (Degner & Henriksen, 2007). Detta kan dock vara en 

svår uppgift att lösa i många miljöer. Exempelvis så innebär slutna institutioner en isolering 

för den unge gentemot världen utanför institutionen. Detta gör att kontakt med en prosocial 

miljö utanför blir omöjligt att uppnå, vilket är en av nackdelarna med slutna institutioner 

(Gibbs & Sinclair, 1998; Levin, 1998). Sammanfattningsvis kan konstateras att blandning av 

ungdomar är riskabelt och det är svårt att uppnå en optimal sammansättning av ungdomar 

utan risk för negativ påverkan. Kontakt med prosociala ungdomar utanför institution är viktig 

men det är också avgörande huruvida personalen på institutionen klarar av att påverka 

ungdomarna i positiv riktning och skapa en prosocial kultur i gruppen. Ungdomskulturen har 

inte bara betydelse för behandling när den unge vistas på institutionen utan kan även bli en 

permanent effekt som består efter utskrivningen. En av de viktigaste uppgifterna som 

institutionen har är att hjälpa den unge att skapa bra sociala kontakter utanför institutionen 

och att reda ut huruvida ungdomskulturen kan påverkas av olika åtgärder, av personal eller 

om det är andra förhållanden på institutionen som behöver åtgärdas för att etablera ett positivt 

behandlingsklimat (Andreassen, 2003).   

 

Kontinuitet i behandlingen 
Det är oerhört viktigt med kontinuitet i behandlingen och något som förhindrar detta är 

behandlingssammanbrott (Andreassen, 2003). Behandlingssammanbrott definieras som det 

som händer när behandling avbryts utan att det är socialtjänstens ursprungliga avsikt. 

Exempel på sådan situation kan vara när vårdmiljön avslutar behandlingen eller när den unge 

själv avslutar behandlingen och vägrar återvända (Vinnerljung m.fl., 2001). 

 

I vissa fall kan detta leda till en ny placering och för en del unga kan det innebära att 

behandlingen avslutas helt. Av alla de som avslutar behandling på grund av ett 

behandlingssammanbrott så blir var tredje ungdom placerad igen inom ett år. Av de 

placeringar som avslutas som en naturlig del av den behandlande processen så är det var 

fjärde ungdom som efter ett år blir placerad igen. Med andra ord är det också många av de 

som fullföljer behandling som blir placerade igen även om andelen är högre bland de som 

avslutat på grund av behandlingssammanbrott. Av de ungdomar som placeras på institution, 

är det idag totalt cirka 43 procent som blir placerade igen efter ett år (Andreassen, 2003). 

Behandlingssammanbrott visar egentligen inget om själva behandlingens effektivitet men är 

något som forskning visar har betydelse då det påverkar den unge på flera sätt. Exempelvis 

visar metaanalyser av behandlingsresultat för ungdomar, att program med högre siffror av för 

tidiga avslut har sämre resultat. Behandlingssammanbrott leder till många skolbyten som i sin 

tur försvårar den unges möjlighet till en stabil skolgång och färdig utbildning. Studier visat 

också att behandlingssammanbrott medför erfarenheter som är oönskade och smärtsamma för 

den unge och har en demoraliserande effekt på socialarbetare och fosterföräldrar (Vinnerljung 

m.fl., 2001). 

Den finns många undersökningar som visar att somliga ungdomar upplever en instabilitet och 

stress under tiden för vård på institution på grund av att de rymmer eller behöver flytta. 

Bristen på stabilitet i vården kan inverka på effekten av den unges utveckling. En omplacering 
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kan på ett negativt sätt påverka den unges beteende och förmåga att ta till sig behandling 

(Andreassen, 2003). En svensk omfattande undersökning med ungdomar mellan 13-16 år 

visar på intressanta resultat. Undersökningen omfattar 776 ungdomar och av dessa är 60 

procent placerade i fosterhem, 30 procent på öppna institutioner och 10 procent på slutna 

institutioner. Resultatet av undersökningen visar att 75 procent av ungdomarna är placerade 

frivilligt. Den visar också att mellan 30 till 37 procent av alla placeringarna leder till 

behandlingssammanbrott under de första fem åren och risken för sammanbrott är störst under 

första året. Anledningen till behandlingssammanbrottet är till 44 procent att ungdomen 

rymmer eller vägrar återvända efter permission och i 35 procent av fallen så är det 

familjehemmet eller institutionen som inte kan eller orkar längre. Det finns även fall där de 

biologiska föräldrarna avbryter behandlingen. För att undvika behandlingssammanbrott bör 

den unges samtycke tas på större allvar och problematiseras mer av personalen. Ungdomen 

och dennes föräldrar bör också informeras om risken för behandlingssammanbrott. 

Socialtjänsten bör ha en reservplan vid varje placering och behandlingssammanbrott ska 

dokumenteras systematiskt för att finnas tillgänglig för personal och framtida forskning. En 

annan undersökning innefattar en översikt av 33 studier utförda av britter och amerikaner. 

Resultatet visar att cirka 40-50 procent av inledda placeringar slutar i 

behandlingssammanbrott. Faktorer som har visat samband med ökad risk för 

behandlingssammanbrott är högre ålder på den unge, svårare beteendeproblem hos den unge 

och många tidigare placeringar. Det är också viktigt att det finns en positiv kontakt mellan 

föräldrar, socialarbetare och den unge. Forskning visar att det finns ett samband mellan 

minskad grad av behandlingssammanbrott och placeringar mer än 10 mil från hemort 

(Vinnerljung m.fl., 2001). 

En litteraturgenomgång av offentliga dokument om äldre ungdomar i Amerika som skrivits ut 

från institution visar intressanta resultat. Litteraturgenomgången består av slumpmässiga urval 

med 300 ungdomar. Dessa uppfyller kriterierna för studien genom att vara 17 år vid 

utskrivning och ha tillbringat minst sex månader på institution. Det slutgiltiga urvalet består 

av 252 ungdomar på grund av otillräcklig dokumentationen om 48 ungdomar. Resultat från 

denna studie visar att få ungdomar haft en stabil bakgrund. Av dessa ungdomar är det bara 

fyra procent som erfarit mindre än tre placeringar och ungefär 37 procent hade haft perioder 

som de inte tillbringat på institution. Av studiens ungdomar är det bara 20 procent som anses 

ha uppnått önskat resultat med behandlingen. Andelen som skrivs ut utan arbete eller fullföljd 

skolgång är 45,2 procent. Genom en multivariat analys kom forskarna fram till att ungdomar 

med få placeringar eller slutförd skolgång har större chans att få ett självständigt liv med 

arbete efter utskrivning. De ser också ett samband mellan antal behandlingssammanbrott och 

den unges möjlighet att fullfölja sin skolutbildning (McMillen & Tucker, 1999). Det finns 

idag inte forskning som uttrycker att det finns ett samband mellan stabilitet i vistelsen och 

kriminalitet. Däremot finns det forskning som visar att stabil skolgång för den unge är en 

skyddande faktor gentemot framtida kriminalitet. Detta då en fullföljd skolgång genererar i 

bättre chanser till arbete och bostad (Andreassen, 2003; Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Det är viktigt att också reflektera över det faktum att många av de ungdomar som avviker är 

de som uppvisar allvarliga beteendeproblem. Detta är ingen förklaring eller ursäkt för 

situationen idag men det är av vikt att belysa svårigheten som institutionen arbetar med. Det 

är också viktigt att poängtera att även om behandlingssammanbrott i hög grad gäller de 

ungdomar som har svårare problem så finns det de med svår problematik som stannar kvar i 

behandlingen och uppvisar bättre resultat än de som avvikit. Med andra ord så har 

behandlingssammanbrott en betydelse för behandlingsresultat enligt forskning (Andreassen, 
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2003). En behandling som avslutas innan den är färdig kan inte förväntas ge en önskad effekt 

(Lipsey & Cullen, 2007).   

Planerat behandlingsavslut 

En behandling på institution påbörjas ofta med en utredning av den unge. Under denna period 

utformas även en behandlingsplan där de terapeutiska målen tydliggörs. Behandlingsplanen 

uppdateras sedan regelbundet (Degner & Henriksen, 2007). Det är viktigt att hela tiden 

journalföra behandlingsprocessen eftersom det då blir tydligt vart i behandlingen klienten 

befinner sig och om det är dags att avsluta (Duncan m.fl., 2010). När det är dags för 

utskrivning för den unge så finns det viktiga saker att fokusera på. En effektiv eftervård och 

uppföljning är väsentlig för huruvida ungdomar anpassar sig och fungerar väl efter två år 

(Andreassen, 2003). Dålig förberedelse inför utskrivning och bristfälligt utförd utsluss är 

faktorer som bidrar till att förhindra den positiva effekt en behandling kan ha hos den unge 

(Levin, 1998). Forskning visar att flera unga skrivs ut utan att socialtjänst eller institutionen 

förbereder någon eftervård. Ungdomarna blir i många fall informerade om att kontaktmannen 

regelbundet ska ta kontakt med dem efter utskrivningen. Olyckligtvis är detta något som inte 

alltid fullföljs med hänvisning till en hög arbetsbelastning som inte ger utrymme för någon 

planerad uppföljning. En förhoppning efter behandlingens avslut är att den unge ska ha ökat 

sin självständighet och handlingsfrihet. För att uppnå detta är det viktigt att inkludera den 

unges sociala nätverk i behandlingen och arbeta med skola och skapa bra 

fritidssysselsättningar. Detta främjar den unge när denne efter avslutad behandling återgår till 

samhället (Degner & Henriksen, 2007). Forskning visar att den effektivaste eftervården riktar 

sig mot lokalsamhälle, familj, skola och individen för att motverka riskfaktorer för beteende 

problematik och kriminalitet (Andreassen, 2003). 

I avslutningsfasen av en behandling, speciellt inom behandlingsmetoden KBT, knyts 

terapiarbetet ihop. Detta skapar en möjlighet för individen att i framtiden själv klara av att 

lösa sina problem genom tekniker och metoder denne lärt sig. Individen får själv sammanfatta 

vad denne har lärt sig av behandlingen skriftligen. Tillsammans genomförs sedan en 

utvärdering där de diskuterar om målen för behandlingen har uppnåtts. Det är också bra att i 

detta läge göra ett vidmakthållandeprogram. Det betyder i korthet att individen tillsammans 

med behandlaren bland annat formulerar vad ungdomen behöver tänka på i framtiden och 

vilka faktorer som innebär risk för återfall (Kåver, 2006).    

Responsivitetsprincipen, riskprincipen och behovsprincipen 

Fokus i behandlingen bör riktas mot vad som underlättar ett positivt utfall så som 

behovsprincipen, riskfaktorer och responsivitet hos individen som mottar behandlingen 

(Lipsey & Cullen, 2007). En meta-analys av tillgänglig forskning om kriminellt beteende 

visar på vikten av behovsprincipen, responsivitetsprincipen och riskprincipen (Lipsey, 2009).  
Responsivitetsprincipen innebär huruvida individen har förmåga att ta till sig behandling 

(Lipsey, 2009). Faktorer som begåvningsnivå, motivation och känslomässig mognad bör 

utvärderas inför val av behandlingsstrategi. En viktig del i behandlingen är lärandet och 

individuella faktorer som försvårar eller underlättar denna process är responsivitetsfaktorer. 

Alla individer har olika egenskaper och dessa påverkar hur vi kan tillgodogöra oss olika 

åtgärder. Det har hittills forskats mycket litet inom området, men det finns många faktorer 

som man sett påverkar hur individer svarar på behandling. Dessa faktorer kan vara ångest, 

självkänsla, depression och psykiska störningar (Andreassen, 2003). Responsivitetsprincipen 

kan delas in i generell och specifik responsivitet. Den generella responsiviteten menar att den 
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bästa metoden för att förändra negativt beteende är kognitiv beteendeinriktad och tekniker för 

att träna sociala förmågor. Den specifika däremot fokuserar på faktorer som karakteriserar 

individen så som egna problem, förmåga att självreflektera, känslighet och verbal intelligens. 

Behandlingen ska anpassas efter dessa faktorer för att få önskad effekt. En ungdom som har 

kognitiva och självreflekterande svårigheter lämpar sig bäst för ett program med en tydlighet i 

struktur och som är konkret (Andrews m.fl., 1990; Dowden & Andrews, 2000). I kriminella 

populationer har man sett en tydlig framgång med strukturella beteendeorienterade metoder. 

Detta då denna grupp vanligtvis har brister i sociala färdigheter, liten motivation till 

förändring och har ett är konkret inriktat tankesätt. Responsivitetsprincipen innebär i detta fall 

att kognitiv beteendeterapi och socialinlärning är effektivast för denna grupp (Andreassen, 

2003).   

Behovsprincipen ger viktig information om vilka behov som behandlingen ska rikta sig mot 

för att förändra negativt beteende och minska sekvensen av återfall efter behandling (Dowden 

& Andrews, 2000). Enligt behovsprincipen ska kriminogena behov kartläggas för att 

behandlingen ska ha större effekt. Kriminogena behov är formbara riskfaktorer för framtida 

beteendeproblem som kriminellt uppförande, antisociala attityder, association till kriminella, 

självkontrollsförmåga och drogberoende (Lipsey, 2009). Kunskapen om risk och 

skyddsfaktorer är viktig för att kunna påverka behandlingens utfall (Andreassen, 2003). En 

riskfaktor definieras som ”socialt, psykologiskt eller biologiskt förhållande som kan leda till 

problem inom hälsa, utveckling, anpassning eller beteende” för den unge (Lagerberg & 

Sundelin, 2000, s.379). En skyddsfaktor skulle kunna definieras som den förebyggande 

motståndskraft individen har gentemot riskfaktorerna (Werner & Smith, 2003). Det finns 

många relevanta riskfaktorer och skyddsfaktorer kring individen så som familj, skola, 

kamrater och övriga närmiljön. Behandlingen behöver rikta sig mot de identifierade 

riskfaktorerna kring den unge för att ha effekt. Litteratur grundat på empiri stödjer det faktum 

att kriminellt beteende i hög grad påverkas av och utvecklas i ett ömsesidigt samspel mellan 

egenskaper hos individen och det sociala system som omger individen. Åtgärder som inte 

riktar sig mot de faktorer som påverkar det kriminella beteendet kan inte skapa någon 

förändring (Andreassen, 2003). En studie visar att många ungdomar på ett undersökt 

behandlingshem har oförändrad familjerelation när behandling avslutas. Utan familjearbete så 

kommer ungdomen återvända till samma familjesituation som den lämnade. Det innebär att 

förhållanden som påverkar ungdomen finns kvar och orsakar samma problem när ungdomen 

återvänder hem. Om ungdomarna mister kontakten med föräldrarna och det omgivande 

samhället så kommer de återvända sämre rustade för att hantera orsaken till deras problem 

(Levin, 1998). Med tanke på detta är det oansvarigt att placeringar utanför hemmet inte i alltid 

arbetar med den miljö den unge efter behandling återvänder till. För att skapa förändring 

måste relevanta behandlingsmål skapas tillsammans med familjen (Andreassen, 2003). Det är 

viktigt att personal aktivt arbetar för att involvera föräldrar och andra viktiga personer i 

ungdomens nätverk för att kunna skapa en positiv process. Tyvärr kan det i vissa fall vara så 

att dessa viktiga personer inte har vilja eller kapacitet att delta i behandlingen (Degner & 

Henriksen, 2007). Det kan också vara så att personalen upplever de anhöriga som hinder i 

behandlingen eftersom de anhörigas egna problem är dominerande. I en forskningsstudie 

framkommer att arbete med anhöriga både kan vara en nödvändighet och en resurs för 

personalen. Föräldrarna kan ge nödvändig information om den unge och samtidigt vara ett 

stöd (Arvidsson Bangura & Åkerström, 2000). Det är också viktigt att vara medveten om att 

alla faktorer som leder till beteendeproblem inte alltid är de bästa målen för behandlingen. 

Det är nödvändigt att först kartlägga vilken roll dessa faktorer har i förhållande till beteendet 

och om det finns faktorer som påverkar beteendet enbart under tiden för behandling. Om 
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dessa faktorer har betydelse för beteendet så behöver personalen ta reda på om det är en 

faktorer som är påverkbara (Andreassen, 2003). Övergripande så omfattar dessa behov 

individuella egenskaper, egenskaper hos familjen, anknytning till jämnåriga, skola och fritid 

(Andreassen, 2003).  

Riskprincipen indikerar att ungdomar med svårare problematik som riskerar att hamna 

kriminalitet är de som visar bäst resultat efter behandling. De har större behov av behandling 

och det finns också mer utrymme för förbättring hos dessa individer (Lipsey, 2009). Program 

ska anpassas till individen för bästa effekt. Ett intensivt program ger större effekt på 

ungdomar med svårare problematik samtidigt som de med mindre problematik behöver 

mindre åtgärder för bästa resultat. Detta är baserat på att det också har tagits hänsyn till 

behovsprincipen och responsivitetsprincipen (Andrew m.fl., 1990).  

Forskning visar att om alla dessa principer används i ett behandlingsprogram så uppnås bästa 

resultat (Dowden & Andrews, 2000; Andrews m.fl., 1990). En meta-analys visar att  

riskprincipen, behovsprincipen och responsivitetet har en stor roll i fråga om graden av 

återfall. Program som huvudsakligen riktar sig mot kriminogena behov resulterar i bättre 

behandlingsutfall än de som i huvudsak riktar sig mot icke kriminogena behov så som rädsla 

för bestraffning och känslomässiga problem. Analysen visar också att beteendeinriktade och 

socialinlärningsprogram ger bättre resultat för att förebygga återfall av lagöverträdare än de 

utan behavioristisk inriktning (Dowden & Andrews, 2000).  

Inlärningsteoretiska perspektivet och KBT 

Denna teoretiska del kommer redogöras i två underrubriker för att ge en djup bild av metoden 

KBT och hur den genom inlärningsteori har vuxit fram. 

Inlärningsteoretiska perspektivet  

Det behavioristiska perspektivet har sin utveckling under tidigt 1900-tal med hjälp av forskare 

som Pavlov, Watson, Hull och Skinner (Öst, 1987). Albert Bandura utvecklar ur detta 

perspektiv på 1960-talet den sociala inlärningsteorin (Duncan m.fl., 2010). I beteendeterapi 

och således även den sociala inlärningsteorin tas hänsyn till vad som händer nu, inte lika 

mycket vad som har hänt tidigare. Bästa sättet att utvärdera en behandling är genom de 

synliga förändringarna i beteendet. Inom beteendeterapi bedöms människor genom en så 

kallad beteendemodell. I beteendemodellen är beteende en central term som är hårt anknuten 

till vad en person gör, tänker och känner. Beteende delas in i tre kategorier: motoriskt, 

fysiologiskt och kognitivt. Det motoriska beteendet är just bara ett beteende till exempel äta, 

gå eller tala. Det fysiologiska är däremot beteenden som händer inne i kroppen, såsom 

exempelvis andningsfrekvens. Det kognitiva beteendet, slutligen, är en persons tankar. I 

arbete med modellen är det dock svårt att bedöma det kognitiva beteendet eftersom detta inte 

är observerbart för forskaren. Motoriska och fysiologiska beteenden går att mäta medan de 

kognitiva bara kan definieras indirekt (Öst, 1987). 

 

Utifrån beteendeteorin så finns det flera olika sätt som en individ kan lära sig ett beteende. 

Modellinlärning är ett exempel där individen ser någon utföra en handling och sedan härmar. 

Ett annat exempel är att individen får instruktioner på ett papper eller muntligt och sedan ska 

följa dem. Individen kan också själv välja att pröva sig fram för att upptäcka hur det känns 

och vad som fungerar och inte (Kåver, 2006). Det finns också något som kallas 
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situationslikhet där individen tidigare lärt sig hur denne ska bete sig i en liknande situation 

och därför beter sig på ett visst sätt. Denna tanke grundar sig i begreppet stimulus som kan 

användas på ett antal olika sätt. Den första formen kallas obetingade stimuli som är en form 

av reflexmässig reaktion på ett beteende. Nästa form är den betingande stimuli som utlöses av 

en händelse som individen känner igen och som leder till en likartad reaktion. Till sist finns 

också det diskriminativa stimuli som inte leder till något beteende men som talar om för 

individen hur denne ska göra för att få en viss konsekvens. Konsekvensen är här en 

förstärkare som sker efter beteendet som individen vill uppnå. Man särskiljer klassisk 

betingning och operant betingning. Den klassiska betingningen hade sin framväxt i 

Storbritannien och den operanta betingningen härstammade från USA. Klassisk betingning 

kan ta sig uttryck hos en person exempelvis då en neutral stimuli kommer i form av en hund 

som skäller högt och hotande. Det otäcka ljudet blir till en obetingad stimuli. Rädsla blir den 

obetingade konsekvensen av händelsen. Nästa gång samma person ser en hund kan detta vara 

en betingad stimuli som automatiskt leder till rädsla, alltså en betingad respons. Beteenden 

styrs i hög grad av förstärkare. Ett beteende som leder till positiva konsekvenser tenderar att 

öka samtidigt som ett beteende med negativa konsekvenser minskar eller släcks ut. Den 

operanta betingningen kan se ut på följande vis: Ett barn umgås med sina föräldrar. 

Föräldrarna är det diskriminativa stimuli. Barnet berättar något spännande (beteende) och 

föräldrarna lyssnar uppmärksamt och berömmer barnet.  Föräldrarnas uppmärksamhet och 

beröm är en förstärkare för barnet som sannolikt leder till att barnet vill berätta fler spännande 

saker i framtiden. Hade föräldrarna däremot inte lyssnat på barnets berättelse eller varit 

ogillande så leder det mer sannolikt till att barnet inte längre vill berätta något för dem (Öst, 

1987; Kåver, 2006). 

KBT 

Under 1970-talet bildas den kognitiva terapin, idag även kallad kognitiv beteendeterapi (KBT) 

(Morch & Rosenberg, 2006). De största förgrundsgestalterna för området är Albert Ellis och 

Aaron T Beck. Ellis är skapare av Rationell emotionell beteendeterapi och utifrån denna 

utvecklade Beck den kognitiva terapin. Beck arbetar under denna tid som psykolog och 

behandlar deprimerade patienter. Han lyssnar på patienters tankar, drömmar och fantasier och 

upptäcker att dessa har ett mycket negativt mönster. Beck inser då att det är dessa negativa 

mönster som behöver förändras för att patienten ska må bättre (Kåver, 2006). För att 

möjliggöra behandling i KBT krävs en beteendeanalys där behandlaren samlar in viktig 

information och analyserar klientens problem, varför problemet har uppkommit och vad som 

medverkar till att problemet fortsätter (Kåver, 2006). Behandlaren kan i detta skede tala om 

beteendeöverskott eller beteendeunderskott. Ett beteendeöverskott innebär att individen gör 

för mycket av något som exempelvis röka, dricka eller äta. På motsvarande sätt innebär ett 

underskottsbeteende att individen gör för lite av något exempelvis äta, träffa vänner, gå till 

tandläkaren (Kåver, 2006). Inom kognitiv terapeutisk behandling finns tre övergripande 

strategier för att lyckas med behandling. Detta är insikt, pedagogik och 

problemlösnings/coping-tänkande. Insikt innebär att individen får en ökad förståelse för sitt 

sätt att tänka och hur detta påverkar symtomen för problemen. All behandling ses också som 

en pedagogisk process. Förändringen sker i individens vardag, inte bara direkt i terapin. Detta 

möjliggörs genom så kallade hemuppgifter. Alltså läxor som individen får i uppgift att göra 

hemma till nästa terapitillfälle. Det problemlösningsfokuserade och coping-tänkande strategin 

innebär också att individen själv ska lära sig utveckla och skapa bättre tekniker för att kunna 

lösa sina problem själv i framtiden (Morch & Rosenberg, 2006; Öst, 1987). Individen ska 

med hjälp av terapin kunna skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå de mål och 
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önskningar som denne har (Kåver, 2006).  

 
De viktigaste arbetsmetoderna inom KBT är analys och omstrukturering. Analysen går ut på 

att hjälpa individen att göra skillnad på vad som är tanke och känsla samt vad som är den 

objektiva situationen. I omstruktureringen får individen sedan förändra sina tankar om 

problemet genom att lära sig alternativa sätt att tänka, vilket leder till en lösning av problemet 

(Morch & Rosenberg, 2006). Tankarna struktureras ofta i så kallade Scheman. Scheman är ett 

centralt begrepp inom den kognitiva terapin. Scheman handlar om hur en individ förhåller sig 

till en situation. Det finns olika former av scheman men det är framförallt kognitiva scheman 

som är centrala för hur en individ tänker om sig själv. I anslutning till scheman kan även talas 

om dysfunktionella antaganden och automatiska tankar. Dysfunktionella antaganden är de 

antaganden som blir en konsekvens av ett schema. På samma sätt leder de dysfunktionella 

antagandena till automatiska tankar. Dessa kan kort beskrivas som snabba spontana 

tankebilder. I en tankekedja kan detta ta sig uttryck på följande vis:  Om det kognitiva 

schemat är ”Jag är tråkig” så kan den följande dysfunktionella antagandet vara att ”Jag måste 

vara rolig” och de automatiska tankarna vara ”Jag märks inte tillräckligt, jag måste säga något 

roligt” (Morch & Rosenberg, 2006; Kåver, 2006). Problem kan enligt Beck, beskrivas i en 

kognitiv triangel, där varje hörn representerar en negativ bild av sig själv, omgivningen och 

framtiden. För att konfrontera dessa negativa bilder krävs ett synliggörande av olika 

tankefällor exempelvis förhastade slutsatser, selektiv uppmärksamhet och personalisering. 

Förhastade slutsatser innebär kort att individen drar slutsatser som kan vara helt ogrundade. 

Selektiv uppmärksamhet handlar om att en detalj plockas ut ur sitt sammanhang och individen 

bildar sin uppfattning enbart på den detaljen. Personalisering är också ett exempel på 

tankefälla där individen tar på sig skulden för en händelse som denne inte bär ansvar för.  

Vanliga problem som kan behandlas inom KBT med framgång är exempelvis ångest, 

ätstörningar, psykosomatiska störningar, psykoser, personlighetsstörningar och 

missbruksproblem. För att arbeta med dessa finns det ett antal olika tekniker. Några av de 

vanligaste teknikerna är exponering, beteendeexperiment och rollspel med flera. Exponering 

går ut på att individen utsätts för något som denne tycker är obehagligt men gör detta på ett 

nytt sätt. Istället för att exempelvis fly från situationen ska individen stanna kvar med hjälp av 

avslappning. Ett beteendeexperiment kan handla om att testa en hypotes som individen har. 

Detta kan till exempel innebära att individen får i uppgift att hyperventilera för att framkalla 

samma känsla som vid en panikattack för att testa om de fysiska skeendena i kroppen 

verkligen är så farliga som individen har uppfattning om. Rollspel är en annan teknik som är 

bra att använda för att träna upp individens sociala förmåga i olika specifika situationer. Det 

kan handla om att prata med exempelvis en förälder eller en partner (Kåver, 2006). För att 

möjliggöra dessa tekniker krävs ett praktiskt samarbete mellan individen och behandlaren. 

Relationsprocessen är en ospecifik faktor i förändringsprocessen men har en avgörande roll 

för om individen är samarbetsvillig (Hill, 2005). 

Metod 

Val av metod 
Denna kvalitativa studie har som syfte att skapa en översikt över tidigare forskning för att 

tydliggöra vilka komponenter som resulterar i ett bra behandlingsresultat. Vidare ska denna 

översikt användas för en jämförelse med hur personal på behandlingsenheter praktiskt arbetar. 

Detta genom intervjuer med respondenter på två behandlingsenheter. Valda arbetsmetoden är 
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semistrukturerade intervjuer. Denna form av intervjuer är uppbyggda av ett frågeschema men 

frågornas ordningsföljd kan variera. Vid behov kan intervjuaren också ställa följdfrågor för att 

få fram viktiga svar (Bryman, 2002). Studien syftar till att undersöka faktorer för en 

djupgående förståelse. Författarna anser därför att denna form av intervju är lämpligast för att 

uppfylla syftet i möjligaste mån.  

Litteraturanskaffning och källkritik 

Författarna fann relevant litteratur och tidigare forskning via Örebro universitets 

bibliotekskatalog, LIBRIS, ELIN och PSYCINFO . LIBRIS är en katalog som används 

gemensamt av många högskolor och universitet i landet där det finns böcker, rapporter och 

avhandlingar. I ELIN finns det på liknande sätt artiklar och journaler. PsycInfo är en databas 

på Örebro universitets hemsida där det finns forskning inom området psykologi. Sökord som 

användes var institution, institutional care, youth, treatment, behavioral, delinquency, 

offender, residential care och rehabilitation. Sökorden kombinerades på följande sätt;  
institution & care, youth eller treatment. Treatment & Behavior, Offender eller youth. 

Offender & Residential care & delinquency etc. Dock användes främst forskningsöversikter 

och referenser i redan befintliga arbeten för att få tips om bra material. Därför var de främsta 

sökorden olika författarnamn eller olika journaler.   

 

Tillförlitligheten av de källor som använts kan variera eftersom information kan förändras 

mellan forskare och verkligheten. I anslutning till denna studie har vi läst några meta-analyser 

vilket gjort oss extra uppmärksamma på källornas trovärdighet. Detta eftersom meta-analyser 

är en slags studier av studier. All källkritik kräver en medvetenhet om processen för 

förvrängning av information. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att när en forskare 

granskar forskning via ett slags medium så skapas ett tredelat förhållande mellan verklighet, 

källa och forskare (a.a.). En annan problematik som författarna mött på i denna studie är att 

forskare refererar till varandra väldigt ofta och att det på så vis blir andrahandskällor. 

Primärkällor har dock i möjligaste mån används. Sekunderkällor har endast använts när 

primärkällan inte gick att få tag på. Alvesson och sköldberg (2008) menar att det är viktigt att 

gå till ursprungskällan eftersom det annars alltid är någon annan som tolkat källan först och 

haft möjlighet att förvränga den (a.a..).  

Urval av respondenter 

Studiens respondenter kontaktades via snöbollsurval. Alan Bryman beskriver snöbollsurval 

som att forskaren kontaktar några individer som är relevanta för studien för att sedan genom 

dessa få fler kontakter (Bryman, 2002). Genom redan befintlig kontakt med 

familjehemssekreterare på socialtjänsten i Motala fick författarna ett antal förslag på 

behandlingsenheter som skulle passa studien. Dessa enheter hade inte möjlighet att ta emot  

besök men informationen gav oss en tydlig bild av vilka slags enheter som var lämpliga att 

kontakta. En sökning via nätet hjälpte oss att finna fler lämpliga respondenter. Sökord var; 

institution, KBT och ungdomar. Chefer på några av dessa enheter kontaktades varav två 

enheter var positiva till vidare kontakt. På dessa enheter fick sedan aktuella chefer fritt välja 

tre anställda vardera. Valet av enheter styrdes till viss del av var i Sverige enheten var 

belägen.  
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Konstruktion av intervjuguide 
I denna studie användes ett semistrukturerat förfarande i intervjuerna. Bryman (2002) 

förklarar semistrukturerade intervjuer som att ett visst antal specifika teman väljs fram och 

sedan skapas till en så kallad intervjuguide. Respondenterna får sedan svara på frågor i 

anslutning till temat men kan i stor mån själv utforma svaren som de vill (a.a.). De frågor som 

valts fram blev många till antalet men består av huvudfrågor och följdfrågor. Följdfrågorna 

användes endast för att kunna kontrollera att respondenten har svarat på viktiga delar av 

temat. Huvudfrågorna är fetmarkerade i intervjuguiden. I denna studie arbetades 

intervjuguidens teman fram genom en granskning av litteratur på bland annat områdena 

institution, grundläggande komponenter och kognitiv beteende terapi. Exempel på studerad 

litteratur är ”The heart & Soul of change” av Barry L Duncan m.fl. samt Tore Andreassens 

”Institutionsbehandling av ungdomar: Vad säger forskningen”. Litteraturen studerades 

noggrant samtidigt som viktiga ord kontinuerligt noterades. Dessa ord placerades sedan i 

grupper som tematiserades. Varje tema tilldelades sedan ett antal frågeställningar för att i 

möjligaste mån försöka ringa in temats kärna. De teman som utformades var alltså i högsta 

grad relevanta utifrån studerad litteratur och målet med frågeställningarna var att få med alla 

viktiga aspekter som temat kunde innehålla. De teman som skapades i intervjuguiden, se 

bilaga, var nedanstående: 

 

Basfakta; Där respondenten får berätta om sin utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet av 

arbete med ungdomar. Detta är viktigt eftersom individers tidigare erfarenheter och kunskaper 

påverkar förmågan att förändra ungdomars beteende. 

Individanpassning; Detta tema handlar om hur respondenten anser att ungdomarna bemöts 

och hur de kan ta till sig behandlingen. Inom detta tema är responsivitet, motivation, tydlighet 

och risk- och skyddsfaktorer centrala delar.   

Strategier för positiv förändring; I det här temat riktas fokus på vilka faktorer i ungdomens 

behandling som respondenten anser är viktiga för att föra behandlingen framåt. Begrepp som 

exempelvis strukturerade behandlingsprogram, behandlingsplan, prosociala kontakter och 

journalföring är centrala.  

Institutionsmiljön; Här undersöker vi vad respondenten tänker om den konkreta miljön på 

institutionen. Centrala begrepp i detta tema är struktur, negativ smittoeffekt och positivt 

klimat. 

Behandlingsintegritet; Detta tema handlar om att försöka kartlägga om personalen arbetar 

efter gemensamma metoder samt om personalen har möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

metoderna. Centrala begrepp är exempelvis gemensamt arbetssätt, vidareutbildning och 

professionalitet.  

Personalklimat; Detta tema handlar om hur respondenterna tycker att personalen förhåller sig 

till varandra och hur de hanterar konflikter. Detta för att vara ett bra föredöme för 

ungdomarna. Centralt begrepp är konflikthantering. 

KBT;  Är ett tema valt av författarna för att försöka kartlägga hur behandlingsmetoden KBT 

påverkar arbetet på institution. Här diskuteras hur verksamheten använder sig av KBT, vilka 

begrepp som används och hur de kan skapa verktyg för att ungdomen självständigt ska kunna 

hantera situationer i framtiden.  

Författarna genomförde efter första utkast av intervjuguiden en pilotstudie för att testa 

frågorna. Pilotstudien genomfördes med en respondent på en behandlingsenhet. Svaren 

spelades inte in och användes inte i studien utan syftet var enbart att förbättra intervjuguiden. 

Efter genomförd pilotstudie bearbetades intervjuguiden om och några frågor ströks på grund 

av upprepningar och andra lades till för att öka möjligheten att få svar på våra 
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frågeställningar. Detta stöds av Kvale (1997) som menar att pilotstudier är ett bra sätt att 

skapa nya frågeställningar och omformulera frågor. Det är dessutom ett bra sätt att öva upp 

intervjuteknik och samspel (a.a.).  

Tillvägagångssätt 

Ansvariga chefer på två olika behandlingsenheter kontaktades per telefon och tillfrågades om 

de var intresserade av att låta sin personal ställa upp på intervjuer. Under telefonsamtalet 

informerades cheferna om undersökningens syfte. De tillfrågades också om vilken dag och tid 

personal skulle kunna vara anträffbara för intervju. Vid intervjutillfället blev varje respondent 

informerad om syftet med intervjun och sina rättigheter. Bryman (2002) menar att 

respondentens rättigheter är att förbli anonyma, att intervjun är frivillig samt att 

respondenterna när som helst får avbryta intervjun (a.a.). Tre av intervjuerna ägde rum på en 

enhet A, avskiljt från ungdomarna. Detta valde respondenterna själva. Resterande tre 

intervjuer utfördes med respondenter på enhet B. På grund av oförutsedda händelser kunde 

endast en intervju ske på plats. Resterande två intervjuer skedde på telefon. Båda författarna 

närvarade vid fem av sex tillfällen. Vid dessa tillfällen hade en av författarna som 

huvuduppgift att ställa frågor medan den andra lyssnade och kontrollerade att alla frågor i 

intervjuguiden blev besvarade. Vid den sista telefonintervjun närvarade endast en av 

författarna. För att kompensera detta fick den andra författaren lyssna på intervjun i efterhand 

samt transkribera materialet. Det finns fördelar med telefonintervjuer eftersom de tar mindre 

tid i anspråk. En telefonintervju kan också motverka att respondenterna skulle påverkas av 

egenskaper hos intervjuaren (Bryman, 2002). Intervjuerna varade mellan 45 minuter och 70 

minuter och samtliga spelades också in på mp3-spelare. Kvalitativa intervjuer ska spelas in på 

band eftersom kvalitativ forskning ofta intresserar sig för både hur och vad en respondent 

säger. För att öka graden av objektivitet i analysen krävs en fullständig redogörelse av vad 

som uttrycks under intervjun (Bryman, 2002). Vid intervjutillfället fick författarna mailadress 

till samtliga respondenter för att senare kunna kontakta dem för kompletterande uppgifter.  

Databearbetning och analysförfarande 

Kontinuerligt efter att intervjuerna blivit genomförda så transkriberades dessa uppdelat på 

båda författarna. Det transkriberade materialet är en ordagrann redogörelse av 

respondenternas svar, med undantag för vissa upprepningar av ord. Det mänskliga minnet har 

naturliga begränsningar och vi tolkar all information som tas in. En fördel med transkribering 

är att just dessa aspekter kan åtgärdas (Bryman, 2002).  

 

Studiens analys har genomförts genom en meningskoncentrering. Denna form av analysmetod 

fungerar bra på studiens semistrukturerade intervjuerna eftersom materialet blivit mycket 

omfattande och behöver koncentreras. Meningskoncentrering är en bra analysmetod för att 

arbeta fram teman ur komplexa intervjutexter (Kvale, 1997). För att texten ska bli hanterbar 

sammanfattas den till olika teman, exempelvis Positivt klimat och  KBT. Detta arbetades fram 

genom fem olika steg. Först genomfördes en grundlig genomläsning av intervjuerna för att få 

en ordenlig helhetsbild av vad som sagts. Sedan utfördes meningskoncentreringar som 

delades upp i teman. I detta stadiet är det viktigt att författaren är så fördomsfri som möjligt så 

att intervjun endast tematiserats utifrån hur författaren uppfattar respondentens perspektiv. I 

nästa steg konfronterades sedan varje tema med studiens syfte för att undersöka om det var 

relevant. Slutligen knöts alla teman samman i en text och kopplades till tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter (Kvale, 1997). Respondenternas svar hade vid denna tidpunkt i 
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vissa fall koncentrerats ner till citat. KBT-delen hanteras också genom citat men för att 

synliggöra centrala komponenter så fetmarkeras även vissa begrepp. Dessa komponenter har 

valts fram utifrån litteratur och genom koncentrering av information från samtliga intervjuer.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppet validitet används för att ta reda på om det mått som används verkligen mäter det 

som det är avsett att mäta (Bryman, 2002). Syftet med vår studie är att undersöka vilka 

grundläggande komponenter som enligt forskning anses verkningsfulla för ett positivt 

behandlingsutfall och söka efter en överensstämmelse i hur personal på behandlingsenheter 

arbetar. Vår intervjuguide är vårt mått, då frågorna som utformats ur forskningsteman 

undersöker vilka grundläggande komponenter som respondenterna skulle säga leder till 

positivt behandlingsutfall. Båda författarna har lyssnat på samtliga intervjuer och har därför 

samma möjlighet till att tolka dessa. Under transkriberingen delades arbetet dock upp, vilket 

kan ha sänkt validiteten någon, då tolkningsmöjligheten hos författarna kan ha varit olika. 

Författarna anser dock att måttet mäter det författarna avser att mäta. 

  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och pålitlighet. En studie ska kunna genomföras igen och 

leda till samma resultat för att anses besitta hög reliabilitet. I begreppet ingår kriterierna 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att ett mått är stabilt 

över tid. Interbedömarreliabilitet går ut på att olika forskare tolkar informationsinsamlandet 

på olika sätt, alltså att överensstämmelsen mellan tolkningarna är liten (Bryman, 2002). Det är 

inom kvalitativ forskning svårt att påstå att samma undersökning skulle kunna göras igen på 

samma population med samma resultat. Detta eftersom individuella egenskaper hos 

intervjuaren kan påverka hur frågorna ställs och uppfattas. I en kvalitativ undersökning är 

forskaren det främsta redskapet (Bryman, 2002). Författarna närvarade båda på fem av sex 

intervjuer och har dessutom haft ett nära samarbete. Detta medför att interbedömbarheten är 

hög.   

Ett resultat kan enbart generaliseras till den population där det erhållits. Ett vanligt fel en 

forskare kan göra är att resultat generaliseras utöver sitt urval till andra kontexter. Försiktighet 

bör vidtas när det generaliseras utöver den plats som studie genomförts på (Bryman, 2002). 

Det är väldigt svårt att i denna studie generalisera resultaten och uttala oss generellt om hur 

personal på andra behandlingsenheter arbetar för ett positivt behandlingsutfall. Vi har inte 

undersökt tillräckligt många arbetsplatser för att kunna säga exempelvis att alla institutioner 

arbetar efter de framtagna komponenterna. Men kvalitativa forskare strävar efter en djupare 

förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i den kontext som undersöks. Resultaten av 

forskning ska generaliseras till teori och inte till populationer (Bryman, 2002). Således är 

vårat fokus att generalisera till en teori om hur det kan se ut på en institution.  

Etiska överväganden och metoddiskussion 

De fyra allmänna etiska krav som ställs på all forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiellitets kravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att respondenterna ska bli informerade av författarna om studiens syfte, villkoren för att vara 

med i studien samt deras uppgift i studien. Vidare ska respondenterna informeras om att 

deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet betyder att respondenterna bestämmer själva om 

denne vill delta eller inte. Konfidentiellitetskravet går ut på att respondenternas 
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personuppgifter inte ska hamna i obehöriga händer samt att respondenternas uppgifter ska 

hanteras konfidentiellitet. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om respondenter 

inte får användas till något annat syfte än till forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Mail 

skickades till båda enheterna med information om författarna, studiens syfte, vad resultaten 

skulle användas till och vad deras deltagande innebär. Vidare informerades deltagandet om att 

det var frivilligt och de hade möjlighet att avbryta intervjun. Respondenterna fick även samma 

information vid intervjutillfällena. På så sätt har informationskravet och samtyckeskravet 

tillgodosetts. Eftersom respondenternas personliga uppgifter (exempelvis namn) inte avslöjas 

i studien samt att enbart studiens författare har tillgång till den personliga informationen har 

konfidentiellitetskravet tillfredställts. De uppgifter som har insamlats om respondenterna 

under studiens gång har inte brukats till något annat än till studien och på så vis har även 

nyttjandekravet uppfyllts.  

 

Med intervjuer som datainsamlingsmetod så gick det inte att insamla data från alla 

identifierade lämpliga enheter på området. Vid val av en kvantitativ enkätstudie hade det 

möjligtvis fungerat att insamla data från samtliga enheter men författarna ansåg att en 

kvantitativ metod inte skulle leda till lika djupa svar som i en kvalitativ studie. Den 

kvantitativa metoden ansågs också orimlig att hinna med då författarna strävande efter en 

djupgående och omfattande information. De sex kvalitativa intervjuer som genomfördes bör 

därför anses som lämplig för denna form av studie och tidsram. Fördelar med en 

semistrukturerad intervjuform är att frågorna kan ändra ordningsföljd och kan vara mer 

allmänt formulerade samt att det finns utrymme för att ställa följdfrågor. Respondenten har 

också stor frihet att individuellt utforma sina svar (Bryman, 2002). Det är dock viktigt att vara 

medveten om risken att respondenterna reagerar på ett speciellt sätt när intervjuer genomförs 

öga mot öga. Olika egenskaper som exempelvis kön eller etnicitet hos intervjuaren påverkar 

respondentens svar. Detta kan resultera i att respondenterna svarar så som de tror att 

intervjuaren vill (Bryman, 2002).   

Resultat och analys 
Nedan följer en presentation av det insamlade materialet. Denna del är skriven med syfte att 

belysa hur personal på institution kan arbeta med ovan identifierade komponenter samt vilka 

svårigheter och möjligheter som finns i deras dagliga arbetet med ungdomar. Resultatet och 

analysen kommer presenteras i åtta teman: Den terapeutiska relationen, 

Behandlingsintegritet, Prosociala kontakter & Positivt behandlingsklimat, Kontinuitet i 

behandling, Att avsluta behandling, Responsivitetsprincipen-Riskprincipen-Behovsprincipen, 

Inlärningsteoretiska perspektivet och KBT. Dessa kategorier är baserade på vad tidigare 

forskning har påvisat är viktigt för positivt behandlingsutfall.  

 

För att utröna och tydliggöra vilka centrala delar som kan identifieras inom inlärningsteori 

och KBT så har dessa fetmarkerats i texten. Dessa centrala delar har tagits fram genom en 

växelverkan av forskning och material från intervjuerna. De är som följer: Beteendeanalys, 

Modellinlärning, Inlärning, Förändring, Konsekvens, Förstärkning och Utsläckning, Insikt, 

och Tankemönster.  

Den terapeutiska relationen 

Genom en prosocial relation mellan personal och den unge möjliggörs en arbetsallians för att 
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skapa en positiv förändring. Arbetsalliansen ska generera i att den unge känner en trygghet 

och tillit i att behandlingen är bra för denne (Degner & Henriksen, 2007). Detta är också 

något som samtliga intervjupersoner tar upp och menar är viktigt för att de ska kunna bygga 

upp en motivation hos den unge till behandlingen och kunna påverka den unge positivt. En 

respondent på enhet A uttrycker ”ta vilken behandlingsmetod som helst det fungerar inte om 

du inte har byggt upp en relation […] att bygga relation är a och o för att du ska kunna 

genomföra ett behandlingsprogram”. Samtliga intervjupersoner på enhet A menade att det tar 

olika tid att bygga upp tilliten beroende på den unges tidigare erfarenheter. Många av de 

ungdomar som kommer till enheterna har ingen tillit till vuxenvärlden alls. Personalen kan 

möta ett motstånd och det är då viktigt att hitta en slags öppning för att komma nära den unge. 

En respondent uttrycker ”så även fast tjejen säger jag skiter i er och fuck you, fuck that 

liksom, så finns det alltid någonting och det gäller att leta efter det”. Detta motstånd medför 

att de får arbetar mycket och länge med relationen till ungdomarna. En av intervjupersonerna 

på enhet A uttryckte i fråga om relation att ” när man kommer till oss de första tre 

månaderna så är man i princip med personal, där vi ska jobba aktivt med det ”. Även 

forskning visar att en bra allians tar tid att bygga upp. En allians mätt efter tre veckors tid 

visade inte på samband med positivt utfall. Däremot framkom att en god allians mätt efter tre 

månader visade samband med positiv förändring hos den unge (Florsheim m.fl., 2000). 

 

Forskning pekar på att det finns många komplexa faktorer som påverkar möjligheten att skapa 

en positiv arbetsallians. Det kan röra sig om behandlarens förmåga att förmedla empati, 

förståelse och respekt (Elia, 2008; Kåver, 2006). För att skapa denna allians så är det också 

centralt att tidigt arbeta med en relation baserat på en tydlighet, säkerhet och förtroende. Det 

krävs också att behandlare och den unge är överens om målen för behandlingen (Duncan 

m.fl., 2010). Dessa faktorer och många fler nämner intervjupersonerna. Båda enheterna tar 

upp relation som en viktigt del för att skapa en positiv förändring hos den unge. De trycker 

även på vikten av att samarbeta mot mål tillsammans med den unge som en central del i 

alliansen. Enhet B menar att det är viktigt att skapa en relation som bygger på tillit och humor 

genom anknytning. De menar att en anknytning möjliggörs genom olika aktiviteter 

tillsammans med ungdomarna. Att personalen tar med ungdomarna på aktiviteter och resor är 

något som även forskning har uppmärksammat som en möjlighet för att bygga bra relationer 

(Levin, 1998). Samtliga intervjupersoner på enhet A tar också upp utflykter och aktiviteter 

som en del av att bygga en relation mellan personal och ungdomen. De menar också  att det 

handlar om att använda sunt förnuft och lyssna, visa respekt, ödmjukhet, uppmärksamma 

positivt beteende, motivera syftet med exempelvis ordningsregler och leta efter en inkörsport 

som tillexempel en idrott är centralt för att skapa en bra relation. En respondent på enhet A 

beskriver det såhär: 

 Att lyssna, ta till vara på det han tycker är viktig [...] om han tycker/upptäcker att ja han lyssnar på 

mig. Då, det här var ju inte så farligt, det är mina mål som de jobbar med. Då är chansen större för 

oss att korrigera det som inte fungerar.  

Båda enheterna anser att det är viktigt att göra den unge delaktig i behandlingen för att på så 

sätt öka dennes motivation till behandlingen och för att behandlingen ska kunna präglas av ett 

samarbete för en förbättring. Intervjupersonen på enhet A trycker på vikten av att lyssna och 

ta tillvara på det den unge säger för att sedan använda det som motivation i behandling. Detta 

kan sedan användas i samtal om ungdomen utövat ett negativt beteende genom att resonera ” 

hur får du det att hänga ihop med dina mål? Om du vill bli polis, hur tänkte du då när du gick 

in och snattade den där choklad biten?”. De menar också att det är viktigt att gränssätta redan 

från början och stå kvar även när den unge försöker straffa ut sig själv för att bygga upp en 
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bra relation. En respondent menade att tilliten är jätteviktig för att det oftast är då ungdomarna 

börjar anförtro sig om svåra saker.  

Behandlingsintegritet 

Det finns enligt forskning en stor variation i hur väl programmet fungerar och det styrs helt av 

behandlingsintegriteten (Lipsey & Cullen, 2007). Det handlar bland annat om faktorer som 

huruvida personalen arbetar med en gemensam och tydlig grund där de är överens om 

strategier och metoder i arbetet. Det är avgörande för behandlingen att det finns gemensamma 

mål för hur denne ska utövas (Andrew & Bonta, 1998; Degner & Henriksen, 2007). 

Personalen på de enheter vi undersökte anser att de har tydliga direktiv för vilken metod de 

ska använda. Intervjupersonerna på enhet B berättar att de har ett kognitivt tankesätt men att 

det huvudsakligen är terapeuter som sköter den behandlingen som innefattar KBT, DBT och 

psykodynamisk teori. På enhet A är samtliga respondenter som sköter behandlingen. De 

arbetar huvudsakligen med KBT som grund och alla intervjupersonerna menar att de arbetar 

mycket med positiv förstärkning. De nämnde också lösningsfokuserat arbetssätt samt ART 

och gav exempel på dess användningsområden. MI och KASAM var det bara en som nämnde. 

Att behandlingen utförs som den avsetts är också en viktig del av integriteten, det kan i vissa 

fall vara så att behandlaren väljer delar som den själv föredrar och bortser från andra (Lipsey 

& Cullen, 2007). En intervjuperson på enhet A menar att om personalen inte har en 

gemensam syn så märker ungdomarna det på en gång, det ger dem ett spelutrymme. 

Personalgruppen måste vara överens för att uppnå ett bra behandlingsresultat. Detta illustreras 

med två citat:  

 
...det är så himla viktigt att vi är sammansvetsade på den punkten. För annars så spricker det 

liksom på en gång. Vi måste jobba efter samma metod  /... det är viktigt att inte folk jobbar KBT 

och sedan är det plötsligt någon som jobbar hokuspokus eller någonting. 

Båda enheterna har olika strategier för att åstadkomma ett gemensamt arbetssätt. Personal på 

behandlingsenhet A genomgår en internutbildning för att få vara i tjänst. Utbildningen går 

igenom centrala delar i behandlingen så som hur enheten arbetar, vilka metoder som används 

och andra grundläggande delar i deras arbete. Enhet B menar att det tydligt framgår i 

anställningsintervjun vilken metod de ska arbeta efter. En internutbildning finns även på enhet 

B men sker mer sporadiskt efter behov. På båda enheterna får ny personal genomgå en period 

då han eller hon går bredvid en annan erfaren personal. Samtliga intervjupersoner på enhet A 

belyser också vikten av att ha en ständig kommunikation med varandra för att kontrollera med 

varandra var den unge befinner sig i behandlingen och hur förändring ska genomföras. 

Intervjupersoner på båda enheterna belyser vikten av att ha en bra behandlingsplan som aktivt 

följs upp. De menade att ny personal måste kunna arbeta vidare på samma sätt efter en annan 

personal. Detta möjliggörs genom dokumentation och de journaler som förs varje dag. De har 

också olika möten där de har möjlighet att diskutera oenigheter och utveckla sina kunskaper 

om metoder och arbetssätt. Detta är förenligt med litteraturen som visar på vikten av 

behandlingsplan, systematisk utvärdering, behandlingsmanualer och handledning 

(Andreassen, 2003). En respondent på enhet B uttrycker om dokumentation: 

… har du ett nerskrivet dokument så är det lätt att gå tillbaka och titta på och följa upp den. Den är 

strukturerad med mål och delmål för hur vi ska uppnå dom och vilka vägar liksom […] Så det är ju 

helt klart en förbättring för dem. Men nu är den ju så pass brett utskriven att det ger stor personlig 

frihet att man kan använda sig själv som person i förändringsarbete med olika aktiviteter och så. 
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En annan faktor till att behandlingsintegritet inte uppnås är enligt forskning om personalen 

brister i sina kunskaper och därför inte kan skapa en bra kvalitet på behandlingen (Lipsey & 

Cullen, 2007).  The ST. Louis experiment visade att det är viktigt med erfarna ledare i 

behandlingen för att skapa en positiv förändring hos den unge (Feldman, 1998). Samtliga 

intervjupersoner har en lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. 

Intervjupersonerna på enhet B har olika utbildningar allt från gymnasieutbildning till 

terapeututbildning. Utbildningsmässigt har alla på enhet A genomgått internutbildningen och 

ska genomgå en KBT utbildning. Hittills har en intervjuperson en utbildning i KBT de andra 

två kommer ha genomfört den inom en snar framtid. Respondenter på båda enheterna erbjuds 

mindre kurser inom ämnen relevanta för yrket för att öka kvalitén på behandlingen. Forskning 

visar att integriteten också kan handla om graden av behandling. Effekten av behandlingen 

kan avta om behandlingen utförs i för liten skala (Lipsey & Cullen, 2007). 

Behandlingsenheten B har 3 terapeuter som arbetar med metoderna och hur ofta dessa 

terapitimmar förekommer beror på ungdomens behov. Behandlingen på enhet A består av 

både enskilda samtal, gruppövningar och vardaglig träning. En av intervjupersonerna 

beskriver vikten av träning i vardagen så här ”någonstans så jobbar man med ett 

behandlingstänk oavsett vad man gör. De där enskilda samtalen är ju jätteviktig del men 

ändå en rätt liten del i själva behandlings, vi jobbar ju väldigt mycket med behandling när vi 

sitter vid matbordet, när det handlar om att ta undan efter sig […] det är verkligen alla 

situationer i vardagen, hela tiden är ju behandling”.   

 

Positivt behandlingsklimat och  Prosociala kontakter 

Ett positivt behandlingsklimat klimat är enligt forskning oerhört viktigt då detta har ett stort 

inflytande på den unges utveckling (Feldman, 1998). Respondenterna definierar ett positivt 

klimat som när  ungdomarna stöttar varandra och interagerar med varandra på ett bra sätt utan 

negativ smittoeffekt. Det finns en hel del forskning som visar på de negativa effekterna av att 

samla ungdomar i ett behandlingsprogram. Detta kan innebära en utveckling av negativa 

ungdomskulturer, vilket kan försvåra behandlingsarbetet (Gibbs & Sinclair, 1998). Även 

intervjupersonerna på enhet A nämner detta och beskriver att ungdomarna ibland blir för nära 

varandra vilket kan generera i en negativ effekt på behandlingen. En respondent uttrycker:  

...alltså de håller ihop med varandra och går in i varandras problem och har jag en dispyt med en så kommer 

alltid den andra tjejen också. 

 En annan intervjuperson från samma enhet bekräftar detta och menar att det kan skapas en 

slags vi och dom stämning gentemot personal. De menade att det är jätteviktigt att prata och 

sära på ungdomarna om ett negativt klimat bildas. Personalen kan exempelvis ta med en 

ungdom på egna utflykter. Det kan i extrema fall bli så att personalen ständigt får arbeta med 

att sära, dämpa och lugna situationen. Tyvärr kan en effekt av detta vara att 

behandlingsutvecklingen blir lidande för ett tag. Det är därav viktigt att personal är med 

ungdomarna hela tiden för att förebygga att ett sådan klimat uppstår. Detta stämmer väl med 

forskning som belyser vikten av att personal har kunskap om effekterna av negativt klimat 

och kan förebygga den negativa kultur som kan uppstå (Gibbs & Sinclair, 1998). Enheterna 

arbetar också förebyggande genom att göra en avvägning inför placering huruvida den nya 

individen kommer påverka de andra ungdomarna och klimatet. De berättar att särskilt 

självskadebeteende och ätstörningar är smittsamt och det har hänt att de har tackat nej om de 

redan har individer med liknande problematik. Personalen på enhet A träffar alltid den unge 

innan, för att skapa sig en uppfattning av individen. Den smittorisk av beteenden som kan 

finnas på avdelningen försöker de också lindra genom att ungdomarna inte får träffas privat 
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utanför institutionen. Detta är förenligt med forskning som poängterar vikten av att personal 

har kunskap om gruppsammansättningar och hur det kan påverka behandlingen. När 

ungdomar med liknade problematik sammanförs så är det risk att den unge som hittills bara 

visar lägre grad av beteendeproblematik eskalerar i sitt beteende (Arnold & Hughes, 1999; 

Andreassen, 2003). För att skapa ett positivt klimat brukar personal förbereda de andra 

ungdomarna genom att prata gott om den nya individen. En respondent på enhet A säger 

också att de kan förbereda de andra ungdomarna genom att påminna dem om hur det är att 

komma som ny.  

 
...ibland brukar jag också hänvisa till att du kommer väl ihåg hur det var när du stappla genom 

dörren första gången med polisen […] för att de ska känna igen känslan, för ibland förstår inte 

många så, men de kan känna igen känslan 

 

De belyser också att de unga har olika personligheter som ibland krockar, det är då viktigt att 

personalen kan lösa de konflikter som eventuellt uppstår. Intervjupersonerna trycker på vikten 

av att prata och reda upp saker när de känner av att det är någonting på gång oavsett om det är 

mellan ungdomarna eller mellan personal. En respondent uttrycker ”i nittionio procent av 

fallen löser vi det med prat ibland händer det att man kanske måste  plocka undan en ungdom 

en stund”. Personalen har också en viktig roll enligt forskning att agera som ett föredöme 

genom att ha ett positivt klimat sinsemellan. Detta i sin tur påverkar klimatet mellan 

ungdomarna då de efterliknar personalen (Holmqvist m.fl., 2005; Andreassen, 2003).  

Konflikter som eventuellt uppstår mellan personal hanteras på båda avdelningarna genom 

handledning och i första hand så ska personal reda ut det sinsemellan. Om det inte är 

tillräckligt så får en chef hjälpa till. Intervjupersonerna pratar också om vikten av att vara en 

god förebild inför ungdomarna.  
 

Forskning visar att behandling som inte arbetar för att integrera ungdomarna med andra 

utanför institutionen visar sämre resultat (Andreassen, 2003). Detta är också förenlig med The 

ST Louis Experiment. Den visade på hur viktigt det är att integrera prosociala jämnåriga i 

behandlingen för att åstadkomma en positiv beteendeförändring. Dessa stärker ett positivt 

socialt beteende på ett naturligt sätt (Feldman, 1998). Respondent på enhet B berättar att de 

tidigare lät ungdomarna arbeta på en bio och ungdomshus i närheten av boendet, för att 

integrera ungdomarna bland prosociala människor. Intervjupersonerna tycker det är viktigt 

med kamrater för den unge utanför behandlingshemmet. Samliga intervjupersoner nämner 

skolan och fritidsaktiviteter som en bra plats för att etablera prosociala kontakter. En 

respondent på enhet A uttrycker:  

...det är återigen om man ska prata forskning […]ungdomar som har prosociala kontakter eller 

fungerar bra i skolan eller utöver någon form av idrott, det är de ungdomarna som håller sig borta 

från skit i regel.  

Forskning har visat att det är centralt att personal i inledningsskedet genom ord och handling 

visar sig kompetent att ansvara för den unges nya situation. Så att den unge accepterar och 

känner sig trygg i att bli vägledd i fråga om kontakt med föräldrar, närmiljö, permissioner och 

regler (Degner & Henriksen, 2007). Intervjupersonerna på enhet A menar att det är viktigt att 

förklara de restriktioner som finns på institutionen tidigt. Personalen på enhet A främjar inte 

att de unga på boende umgås privat då de vill att de unga ska skapa andra prosociala 

kontakter. Personalen på enheterna vägleder också den unge i de kamratkontakter denne har 

genom att först träffa ungdomen för att göra en bedömning av om huruvida ungdomen kan 
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påverka deras ungdom negativt. En respondent på enhet A beskriver ” man kan komma en bit 

i behandlingen och sen kanske det kommer in en ny kompis som inte har funnits där på ett tag 

och jag kan se att tjejen backar tre steg ”. Det kan då vara av vikt att avgränsa den unges 

kontakt med den personen.  

 

Kontinuitet i behandling 

Forskning har visat på vikten av kontinuitet i behandling. Behandlingssammanbrott är 

skadligt för behandlingsutfallet och inverkar på negativt på den unges utveckling 

(Andreassen, 2003). Uppbrotten medför oönskade och smärtsamma erfarenheter för den unge 

och leder också till instabil skolgång. En ofullständig utbildning gör det svårare för den unge 

att bli självständig och få arbete (Vinnerljung m.fl., 2001; McMillan & Tucker, 1999). 

Samtliga intervjupersoner arbetar för att förhindra behandlingssammanbrott genom att hitta 

intressen hos ungdomarna som medför att ungdomen blir mer motiverad att stanna i 

behandlingen. De trycker också på vikten av att göra den unge delaktig samt ta tillvara på den 

unges åsikter. Intervjupersonerna menar att det även här är viktigt att skapa ett positivt klimat 

och bygga upp en tillitsfull relation. Det har enligt forskning visat sig att antalet sammanbrott 

minskar när placeringen sker mer än 10 mil från den unges hemort (Vinnerljung m.fl., 2001). 

Behandlingsenheterna har inga regler för avstånd till den unges hemort. Intervjupersonerna på 

enhet A ser både för och nackdelar med en placering nära den unges hemort. De menar att det 

rent ekonomiskt är smidigare när den unge inte befinner sig allt för långt bort från hemorten. 

Det är också så att den unge kan bli väldigt ensam då avstånd försvårar kontakt med tidigare 

nätverk. Det ser också en fördel med ett längre avstånd i de fall då tidigare nätverk kan ha en 

negativt inverkan på de ungdomar som blivit placerade.  

Det finns också studier som visar på vikten av positiv kontakt med föräldrar och 

socialarbetare för att förebygga sammanbrott. Den unges samtycke bör också tas på större 

allvar och problematiseras mer samt att den unges föräldrar bör informeras om riskerna med 

sammanbrott (Vinnerljung m.fl., 2001). Intervjupersonerna menar att de har en ständig 

kontakt med föräldrar för att involvera dem i behandlingen samt lyssnar och tar tillvara på 

föräldrar och den unges önskemål. Intervjupersonerna på enhet A tar tidigt reda på om den 

unge ska tillbaka hem efter behandling så att de kan arbeta aktivt med detta under hela 

behandlingen. En respondent uttrycker ”där är forskningen också entydig, jobbar du inte med 

familjen så kommer du ingenstans. Vi kan smörja upp en kille och få honom att fungera som 

en klocka så kommer han hem, pang säger det bara så är det skit igen”. Samtliga 

intervjupersoner uttrycker att föräldrarna får komma och hälsa på varje dag om de har 

möjlighet. De arbetar också för att den unge och dess föräldrar ska få möjlighet att stärka sin 

relation. Detta om det inte anses direkt skadligt för den unge att ha kontakt med föräldrarna. 

 

En bra kontakt mellan föräldrarna och personal är viktig men ibland är det svårt att 

åstadkomma. En respondent på enhet A belyser svårigheten i att föräldrarna ibland vill ha 

hem den unge för tidigt. Om den unge är frivilligt placerat så kan de inte göra mer än att 

ifrågasätta beslutet. Hjälper inte det och de märker att det inte fungerar hemma så får 

personalen kontakta socialtjänsten och berätta hur situationen ser ut. De får i sin tur eventuellt 

göra en tvångsplacering. Alla intervjupersonerna är eniga om att de har tydliga riktlinjer för 

hur de ska agera vid rymningar. De berättar att de försöker hitta den unge och genom samtal 

få med sig den unge tillbaka. En respondent på enhet A uttrycker ”sedan brukar vi också 

sätta oss ner och gå igenom, vad är det som hänt? Vad gjorde vi? Vad kan vi göra bättre? De 
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rymmer ju av en anledning”. De tror inte på att använda bestraffning i detta läget utan bygga 

upp en relation igen och fråga den unge vad som krävs för att denna ska stanna. 

Planerat behandlingsavslut 

Samtliga intervjupersoner menar att det är svårt att skapa en förändring som består över tid. 

Det handlar om att arbeta långsiktigt med mål och bygga relationer med personal och andra 

värdefulla kontakter för ungdomen. För att ha en kontroll över vilka mål som ungdomen har 

är det viktigt att dokumentera. Dokumentationen skapar en enhetlig bild av situationen och 

behandlingspersonalen kan kontrollera varandra och följa upp när det behövs. Detta 

överensstämmer med forskning som visar att det är viktigt att journalföra 

behandlingsprocessen eftersom det blir tydligt var i behandlingen klienten befinner sig och 

när det är dags att avsluta (Duncan m.fl., 2010). En utsluss ska börja när behandlaren ser att 

ungdomen börjar uppträda positivt i alla de problemområden som tidigare lokaliserats. 

Föräldrarnas påverkan är viktigt i de fall då ungdomen ska flytta tillbaka hem. Det är viktigt 

att inkludera föräldrarna i behandlingen för att hjälpa dem skapa  struktur och regler så att de 

klarar av ungdomen när denne kommer hem (Levin, 1998).  

 

Forskning visar att det är viktigt att en utsluss planeras noga eftersom dåliga förberedelser 

inför utskrivning och brisfälligt utförd utsluss är faktorer som bidrar till att förhindra den 

positiva effekten som en behandling kan ha hos den unge (Levin, 1998). I intervjuerna 

framkommer att när det är dags för en utsluss planeras denna ihop med den unge, föräldrarna 

och socialtjänsten. Det görs en plan för hur utslussen ska gå till så att alla vet vad som gäller. 

Respondenterna menar att det är viktigt att ta utslussen försiktigt. Ungdomen kan börja med 

att åka hem en dag för att sedan öka långsamt. Det kan ibland räcka med ett par timmar för att 

det ska utbryta kaos menar en intervjuperson. Det är viktigt att se till varje indviduell ungdom 

och hur denne anpassar sig till hemstrukturen. Ungdomen själv har ofta bråttom och vill hem 

så fort som möjligt. Både respondenter på enhet A och B menar att även socialtjänsten ofta 

vill ha en snabb utsluss på grund av ekonomiska orsaker. På enhet A ska en utsluss dock pågå 

under minst tre månader och upp till ett år. Enhet B önskar en utsluss på två månader med 

efterföljande eftervård. Även forskning tyder på att eftervård och uppföljning är viktigt för 

hur väl ungdomen kommer klara sig i framtiden. I många fall framkommer det dock att 

eftervården uteblir på grund av brist på planering eller tid (Andreassen, 2003; Degner & 

Henriksen, 2007 ). Att arbeta med utslussen under en lång tidsperiod underlättar för 

behandlingspersonalen eftersom de alltid kan bromsa utslussen om något skulle inträffa. Detta 

illustreras i följande citat: 

 
För då kan du alltid ta tillbaka och säga nej nu börjar vi om igen. Vad va det nu du skulle göra när 

du ska ta en fika, du kan inte tränga dig före [...] nu gå tillbaka och så träna. 

Denna typ av utslussperiod ger ungdomen en bättre chans att klara sig hemma i framtiden. 

Om något inte fungerar så pratar behandlinspersonalen med ungdomen och diskuterar hur 

detta ska fungera i framtiden. Enligt forskning är det bra att på detta sättet sammanfatta och 

utvärdera behandlingen eftersom det skapar möjlighet för den unge att själv lösa sina problem 

i framtiden (Kåver, 2006).  

Responsivitetsprincipen, riskprincipen och behovsprincipen 

Responsivitetsprincipen 
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Responsivitetsprincipen belyser att vissa faktorer påverkar individens förmåga att ta till sig 

behandling (Lipsey, 2009). Det är viktigt att anpassa behandlingen efter dessa faktorer för få 

önskad effekt (Andrew m.fl., 1990; Dowden & Andrews, 2000). Det finns en viss tvekan på 

båda behandlingsenheterna till i vilken utsträckning en responsivitetsbedömning genomförs 

när den unge anländer. Några respondenter på respektive enhet anser att en bedömning sker, 

andra anser att det bara sker till viss del. De respondenter som menar att en särskild 

bedömning inte sker talar om responsivietet som del av den beteendeanalys som sker av 

ungdomen senare. Författarna vill här lyfta att beteendeanalys mäter beteenden och kan inte 

likställas med en responsivitsbedömning. Däremot menar författarna inte att data om huruvida 

ungdomen kan ta till sig behandlingen inte kan framkomma i denna process. Några 

respondenter uttrycker att de genomför en bedömning redan innan ungdomen blir placerad av 

huruvida de kan hjälpa ungdomen. Detta genom att behandlingspersonalen träffar berörda 

parter för att se vilka behov som finns. Tidigare material om ungdomen studeras också. Syftet 

med behandlingen måste vara att den unge ska bli välfungerande och kunna flytta ifrån 

behandlingshemmet. För att åstadkomma detta är det viktigt att personalen upplever sig ha en 

god förutsättning att arbeta med den unge. Individuella faktorer hos en individ påverkar en 

behandling både positivt och negativt. Detta tydliggörs i forskning som menar att alla 

individer har olika egenskaper som påverkar hur de kan tillgodogöra sig åtgärder 

(Andreassen, 2003).  

Behovsprincipen 

Forskning visar att det är viktigt att arbeta med behovsprincipen eftersom den ger viktigt 

information om vilka behov som behandlingen ska rikta sig mot för att förändra ett negativt 

beteende och minska risken för återfall (Dowden & Andrews, 2000). Det handlar om 

formbara riskfaktorer för framtida beteendeproblem (Lipsey, 2009). Samtliga intervjupersoner 

på enhet A är eniga om att det i beteendeanalysen tydliggörs vilka behov som den unge har. 

Här vill författarna poängtera att en beteendeanalys mäter beteenden och inte riskfaktorer, 

däremot så kan säkerligen riskfaktorer delvis synliggöras under denna process. 

Respondenterna berättar att de inledningsvis sätter upp mål tillsammans med den unge. En 

respondent förklara det som att:” Ja man brukar säga det att man gör en inventering av sig 

själv”. Att prata om de problem den unge själv upplever hjälper ungdomen att synliggöra sina 

behov. Användandet av risk och skyddsfaktorer är något som respondenterna är tveksamma 

kring. Några av respondenterna talar om riskfaktorer som en del av att säkerställa deras 

säkerhet som personal. Några menar att en bedömning av risk och skyddsfaktorer är viktig för 

att ta reda på vad en ungdom har för problem och vilka risker som förstärker dessa problem. 

Det råder dock en viss tvekan i om det sker en sådan bedömning på enheterna. Några 

respondenter menar att det sker en bedömning av risk och skyddsfaktor i den tidiga 

bedömning som sker av ungdomen på enheten (på enhet A kallad beteendeanalys, på enhet B 

okänd benämning). En respondent menar att det inte sker någon bedömning av risk och 

skyddsfaktorer alls. Denne menar att det är viktigt att mäta dessa eftersom en bedömning 

annars kan bygga väldigt mycket på olika personers uppfattningar. En respondent uttrycker 

detta i följande citat: 

Man är folks uppfattningar, skolans uppfattning, föräldrar uppfattning[...] det och det är inte riktigt 

sant alltid. Utan ska man jobba med behandling så ska man ju jobba med det som är problematiken 

annars är det ingen behandling utan meningslöst till och med skadligt. 

Respondenten har tidigare erfarenhet av att arbeta med olika mätinstrument och framhäver att 

mätprogrammet Ester skulle fungera bra på enhet A. Ester syftar enligt grundarna till att vara 

ett bedömningsinstrument för risk och skyddsfaktorer som kan användas av personer som 
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arbetar med att bedöma och besluta om insatser till barn i åldern 0-18 år (Andershed & 

Andershed, 2010). Även forskning menar att kunskap om risk och skyddsfaktorer är viktigt. 

Det kan vara faktorer som individens familj, skola, kamrater och övriga i närmiljön. 

Behandlingen behöver rikta sig mot dessa faktorer för att ha effekt. Det sociala systemet 

påverkar i hög grad sannolikheten för kriminellt beteende (Andreassen, 2003). De flesta 

respondenterna anser att det måste finnas ett samarbete med den unges skola för en 

fungerande behandling. Några menar dock att ungdomar ibland kan behöva arbeta med sin 

självbild innan de är redo för skola. Det är viktigt att möta ungdomen där den befinner sig 

kunskapsmässigt. Det kan handla om att den unge får hemundervisning eller deltar i 

undervisning på en resursskola. Intervjupersonerna på enhet A berättar om ett 

samarbetsprojekt de har tillsammans med några välfungerande resursskolor. Dessa skolor 

rapporterar direkt om någon ungdom varit frånvarande och detta möjliggör att 

konsekvenserna av frånvaron sker samma dag på enheten.  Ibland är dock ett samarbete med 

skolan svårt. Detta illustreras med följande citat:   

I den kommunala skolan så får man, ja kanske tar det flera dagar innan, veckor ibland. Så det e 

fördelen med att jobba med resursskolor. 

Det finns för många lärare enligt respondenten och det är då svårt för personalen att veta vem 

de ska vända sig till. Det är viktigt att samarbeta med skolan eftersom forskning visar att ett 

samarbete främjar den unges framtida självständighet och handlingsfrihet och det är också en 

skyddsfaktor mot framtida kriminalitet (Degner & Henriksen, 2007; Lagerberg & Sundelin, 

2000).  

För att skapa förändring måste också familjen aktivt tas med i behandlingen (Andreassen, 

2003; Degner & Henriksen, 2007). Samtliga respondenter menar att familjearbetet är viktigt. 

De har en ständig kontakt med den unges föräldrar genom telefonsamtal, möten och 

eventuella stödgrupper. En respondent berättar att det på enhet A finns tre olika program för 

föräldrar där det arbetas aktivt med föräldrarna. Det kan röra sig om enskilda föräldrasamtal 

med bara föräldrarna, familjesamtal med föräldrar och ungdom tillsammans eller så kallad 

peppgrupp där föräldrarna kan träffa och prata med andra föräldrar i samma situation. 

Peppgrupper är ett viktigt stöd för föräldrarna menar en respondent i följande citat: 

För det är knepigt det här att ha barn placerade, man känner sig ensam, känner sig konstig, kan inte 

ta hand om sitt eget barn. 

Liknande stöd återfinns på enhet B i form av familjesamtal. Utöver dessa program så har 

behandlingspersonalen på båda enheterna telefonkontakt med ungdomens föräldrar minst en 

gång i veckan för att redogöra för hur veckan har varit. Om något har inträffat så kan det bli 

flera samtal i veckan. Sedan kan behandlingspersonalen även göra hembesök berättar en 

respondent på enhet A. Det kan vara bra för att utröna vad föräldrarna behöver för verktyg i 

hemmet. När ungdomarna besöker föräldrarna kan föräldrarna alltid ringa Enhet A för stöd. 

Föräldrarna kan dock själva behöva känna att de klarar av ungdomen för att få mer 

självförtroende och därför är dessa verktyg värdefulla. I vissa fall är föräldrar  inte delaktiga i 

behandlingen. Det kan bero på att de saknar förmåga eller liknande. Då får de arbeta mot 

andra personer i nätverket exempelvis en syster eller en mormor på motsvarande sätt. Enligt 

forskning upplever ibland personalen svårigheter med att arbeta mot familjen. Detta då de 

upplever de anhöriga som ett hinder för behandlingen eftersom deras egna problem är 

dominerande (Arvidsson Bangura & Åkerström, 2000). I vissa fall är det så att det finns en 

ovilja eller icke-kapacitet hos familjerna att deltaga i behandlingen (Degner & Henriksen, 
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2007). I en forskningsstudie framkommer att arbete med anhöriga både kan vara en 

nödvändighet för framtida utveckling och en resurs för personalen. Föräldrarna kan ge 

nödvändig information om den unge och samtidigt vara ett stöd. En studie visar dock att 

många ungdomarna på ett undersökt behandlingshem hade oförändrad familjerelation när 

behandling avslutades (Arvidsson Bangura & Åkerström, 2000; Levin, 1998).  

Riskprincipen 

Forskning visar att program ska anpassas till individen för bästa effekt. Ett intensivt program 

har visat sig ge större effekt på ungdomar med svårare problematik och ungdomar med 

mindre problematik ska ha mindre åtgärder för bästa resultat. Detta är baserat på att det också 

har tagits hänsyn till behovsprincipen och responsivitetsprincipen (Andrews m.fl., 1990). I 

intervjuerna framkommer inte huruvida de anpassar intensiviteten i programmet efter grad av 

problematik. Intervjupersonerna uttrycker dock att enheterna anpassar sin behandling efter 

varje individ i den mån det är möjligt. Samtliga intervjupersoner menar att det är viktigt att 

individanpassa. En respondent lägger tyngdpunkten på relationen till den unge och menar att 

en välfungerande relation gör det lättare för behandlaren att känna vad den unge behöver och 

på det sättet anpassa behandlingsmetoden efter individens behov. Individanpassningen är en 

del av det dagliga arbetet. Vissa ungdomar kan komma och knacka på dörren för att samtala 

medan andra aldrig vill prata och personalen behöver på ett mer fantasifullt sätt fånga upp 

dessa exempelvis genom en gemensam promenad.  

Inlärningsteoretiska perspektivet och KBT 

Samtliga respondenter menar att de gör en form av beteendeanalys när ungdomen kommer 

till enheten. Detta är viktigt eftersom det framkommer vad ungdomen har för svårigheter i 

olika situationer och vad som behöver arbetas med. En respondent uttrycker det såhär:  

 
Så vi sen kan se att ja, hon har ett väldigt stort problem med impulskontroll eller hennes 

självkänsla är otroligt låg. Där kan man se vilka bitar vi måste jobba med. 

På enhet A innebär en beteendeanalys att underskotts och överskottsbeteende mäts. En 

respondent förklarar att det kan handla om att en ungdom exempelvis idrottar för lite vilket 

innebär ett underskottsbeteende. Det går också att förklara situationen som att ungdomen 

”slappar för mycket” och då beskrivs det istället som ett överskottsbeteende. De flesta 

beteenden tydliggörs under analysperiodens tre månader. De beteenden som personalen inte 

uppfattat under denna period är föga troligt att de kommer uppmärksammas senare. På enhet 

B studeras ungdomen i sex veckor sedan avgörs vilken form av problematik ungdomen har. 

En behandlingsplan upprättas sedan med hjälp av dessa metoder. Detta är förenligt med 

forskning som visar vikten av att ha en beteendeanalys i KBT-behandling. Behandlaren kan 

på detta vis samla in viktig information och analyserar klientens problem (Kåver, 2006). 

Forskning visar också att modellinlärning är en strategi för att förändra ett beteende där 

individen ser någon utföra en handling och sedan härmar beteendet (Kåver, 2006). Flera av 

respondenterna menar att det i behandlingsarbetet är viktigt att vara en bra förebild. Att själv 

ha en bra attityd leder till att ungdomarna också kan lära sig alternativa attityder. Det handlar 

om inlärning, att tala om för ungdomen när denne har en dålig attityd och komma med 

alternativa vägar. Det blir en träningssak att lära in nya beteenden. Förändring är något som 

sker kontinuerligt genom träning. Det kan handla om att inse hur en handling ger en viss 

konsekvens och att veta vad man ska göra åt den konsekvensen för att uppnå resultat. 

Respondenten resonerar med ungdomen:  
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Jaha så du missade bussen, okej så vad gör vi då? Ja kan inte du skjutsa mig? Nej men det går en 

buss lite senare. 

Detta är förenligt med forskning som visar att ungdomen med hjälp av behandlingen ska 

kunna uppnå gemensamt formulerade mål (Kåver, 2006). Det är viktigt att ge ungdomen 

lösningar som fungerar även utanför enheten. Ungdomen ska träna så att denne kan stärka sig 

själva genom att se egna lösningar. Forskning visar att utifrån beteendeteorin så finns det flera 

olika sätt som en individ kan lära sig ett beteende (Kåver, 2006). Samtliga respondenter 

betonar konsekvensernas påverkan av ett beteende. Varje beteende leder till en konsekvens. 

Konsekvenserna är de negativa eller positiva förstärkningarna som inverkar på om beteendet 

kommer fortsätta eller inte. En respondent på enhet A tar upp ett exempel med en bestraffning 

där en ungdom” inte får sin veckopeng eller inte får åka hem över helgen.” Detta är en 

negativ konsekvens av ungdomens beteende men idealet är ändå att få något för ett positivt 

beteende. Konsekvensen är till för att ungdomen ska förstå vad ett beteende leder till. Det är 

sedan behandlingspersonalens uppgift att hjälpa ungdomen att finna alternativa beteenden. I 

anslutning till detta skiljer forskning på obetingad och betingad stimuli. Obetingad stimuli är 

en form av reflexmässig reaktion på ett beteende medan betingad stimuli utlöses av en 

händelse som individen känner igen och vet hur denne ska reagera på. Diskrimitiva stimuli 

innebär att individen vet hur denne ska göra för att få en viss konsekvens. Konsekvensen är en 

förstärkare som sker efter beteendet som individen vill uppnå (Öst, 1987; Kåver, 2006).  

Samtliga respondenter menar att positiv och negativ förstärkning är en stor del av 

behandlingsarbetet. Förstärkning är oerhört värdefullt vid ett gott beteende och det gäller att 

vara tydlig. En av respondenterna uttrycker:  ”För att det är ju nästan så att det blir löjligt i 

andras ögon men det kan behövas för att förstärka ett beteende”. Förstärkning kan handla om 

positivt beröm men det kan också vara konkreta belöningar i form av exempelvis en fika på 

stan. På enhet B är de mer restriktiva kring belöning eftersom detta visat sig leda till för 

mycket tävling bland ungdomarna. Beröm och eget ansvar fungerar bäst för dem. I samband 

med dessa begrepp pratar en respondent på enhet A också om utsläckning. Det kan ta sig 

uttryck exempelvis vid matbordet då en ungdom väldigt ofta får en negativ attityd. Tekniken 

blir att undvika konflikten med ungdomen genom att inte ge denne uppmärksamhet. På detta 

vis avtar beteendet automatiskt. Detta är förenligt med forskning som visar att beteenden i 

hög grad styrs av förstärkare. Ett beteende som leder till positiva konsekvenser tenderar att 

öka samtidigt som ett beteende med negativa konsekvenser lättare minskar eller släcks ut 

(Öst, 1987; Kåver, 2006).  

Det framkommer i samtliga intervjuer att det är viktigt att hjälpa ungdomen att få insikt i sina 

problem och tankar. En respondent kallar behandlingen för en ”inventering av sig själv”. 

Ungdomen ska arbeta med sig själv genom att synliggöra svåra saker och sedan arbeta vidare 

med dessa. För att ungdomen själv ska känna sig delaktig kan det vara bra att fråga vad denne 

själv tycker sig behöva arbeta med. Det får inte bli så att endast behandlingspersonalen 

uttrycker vad som ska förändras hos individen utan det ska komma från individen själv. 

Samtliga respondenter på enhet A betonar också läxor som ett viktigt verktyg för ungdomen 

att lära sig nya tankesätt. Ett exempel är där ungdomen har problem med ilskekontroll. Första 

steget är då att undersöka vad som triggar ungdomen. Till hjälp får ungdomen en hemläxa där 

denne ska försöka registrera vad som händer när ungdomen blir arg. Ungdomen får i stor 

utsträckning själv påverka strategin för att finna nya lösningar. Detta illustreras med följande 

citat:  

Så att det gäller att ta ett arbete tillsammans med ungdomen. Det gäller att ungdomen är 
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intresserad av det arbetet också. 

Det är viktigt att vara på samma nivå som klienten. Insikt handlar om att tänka i olika steg och 

efter en läxa kan mycket ha skett i ungdomens tankar. Det är i denna fas ungdomen börjar 

tänka själv och börjar leverera egna svar. Detta är förenligt med forskning som pekar på att 

det finns tre övergripande strategier inom kognitiv terapeutisk behandling för att lyckas: 

insikt, pedagogik och problemlösnings/ coping-tänkande. Insikt innebär att individen får ett 

ökad förståelse för sitt sätt att tänka och påverka symtomen för sina problem. Förändringar 

sker både i vardag och i terapi. Detta möjliggörs genom så kallade hemuppgifter. Ungdomen 

får då i uppgift att göra något hemma till nästa terapitillfälle. Det problemlösningsfokuserade 

och coping-tänkande strategin innebär också att individen själv ska utveckla och lära sig 

bättre tekniker  för att kunna lösa sina problem själva i framtiden (Morch & Rosenberg, 2006; 

Öst, 1987).  

I intervjuerna framkommer att samtliga respondenter anser att det är viktigt att arbeta med 

tankar. Enligt forskning är den viktigaste arbetsmetoden inom KBT analys och 

omstrukturering. Individen ska lära sig skillnaden på tanke, känsla och den objektiva 

situationen. Denne ska också lära sig alternativa sätt att tänka (Morch & Rosenberg, 2006). 

Det är viktigt att synliggöra vad tankemönster leder till för olika beteenden och 

konsekvenser för ungdomen men det får inte vara i form av sanningar. Detta illustreras av en 

respondent i följande citat:  

Så är det viktigt att man aldrig berättar några sanningar. Okej känner du såhär nu? Förra gången du 

kände såhär så sa du till mig att, men du gjorde såhär, då kanske vi ska fundera på nu varför du 

känner såhär så att du slipper hamna i den situationen igen. 

Det är ett förberedande arbete. Det tar tid att förändra tankar om exempelvis självbilden. Det 

gäller att hela tiden analysera tillsammans med ungdomen. I analysen kan det också bli tydligt 

om exempelvis ungdomen har väldigt mycket negativa automatiska tankar om sig själv. Då 

kan personalen hjälpa ungdomen att registrera tankarna och försöka förändra dessa till nya 

tankar. Här kan mönster också upptäckas då exempelvis ungdomens negativa självbild kan 

vara anledningen till att denne klär sig utmanande. En respondent menar att förändringen av 

negativa tankar är det svåraste i arbetet eftersom tankar bygger mycket på värderingar. Även 

forskning visar att tankar är komplicerade. Det finns många olika tankefällor en individ kan 

medvetet eller omedvetet kan använda sig av, såsom selektiv uppmärksamhet, personalisering 

och förhastade slutsatser (Kåver, 2006). Respondenten menar dock att de negativa tankarna 

ofta förändras eller försvinner i takt med att ungdomen själv lyckas med andra uppgifter. 

Forskning visar också detta och menar att tankar ofta struktureras i kognitiva tankescheman. 

Scheman handlar om hur en individ förhåller sig till en situation. I anslutning till scheman kan 

även talas om dysfunktionella antaganden och automatiska tankar. De automatiska tankarna 

kan kort beskrivas som snabba spontana tankebilder (Morch & Rosenberg, 2006; Kåver, 

2006).  

 

Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis har frågeställning ett besvaras genom en kartläggning av komponenter 

som enligt forskning är avgörande för ett positivt behandlingsutfall. Dessa är den terapeutiska 

relationen, behandlingsintegritet, positivt behandlingsklimat, prosociala kontakter, kontinuitet 

i behandling, planerat behandlingsavslut, responsivitetsprincipen, riskprincipen och 

behovsprincipen. Alla dessa komponenter är en viktigt del i att kunna erbjuda en bra 

behandling för ungdomar. Generellt visar resultatet att respondenterna har goda kunskaper för 
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vilka faktorer som påverkar ett positivt behandlingsresultat. Exempelvis så har personalen en 

bra strategi för att motverka negativ kultur. Denna är genomtänkta och  förankrade i tanken att 

en bra relation är central i att uppnå målen med behandling. Strategin  är att motverka en 

allians med jämnåriga som är skadlig och istället skapa relationer med prosociala vuxna. 

Även forskning pekar på vikten av en allians med prosociala vuxna (Degner & Henriksen, 

2007). Relationen beskrivs av samtliga respondenter som en central del för att hantera 

situationer som kan uppstå i behandlingsmiljön som exempelvis att bibehålla en kontinuitet i 

behandlingen och ett positivt behandlingsklimat. Relationen är också enligt forskningen en 

viktig komponent för att uppnå en framgångsrik behandling (Duncan m.fl., 2010; Elia, 2008; 

Degner & Henriksen, 2007). Respondenterna ser även aktiviteter som en viktig del för att 

uppnå viktiga komponenter för en bra behandling såsom terapeutiska relation, prosociala 

kontakter och positivt behandlingsklimat och kontinuitet i behandling. En gemensam faktor 

för de allmänna komponenterna är att de kräver en god relation för att genomföra (Hill, 2005).  

 

Sammanfattningsvis kan frågeställning två och tre besvaras genom de centrala delar som 

lokaliserats inom inlärning och KBT. Dessa är beteendeanalys, modellinlärning, inlärning, 

förändring, konsekvens, förstärkning, utsläckning, insikt och tankemönster. Genom en 

jämförelse har de grundläggande komponenter som nämnts ovan kunnat identifierats i 

behandlingsmetoden KBT. I likhet med de grundläggande komponenterna så kräver de 

centrala delarna i KBT också en god relation för att fungera. Beteendeanalys är central för 

KBT, där kartläggs grunden för hur det ska arbetas med den unge. Denna kartläggning sker i 

interaktion med personal och är således beroende av en relation. Modellinlärning, inlärning, 

förändring, konsekvens, förstärkning och utsläckning baseras på en ömsesidig relation och 

interaktion där båda parter måste vara aktiva för att skapa en förändring. Detta gäller även 

insikt och tankemönster. Dessa centrala delar arbetas med dagligen genom relation som är en 

viktig del i den terapeutiska relationen enligt forskning.  

 

Samtliga komponenter har även gemensamt fokus riktat på nutid och framtid, vilket är en 

förenligt med KBT (Öst, 1987). Således kan de allmänna komponenterna identifieras inom 

behandlingsmetoden KBT genom sin ömsesidiga koppling med relationsbegreppet. KBT har 

en tydlig struktur i form av mål vilket är förenligt med behandlingsintegritet som betonar 

tydlighet i hur personalen ska arbete (Degner & Henriksen, 2007). Respondenterna menar att 

positivt klimat är när ungdomarna stöttar varandra och interagerar med varandra på prosocialt 

sätt. Tanken bakom prosociala kontakter för den unge handlar om att på ett naturligt sätt 

stärka och belöna positivt socialt beteende hos de placerade ungdomarna (Feldman, 1998). 

Det finns flera centrala delar inom KBT som stödjer detta exempelvis inlärning och 

förstärkning (Öst, 1987; Kåver, 2006). Kontinuitet och planerat behandlingsavslut är förenligt 

med KBT. Detta då KBT arbetar mot mål (Kåver, 2006). Respondenterna menar att 

behandlingen kan avslutas först när målen är uppfyllda. Behovsprincipen innebär att fokus 

ska vara på kriminogena behov vilket är formbara riskfaktorer för framtida kriminalitet 

(Lipsey, 2009). Detta är förenligt med KBT då dess strategier förstärkning och utsläckning 

kan förändra beteendemässiga riskfaktorer. Inom KBT genomförs också en kartläggning av 

beteende där behandlaren analyserar klientens problem för att sedan anpassa behandlingen 

(Kåver, 2006). Detta är förenligt med riskprincipen som innebär att anpassa behandlingen 

efter individen (Andrew m.fl., 1990). Det problemlösningsfokuserade och coping-tänkandet 

innebär att individen själv ska utveckla och lära sig bättre tekniker för att i framtiden själv 

kunna lösa sina problem (Morch & Rosenberg, 2006; Öst, 1989). Enligt respondenterna så 

förbereds ungdomen för att klara av ett självständighet liv genom att personalen möter 
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ungdomen där denne är och utvecklar dennes tankesätt och strategier. Detta är förenligt med 

responsivitetsprincipen som innebär att behandlingen måste anpassas efter individens förmåga 

att lära (Lipsey, 2009).   

 

Frågeställning fyra handlar om huruvida KBT och de grundläggande komponenterna 

tillämpas i det praktiska arbetet.  Generellt visar de genomförda intervjuerna att personal 

använder sig av ett arbetssätt som är förenligt med forskning där många av de ovan 

identifierade komponenter används. Medvetenheten om komponenternas betydelse är dock 

skiftande. En del av respondenterna har goda kunskaper om hur de bör arbeta och varför 

samtidigt som andra mer oreflekterar arbetar efter komponenterna. Båda enheterna säger sig 

arbeta kognitivt. En jämförelse mellan Enhet A och enhet B är svår eftersom de har olika 

strategier för hur KBT ska användas i behandlingen. Enhet A har lagt fokus på att samtliga 

personal ska ha en behandlande roll och arbeta med KBT. Målet är att alla som arbetar på 

enhet A ska vara utbildade i KBT. På enhet B har de ett annan form av arbetssätt där det finns 

specifika terapeuter som arbetar med KBT. Behandlingspersonalen arbetar dock med ett 

kognitivt tankesätt. Författarna vill här lyfta fram betydelsen av en mer regelbunden 

utbildning i KBT även på enhet B. Detta för att öka förståelsen för KBT som 

behandlingsmetod då ett kognitivt tankesätt är en del av denna metod.   

 

Frågeställning fem handlar om vilka svårigheter och möjligheter som kan identifieras när det 

gäller att tillämpa dessa komponenter i det praktiska arbetet. Vi har i analysen identifierat 

många svårigheter och möjligheter i arbetet med komponenterna. Exempelvis så berättar 

samtliga respondenter att det tar lång tid att bygga upp en god relation samtidigt som de också 

kan arbeta med ett väldigt motstånd från ungdomen. Respondenterna menar dock att när de 

lyckas nå en god relation så är det en möjlighet för dem att skapa en positiv förändring hos 

ungdomen. I fråga om behandlingsintegritet så påpekar samtliga att det är viktigt med en 

gemesam syn på behandlingen. En svårighet kan vara om de misslyckas med detta eftersom 

det ger ungdomarna ett spelutrymme. Samtliga respondeter talar om positivt 

behandlingsklimat där en svårighet kan vara när ungdomarna blir för tajta. Detta eftersom det 

då kan skapas en vi och dom- känsla mellan ungdomar och personal. En möjlighet är att dock 

att personalen kan påverka klimatet genom att vara en bra förebild och genom detta påverka 

ungdomen positivt.  Det kan vara svårt att få ett bra avslut på en behandling. Enligt 

respondenterna finns det delade meningar om hur snabbt en utsluss ska ske. Enheterna vill 

oftare han en längre utslussperiod än vad socialtjänsten och ungdomen själv vill. En längre 

utslussperiod ger dock möjlighet för personal att anpassa utlussen efter vad individen klarar 

av.  

Studiens praktiska implikationer 

Det framgår i en meta-analys att det är en förhållandevis liten genomsnittlig effekt av 

institutionsvård som behandlingsform (Lipsey & Cullen, 2007). Baserat på detta vill vi med 

denna studie ge behandlingspersonal ökad kunskap om forskning för skapa en möjlighet till 

reflektion och sedan förankring det i det dagliga arbetet. Detta för att höja kvalitén på 

institutionsbehandling. Alla de framtagna komponenter som identifierats i forskning anses 

som viktiga och kunskapen om dessa varierar hos respondeterna. Varje enskild personal bör 

besitta kunskap om komponenterna för att kunna basera sitt arbetssätt på detta. Kunskap 

innebär också ökad möjlighet till att skapa förändring. 

Institutionsbehandling är enligt Henggeler m.fl (1994) för snäv och behandlingen riktar sig 

inte alltid mot viktiga faktorer i den unges närmiljö såsom familj och kamrater (a.a.). Det 
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finns därför skäl att belysa betydelsen av behovsprincipen där påverkbara risk och 

skyddsfaktorer är i fokus. Det framgår att arbetet med risk och skyddsfaktorer till viss del 

utförs på de behandlingsenheter som undersökts. Respondenterna talar om vikten av att arbeta 

med skola och familj men benämner dem inte i termer av risk och skyddsfaktorer. Det finns 

därför skäl att anta att kunskapen om risk och skyddsfaktorer skulle kunna förbättras hos den 

enskilde personalen. Det framkommer liknande mönster i studien avseende 

responsivitetsprincipen. Respondenterna har kunskap om vikten av att anpassa behandling 

efter individ men de talar inte i termer av responsivitet. Det finns även här skäl att anta att en 

ökad kunskap skulle kunna vara en fördel i behandlingen. Samtliga respondenter pratar om 

vikten av att anpassa behandling efter individ men ingen av respondenterna talar specifikt om 

vikten av att anpassa intensiviteten i behandlingen efter grad av problematik. Kunskap om 

riskprincipen skulle troligtvis kunna förbättra det praktiska arbetet. 

När det kommer till positivt behandlingsklimat och prosociala kontakter så visar data på 

vikten av positiva gruppsammansättningar. Detta innebär praktiskt att personal på institution 

behöver kunskap om de risker som finns och hur en gruppsammansättning av ungdomar ska 

se ut, för undvika negativ påverkan på ungdomens utveckling. Forskning ger här viktiga 

ledtrådar till vad personal behöver reflektera över inför nya placeringar. I fråga om 

behandlingsintegritet och planerat behandlingsavslut så är de två komponenter som visar på 

vikten av planering och tydlighet i behandling. Dels under behandlingens gång för att 

upprätthålla en hög kvalitet och även i avslutningsfasen av behandlingen. Författarna vill med 

denna studie, genom forskning, belysa vikten av att utveckla bra strategier för hela 

behandlingsprocessen. Med en tydlig struktur ges ungdomen insikt och möjlighet att skapa en 

positiv och självständig framtid. 

KBT är idag en populär behandlingsmetod och författarna vill med denna studie belysa dess 

framväxt och genom detta öka förståelsen för metoden. Med en djupare förståelse av denna 

behandlingsmetod underlättas steget från teori till praktisk. Samtidigt som en ökad förståelse 

bidrar till en ökad möjlighet för personal att höja graden av behandlingsintegritet i sitt dagliga 

arbete.  

Förslag på vidare forskning 

Det är centralt att vi vet vad vi gör och varför när det kommer till behandling av ungdomar på 

institution. Det blir ännu viktigare i de fall då ungdomarna är placerad mot sin egen vilja. 

Generellt finns det få undersökningar som tydliggjort kriterier vid inskrivning, beskrivning av 

behandlingsinnehållet och resultat i samma undersökning. Brister på bra genomförda studier 

har bidragit till åsikter om att det idag inte är möjligt att dra slutsatser om kriterier för positivt 

utfall inom institutionsvården. Det finns därför ett stort behov av studier som uppfyller 

kriterierna för bra forskning och som samtidigt undersöker behandlingen utifrån sin helhet 

(Andreassen, 2003). Det kan också vara av intresse att fördjupa kunskaperna av responsivitet- 

risk- och behovsprincipens effekter på behandlingsutfall samt utforma instrument för att 

kartlägga och arbetar efter dessa på ett strukturerat sätt. Inom området behandlingsklimat 

finns forskning som visar att ett negativt klimat är ett problem i förhållande till att kunna 

skapa ett positivt behandlingsklimat. Däremot saknas forskning på området om hur 

gruppsammansättningar bör se ut för att motverka ett negativt klimat.  
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide  

Basfakta 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat med ungdomar?  

 Hur många personer arbetar på enheten?  

 Hur många ungdomar har ni placerade? 

 

Tema 1 – Individanpassning 

 Gör ni någon responsivitetsbedömning av den unge när denne anländer till enheten, 

och i så fall vilken typ? 

 Hur går detta till? Används något mätinstrument? 

 Vilka faktorer grundar ni er bedömning på? 

 Dokumenteras bedömningen i behandlingsplanen? 

 Sker det en uppföljning av bedömningen? Hur? I vilken utsträckning? 

 Gör ni någon bedömning av risk och skyddsfaktorer, och i så fall på vilket sätt?  

 Har ni några slags instrument som används i mätning och kartläggning av dessa faktorer? 

 Dokumenteras risk och skyddsfaktorer i behandlingsplanen? 

 Revideras bedömningen regelbundet i behandlingsplanen? 

 Anpassar ni val behandlingsmetoden efter individ? 

 Hur gör ni denna anpassning? 

 Vad finns det för alternativ? 

 

Tema 2 – Strategier för positiv förändring 

 Har ni några specifika behandlingsprogram? Vilka?  
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 Hur beskriver ni behandlingen för ungdomen? 

 Upplever du att ungdomen förstår behandlingen? 

 Arbetar ni aktivt för att ungdomen ska stanna kvar i behandlingen, och på vilket 

sätt? 

 Har ni någon rutin för hur ni hanterar rymningar? 

 Hur förebygger ni behandlingssammanbrott?  

Har ni någon regel för avstånd till den unges hemort? 

 Arbetar ni för att uppmuntra prosociala kamratkontakter? På vilket sätt? 

 Har ni speciella aktiviteter tillsammans med andra prosociala ungdomar? I vilken 

utsträckning? 

Varför är det viktigt med prosociala kamratkontakter? 

 Hur arbetar ni för att skapa en stabil skolgång för den unge? 

 Hur ser samarbetet ut? 

 Hur många timmar per vecka deltar den unge i undervisningen? 

 Arbetar ni med den unges familj? Vilken omfattning? (stärka relation & föräldraroll) 

 Är ungdomens föräldrar delaktig i institutionsbehandlingen? På vilket sätt? 

 Arbetar ni för att stärka bandet mellan ungdomen och dennes föräldrar? 

 Hur ofta får föräldrarna besöka ungdomen? 

 Hur ser behandlingsplaneringen ut på enheten? Hur upprätthålls den? Vad är 

syftet? Dokumenteras den? 

 Påverkar dokumentationen kvalitén på vården av den unge? På vilket sätt? 

Hur skapar ni en bra allians mellan personal och ungdomen? (förtroende, relation, 

samarbete mot mål) 

 Hur arbetar ni för att förändringen ska bestå över tid även utanför institutionen? 

 Hur arbetar ni för att få den unge motiverad till behandling? 

 När avslutas behandlingen? 

 Vem beslutar att en behandling ska avslutas? 

 Vilka faktorer tar denne hänsyn till vid beslut? 
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 Hur stor hänsyn tar ni till ungdomens egen åsikt? 

 Hur förbereder ni ungdomen för utskrivning? 

 Vad är viktigt att tänka på i det här stadiet av behandlingen? 

 Hur delaktig är ungdomen själv i föreberedelserna? 

 

Tema 3 - Institutionsmiljön 

 Hur strukturerad är vardagen för ungdomarna?  

 Finns det några regler, riktlinjer eller begränsningar som ungdomen måste följa under sin 

vistelse på enheten? Hur tydliggörs dessa för ungdomen? 

 Vad grundar sig dessa riktlinjer och regler på (teori och metod)? 

 Arbetar ni aktivt för att skapa ett positivt klimat? Vad är ett positivt klimat för er?  

 Hur arbetar ni för att uppnå det?  

 Hur hanterar ni ankomst av nya ungdomar för att inte detta ska påverka klimatet negativt?        

 Hur hanterar ni konflikter mellan ungdomar? Vad är viktigt att tänka på för att undvika 

konflikter? 

 Arbetar ni aktivt för att förhindra en negativ smittoeffekt mellan ungdomarna? På vilket 

sätt?  

 

Tema 4 - Behandlingsintegritet 

 Finns det tydliga direktiv för vilken metod personalen ska använda i arbetet? 

 Finns dessa direktiv dokumenterade? 

 Finns det direktiv för hur personalen ska hantera och arbeta i olika situationer i det 

dagliga arbetet? Dokumenterat? 

 Vad baseras dessa direktiv på?  

 Anpassar ni målsättningen under behandlingens gång? På vilket sätt? I vilken fas av 

behandlingen? 

 Erbjuds ni någon utbildning/ kurser för att utvecklas som behandlare? Vad kan 

detta vara för slags kursen? 

 Har ni metodträffar? Hur ofta? Hur ser dessa metodträffar ut?  

 Har ni regelbunden handledning i behandlingsmetoden. Hur ser den ut? 
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 Vad anser du karakteriserar en bra behandlare? 

 Hur är man professionell? 

Tema 5  - Personalklimat 

 Har ni som personal en gemensam syn på hur behandling ska vara? 

 Hur hanteras konflikter mellan personal?  

Tema 6 – KBT 

 Hur använder ni er av KBT i det dagliga arbetet med ungdomarna?  

 Arbetar ni för att förändra attityder hos den unge? Hur? 

 Arbetar ni för att förändra beteende hos den unge? Hur?  

 Använder ni er av positiv/negativ förstärkning? I vilket sammanhang? Hur? 

 Använder ni er av modellinlärning? På vilket sätt?  

 Arbetar ni för att förändra tankar hos den unge? Hur? (kognitivt schema Dysfunktionella 

antaganden och strategier, Automatiska negativa tankar, insikt) 

 Hur arbetar ni för att ungdomen själv ska kunna lösa sina problem i framtiden? 
(problemlösning, copintänkande, strategier) 
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Bilaga 2  

Informationsbrev 

Hej 

Vi läser näst sista terminen på socionomprogrammet vid Örebro universitet och vi ska under denna 

termin skriva vårt examensarbete. Syftet med uppsatsen är att ta reda vilka grundläggande 

komponenter som enligt forskning anses vara verkningsfulla för ett positivt behandlingsutfall. Samt 

om dessa komponenter är förenliga med de som ingår i behandlingsmetoden KBT. Vi vill också 

undersöka om de identifierade komponenterna tillämpas i det praktiska arbetet på ett par 

behandlingsenheter för ungdomar.  

Med detta brev vill vi informera dig som deltagare om dina rättigheter i undersökningen samt hur 

informationen som framkommer kommer att behandlas. 

 Undersökningen är frivillig och som deltagare är du fri att när som helst avbryta din 

medverkan. 

 Allt material som insamlas i intervjuerna ska endast nyttjas som underlag för denna uppsats. 

 Uppsatsen publiceras på universitetets elektroniska databas DIVA. All information du 

presenterar behandlas konfidentiellt och kan således inte identifieras av personer som läser 

uppsatsen.  

Efter att uppsatsen är slutförd kommer ett exemplar sändas till enheten så att ni kan få ta del av 

resultatet. 

Vid eventuella funderingar efter intervjun får du gärna kontakta Sara på telefon xxxxxx eller Sandra 

på telefon xxxxxxxxx 

Jag har tagit del av innehållet i den här texten.  

 

Personal 

____________________________    

Forskningsledare  

____________________________    

 

 

Stort tack för din medverkan! 

Sandra & Sara 

 

 


