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Kärnan i förändring 

En litteraturöversikt avseende ungdomar i behandling 

Sammanfattning 

Det finns betydande svårigheter i att urskilja vad det är som gör att en behandling fungerar. 

Behandlingsutfallet påverkas av olika faktorer och beroende på vilken infallsvinkel behand-

lingen har, antas olika angreppssätt. I föreliggande studie undersöks de specifika- och icke-

specifika faktorerna samt kriminogena behov för att få en överblick i vad det är som påverkar 

en individ i behandling utifrån ett relationellt perspektiv. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka vad behandlingsrelationer och terapeutiska allianser tillskrivs för värde i forskning 

samt vilken vikt relationer ges i forskning om kriminogena behov. I följande studie har en 

litteraturöversikt med en begreppsanalys tillämpats för att kunna få svar på det uppställda syf-

tet och frågeställningarna. Resultatet visade att det icke-specifika området och de kriminogena 

behoven särskiljde sig, då det icke-specifika området påvisade att relationen spelar en signifi-

kant roll medan de kriminogena behoven belyser riskfaktorer som centrala att rikta behand-

ling emot.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kriminogena behov, icke-specifika faktorer, specifika faktorer, riskfaktorer, be-

handlingsallians, ungdomar, behandling, antisocialt beteende    



 

THE CORE OF CHANGE 

Vukosava Djordjevic, Elisabeth Folin,  Elias Sheikh 

Örebro University 

School of Law, Psychology and Social Work 

Social Work C, 61-90 ECTS  

C-essay, 15 points 

Spring 2011 

 

 

 

The Core of Change 

A literature review regarding youth in treatment 

Abstract 

In research, there has been a difficulty in distinguishing which components that makes a 

treatment successful. Many factors influence the treatment outcome and depending on the 

approach the results will be different. This study’s objective is to investigate specific and 

common factors as well as criminogenic needs, to achieve an understanding how the relation-

al perspective affects youth in treatment. The purpose of the study is to research which value 

treatment relationships and therapeutic alliances are given in therapeutic research and the im-

portance of relationships within the area of criminogenic needs. This study is a literature re-

view combined with a concept analysis, with the objective to answer the stated purpose and 

research questions. The results of the study showed that common factors and criminogenic 

needs differ, where as common factors elevated the importance of relationships for a success-

ful treatment, criminogenic needs focused on risk factors to achieve a successful outcome. 
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INLEDNING 

Ungdomar som uppvisar ett negativt och destruktivt beteendemönster behöver få adekvat be-

handling för att få en gynnsam utveckling – samtidigt som behandling av ungdomar med svår 

psykosocial problematik är en komplicerad process (Andreassen, 2003, s. 11-12). Behandling 

sker i interaktion mellan behandlare och ungdom och handlar om att förändra ett eller flera 

problemområden i en positiv riktning (Levin, 1998, s. 82). Inom institutionsbehandling finns 

det en osäkerhet kring vilken metod, eller specifik faktor, som ger ett positivt utfall, vilket 

innebär att metoder kan användas trots att det saknas belägg för att de verkligen fungerar och 

ger en god effekt för ungdomen. Detta medför att det samtidigt finns en risk att behandlingen 

kan få motsatt effekt (Latessa, Cullen & Gendreau, 2002, s. 43-45). Tidigare forskning visar 

att det finns metoder som ger positiva effekter på ungdomar i behandling, men dessa måste 

även ses i ljuset av ungdomens egna förmågor och resurser. En viktig förutsättning för att 

behandlingen ska bli positiv, är att behandlaren utreder och kartlägger ungdomens ursprungli-

ga problemområde – det vill säga det som initierat och upprätthåller problembeteendet (And-

reassen, 2003, s. 342). Vad som är den avgörande faktorn – om det är behandlingen i sig eller 

en kombination av behandling och ungdomens egna resurser, eller ytterligare andra behand-

lingsfaktorer som bidrar till behandlingsutfallet – behöver ytterligare beforskas. 

Inom terapiforskning är specifika och icke-specifika faktorer centrala begrepp och anses ligga 

till grund för hur behandlingsutfallet ska förstås. Specifika faktorer är de modeller och meto-

der som appliceras inom terapin för att generera ett visst utfall. Med icke-specifika faktorer 

avses utomterapeutiska inslag, vilka också till stor del påverkar behandlingens utfall. Specifi-

ka och icke-specifika faktorer delas in i fyra olika områden; tekniker och modeller, klientfak-

torer och utomterapeutiska faktorer, placebo hopp och förväntan, samt relationsfaktorer (Dun-

can, Hubble, Miller, Wampold, 2010, s. 30). Området tekniker och modeller avser specifika 

faktorer som definierar terapins specifika modeller eller med tillämpad metod och tillväga-

gångssätt (Duncan, Hubble, Miller, Wampold, 2010, s. 36-37). Med området klientfaktorer 

och utomterapeutiska faktorer avses betydelsen av klientens egna interna och externa resurser 

för utfallet av behandlingen. Området placebo, hopp och förväntan innebär att det finns en 

förväntan från ungdomens sida att behandlingen ska fungera. Den starka tilltron på behand-

ling kan i sig självt medföra ett positivt utfall – en så kallad placeboeffekt – utan att vara en 

direkt effekt av själva behandlingen. Med relationsfaktorer menas interaktionen och relationen 

mellan behandlare och ungdom, vilket utgör en grund för en god arbetsallians (Duncan, 

Hubble, Miller, Wampold 2010, s. 30, 33, 37). Sammantaget visar uppdelningen mellan speci-

fika och icke specifika faktorer att det är viktigt att ständigt undersöka vad i behandlingen, 

och vilka komponenter som kommer spela en avgörande roll för behandlingsutfallet.  

För att vidare kartlägga vilka ytterligare faktorer som kan ligga till grund för en fungerande 

behandling, bör man även överblicka andra områden som i förplanering av en behandling 

också lyfts fram som centrala för behandlingsutfallet – vilket inom det som i institutions-

forskning brukar benämnas som kriminogena behov. Kriminogena behov definieras som risk-

faktorer för att en individ ska återfalla i brottsliga aktiviteter. Dessa kan generellt både vara 

statiska och dynamiska. En statisk riskfaktor kan exempelvis vara ålder, vilket innebär att en 

ungdom som begår brott vid en tidig ålder riskerar att permanenta sina avvikande handlingar 

och utveckla en livsstil som riskerar att öka benägenheten att begå brott framöver. En dyna-

misk riskfaktor kan exempelvis vara psykisk ohälsa, arbetslöshet, destruktivt beteende, bo-

stadsområde och missbruk. När riskfaktorerna är föränderliga går det att åstadkomma en 

minskad nivå av kriminellt och antisocialt beteende (Andrade, 2009, s. 499). För att öka för-

ståelsen för vad som ger ett visst utfall i behandling, bör man se till de faktorer som bidrar till 

att upprätthålla en psykosocial problembelastning, men som samtidigt är möjliga att förändra.  
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Kriminogena behov används för att kartlägga vilka aspekter i en individs liv som behöver 

förändras för att behandling ska få ett positivt utfall – däremot är det oklart hur individens 

relationer påverkas av detta. För att kunna avgöra vad det är som påverkar behandlingens ut-

fall är det viktigt att se till effekten av andra faktorer som också påverkar utfallet (Jereby, 

2008, s. 47). Andreassen (2003) menar att det finns tre faktorer som är avgörande för resulta-

tet i behandling. Den första faktorn är den individuella individens egenskaper, den andra indi-

videns relationer och den tredje är själva behandlingen och det finns betydelsefulla interaktio-

ner mellan dessa faktorer för utfallet (Andreassen, 2003, 167-168). Duncan, Hubble, Miller & 

Wampold (2010) menar att ett vanligt missförstånd är att behandlingsmetod (specifika fakto-

rer) och utomterapeutiska aspekter (icke-specifika faktorer) är separerade och särskiljda från 

varandra. De menar istället att det finns belägg för att de är sammanvävda och överlappar 

varandra (Duncan, Hubble, Miller & Wampold, 2010, s. 143). För att ta reda på hur olika fak-

torer i behandling påverkar varandra kan forskaren använda sig utav effektutvärdering, som 

behandlar huruvida en behandling faktiskt ger en effekt. Det komplexa och svåra med att dra 

eventuella slutsatser kring behandlingseffekter är att människan är i ständig förändring. Fors-

karen behöver således se till alla möjliga förklaringar och orsaker till resultatet av behandling-

en för att kunna dra mer tillförlitliga slutsatser (Jergeby, 2008, s. 49,52). För att förstå utfallets 

gång går det således inte att endast se till de specifika respektive icke-specifika faktorer samt 

kriminogena behov, var för sig, utan dessa måste ställas mot varandra och jämföras samt se 

hur dessa samspelar sinsemellan.   

Problembeskrivning 
Föreliggande studie ämnar skapa en förståelse för vad som med utgångspunkt i forskning an-

ses vara centrala faktorer, eller principer, för att åstadkomma gynnsamma förändringsproces-

ser avseende ungdomar i olika former av psykosocial behandling. Utmaningen ligger i att 

undersöka om det finns överlappande, eller till och med motstridiga faktorer, om man sam-

manför terapiforskningen och den forskning som tillskriver kriminogena behov som centrala 

behandlingsmål. Utgångspunkten för detta är att relationen, eller den terapeutiska alliansen 

mellan behandlare och klient/ungdom i terapiforskning, och i en stor del av övrig behand-

lingsforskning, är i fokus för att bidra till långvariga och positiva behandlingsresultat. Samti-

digt ges emellertid evidensbaserade metoder och dess specifika komponenter alltmer utrymme 

när det gäller att förklara möjligheter att uppnå positiva behandlingsresultat, vilket ibland står 

i kontrast till vad en behandlingsinsats för ungdomar med psykosocial problematik totalt sett 

innefattar. Föreliggande uppsats avser således att med det relationella perspektivet som ut-

gångspunkt undersöka vilken vikt som tillskrivs sociala relationer i allmänhet och behand-

lingsrelationer i synnerhet i dels terapiforskningens specifika och icke-specifika faktorer, dels 

i det som anförs som centrala behandlingsmål i annan behandlingsforskning – s.k. kriminoge-

na behov. Så vitt till vår kännedom saknas forskning på detta område och därmed kan en kun-

skapslucka fyllas.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är därför att initialt beskriva vad behandlingsrelationer och terapeutiska 

allianser tillskrivs för värde i forskning i allmänhet och när det gäller behandling av ungdomar 

med psykosocial problematik. Vidare är syftet att studera vilken vikt relationer dels till be-

handlare, dels till signifikanta andra i den unges omgivning som framkommer i forskningen 

om kriminogena behov.   

Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 

1. Vad är kärnan när det gäller de specifika och icke-specifika faktorerna och på vilket 

sätt kommer behandlingsallianser till uttryck, och vad får detta för betydelse för utfal-
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let i behandling? 

 

2. Vad innebär, och vad särskiljer, kriminogena behov från andra dynamiska riskfaktorer, 

och vilka huvudsakliga kriminogena behov pekar forskningen ut som centrala att in-

rikta behandlingen emot? 

 

3. Hur ska behandlingsprocessen rikta in sig på de kriminogena behoven – och på vilket 

sätt inbegrips behandlingsrelationer och övriga relationer i den unges nätverk i denna 

process? 

METOD 
 

Författarna till föreliggande studie valde att använda sig utav en litteraturöversikt då denna 

metod kunde ge en bred kunskap kring de komplexa områdena som studerades. Detta motive-

rades med att en litteraturöversikt kunde ge en kunskap kring forskning som bedrivits i olika 

kontexter samt vitt skilda behandlingsområden. Detta för att författarna ansåg att en kvantita-

tiv eller kvalitativ ansats inte kunde bidra med tillräcklig empiri inom tidsramen på tio veckor. 

Författarna ansåg även att en kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats inte hade kunnat 

besvara studiens uppställda syfte och frågeställningar då svaren hade blivit subjektiva.   

Val av metod 
Föreliggande studie är en litteraturöversikt där olika typer av studier och begrepp relevanta för 

området studerades, för att sedan analyseras och jämföras. Backman (2008) menar att en litte-

raturöversikt syftar till att sammanställa och integrera empirisk forskning inom ett specifikt 

område. Det som eftersträvas är att skapa generaliseringar, söka samband, bilda teorier och 

söka användningsområden för teorierna. Denna metod används oftast för att få en översikt 

inom ett visst område, om det tillkommit ny kunskap och om det finns motsägelsefulla kun-

skaper inom området (Backman, 2008, s. 72). Friberg (2006) menar att litteraturen som inför-

skaffats ska kvalitetsgranskas och analyseras, vilket syftar till att leda till ökad kunskap kring 

ämnet som studeras. I en litteraturöversikt behöver inte forskaren begränsa sig till kvantitativa 

eller kvalitativa studier, utan en kombination av dessa kan även göras. Det är vidare viktigt att 

ha ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att selektera vid granskningen av materialet 

(Friberg, 2006, s. 115-117). Vidare menar Friberg (2006) att en förutsättning för att kunna 

genomföra en litteraturöversikt är att det finns publicerad litteratur på det valda området. I en 

litteraturstudie är detaljerna inte det primära för att granska de valda studierna, utan att ta del 

av kärnan i studierna (Friberg, 2006, s. 119). För att i föreliggande studie kunna besvara stu-

diens syfte och frågeställningar har en litteraturöversikt mest lämpad, då den ämnar ge veten-

skaplig kunskapsgrund inom ett brett område och således har olika typer av fenomen under-

sökts i föreliggande studie. För att förstå den data som införskaffades var det av vikt att ha en 

förståelse för de begrepp som ligger till grund för det insamlade materialet. Friberg (2006) 

menar att en begreppsanalys innebär en analys av ett specifikt begrepp för att kunna utveckla 

sätt att mäta det område som begreppet omfattar. Med hjälp av begreppet kan en analys av ett 

visst fenomen göras och därmed vidga kunskaperna kring fenomenet. En begreppsanalys kan 

ge en tydlig och gemensam tolkning av begreppet man analyserar och därmed kan begreppet 

förstås på liknande sätt av både författare och läsare, vilket minskar risken för missförstånd 

(Friberg, 2006, s. 89-91). Eftersom föreliggande studie baserades på tre för området viktiga 

begrepp, specifika-, icke-specifika faktorer och kriminogena behov, behövdes dessa noggrant 

beskrivas och analyseras och därmed blev en begreppsanalys lämplig. I föreliggande studie 
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och med utgångspunkt i syfte och frågeställningar var avsikten att litteraturöversikten och 

begreppsanalysen skulle ge en adekvat grund för att uttolka det insamlade materialet.   

Datainsamlingsmetod och källkritik 
För att kunna införskaffa material för studien har relevanta källor använts. Friberg (2006) me-

nar att i användandet av en litteraturöversikt kan forskaren behöva avgränsa området som stu-

deras, då det annars kan omfatta ett allt för brett underlag. Därmed behövs ett urval av studier 

göras (Friberg, 2006, s. 119). Föreliggande studies avgränsning var ungdomar inom institu-

tionsvård och öppenvård. Inhämtningen av data, blev således den ”empiri” som låg till grund 

för studien. I föreliggande studie införskaffades data genom att ta del av relevant terapiforsk-

ning inom området ungdomar i behandling. Detta inkluderade såväl kvantitativa som kvalita-

tiva studier och även svensk och internationell forskning inom området. För att kunna finna 

relevant data utformades en temaguide utifrån de uppställda frågeställningarna för att erhålla 

riktlinjer för den data som skulle sökas. Insamlandet av data skedde genom sökningar i data-

baser och införskaffandet av relevant litteratur genom Örebro universitetsbibliotek. Genom att 

kvalitetsgranska och noggrant gå igenom det insamlade materialet kan forskaren således sä-

kerställa att det är användbart för det område som avseddes undersökas. 

Databaser som användes i studien var följande: ASSIA: Applied Social Sciences Index and 

Abstracts, PsycINFO, Social Services Abstracts, LibHub och Google Scholar. Sökord på 

svenska har varit; behandling, behandlingsutfall, behandlingshem, institution, ungdomar, 

specifika faktorer, icke-specifika faktorer, kriminogena behov, motivation, relationer, förbry-

tare, behandlingsallians, arbetsallians, beteende, effekt, reduktion, återfall i brott, utveck-

lingsekologisk teori. Sökord på engelska var; treatment, outcome, treatment facilities, residen-

tial treatment, institution, youth/adolescents, specific factors, common factors, criminogenic 

needs, motivation, relationship, offenders, treatment alliance, therapeutic alliance, behavior, 

effect, reduction, recidivism, ecological development theory. Sökorden använde i olika kom-

binationer för att få bästa möjliga sökträffar.  

Databearbetning 
För att förstå vad som var viktigt inom det valda området, behövde den data som införskaffa-

des bearbetas och analyseras. Data som inhämtats utifrån vetenskapliga studier och litteratur 

analyserades och jämfördes med varandra för att en djupare insikt i hur de specifika och icke-

specifika faktorerna samt kriminogena behov påverkar utfallet avseende ungdomar i behand-

ling. För att analysera det insamlade materialet var det viktigt att betrakta varje studie som en 

individuell enhet som behövde tolkas och förstås, samtidigt som det också var en del av hel-

heten. Backman (2008) menar att en analys av studierna måste föras kring studiernas likheter 

och skillnader och sedan presenteras på ett begripligt sätt (Backman, 2008, s. 79). I förelig-

gande studie ställdes de olika studierna mot varandra för att urskilja likheter och skillnader för 

att kunna besvara syftet och därmed analyserades inte allt insamlat material. Detta för att allt 

material inte kunde ställas mot varandra och jämföras då de var av vitt skild karaktär. Studier-

na sågs som delar av en större helhet som blev studiens resultat. Friberg (2006) menar att i en 

begreppsanalys ska begreppen som väljs ut vara av vikt för området som ska beforskas. Be-

greppen ska vidare vara konkreta och avgränsade så att analysen får djup. För att begreppen 

inte ska vara för omfattande bör man undvika breda begrepp. Begreppet placeras i en kontext, 

vilket ökar förståelsen för begreppet, detta för att analysen inte ska bli alltför komplex. Det är 

väsentligt att använda sig av ett brett urval av källor, både av generell art och inom den aktu-

ella kontexten. Slutligen görs en beskrivning av de valda begreppen, kännetecken, förutsätt-

ningar och konsekvenser med begreppen (Friberg, 2006, s. 92, 93, 95). De begrepp som är 

centrala för föreliggande studie var specifika- och icke-specifika faktorer och kriminogena 

behov. Ur dessa begrepp identifierades teman som sammanfördes i figur 2, 3, och 4 för att 
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slutligen sammanställas i figur 5 som grund för analysen. Bearbetningen ligger till grund för 

huruvida en studie innehåller relevant empiri som besvarar dess syfte.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
För att säkerställa en studies kvalitet används reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för 

att verifiera att studien är giltig och tillförlitlig. Reliabilitet innebär att andra forskare ska kun-

na replikera studien inom samma område och erhålla liknande tolkningar och resultat. För att 

detta ska vara möjligt är det viktigt att forskaren noggrant redovisar sitt tillvägagångssätt, vil-

ket leder till att studien får en hög reliabilitet (Thyer, 2001, s. 273-274). Ett problem som kan 

uppkomma vid en litteraturstudie är att forskarna väljer ut empiri som är irrelevant för studi-

ens undersökningssyfte och resultatet kan därmed bli missvisande (Marlow, 2010, s. 185-

187). För att erhålla en rimlig reliabilitet i denna studie valdes artiklar och litteratur noggrant 

ut genom att använda en temaguide utifrån de uppställda frågeställningarna. Genom att artik-

larna inhämtades genom sökning på erkända databaser och merparten varit peer-reviewed 

förutsattes det att artiklarna som inhämtats också höll god standard. I föreliggande studie be-

aktades reliabiliteten genom noggrann dokumentation och redovisning kring tillvägagångssät-

tet, såsom sökord, databaser och avgränsning. Thyer (2001) menar att begreppet validitet in-

nebär att studien har undersökt det den ämnat undersöka. Det är forskarens ansvar att empirin 

som införskaffats är sannolik och trovärdig. Reliabilitet är en förutsättning för validitet, vilket 

innebär att grunden för att ha validitet är att den insamlade empirin är tillförlitlig och korrekt 

(Thyer, 2001, s. 279). För att säkerställa validiteten i föreliggande studie gjordes ett urval, där 

artiklar verifierades för sin vetenskaplighet genom att merparten av artiklarna var peer-

reviewed. För att ytterligare höja validiteten var det av vikt att besvara studiens syfte och frå-

geställningar, det vill säga att man hade undersökt det som var ämnat att undersökas. Bryman 

(2008) menar att en förutsättning för att en studie ska kunna vara generaliserbar är att det 

finns en extern validitet, vilket betyder att studien kan generaliseras till andra kontexter än den 

som studien är utförd på (Bryman, 2008, s. 33). Föreliggande studie har inkluderat en stor del 

artiklar genomförda i olika kontexter, för att sedan selekteras och analyseras mot studiens 

valda begrepp. Utifrån detta tillvägagångssätt fanns det stöd för att studiens generaliserbarhet 

blev tillfredsställande, då det omfattande materialet kunde vara representativt. Genom att vara 

medveten om begreppens betydelse i forskningsförfarandet och dess betydelse för studiens 

trovärdighet, bidrog det med kvalitet och vetenskaplighet till studien.  

Etikdiskussion 
I en studie bör forskaren ta hänsyn till olika etiska aspekter som kan uppkomma i den aktuella 

studien. Etiska aspekter uppkommer under hela forskningsprocessen och det är väsentligt att 

det finns en medvetenhet kring det från forskarens sida, exempelvis kan det förekomma etiska 

dilemman kring frågeställningar som kan vara stötande för berörda parter. Forskaren bör ut-

ifrån etiska aspekter redovisa resultat på ett korrekt sätt och undvika att medvetet utelämna 

uppgifter som kan vara motstridiga eller fabricerade. Genom att se till detta ökar studiens till-

förlitlighet och giltighet och därmed undviks risken för att försämra förtroendet för vetenskap-

lig forskning (Thyer, 2001, s. 441- 443). Det finns situationer då etiska principer bör åsidosät-

tas eftersom annars riskerar vissa sociala fenomen att inte bli beforskade för att det råder en 

etisk tvivelaktighet (Bryman, 2008, s. 116). Författarna till föreliggande studie har under 

forskningsprocessen tagit hänsyn till eventuella etiska aspekter. Föreliggande studie är dock 

en litteraturstudie och således har de studier som tagits del av redan avidentifierats och där-

med behövdes inga etiska aspekter kring respondenter tas i beaktande. Den valda litteraturen 

och de vetenskapliga artiklarna som låg till grund för föreliggande studie redovisades på ett 

korrekt sätt med en etisk medvetenhet. Dessa aspekter är väsentliga för att en studie ska kunna 

hålla en tillfredsställande kvalitet och vara tillförlitlig.  
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Figur 1. Livsvärldsmodellen 

MÄNNISKANS UTVECKLING I SAMSPEL MED ANDRA 
 

Författarna till föreliggande studie har valt att använda sig av Bronfenbrenners utvecklings-

ekologiska teori. Detta då denna teori kan bidra med ett helhetsperspektiv kring vad det är 

som bidrar till människans utveckling och vilka aspekter i individens omgivning som påver-

kar denne. Författarna till föreliggande studie har valt denna teori för att få en förståelse för de 

olika aspekterna som kan påverka en ungdom i behandling. Teorin kommer att användas för 

att analysera studiens resultat.   

Utvecklingsekologisk teori 
För att förstå människans beteende och hur de agerar 

i vissa situationer behöver man se till de aspekter 

som präglat människans utveckling. I Bronfenbren-

ners utvecklingsekologiska teori är mänsklig utveck-

ling en effekt av interaktioner mellan individen och 

dess omgivning. Hur människan utvecklas blir di-

rekt avgörande för hur en människa förstår och han-

terar sin omgivande miljö. Inom den utvecklings-

ekologiska teorin ligger fokus på vad som männi-

skan uppfattar, önskar, fruktar, tänker och hur detta 

utspelar sig beroende på individens exponering och 

interaktion med omgivningen. Utveckling sker ge-

nom människans ökade förståelse för den omgivan-

de miljön och dess relation samt personens ökade 

förmåga att kunna upptäcka, vidhålla och förändra 

aspekter i miljön. Miljön som människan befinner 

sig i består av olika nivåer av system som är integre-

rade och påverkar varandra och det är i relationerna mellan de olika systemen som människan 

utvecklas. De nivåer som människan befinner sig i och påverkas av benämns som micro-, 

meso-, exo- och makrosystem (Bronfenbrenner, 1979, s. 3, 16, 22). Genom förståelsen av 

människans olika system och interaktionen mellan dem kan individers beteende förklaras.  

Microsystemet som påverkande faktor i individens utveckling  

Människan interagerar dagligen med andra människor, vare sig om det är i hemmet eller på 

arbetsplatsen, och dessa interaktioner påverkar kontinuerligt individens utveckling. Interak-

tionerna formar individen genom olika roller, aktiviteter och relationer och dessa benämns 

som människans microsystem och utgör människans innersta kärna. Microsystemet utgörs av 

interaktionen mellan människor och inom den närliggande miljön såsom skola, hem, arbets-

plats och lekplats (Bronfenbrenner, 1979, s. 7, 22; Churchman & Ginosar, 1999, s. 269). En 

roll definieras ”…som en uppsättning av aktiviteter och relationer som förväntas av en person 

som innehar en specifik position i samhället och av andra i relation till den personen”. Roller 

utgörs av de beteckningar som definierar olika sociala positioner i samhället och människan 

innehar olika roller genom livet, som barn, syskon, förälder, vän, partner, arbetskollega. Dessa 

roller förändrar hur individen blir behandlad, agerar och tänker. Det som är nära samman-

kopplat med roller är rollförväntan, vilket innebär förväntningar för hur rollbäraren ska agera 

och hur andra bemöter rollbäraren. Förväntningar på individen är nära förankrade med aktivi-

teter och relationer och denna förankring är det som gör att individen åtar sig en roll i en gi-

ven situation och beter sig efter omgivningens förväntningar (Bronfenbrenner, 1979, s. 6, 85, 

86). Genom interaktioner med andra människor innehar individen olika roller i samhället och 

utvecklas genom detta.  
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Det finns även andra källor som påverkar individens utveckling och skapar processer som 

stimulerar individen. För att utvecklas i en miljö behöver individen stimuleras genom aktivite-

ter och dessa kan individen delta i eller närvara vid utan direkt deltagande. Genom att delta i 

och exponeras av andra människors aktiviteter kan individens förmåga att anamma liknande 

aktiviteter stimuleras. Inom aktivitetsbegreppet särskiljer Bronfenbrenner på ”molar activiti-

es” och ”molecular behavior”. Molar activities-begreppet innebär att individen gör en med-

veten handling som är del av en pågående process och är meningsfull, exempelvis att läsa en 

bok och således innebär molar activities inte enkla uttryck eller handlingar. Molar activities 

visar på psykologisk mognad hos individen genom att denne kan utföra alltmer komplexa 

handlingar. Molecular behavior-begreppet innebär däremot beteenden som är tillfälliga och 

saknar meningsfullhet för människorna i omgivningen och kan kännetecknas genom uttryck 

eller enkla handlingar, exempelvis en enstaka fråga eller svar. Skillnaderna mellan en molar 

activity och molecular behavior är att molar activity har en stor påverkan på människans ut-

veckling medan ett molecular behavior knappt är märkbart för utvecklingen (Bronfenbrenner, 

1979, s. 6, 45, 46).  

Genom sociala interaktioner upprättas relationer som är fundamentala för att individen ska 

kunna utveckla sin samspelsförmåga. Relationer utgör byggstenarna för en gynnsam utveck-

ling och är grunden för microsystemet. Definitionen på en relation är när en individ deltar i 

eller observerar omgivningens aktiviteter. En dubbelriktad relation definierar Bronfenbrenner 

som en dyad, vilket innebär att två personer deltar i eller observerar varandras aktiviteter. 

Dyad-relationen är fundamental för utvecklingen då det ger förutsättningar för att individen 

ska kunna skapa relationer till fler personer samtidigt (Bronfenbrenner, 1979, s. 56). För att 

stimulera den psykologiska utvecklingen hos individen kan dyad-relationen ha tre olika for-

mer; observations-dyad, gemensam aktivitets-dyad och primär dyad. En observations-dyad 

innebär att individen observerar och vidhåller uppmärksamhet på den andra individens aktivi-

tet, som i sin tur uppmärksammar och bekräftar den första individens observation. När väl en 

observations-dyad är etablerad kan det sedan utvecklas till en gemensam aktivitets-dyad. För 

att skapa en gemensam aktivitets-dyad behöver individerna delta i en gemensam aktivitet, 

dock behöver de inte nödvändigtvis göra samma sak utan kan komplettera varandra. Den ge-

mensamma aktivitets-dyaden är en förutsättning för individens utveckling då den ger indivi-

den möjlighet att utveckla förmågan att interagera och skapa ömsesidiga relationer, vilket är 

en väsentlig del i den kognitiva utvecklingen. Styrkan i den gemensamma aktivitets-dyaden är 

att den ger individen förutsättningar för att kunna uppta den gemensamma aktiviteten vid 

andra tillfällen i andra konstellationer och miljöer. I en dubbelriktad relation kan det finnas 

ojämn maktbalans vilket är viktigt för individens kognitiva utveckling, då individen lär sig 

skillnader mellan individer som kan vara fysiska eller sociala och ger individen förutsättning-

ar för att kunna hantera detta i framtida situationer. En primär dyad innebär att relationen mel-

lan individerna fortgår även vid separeration. Detta kan vara ett uttryck för starka emotionella 

känslor mellan individerna och detta är en stark kraft för att motiveras till att lära sig och styra 

utvecklingen i relationen med eller utan den andra individen (Bronfenbrenner, 1979, s. 57-

59). Genom sociala interaktioner upprättas relationer som är fundamentala för att individen 

ska kunna utveckla sin samspelsförmåga.  

Individens interaktioner genom mesosystemet 

En individs sociala interaktioner sträcker sig längre än det närmsta systemet. Uppsättningar av 

microsystem där det pågår ömsesidiga relationer mellan flera system kallas för mesosystem. 

Inom mesosystemet medverkar individen aktivt inom och mellan olika system, såsom skola, 

arbetsplats, hem, umgängeskrets och grannskap, och mesosystemet skapas eller utvidgas allt-

eftersom individen träder in i nya system (Bronfenbrenner, 1979, s. 25, 209; Churchman & 

Ginosar, 1999, s. 269). Det finns fyra olika typer av sätt individen interagerar med omgiv-
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ningen; multisetting participation, indirect linkage, intersetting communications, intersetting 

knowledge. En multisetting participation innebär att en individ befinner sig i olika typer av 

miljöer vid olika tidpunkter och deltar därmed i olika system vid olika tillfällen. Detta inträf-

far när individen träder in i ett nytt system och kallas för ecological transition, som innebär att 

en individ går från ett system till ett annat. När individen deltar i fler system blir individen 

den primära länken mellan systemen och andra personer som deltar i individens system blir 

kompletterande länkar. Indirect linkage innebär att individen inte deltar aktivt i två miljöer 

men att en koppling till systemet kvarstår genom en tredje part, en så kallad mellanhand, som 

agerar som en länk mellan de båda systemen. Inom system förekommer intersetting commun-

cation som innebär att det sker kommunikation mellan olika system med avsikt att förmedla 

specifik information mellan olika miljöer exempelvis i skrift eller tal. Intersetting knowledge 

innebär att det finns uppfattningar eller erfarenheter i en miljö om en annan och kunskapen 

om den andra miljön kan införskaffas genom intersetting communication mellan miljöerna 

(Bronfenbrenner, 1979, s. 209-210). Den mest kritiska punkten mellan system uppstår vid 

tillfället när individen träder in i ett nytt system. För att individen på ett adekvat sätt ska kun-

na gå från ett system till ett annat, kan individen behöva stöd från det gamla systemet för att 

kunna acklimatisera sig i det nya genom att en del av det gamla systemet träder in i det nya 

systemet tillsammans med individen. Ett exempel på detta är när ett barn börjar skolan och 

med hjälp av föräldrarna som träder in i systemet tillsammans med barnet som då vågar ta 

kontakt med andra barn eller lärare. Om ett barn inte träder in i det nya systemet med föräld-

rarna finns risken att barnet inte vågar ta kontakt med andra barn eller lärare (Bronfenbrenner, 

1979, s. 210-211). Det finns således flera olika sätt varpå människan interagerar med sin om-

givning och därmed utvecklas – dock finns det aspekter som är bortom individens påverkan. 

Övergripande system som påverkande faktor på människans utveckling 

Aspekter som individen själv inte kan påverka kan dock ha en väsentlig påverkan på indivi-

dens liv. System existerar även utan att individen aktivt deltar, detta kallas för exosystem. 

Även om inte individen deltar i systemen påverkar likväl händelser inom systemet individen. 

Exosystemet är således den existerande miljön runt omkring individen som individen själv 

inte kan påverka, exempelvis om en förälders arbetsplats går i konkurs påverkar det familjens 

ekonomi vilket indirekt påverkar individen. Ett exosystem kan även påverka den enskilde 

individen direkt som i sin tur påverkar det övriga microsystemet, exempelvis om en individ 

begår brott för att denne bor i ett utsatt bostadsområde, kan det leda till att föräldrarna behöver 

flytta med barnet till ett annat bostadsområde. Exosystemet kan således ha en påverkan på 

individens utveckling. Det finns en ojämn maktfördelning mellan den enskilde individen och 

microsystemet, exempelvis har föräldrar makten att flytta ifrån ett utsatt bostadsområde me-

dan den unge endast har valet att följa med oavsett dennes vilja. Den ojämna maktfördelning-

en kan således ha en negativ eller en positiv effekt på individens utveckling beroende på hur 

microsystemet kan tillgodose individens behov (Bronfenbrenner, 1979, s. 237; Churchman & 

Ginosar, 1999, s. 269). Individens liv påverkas av utomstående influenser – dock är dessa en 

del i ett större sammanhang. 

Samhället präglas av normer och värderingar som kan komma att påverka individen och dess 

utveckling. Micro-, Meso- och Exosystemen verkar alla inom makrosystemet, som inbegriper 

kontextuella begrepp som etnicitet, ideologier, kultur etcetera. Makrosystemet är således den 

omgivande miljön i vilken individen existerar och successivt utvecklas under sin livstid. Det 

finns i samhället olika rådande kulturer med avsevärt stora skillnader beroende på socioeko-

nomisk status, religiös trosuppfattning och subkulturella rörelser som kan påverka den enskil-

de individen (Bronfenbrenner, 1979, s. 26, 258). De olika systemen formar tillsammans en 

helhet och bidrar alla till människans utveckling.         
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IMPLEMENTERINGEN AV UTVECKLINGSEKOLOGISK 

TEORI I FORSKNING AVSEENDE UNGDOMAR 

Genom att använda sig av en teoretisk grund kan en djupare förståelse för fenomenet som 

undersöks nås. I en studie gjord av Hong (2010) undersöktes förståelsen för uppkomsten av 

vietnamesiska ungdomsgäng i Amerika. Forskningen som ligger till grund för studien analy-

serades utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som förklarar relationen mellan 

riskfaktorer och medverkan i ungdomsgäng. I studien framkom olika strategier och förslag för 

att kunna hantera och motverka uppkomsten av gängbildning bland vietnamesiska ungdomar 

(Hong, 2010, s. 254, 255). Tidigare forskning inom området ungdomsvåld har endast fokuse-

rat på samband mellan enskilda variabler som riskfaktorer och våldsbeteende, dock har fors-

kare på senare år börjat anamma ett utvecklingsekologiskt synsätt för att kunna få djupare 

förståelse för ungdomsvåldet. Riskfaktorer som identifierats inom ungdomsvåld är; kriminell 

aktivitet, utsatt bostadsområde, mobbning och fattigdom (Hong, 2010, s. 254, 255). En djupa-

re förståelse för problematiken hos en ungdom kan underlätta det praktiska arbetet inom be-

handling. 

Orsakande faktorer till medverkan i ungdomsgäng utifrån micro- och me-

sosystemet 
Problematiken hos en ungdom kan belysas genom att förstå individens interaktioner med om-

givningen. På en micronivå interagerar individen med andra och det finns olika faktorer som 

spelar en viktig roll för individens interaktion med sin omgivning, såsom ungdomens karaktä-

ristiska drag, föräldrarnas förmåga att tillgodose den unges behov, ungdoms- och föräldrakon-

flikter, kamratrelationer samt skola. Studien belyser kön, fattigdom samt känslan av utanför-

skap som riskfaktorer för att en ungdom söker sig till gänggemenskap. Vidare belyses föräld-

rarnas betydelse för risken för att en ungdom går med i ungdomsgäng. Olika kulturella skill-

nader samt för strikt förhållningsätt från föräldrarnas sida kan medföra att ungdomen uppvisar 

ett antisocialt beteende eller depression. Familjens socioekonomiska status, exempelvis boen-

de i ett utsatt bostadsområde där ungdomen möter olika ungdomsgäng kan också vara en risk-

faktor. Bristande föräldraförmåga och inbördes konflikter kan leda till att ungdomen söker sig 

till andra personer för att känna tillhörighet och blir därmed mer mottaglig för gängaktivitet. 

Alienation och oförmåga att klara av studierna kan också ses som riskfaktorer för att en ung-

dom väljer att söka sig till ungdomsgäng. Vidare visar studien att den professionelle genom 

att stödja föräldrarna i deras föräldraroll, välja passande interventionsprogram och lösa föräld-

ra- och ungdomskonflikter kan motverka risken för att en ungdom söker sig till ungdomsgäng 

(Hong, 2010, s. 255-256). Individen påverkas av interaktioner med närmiljön men även av 

livsförändringar.  

Stora förändringar i en individs liv kan vara påfrestande för individen och vara uppkomsten 

till problematik. Utifrån mesosystemet visar studien att livsstilsförändringar i ungdomens liv, 

exempelvis i samband med flytt till ett annat land med nya kulturella värderingar som krockar 

med det ursprungliga landets värderingar, kan leda till att ungdomar rymmer hemifrån och 

söker sig till ungdomsgäng för att känna gemenskap. Vidare visar studien att den professio-

nelle i sådana sammanhang bör vara kapabel att kommunicera både språkligt och kulturellt 

med sina klienter för att kunna undvika missförstånd och hantera problematiken på ett gynn-

samt sätt (Hong, 2010, s. 257). Förståelsen för hur förändringar i individens liv kan påverka 

denne är således viktigt att ha i åtanke i behandlingsarbetet. 
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Utomliggande faktorers påverkan till gängmedverkan utifrån exo-, makro- 

och chronosystemet 
Individen påverkas av faktorer som denne själv inte styr över men som påverkar individen. 

Exosystemet består av interaktioner mellan flera olika system, dock ingår ungdomen enbart i 

det ena systemet. Ett exempel är att förälder-barn bildar ett system och förälder-arbete ett an-

nat, dock ingår barnet endast i förälder-barnsystemet men påverkas ändå av förälder-

arbetesystemet. Studien visar att fattigdom kan medföra att båda föräldrarna behöver arbeta 

för att få ekonomin att gå ihop och det medför att ungdomen får minskad tid och uppmärk-

samhet från sina föräldrar och således söker sig till ungdomsgäng för att få uppmärksamhet 

(Hong, 2010, s. 257). Makrosystemet utgörs av sociala strukturer kulturella normer och värde-

ringar som finns i samhället och påverkar individen. Hong (2010) menar att ungdomars kog-

nitiva utveckling påverkas av kultur och sociala strukturer och kan vara en pådrivande faktor 

till att en ungdom söker sig till ungdomsgäng om denne inte känner tillhörighet och trygghet. 

Ytterligare en faktor kan vara rasism då det kan bilda grupperingar och olika gängkulturer 

som kan påverka de olika gängmedlemmarna till kriminella handlingar, exempelvis våld mot 

civila och andra grupper på grund av etnisk bakgrund (Hong, 2010, s. 258). Chronosystemet 

innebär omvälvande förändringar i den omgivande miljön exempelvis en skilsmässa, stora 

sociala förändringar eller en historisk händelse. Sådana händelser kan även vara en bidragan-

de faktor till att ungdomen söker sig till ungdomsgäng för att få stöd i en livsomvälvande eller 

svår situation (Hong, 2010, s. 259). Samhällets normer och värderingar påverkar individen – 

det är därmed av vikt att den professionelle är medveten om detta och har det i åtanke i be-

handlingsprocessen.                                                                                                                                 

SPECIFIKA- ELLER OSPECIFICERADE FAKTORER SOM 

AVGÖRANDE I BEHANDLING 

Metoden som specifik faktor för förändring 
Inom terapiforskning nämns specifika faktorer som en del av de beståndsdelar som ligger till 

grund för utfallet i behandling. De olika teoretiska skolorna skiljer sig radikalt och det finns 

en mängd olika terapimetoder med egna teorier om vad det är som ger resultat i behandling. 

Det gemensamma för alla terapimetoder är att de innehåller verksamma faktorer som används 

inom en viss terapimetod, vilka inom forskning benämns som specifika faktorer (Lundh & 

Eriksson, 1994, s. 196). Oscarsson (2009) benämner specifika faktorer som den specifika be-

handlingsmetod, som innefattar modeller och tekniker som används i behandling (Oscarsson, 

2009, s. 34). Duncan, Hubble, Miller & Wampold (2010) uppger att med hjälp av dessa kan 

terapeuten erhålla strukturerade vägar för att utveckla ett adekvat förhållningssätt gentemot 

klienten, som är ett fundament för att kunna skapa ett effektivt terapeutiskt arbetssätt. Struktur 

och fokus inom behandlingen har visat sig vara ett adekvat sätt att eliminera negativa behand-

lingsutfall och – där modeller och tekniker kan fungera som ett förstoringsglas som synliggör 

problematik, då de sammanför de fundament som koncentreras på förändring. Modeller och 

tekniker kan både ge rimliga förklaringar till ett visst beteende och bidra med verktyg och 

strategier för att kunna förändra det. Förutsatt att terapeuten kan förmedla detta till klienten, 

kan det i sin tur leda till att denne får positiva förväntningar på behandlingen (Duncan m.fl., 

2010, s. 35-37). Modeller och tekniker är fundamentala för att kunna skapa ett bra arbetssätt.  

Modeller och tekniker fungerar som ett verktyg för terapeuten i behandlingsarbetet. Duncan 

m.fl. (2010) definierar modeller som en samling av uppfattningar eller teorier som ämnar 

bringa samman det som är nödvändigt för att åstadkomma en förändring hos en klient som 

befinner sig i en specifik situation. Modeller är baserade på fundamentala principer som inne-
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fattar specifika tekniker, och dessa kan ses som en förlängning av de teoretiska uppfattningar-

na. Modeller och tekniker kan ses som strategiska interventioner som är utformade för att nå 

det slutgiltiga målet, vilket är en positiv förändring i klientens beteende. Således använder alla 

terapeuter sig av specifika faktorer som härstammar ur teorier för att kunna få ett positivt ut-

fall i behandling (Duncan m.fl., 2010, s. 143-145). Specifika faktorer är de modeller och tek-

niker som terapeuten använder för att kunna förändra ett visst beteende – däremot visar forsk-

ning att specifika faktorer inte är den enskilda komponenten som inverkar på behandlingsut-

fallet.  

Specifika faktorers betydelse för utfallet 

Specifika faktorer utgör en del av behandlingen och således har det en påverkan på behand-

lingsufallet. Duncan m.fl. (2010) uppger att modeller och tekniker endast bidrar med cirka 15 

% av behandlingsutfallet, de resterande procenten utgörs av icke-specifika faktorer. Forskning 

som bedrivits på området visar att det är större skillnad på behandlingsutfallet om samma me-

tod fast med olika terapeuter används i behandlingen, än om samma terapeut använder olika 

terapimetoder (Duncan m.fl., 2010, s. 33, 38). Asay & Lambert (1999) redovisar en studie 

baserat på meta-analyser avseende neuroser. I studien har det undersökts om det skiljer i utfall 

mellan psykodynamisk terapi, beteendeterapi och en väntelist kontrollgrupp som fått minimal 

behandling. Studien visade inga belägg för att det skiljer sig mellan de olika teoretiska model-

lerna inom psykoterapi (Duncan, Hubble, Miller & Wampold, 1999, s. 28-29).  Detta är något 

som även bekräftas av Messer & Wampold (2002) studie, där även de har tagit del av flera 

meta-analyser som har påvisat små signifikanta skillnader mellan terapimetoder (Messer & 

Wampold, 2002, s. 21-22). Enligt Asay & Lambert (1999) finns det olika förklaringar till var-

för det inte skiljer sig mellan olika terapimetoder. För det första kan olika terapier nå samma 

mål fast på olika sätt. För det andra kan olika utfall förekomma men att de är svåridentifierade 

inom den vetenskapliga forskningen. För det tredje kan terapimetoder sammanlänka icke-

specifika faktorer som är behandlande även om det inte omfamnas av terapi i stort (Duncan 

m.fl., 1999, s. 29). Forskningen visar att det inte finns någon större diskrepans mellan olika 

terapimetoder utan att det är andra faktorer som påverkar utfallet. 

Studier visar att modeller och tekniker har en betydelse för behandlingsutfallet. I en studie av 

Messer & Wampold (2002) har manualers betydelse inom psykoterapi undersökts och de fann 

att användningen av manualer inte gav några fördelar i psykoterapi. Dessutom påvisade studi-

en att om terapeuten strikt använder manualer försämras den terapeutiska relationen, eftersom 

det snarare är tillgivenheten till behandlingen som påverkar utfallet än tilltron till komponen-

terna som behandlingen består av (Messer & Wampold, 2002, s. 21-22). Asay & Lambert 

(1999) har även undersökt vilken betydelse manualer kan ha för utfallet i behandling. Det 

finns belägg för att användning av manualer kan påverka terapeuten så att hon/han uppvisar 

ett opersonligt och diskriminerade beteende gentemot klienten. Dock finns det även stöd för 

att om erfarna terapeuter använder manualer inom behandling, minskar variationen i utfallet 

mellan terapeuter (Duncan m.fl., 1999, s. 41). Forskning visar angående metodtekniker och 

angreppssätt att det varierar stort mellan olika institutioner och att detta får en betydelse för 

olika behandlingseffekter. Detta bekräftas även i en meta-analys gjord av Garrett (1985 ref. av 

Andreassen, 2003) avseende ungdomar i behandling utanför hemmet, vilket visade på tydliga 

samband mellan innehållet i behandlingen och behandlingsutfallet samt att det fanns en stor 

variation mellan olika institutioner (Andreassen, 2003, s. 181- 182). Forskning visar att an-

vändandet av manualer och modeller på ett felaktigt sätt kan det ha en negativ påverkan be-

handlingsutfallet.   

Specifika faktorer är betydelsefulla om användningen och förståelsen av dem sker på ett ade-

kvat sätt. Terapimetoder är något som inte kan bortses från i behandling, eftersom de är nöd-
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Specifika Faktorer

• Teori

• Modell och teknik

• Behandling

• Förändring

vändiga källor för effekten i utfallet, och enligt Asay & Lambert (1999) fungerar modeller och 

tekniker som upphöjande element till förändringen. Dock kan specifika faktorer inte särskiljas 

från icke-specifika faktorer då specifika faktorer inte kan fungera utan interpersonella relatio-

ner (Duncan m.fl., 1999, s. 41). I en studie av Litschge, Vaughn & McCrea (2009) framkom 

det att individer som fick familje- och föräldraintervention uppvisade en reducerad risknivå 

för återfall i brott jämfört med dem som fick interventioner som inte inkluderade familjen 

(Litschge, Vaughn & McCrea, 2009, s. 26, 27, 33). Det har visats sig 

att specifika faktorer i sig har en liten påverkan på utfallet, men att de 

utgör en grundstomme för behandling.  

Således kan författarna konstatera att specifika faktorer utgörs av teo-

rier, modeller och tekniker inom behandling och ämnar förändra ung-

domens problematik. Ur det specifika området har centrala teman 

identifierats och sammanställts i figur 2 för att sedan användas i analy-

sen.  

 

Icke-specifika faktorer och relationens särskilda ställning 
För att ta reda på vad som är centralt för utfallet i behandling avseende ungdomar behövs en 

noggrann genomgång av de faktorer som ligger till grund. Enligt Asay & Lambert (1999) kan 

icke-specifika faktorer delas in i fyra områden; klientfaktorer och utomterapeutiska faktorer, 

relationsfaktorer, placebo hopp och förväntan samt modeller och metoder. Dessa faktorer har 

var och en påverkan för utfallet av behandling (Duncan m.fl., 1999, s. 30). Att undersöka vil-

ka faktorer som kan ligga till grund för utfallet, ger en större förståelse för ungdomar i be-

handling och kan också generera viktig forskning på området. 

Klientens resurser och utomterapeutiska faktorers betydelse för förändring 

För att förstå ungdomar i behandling behöver klient- och utomterapeutiska faktorer tas i beak-

tande – dessa ämnar ge en förståelse för utfallet i behandling. Enligt Duncan m.fl. (2010) är 

klientfaktorerna försummade faktorer i psykoterapiforskningen. Klient och utomterapeutiska 

faktorer utgörs av all förändring som sker oberoende av behandling. Klientens resurser, styr-

kor, bakgrund innan behandling, sociala nätverk, socioekonomiska status, motivation samt 

erfarenheter spelar alla en viktig roll för klientens chanser till förändring (Duncan m.fl., 2010, 

s. 35-36). Klienter träder in i terapin, alla med olika egenskaper, bakgrunder och synsätt. Mo-

tivationen hos klienten och dennes förmåga att ta till sig terapin är således helt individuellt. 

Klientens historia av psykisk ohälsa och svår barndom kommer ha en påverkan på utfallet av 

behandlingen, som tidigare hälsotillstånd. En viktig aspekt som behöver tas i beaktande är att 

motivationen hos en klient också är beroende på anledningen till terapin. En klient som tving-

as till terapi kommer förmodligen inte ha samma grad av motivation som en klient som frivil-

ligt söker sig till terapi (Duncan m.fl., 1999, s. 30-31). I en studie framkom det att ungdomens 

och föräldrarnas egenskaper var kopplade till behandlingsutfallet. Egenskaperna utgjordes av 

ungdomens vilja till att delta i behandling, föräldrarnas vilja att delta i behandling, ungdomens 

delaktighet i behandlingen och föräldrarnas delaktighet i behandlingen (Greeson, Guo, Barth, 

Hurley & Sisson, 2009, s. 241). I en meta-analys där 49 studier undersöktes gällande ung-

domsinterventioner och variabler för behandlingsutfall visade resultatet på positivt samband 

mellan terapeutens skicklighet och behandlingsutfall. Resultatet visade även att det fanns ett 

positivt samband mellan tiden som terapeuten la ner på sina klienter och behandlingsutfallet – 

ju mer tid terapeuten la ner desto bättre behandlingsutfall (Greeson, Guo, Barth, Hurley & 

Sisson, 2009, s. 240). Umgänge, familj och bakgrund är viktiga komponenter som kan ha en 

positiv eller negativ påverkan på ungdomen – och därmed även utfallet i behandling. 

Figur 2. Centrala teman 
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Relationens påverkan på behandling 

För att ta reda på hur stor påverkan det sociala nätverket runt en ungdom har i utfallet av be-

handling – behövs relationsfaktorer undersökas. Enligt Asay & Lambert (1999) klarar många 

ungdomar att förbättra sin situation utan stöd av terapin, genom ett bra socialt nätverk som 

exempelvis familj, vänner och lärare. Forskning visar att en klient kan uppvisa cirka 15 % 

förbättring innan behandlingen har påbörjats om klienten har tillgång till adekvat stöd och 

hjälp av sin omgivning. Detta påvisar vikten av icke-specifika faktorers betydelse för utfallet 

av behandling och vikten av klientens bakgrund, sociala nätverk och miljö (Duncan m.fl., 

1999, s. 33). Terapeutens egenskaper och skicklighet spelar också en viktig roll avseende 

ungdomar i behandling. Studier visar att klienter som har effektiva terapeuter uppvisar 50 % 

mindre chans att avbryta behandlingen i förtid och de får därmed större chans att erhålla ett 

förbättrat reslutat. De finns variabler som tycks ha en påverkan kring effektiviteten hos en 

terapeut. Dessa variabler kan exempelvis vara ålder, kön, erfarenhet, professionalitet, utbild-

ning, evidensbaserade metoder, kompetens och teoretisk riktning. Dock tas inte dessa variab-

ler i hänsyn av alla verksamma terapeuter och det finns oklarheter kring vad som känneteck-

nar en effektiv terapeut. Det finns dock evidens för att effektiva terapeuter som tar hänsyn till 

icke-specifika faktorer har större möjlighet att skapa en god arbetsrelation (Duncan, Hubble, 

Miller, & Wampold, 2010, s. 38-39). Hur klientens relationer ser ut kan ge terapeuten verktyg 

till att effektivisera behandlingen för att passa individen.  

Relationerna kan även inkludera andra personer än individen och terapeuten. I en studie gjord 

av Podell & Kendall (2010) undersöktes föräldrarnas betydelse för utfallet gällande ungdomar 

som genomgick kognitiv beteende terapi för sin ångest. Resultatet påvisade att det fanns ett 

samband mellan föräldrars närvaro och engagemang och behandlingsutfallet hos ungdomen. 

Om föräldrarna var närvarande och engagerade i behandlingen blev det ett gynnsammare ut-

fall för ungdomen, föräldrarna blir således viktiga variabler för att kunna skapa en gynnsam 

förändring hos ungdomen. Något som också behövs beaktas i behandling av ungdomar är 

föräldra-terapeutrelationen, då det även bildas allianser mellan förälder och terapeut. Detta 

kan inbringa svårigheter för de olika parterna exempelvis om föräldrarna är bidragande till att 

ungdomen kvarhåller sitt problembeteende eller om föräldrarna är oense kring delar väsentli-

ga för behandlingsutfallet. Det blir således av vikt att titta på alla olika variabler kring ung-

domen, både ungdomsprocessen och förälder- och familjeprocessen (Podell & Kendall, 2010, 

s. 192). En studie gjord om ungdomar med antisocialt beteende påvisade att det är viktigt att 

fokusera på ungdoms- och föräldrarelationen för att undvika att ungdomen utvecklar ett anti-

socialt beteende. Studien visade att det finns evidens för att rikta behandlingen mot även för-

äldrar och ungdomens umgänge för att åstadkomma ett positivt behandlingsutfall. I studien 

framkom det även att en ökning av ungdomens koppling till skolan kunde förebygga höga 

nivåer av antisocialt beteende (Connell, Cook, Alkin, Vanderploeg & Brex, 2011, s.104). Re-

lationerna är således viktiga att ha i åtanke i behandlingsarbetet – men något som terapeuten 

också måste ta hänsyn till är ungdomens egna förväntningar på behandlingen. 

Effekten av placebo, hopp och förväntan i behandling 

När en klient påbörjar terapibehandling – kommer denne förmodligen ha förväntningar på att 

en förändring faktiskt ska ske. Ett sätt att förstå placeboeffekt är att klientens förväntningar på 

att skapa en förändring kan stimulera klienten att hjälpa sig själv utan att vara medveten om 

det. Ett annat sätt att förstå placeboeffekt är att de terapeutiska teknikerna kan även de stimu-

lera klienten till självhjälp (Duncan m.fl., 2010, s. 86-87). Asay & Lambert (1999) menar att 

under de senaste decennierna har forskning visat på vikten av att ta klienters hopp, förväntan 

och placeboeffekter i beaktande. Det finns ett underliggande hopp och en förväntan från kli-

enten sida att denne ska med hjälp av behandlingen få en förbättrad situation. Asay & Lam-

bert (1999) menar att klientens förväntningar på terapin kan påverka behandlingsutfallet till 
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det bättre, framförallt under de tidiga stegen i behandlingsprocessen. Diskussionerna kring 

placeboeffekter i behandling har varit ett kontroversiellt ämne, dock visar forskning att place-

boeffekter har en påverkan till ett positivt behandlingsutfall. En studie gjord av Lambert, We-

ber & Sykes (1993 ref. av Asay & Lambert, 1999) summerar olika studier i ämnet placebo, 

undersöktes behandlingseffekter av terapi, placebo samt ingen behandling alls. Resultatet vi-

sade att 66 % av de klienter som ingick i placebo genomgick en positiv förändring jämfört 

med de som inte hade någon behandling alls. Dock visade studien att av de som genomgick 

terapi, så visade hela 79 % en förbättring jämfört med de som inte genomgick någon behand-

ling alls (Duncan m.fl., 1999, s. 37-38). Terapeuten måste vara medveten om den unges för-

väntningar i behandlingen för att förstå vad som fungerar respektive inte fungerar. 

Förståelsen av vad som fungerar kan påverka utfallet men behandlingsutfallet är även beroen-

de av individen själv. Enligt Duncan m.fl. (2010) visar forskning att behandlingsutfallet är 

mer beroende av den individuella individen och dennes förväntningar om förändring än om 

själva behandlingen i sig (Duncan m.fl., 2010, s. 86-87). I en annan studie, ” Collaborative 

depression studie” gjord av the National Institute of Mental Health (NIMH), gjordes jämförel-

ser kring placeboeffekt. I studien fann de två jämförelser som särskiljde sig från det övriga 

materialet. Studien påvisade att det inte framkom någon större skillnad i terapeutisk effekt 

mellan de olika behandlingsmetoderna, dessutom fanns det endast lite belägg för att de olika 

terapeutiska metoderna fungerade bättre än placeboeffekt och klinisk hantering. Terapimeto-

derna som utvärderades var båda effektiva, dock framkom det att klienter som ingick i place-

bo och klinisk hantering genomgick även de en förbättring. Slutsatsen blev således att för-

väntningar och placebo har en effekt i behandlingsutfall. Dock menar Barker, Funk & Hous-

ton (1988 ref. av Asay & Lambert, 1999) att placeboeffekten har en mindre verkan när det 

gäller klienter med mer allvarliga psykiska funktionshinder och studier där mer erfarna tera-

peuter ingår. Asay & Lambert (1999) menar ändå att placebo, hopp och förväntan behöver 

beaktas för att det finns belägg för dess effekt på behandlingsutfall. Placebo, hopp och förvän-

tan spelar en viktig roll när det gäller behandlingsutfall och terapeuter behöver vara medvetna 

om detta för att kunna maximera behandlingseffekten (Duncan m.fl., 1999, s.38). Förstår te-

rapeuten innebörden av placeboeffekter kan det underlätta skapandet av en god allians. 

Vikten av behandlingsallians för att åstadkomma förändring 

Terapeut och klient står i en beroendeställning till varandra – det blir således viktigt att båda 

parter är medvetna om detta och viljan till förändring måste finnas hos båda parter. Behand-

lingsallians är en av de viktigaste faktorerna för behandlingsresultatet, oavsett terapeutens 

teoretiska uppfattning. Behandlingsallians kan dock inte enbart betraktas som en självständig 

faktor utan måste ses i en kontext med andra faktorer. Klienter kommer från varierande bak-

grunder och har olika förmågor att skapa en relation till terapeuten. Terapeuten å andra sidan 

måste ha en förmåga att kunna skapa relation till sina klienter för att kunna bidra till ett posi-

tivt behandlingsutfall. Oavsett vikten av klient-terapeutrelationen är det ändå inte möjligt att 

skapa en terapeutisk allians utan själva terapibehandlingen. Alliansen bildas inom ramen för 

terapin, terapeuten behöver kunna ge förklaringar, presentera problem och implementera pro-

cedurer relevanta för att kunna skapa en arbetsallians. Det är av vikt att terapeuten börjar där 

klienten befinner sig samt att denne ger klienten upplevelsen av att deras allians är menings-

full och positiv (Duncan m.fl., 2010, s. 37-38). Enligt Asay & Lambert (1999) visar forskning 

att hela 30 % av en klients förbättring är direkt relaterat till relationsfaktorer. För att den unge 

ska kunna visa på goda relationsmöjligheter krävs vissa fundamentala karaktäristiska drag, så 

som att den unge uppvisar empati, värme och genuinitet (Duncan m.fl., 1999, s. 33). Utan 

dessa drag hos den unge blir möjligheten till en fungerande arbetsallians avsevärt mindre. 

Dock är det inte att förglömma att även terapeutens färdigheter, egenskaper och karaktäristis-

ka drag spelar en avgörande roll för en god arbetsallians. Terapeuten behöver kunna uppvisa 
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egenskaper som värme, förståelse, empati och bekräftelse. Kriterier för en god arbetsallians 

definieras som; 1) klientens relation till terapeuten, 2) klientens förmåga till att arbeta målin-

riktat, 3) terapeutens förmåga till empati, förståelse och engagemang, 4) klientens och tera-

peutens överrenskommelse vad det gäller arbetsuppgifter och målsättning (Duncan m.fl., 

1999, s. 34-35).  

Asay & Lambert (1999) menar vidare att det är viktigt att ha en terapeutisk allians mellan 

terapeut och klient för behandlingsutfallet. För att skapa en terapeutisk allians behövs tre 

komponenter – uppgifter, mål och relationsband. Uppgifterna är grunden i vilken terapipro-

cessen fungerar och det blir därmed av stor vikt att både terapeut och klient tar uppgifterna på 

stort allvar. Överrenskommelse kring målsättningen med behandlingen måste stödjas och 

godkännas av både terapeut och klient. Slutligen måste det också finnas ett relationsband kli-

ent och terapeut emellan med acceptans och tillit för att kunna skapa en god terapeutisk alli-

ans. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan terapeutiskt allians och behand-

lingsutfall, dock menar de vidare att det förkommer behandlingsutfall då sambandet är mini-

malt eller betydelselöst (Duncan m.fl., 1999, s.35-36). Horvath & Symonds (1991 ref. av 

Asay & Lambert, 1999) menar även de att det finns ett positivt samband mellan arbetsallians 

och behandlingsutfall. Samarbetet mellan terapeut och klient och de terapeutiska metoderna är 

essentiellt för att kunna skapa en arbetsallians och bidra med ett positivt behandlingsutfall 

(Duncan m.fl.,1999, s. 44). En god arbetsallians mellan terapeut och 

klient ger en ökad chans till ett positivt behandlingsutfall.  

Utifrån det ovanstående presenterade området har författarna belyst 

centrala teman inom det icke-specifika området. Dessa utgörs av 

klientens resurser och utomterapeutiska faktorer (egenskaper, bak-

grund och synsätt) och relationsfaktorer (allians). Temana har sam-

manställts i figur 3 för att sedan användas i analysen.  

SÄRSKILDA FÖRÄNDRINGSMÅL I BEHANDLINGS-

FORSKNING 

Kriminogena behov 
Inom terapiforskningen har kriminogena behov fått större fokus kring orsaken till att ungdo-

mar uppvisar exempelvis antisocialt beteende och terapiforskningen belyser vikten av att kun-

na klassificera kriminogena behov, för att användas som riktlinjer att styra behandling emot. I 

en studie gjord av Latessa, Cullen & Gendreau (2002) påtalar forskarna vikten av att kunna 

identifiera och klassificera risker för att individer ska begå brott, eftersom det finns ett fortgå-

ende behov av att behandla individer effektivare då dagens behandling är resurskrävande. Det 

finns många behandlingsmetoder i dagsläget som är ineffektiva eller verkningslösa, vilket har 

skapat ett behov av att kunna skapa effektiva behandlingar som ska fungera universellt på 

olika typer av samhällsgrupper och vara individanpassade för att minska risken för individer 

att återfalla i brott. Inom forskningen om riskvärdering har det därmed skapats olika instru-

ment för att mäta individers risk att begå brott eller hamna i en destruktiv cykel, även kallat 

för riskvärdering, som bygger på att olika riskfaktorer bedöms huruvida de kommer påverka 

individen negativt i framtiden. Det finns två kategorier av riskfaktorer där den ena är statisk 

och innebär faktorer som är oföränderliga såsom exempelvis kön, ålder, kriminell bakgrund 

etcetera, eller dynamiska riskfaktorer som innefattar faktorer som är föränderliga såsom anti-

Icke-Specifika Faktorer

• Klientens resurser och 
utomterapeutiska 
faktorer
- Egenskaper, bakgrund 
och synsätt

• Relationsfaktorer
- Allians

Figur 3. Centrala teman 
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socialt beteende, drogmissbruk etcetera. Kriminogena behov definieras som ett begrepp som 

används för att synliggöra beteendemönster som gör individer benägna att begå brott (Latessa 

m.fl, 2002, s. 46). Kunskapen kring vad det är som gör att en ungdom begår brott ger behand-

lingen verktyg att kunna rikta in sig och förändra de kriminogena behoven. 

För att klargöra vad det är som orsakar återfall i brott behövs en identifiering av tänkbara or-

saker göras. Klassificering av kriminogena behov är tänkt att underlätta uppbyggnaden av en 

riktad behandling mot individen för att släcka ut de kriminogena behov som individen uppvi-

sar för att förhindra att han eller hon återfaller i brott. Utan denna klassificering finns det en 

risk för att den behandling som individen får är ineffektiv eller verkningslös då behandlingen 

inte riktar in sig på de kriminogena behoven som får individen att begå brott. Det finns olika 

klassificeringsverktyg som används för att kartlägga en individs kriminogena behov och en av 

dem som har evidens för att kunna förutse återfallsförbrytare är LSI-R (Level of Service Inven-

tory – Revised). Det är en klassificeringsmetod som använder både statiska (ålder, kön, krimi-

nell bakgrund etc.) och dynamiska riskfaktorer (anti-social umgängeskrets, anti-social person-

lighet, missbruk etc.) för att förutse brottsbenägenhet. Forskning visar dock att klassificering 

av återfallsförbrytare är problematiskt och detta kan bero på olika orsaker. En orsak är att ing-

en riskvärdering görs inom de områden som förbrytare kommer i kontakt med. En annan or-

sak kan bero på att riskvärderingen är undermålig på grund av tidsbrist eller för att de endast 

mäter statiska riskfaktorer. En annan orsak till problematiken kan vara att trots en god risk-

värdering vidtar inte institutionen åtgärder för att förhindra att individen blir en återfallsför-

brytare (Latessa m.fl, 2002, s. 46; Caulfield, 2010, s. 318, 320). Förståelsen av vad som orsa-

kar återfall i brott kan vara en väsentlig del i att förebygga framtida brott. 

Riskvärdering som behandlingsverktyg för en effektivare behandling 

I förändringen av de kriminogena behoven är det av vikt att vara medveten om vad det är som 

går att förändra. I en studie menar Ward & Stewart (2003) att det är dynamiska riskfaktorer 

som kriminogena behov som är det primära att rikta behandling emot. Statiska riskfaktorer 

kan användas för att identifiera potentiella återfallsförbrytare men att de sällan kan användas 

för att inrikta behandling emot, då de är oföränderliga och endast kan bidra till att öka risken 

att individen återfaller i brott. Då dynamiska riskfaktorer är de enda som går att förändra finns 

det idéer om hur en sådan behandling bör utformas. Inom behandling där begreppet krimino-

gena behov används, finns fyra principer som används för att utforma en effektiv behandling 

för återfallförbrytare. Dessa är (1) riskprincipen, (2) behovsprincipen, (3) responsivitetsprin-

cipen och (4) professionalitetsprincipen. Riskprincipen innebär att desto högre kriminogent 

behov (risk faktorer) som individen har, desto mer terapeutisk behandling bör den få. Behovs-

principen innebär att en klassificering av varje kriminogent behov bör göras, då ett visst kri-

minogent behov exempelvis antisocialt beteende, kan innebära att individen är mer benägen 

att begå våldsbrott. Ett annat kriminogent behov kan däremot få individen att begå andra typer 

av brott. Responsivitetssprincipen innebär hur väl en behandlingsmetod når fram och blir be-

gripligt för mottagaren för att denne ska kunna ändra sin livssituation. Professionalitetsprinci-

pen innebär att professionaliteten bör bestämma om ovanstående principer bör åsidosättas för 

att uppnå ett bättre resultat. Dessa principer är riktlinjer för hur en behandling mot kriminoge-

na behov bör utformas (Ward & Stewart, 2003, s. 127-128). Då de dynamiska riskfaktorerna 

är de enda som går att förändra är det således viktigt att vara medveten om vilka de är för att 

förändra dessa och skapa en effektiv behandling som faktiskt åstadkommer en förändring.  

Orsaken till varför en ungdom begår brott på nytt kan bero på flera olika orsaker. I en studie 

av Viera, Skilling & Peterson-Badali (2009) undersöktes utdrag från 122 ungdomars brottsre-

gister för att kartlägga återfallsrisken för brott. I studien framkommer det att ungdomens 

brottsfrekvens påverkade återfallsrisken, ju fler brott desto högre risk för återfall. Ifall ung-
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domen fick behandling för sina kriminogena behov och endast ett fåtal av dessa blev behand-

lade, ledde det till att ungdomen återföll i brott inom en kortare tidsperiod och begick fler 

brott än tidigare. Vetskapen om detta är av signifikant värde för att förbättra och effektivisera 

behandlingen och minimera risken för återfall (Viera, Skilling & Peterson-Badali, 2009, s. 

385). I studien framkommer det att en historik av kriminellt beteende korrelerar med risken 

för återfall, dock framhäver studien att de dynamiska faktorerna är primära att inrikta behand-

lingen emot för att de har en potential att förändras över tid. Vidare framkommer det att be-

handling som matchar ungdomens individuella kriminogena behov har evidens för att minska 

återfallsrisken i brott. Forskning har visat att en liten del av de som begår brott är kroniska 

förbrytare och dessa står för en majoritet av nya brott, därmed är det av vikt att rikta in sig på 

ungdomar som fortsätter att begå brott trots tidigare straff. Vidare i studien undersöktes vilka 

kriminogena behov som var mål för behandling. Resultatet visade att de minst inriktade kri-

minogena behoven i studien var familjeproblematik, antisociala attityder och antisocial um-

gängeskrets, trots att dessa behov visat sig vara bland de största indikatorerna för kriminellt 

beteende. Ett större fokus på dessa behov hade kunnat medföra en mindre risk för återfall hos 

ungdomarna i undersökningen. Studien framhäver att responsivitetsfaktorer är relativt out-

forskade, dock visar studien att faktorer såsom motivation, engagemang, terapeut, terapimiljö 

och mottaglighet för behandlingen har en betydelse för ett gynnsamt behandlingsutfall (Viera, 

Skilling & Peterson-Badali, 2009, s. 396, 397, 399). Medvetenheten om vad det är som gör att 

en ungdom återfaller i kriminella underlättar skapandet av en effektiv behandling. 

Det finns dock dynamiska riskfaktorer som särskiljer sig från kriminogena behov. Dessa dy-

namiska riskfaktorer kallas för icke-kriminogena behov, vilket innebär riskfaktorer som har 

låg eller ingen koppling till kriminellt utagerande och är exempelvis låg självkänsla, ångest, 

emotionella svårigheter eller personliga komplex. Det finns många behandlingsprogram som 

inriktar sig mot icke-kriminogena behov, i tron att klientens reducerade ångest eller bättre 

självkänsla kommer minska risken för att de begår brott. Forskning har även visat att behand-

ling av icke-kriminogena behov utan att ha kriminogena behov i åtanke inte leder till minskad 

återfallsrisk och kan även medföra att individen känner mindre ångest för att begå brott. Där-

med menar forskning att icke-kriminogena behov är riskfaktorer som sällan eller aldrig bör 

vara den enskilda aspekten att rikta en behandling emot (Cullen, Wright & Blevins, 2006, s. 

426; Ogloff & Davis, 2004, s. 236). Det som särskiljer kriminogena behov från icke-

kriminogena behov är således att kriminogena behov har en direkt koppling till orsaken varför 

individer begår brott medan icke-kriminogena behov empiriskt inte har denna koppling. Ge-

nom att vara medveten om vilka dynamiska faktorer som är kriminogena kan behandlingen bli 

effektivare, genom att inte fokusera på riskfaktorer som ger låg eller ingen förändring av ett 

kriminellt beteende.  

Primära behandlingsmål inom kriminogena behov 

På senare tid har betydelsen av att finna effektiva behandlingar ökat, främst för att vissa be-

handlingar har visats ha en obetydlig effekt eller ha ett negativt utfall, men även för att det är 

resurskrävande. Det praktiska användandet av kriminogena behov kan ses som delmål i en 

behandling. Det är svårt att utläsa kriminellt beteende och det går inte att direkt se vilka fakto-

rer som påverkar individen att begå brott. Behandlingen riktar därmed in sig på att förändra 

aspekter som tros ligga till grund för det kriminella beteendet. Genom att rikta in sig på dessa 

aspekter minskar risken att individen återfaller i brott (Andrews & Bonta, 1998, s. 244). 

Forskning inom kriminogena behov har visat att behandling som enbart riktar in sig på rela-

tioner och stärkandet av dessa kan vara ineffektiva, verkningslösa eller rent av vara kontra-

produktivt och därmed förstärka ett kriminellt beteende, eftersom de inte riktar in sig på det 

som får individen att agera ut i brott. Detta visade sig vara mest förekommande om behand-

lingen som fokuserade på relationer inriktade sig på högrisk-grupper eller personer med låg 



18 

 

personlig mognad (Andrews & Bonta, 1998, s. 275). För att på ett effektivt sätt finna dessa 

kriminogena behov finns det metoder, som LSI-R, som klarlägger och synliggör dem. Det 

finns dock vissa kriminogena behov som forskning anser är primära att rikta behandling emot 

eftersom de utgör den största risken för återfall. Dessa benämns som ”Big Four” och innefat-

tar historik av antisocialt beteende, antisocial personlighet, antisocial kognition, antisocial 

umgängeskrets. Begreppet ”historik av antisocialt beteende” innebär tidiga och fortgående 

utageranden i anti-sociala handlingar i olika miljöer. ”antisocial personlighet” betyder att in-

dividen har en äventyrlig lustsökan, svag självkontroll och stark aggressivitet. Med begreppet 

”antisocial kognition” avser man antisociala attityder, värderingar, ideologier och rationaliser-

ingar som är kopplade till ett kriminellt beteende. I begreppet innefattas också ilska, bitterhet, 

och trots. Begreppet ”antisocial umgängeskrets” innebär att individen har nära samband och 

umgås med individer som är kriminella och har liten eller inget umgänge med individer som 

inte begår brott. Individen har således ett omedelbart stöd för att begå brott kontra att inte 

begå brott (Andrews, Bonta & Wormith, 2006, s.11). Det fortgående kravet att ständigt effek-

tivisera verksamheter, ekonomiskt och behandlingsmässigt, ökar vikten av att finna de orsaker 

som kan vara de största bidragande faktorerna till att en individ begår brott.  

Vissa beteenden kan orsaka större skada än andra och därför är det viktigt att rikta in behand-

lingen mot dessa beteenden. Inom forskningen av kriminogena behov benämns åtta aspekter 

som centrala för att förutse framtida kriminellt beteende. Dessa benämns som ”Central Eight” 

som är en utfyllnad av ”Big Four” och innefattar utöver de begrepp som tidigare nämnts även 

familj/partner, skola/arbete, brist på fritidsaktiviteter och missbruk. Utifrån det som ovan 

nämnts är det således viktigt att förstå varför ”Central Eight” är betydelsefullt för utvecklan-

det av ett kriminellt beteende. Studier har funnit belägg för att dessa påverkar andra krimino-

gena behov och därmed skulle utsläckandet av ett sådant behov åstadkomma en större föränd-

ring än att släcka ut ett mindre kriminogent behov. En stark indikator för att förutse framtida 

brottsbenägenhet är att se hur en individs kriminella bakgrund sett ut. I en studie av Ginner 

Hau & Smedler (2009) pekar de ut historik av antisocialt beteende som den största förutsägel-

sen för framtida brott. Detta bekräftar även Gendreau, Little & Goggin (1996) i en meta-

analys som visar att individers kriminella bakgrund kan ses som en stark förutsägelse för 

framtida brottsbenägenhet. I studien framkommer det att en individs kriminella bakgrund un-

der tidiga år före vuxen ålder, sällan tas i åtanke för att förutse framtida brottsbenägenhet. 

Detta har däremot visat sig ha en stor påverkan på risken att återfalla i brott i vuxen ålder 

(Ginner Hau & Smedler, 2009, s. 88; Gendreau, Little & Goggin, 1996, s. 588-589). Genom 

att belysa den kriminella bakgrunden kan således en förståelse för varför en individ begår 

brott nås. 

Det finns forskning som påvisar att det finns samband mellan olika kriminogena behov. I en 

studie av Messina, Wish, Hoffman & Nemes (2001) har korrelationer mellan antisocial per-

sonlighet, ASPD (Antisocial personality disorder) och missbruk studerats. Studien visar att 

individer med antisocial personlighet är hämningslösa i att begå brott och har ingen rädsla för 

straff. Individerna visar inte upp skam eller ånger för sina brott och tenderar att vara impulsi-

va och aggressiva mot sin omgivning. Vidare menas att individer med ASPD tenderar att vara 

totalt självcentrerade med en avsaknad av empati. Studien visar även att då ASPD och brotts-

benägenhet har ett samband är det dock inte alltid som personer med ASPD begår brott (Mes-

sina m.fl., 2001, s. 701). Genom att förstå sambanden mellan olika kriminogena behov kan en 

mer effektiv behandling utformas som riktar in sig på flera olika kriminogena behov samti-

digt. 

Inom behandlingsforskning har vissa avgörande orsaker till varför en individ begår brott be-

lysts. I en studie av Mills, Anderson & Kroner (2004) belyses vikten av att förstå hur antisoci-
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ala attityder, även kallat antisocial kognition, påverkar individer. I studien nämns det att per-

soner som uppvisar antisociala attityder var i direkt effekt en påverkan av tidigare intagningar 

på fängelser och institutioner. Studien påvisar även att antisociala attityder/antisocial um-

gängeskrets är de som tydligast har en koppling till kriminellt utagerande. Vidare menas det 

att antisociala attityder och antisocial umgängeskrets är nära sammankopplade teoretiskt och 

empiriskt. Studien visade att interaktion inom antisociala umgängeskretsar i kombination med 

en positiv syn på antisociala attityder resulterade i höga nivåer av antisocialt beteende. Vidare 

framkommer det att grupptryck i samband med pro-kriminella attityder och beteenden medför 

en hög risk att upprätthålla ett antisocialt beteende (Mills, Anderson & Kroner, 2004, s.135). 

Förståelsen av hur umgängeskretsar med antisociala attityder påverkar individen att begå brott 

kan hjälpa terapiforskningen att utforma effektiva metoder mot detta – däremot behövs en 

djupare förståelse för varför en individ började begå brott.  

Bristfälliga relationer kan generera ett negativt beteende hos ungdomen. Enligt Vieira, Skil-

ling & Peterson-Badali (2009) kan dåliga relationer inom familjen samt bristfällig föräldra-

förmåga vara riskfaktorer som kan medföra att barnet utvecklar ett normbrytande och krimi-

nellt beteende (Vieira, Skilling & Peterson-Badali, 2009, s. 397). I en studie gjord av Mears, 

Kelly & Durden (2001) visade det sig att ungdomar som hade föräldrar som var gifta i högre 

grad slutförde sin behandling än ungdomar med separerade föräldrar (Mears, Kelly & Durden, 

2001, s. 254, 256). Familj och civilstånd bildar viktiga element för att kunna förutsäga indivi-

dens risk för återfall i kriminalitet. Ett dåligt socialt nätverk kan medföra att individen återfal-

ler i kriminellt beteende. Behandlingen bör riktas emot att skapa positiva relationer till anhö-

riga, minska eventuella konflikter och förbättra övervakningen av individens risk för att kunna 

få återfall (Andrews, Bonta & Wormith, 2006, s. 11). Ungdomens relationer till signifikanta 

andra kan påverka ungdomen positivt eller negativt och blir därmed viktiga att ta i beaktande 

under behandling. 

Motivation är även relaterat till ungdomens prestationer i skolan – en negativ skolprestation 

kan generera ett negativt beteende hos ungdomen. Skola och arbete bildar viktiga element för 

att kunna förutsäga individens risk för återfall i kriminella handlingar. Känslan av otillräck-

lighet och dåligt presterande i skola eller arbete är riskfaktorer som kan medföra att individen 

återgår till kriminellt beteende. Behandlingen bör inrikta sig på att stärka individens presta-

tion, belöna och uppmuntra denne för att minska risken för att återfall i kriminalitet (Andrews, 

Bonta & Wormith, 2006, s. 11). Enligt Cameron & Telfer (2004) är skolan betydelsefull för 

ungdomars framtida arbetsmöjligheter och skolan bidrar även men en känsla av tillhörighet. 

Dock menar de att det finns en växelverkan mellan skola, arbete och droganvändning. Käns-

lan av att vilja tillhöra någon grupp kan medföra att ungdomens umgänge har en negativ på-

verkan på ungdomen i from av droganvändande eller kriminellt beteende. Cameron & Telfer 

(2009) menar vidare att arbetslöshet och avslutade studier i förtid kan generera kriminallitet 

generellt, oftast av våldsamt slag (Cameron & Telfer, 2004, s. 58). Skola och arbete kan ge 

ungdomen en känsla av tillhörighet – men det kan också vara på samma plats han/ hon möter 

ett negativt inflytande. 

Ungdomens egna förmågor och engagemang i behandlingen kan påverka behandlingsutfallet. 

Vieira, Skilling & Peterson-Badali (2009) menar att individens motivation till förbättring och 

engagemang i behandlingen spelar en viktig roll för behandlingsutfallet (Vieira, Skilling & 

Peterson-Badali, 2009, s. 399). Detta menar också Harkins & Beech (2007) som beskriver 

ungdomens motivation till behandling och att ungdomen tagit ansvar för sina handlingar som 

essentiella för ett positivt behandlingsutfall (Harkins & Beech, 2007, s. 620). Individens fritid 

och vilja till att delta i aktiviteter är viktiga delar att rikta behandlingen emot eftersom låg 

aktivitetsnivå samt avsaknad av engagemang i icke kriminella aktiviteter kan leda till större 
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återfallsrisk. Genom uppmuntran, belöning och individens känsla av tillfredställelse kan ris-

ken för återfall minskas (Andrews, Bonta & Wormith, 2006, s. 11). Om ungdomen är motive-

rad och villiga att delta i de aktiviteter som behandlingen erbjuder, kan det leda till minskad 

risk för återfall. 

Att umgås i kretsar med ett negativt inflytande kan leda till återfall i kriminella handlingar.  

Enligt Mears, Kelly & Durden (2001) visar forskning att droganvändning kan komma att på-

verka ungdomars utveckling på många olika sätt exempelvis skolprestation, fysisk och psy-

kisk hälsa, umgänge och familjerelationer kan alla komma att påverkas negativt av ungdo-

mens droganvändning (Mears, Kelly & Durden, 2001, s. 249). Användandet av berusnings-

framkallande medel bidrar med en ökad risk för återfall i kriminella handlingar och blir där-

med viktig att rikta behandlingen emot. Genom att rikta behandlingen mot att minska använ-

dandet, ge individen nya alternativ och minska individens umgänge med andra som använder 

berusningsframkallande medel kan det medföra att individen inte återfaller i missbruk (And-

rews, Bonta & Wormith, 2006, s. 11). Droganvändning kan komma 

att påverka ungdomens utveckling negativt – det blir därmed av vikt 

att rikta behandlingen emot detta för att minska risken för återfall.  

Centrala teman som har identifierats utifrån det kriminogena områ-

det utgörs av dynamiska riskfaktorer (central eight), riskvärdering 

samt individanpassad och effektiv behandling (principer för effektiv 

behandling). Dessa teman har sammanställts i figur 4. för att sedan 

användas i analysen. 

Kritik mot tillämpningen av kriminogena behov i behandling 

Inom terapiforskningen finns det kritik mot att alltför snävt eller 

oreflekterat inrikta behandling mot kriminogena behov. En annan kritik som riktats mot kri-

minogena behov i en studie av Ward & Stewart (2003) är att termen kriminogena behov är 

missriktad då det inte åsyftar en vedertagen syn på begreppet behov. Det vedertagna begrep-

pet behov åsyftar till att fylla ett tomrum eller en brist på något och syftar till att förbättra nå-

gons tillvaro då behovet är fyllt. Studien menar att relationen mellan kriminogena behov och 

brottslighet inte beror på att individen har ett behov av att bete sig exempelvis impulsivt, utan 

att det kriminogena behovet snarare är en nödvändig förutsättning för att brott ens ska ske. 

Kriminogena behov agerar snarare som ett hinder för att individen ska kunna uppfylla sina 

basala behov och därmed kan det inte ses som ett behov i en klassisk definition (Ward & Ste-

wart, 2003, s. 128-129). Vidare förs kritik kring att behovsbegreppet inte förklarar varför ex-

empelvis en bristande förmåga till intimitet orsakar sexualbrott. Studien visar att det saknas 

belägg för att relationerna mellan dessa behöver orsaka ett kriminellt beteende och att förut-

sättningarna för att detta ska ske inte tydliggörs. Genom att det blir en otydlighet resulterar 

detta i att det inte blir tydliga riktlinjer för behandlingsarbetet att rikta in sig på. Studien visar 

även att begreppet kriminogena behov förutsätter att det värsta tänkbara ska ske, exempelvis 

att antisociala attityder ska resultera i brott. Studien visar att en antisocial attityd däremot kan 

få mindre verkningar än utagerandet i kriminella handlingar och kan istället resultera i att in-

dividen får svårt att etablera en djup och meningsfull relation till andra individer. Vidare kritik 

som förs är att kriminogena behov kan identifiera problem men inte ge tydliga riktlinjer för 

hur det ska behandlas. Trots att problemen hos individen kan identifieras, synliggör forsk-

ningen om kriminogena behov inte vad det är som är orsaken till att kriminogena behov initi-

alt uppstår (Ward & Stewart, 2003, s. 130-131). För att skapa en effektiv behandling som är 

gynnsam för individen är det viktigt att vara medveten om att klassificeringen av kriminogena 

behov kan leda till överdrivna förutsägelser om individens framtid, då ett kriminogent behov 

nödvändigtvis inte behöver leda till att individen begår brott.  

Kriminogena Behov

• Dynamiska 
riskfaktorer
- Central Eight

• Riskvärdering

• Individanpassad och 
effektiv behandling
- Principer för effektiv 
behandling

Figur 4. Centrala teman 
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Det finns även kritik mot att kriminogena behov tillämpas likartat på både män och kvinnor. 

Kritik som riktats mot kriminogena behov i en studie av Caulfield (2010) är att de kriminoge-

na behoven är alltför könsspecificerade. Fysiska eller sexuella övergrepp som både män och 

kvinnor kan bli utsatta för, hamnar ofta inom kategorin som icke-kriminogena, såsom låg 

självkänsla eller självskadebeteende – dock tenderar de att vara kriminogena för kvinnor men 

inte för män. En annan kritik är att de riskvärderingsverktyg som används inom institutions-

vården är framtagna genom forskning på manliga populationer. Ett resultat av detta kan vara 

att klassificeringen av återfallsförbrytare blir undermålig då kartläggningen av individens 

kriminogena behov blir missriktat eftersom vissa kriminogena behov är mer förekommande 

hos män än hos kvinnor (Caulfield, 2010, s. 317). Genom se de kriminogena behoven olika 

beroende på kön, kan kriminogena behov som är specifika för ett visst kön synliggöras. 

BEHANDLINGSSITUATIONEN – EN INTEGRATION AV 

CENTRALA BEGREPP 
I föreliggande avsnitt kommer studiens tre huvudsakliga begrepp; specifika-, icke-specifika 

faktorer och kriminogena behov, att analyseras och jämföras med varandra sett utifrån tolk-

ningsramen innehållande det utvecklingsekologiska perspektivet samt forskning utifrån det 

perspektivet. Perspektivets funktion är att vara övergripande ”glasögon” för hur studiens hu-

vudsakliga begrepp kan förstås. De specifika- och icke-specifika faktorerna är nära samman-

länkade och kan inte verka utan varandra i behandling och kommer att ställas mot kriminoge-

na behov för att se hur de särskiljer sig från varandra och hur de korrelerar. En överblick över 

hur analysen är utformad samt de resonemang som förts finns beskrivna i nedanstående figur. 

Figuren består av teman som har identifierats som centrala inom begreppen.  
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Beteendet som påverkande faktor i behandling 
Människans beteende är i direkt effekt en påverkan av interaktioner med omgivningen och 

dess förväntan på individen. I en studie av Hong (2010) framkommer det att ungdomars kog-

nitiva utveckling påverkas av kultur och sociala strukturer och kan vara en pådrivande faktor 

till att en ungdom söker sig till ungdomsgäng om denne inte känner tillhörighet och trygghet. 

Inom ungdomsgängen kan det bildas grupperingar och olika gängkulturer som kan påverka de 

olika gängmedlemmarna till kriminella handlingar, exempelvis våld mot civila och andra 

grupper på grund av etnisk bakgrund (Hong, 2010, s. 258). Forskning inom kriminogena be-

hov belyser vikten av att förstå hur antisociala attityder (antisocial kognition) påverkar indivi-

der. I en studie av Mills, Anderson & Kroner (2004) framkommer det att personer som uppvi-

sar antisociala attityder var i direkt effekt en påverkan av tidigare intagningar på fängelser och 

institutioner. I studien framkommer det även att antisociala attityder/antisocial umgängeskrets 

är det som tydligast har en koppling till kriminellt utagerande. Studien visade att interaktion 

inom antisociala umgängeskretsar i kombination med en positiv syn på antisociala attityder 

resulterade i höga nivåer av antisocialt beteende. Vidare framkommer det att grupptryck i 

samband med pro-kriminella attityder och beteenden medför en hög risk att upprätthålla ett 

antisocialt beteende (Mills, Anderson & Kroner, 2004). Hong (2010) belyser kön, fattigdom 

samt känslan av utanförskap som riskfaktorer för att en ungdom söker sig till gänggemenskap. 

Vidare belyses även föräldrarnas betydelse för risken för att en ungdom söker sig till ung-

domsgäng. Olika kulturella skillnader samt för strikt förhållningsätt från föräldrarnas sida kan 

medföra att ungdomen uppvisar ett antisocialt beteende eller depression. Familjens socioeko-

nomiska status, exempelvis boende i ett utsatt bostadsområde där ungdomen möter olika ung-

domsgäng kan också vara en riskfaktor (Hong, 2010, s. 255-256). Den utvecklingsekologiska 

teorin belyser att individen interagerar med sin omgivning och i denna interaktion påtar sig 

individen roller. Med dessa roller kommer även en rollförväntan på hur rollbäraren ska agera 

och hur andra bemöter rollbäraren. Förväntningar på individen medför att individen påtar sig 

en roll i en viss situation och beter sig efter omgivningens förväntningar (Bronfenbrenner, 

1979). Genom att se de kriminogena behoven ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv får indi-

viden roller inom grupper och på dessa roller finns det förväntningar på hur en individ bör 

agera. I en antisocial umgängeskrets med antisociala attityder finns det då en rollförväntan på 

att de deltagande individerna ska begå brott (Se figur 2). Rollers betydelse för människans 

utveckling kan ge en förklaring till varför en individ har ett visst beteende.  

Individens bakgrund kan komma att påverka dennes beteende i framtida avseenden. Inom det 

icke-specifika området menar forskning att klienter träder in i terapin, alla med olika egen-

skaper, bakgrunder och synsätt. Klientens historia av psykisk ohälsa och svår barndom kom-

mer ha en påverkan på utfallet av behandlingen, exempelvis tidigare hälsotillstånd (Duncan 

m.fl., 1999). Inom det kriminogena området pekas historik av antisocialt beteende ut som den 

största förutsägelsen för framtida brott (Ginner Hau & Smedler, 2009). Den utvecklingseko-

logiska teorin menar att mänsklig utveckling är en effekt av interaktioner mellan individen 

och dess omgivning. Hur människan utvecklas blir direkt avgörande för hur en människa för-

står och hanterar sin omgivande miljö (Bronfenbrennner, 1979). Både det icke-specifika och 

kriminogena området belyser vikten av ungdomens bakgrund som en viktig faktor för att kun-

na skapa en förändring. Inom det icke-specifika området ses dock klientens bakgrund som en 

påverkande faktor för behandlingsutfallet, medan det kriminogena området ser klientens bak-

grund som en riskfaktor för att kunna förutse risken för återfall i kriminella handlingar. Det 

icke-specifika området sett ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv innebär att om en person 

haft en brokig bakgrund kan individen haft svårigheter att utvecklas och därmed inte haft 

samma förutsättningar för att förstå sin omgivning vilket påverkar utfallet av behandlingen. 

Kriminogena området sett ur teorin innebär att om en individ haft en utveckling som präglats 
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av kriminella handlingar är det sannolikt att det kommer prägla individens framtida beteende 

och därmed öka risken för återfall i brott. Förståelsen för en individs bakgrund kan möjliggöra 

en mer effektiv behandling. 

För att kunna upprätta en god allians mellan klient och terapeut krävs vissa egenskaper hos 

klienten. Inom det icke-specifika området visar forskning att det är viktigt att ha en terapeu-

tisk allians mellan terapeut och klient för behandlingsutfallet. För att skapa en terapeutisk 

allians behövs tre komponenter – uppgifter, mål och relationsband. Uppgifterna är grunden i 

vilken terapiprocessen fungerar och det blir därmed av stor vikt att både terapeut och klient tar 

uppgifterna på stort allvar. Överrenskommelse kring målsättningen med behandlingen måste 

stödjas och godkännas av båda parter. Slutligen måste det också finnas ett relationsband klient 

och terapeut emellan med acceptans och tillit för att kunna skapa en god terapeutisk allians 

(Duncan m.fl., 1999). Forskning inom kriminogena behov visar att individer med antisocial 

personlighet är hämningslösa i att begå brott och har ingen rädsla för straff. Individerna visar 

inte upp skam eller ånger för sina brott och tenderar att vara impulsiva och aggressiva mot sin 

omgivning. Individer med en antisocial personlighetsstörning tenderar att vara totalt självcent-

rerade med en avsaknad av empati (Messina m.fl., 2001). I en behandlingssituation inom det 

icke-specifika området är en förutsättning för att skapa en god arbetsrelation att individen kan 

uppvisa empati. Dock visar forskning om kriminogena behov att individer med antisocial per-

sonlighetsstörning inte har en empatisk förmåga. Således skulle förutsättningen att klienten 

behöver ha empati, försvåra skapandet av en relation mellan terapeut och klient om denne har 

en antisocial personlighet. Detta skulle då kunna påverka behandlingsalliansen och ur ett icke-

specifikt perspektiv påverka behandlingsutfallet (Se figur 2). För att uppnå goda behandlings-

reslutat måste behandlingen utformas utifrån individens förutsättningar. 

Relation och interaktion som skydd kontra risk 
Beroende på behandlingens inriktning, om det är mot skydds- eller riskfaktorer, kan behand-

lingen se olika ut. Inom det specifika området definieras modeller som en samling av uppfatt-

ningar eller teorier som ämnar bringa samman det som är nödvändigt för att åstadkomma en 

förändring hos en klient som befinner sig i en specifik situation (Duncan m.fl., 2010). Det 

icke-specifika området belyser att klient och utomterapeutiska faktorer utgör den förändring 

som sker oberoende av behandling. Klientens resurser, styrkor, bakgrund innan behandling, 

sociala nätverk, motivation samt erfarenheter spelar alla en viktig roll för klientens chanser till 

förändring (Duncan m., 2010). Fungerar dessa faktorer kan de verka som ett skydd för klien-

ten. Detta resonemang skiljer sig dock mot hur behandling mot kriminogena behov inriktas då 

fokus ligger på att urskilja risker. Inom det kriminogena området ligger fokus på att förändra 

riskfaktorer som tros ligga till grund för ett kriminellt beteende och inriktningen mot dessa 

riskfaktorer ökar möjligheten att minska risken för att individen återfaller i brott (Andrews,  

Bonta & Wormith, 2006). Ovanstående resonemang kan även ses ur Bronfenbrenners utveck-

lingsekologiska teori där människan utvecklas genom interaktioner med omgivningen och 

utvecklingen påverkar således hur individen förstår och hanterar den omgivande miljön. Ge-

nom förståelse för omgivningen kan individen utveckla förmågan att synliggöra och förändra 

aspekter i dennes liv (Bronfenbrenner, 1979). Ur detta perspektiv kan de specifika- och icke-

specifika faktorerna synliggöra klientens resurser och ge klienten en förståelse för hur denne 

kan hantera den omgivande miljön och därmed kunna förändra sin situation. Genom att se de 

kriminogena behoven ur samma perspektiv riktas istället fokus mot att förändra riskfaktorer 

som tros ligga till grund för ett kriminellt beteende och när riskfaktorn är eliminerad kan indi-

viden förändra aspekter i dennes liv och därmed utvecklas (Se figur 2). Det finns olika sätt att 

se på behandling och vilka behandlingsmål som är de primära – däremot är det oavsett synsätt 

viktigt att synliggöra ungdomens problematik och hur denne ska kunna förändras.  



24 

 

Relationer är fundamentala för individens utveckling både på gott och ont. Inom det icke-

specifika området visar forskning att 30 % av en klients förbättring i behandling är direkt rela-

terat till relationsfaktorer (Duncan m.fl., 1999). Forskning inom kriminogena behov har påvi-

sat att behandling som enbart riktar in sig på relationer och stärkandet av dessa kan vara inef-

fektiva, verkningslösa eller rent av vara kontraproduktivt och därmed förstärka ett kriminellt 

beteende, eftersom de inte riktar in sig på det som får individen att agera ut i brott (Andrews 

& Bonta, 1998). Den utvecklingsekologiska teorin menar att relationer är fundamentala för att 

utvecklingen och bildar därmed grunden för microsystemet. En dubbelriktad relation, en så 

kallad dyad, definieras som en relation där två personer deltar i eller observerar varandras 

aktiviteter. Dyad- relationen är fundamental för utvecklingen då den även ger förutsättningar 

för att individen ska kunna skapa relationer till fler personer samtidigt (Bronfenbrenner, 

1979). Inom det icke-specifika området sett ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv, är relatio-

ner i behandling fundamentala för att individen ska kunna utvecklas och ger en förutsättning 

för framtida relationer. Detta särskiljer sig radikalt från de kriminogena behoven då forskning 

inom kriminogena behov menar att en total inriktning på relationsaspekten snarare skulle 

kunna förstärka det kriminella beteendet. Sett ur det utvecklingsekologiska perspektivet blir 

detta motsägelsefullt då relationer är fundamentala för individens utveckling (Se figur 2). Be-

roende på vilket angreppssätt som behandlingen har, om relationen ses som en risk- eller 

skyddsfaktor, är fokuset i behandlingen annorlunda. 

Relationer i individens närmiljö kan påverka behandlingsutfallet. Hong (2010) menar att på en 

micronivå interagerar individen med andra och det finns olika faktorer som spelar en viktig 

roll för individens möjlighet till interaktion. Bristande föräldraförmåga och inbördes konflik-

ter kan leda till att ungdomen söker sig till andra personer för att känna tillhörighet och blir 

därmed mer mottaglig för gängaktivitet (Hong, 2010, s. 255-256). Forskning inom det speci-

fika området visade att individer som fick familje- och föräldraintervention uppvisade en re-

ducerad risknivå för återfall i brott jämfört med dem som fick interventioner som inte inklude-

rade familjen (Litschge, Vaughn & McCrea, 2009). I forskning inom det icke-specifika fältet 

framkommer det att föräldrar är en betydelsefull faktor för utfallet gällande ungdomar. Studi-

en visar på ett positivt samband mellan föräldrarnas närvaro och engagemang i behandlingen 

och ett gynnsamt utfall för ungdomen. Föräldrarna blir således viktiga variabler för att kunna 

skapa en gynnsam förändring hos ungdomen (Podell & Kendall, 2010). Forskning inom kri-

minogena behov pekar på att undermåliga relationer inom familjen samt bristfällig föräldra-

förmåga kan vara riskfaktorer som medför att barnet utvecklar ett normbrytande och krimi-

nellt beteende (Vieira, Skilling & Peterson-Badali, 2009). Ett bristfälligt socialt nätverk kan 

således medföra att individen återfaller i kriminellt beteende. Behandlingen bör därför riktas 

emot att skapa positiva relationer till anhöriga, minska eventuella konflikter och förbättra 

övervakningen av individens risk för att kunna få återfall (Andrews, Bonta & Wormith, 

2006). Den utvecklingsekologiska teorin menar att en observations-dyad innebär att individen 

observerar och vidhåller uppmärksamhet på den andra individens aktivitet, som i sin tur upp-

märksammar och bekräftar den första individens observation (Bronfenbrenner, 1979). Både 

den specifika- och icke-specifika forskningen betonar relationens betydelse i behandling – och 

ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan individen genom att observera signifikanta andra, 

exempelvis föräldrar, bilda en observations-dyad och därmed få kunskap i hur denne kan in-

teragera med andra. Även forskning om kriminogena behov bekräftar vikten av relationen till 

familjen för att minska risken för återfall i brott. Genom att se de kriminogena behoven ur ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv kan en observations-dyad bidra till att skapa positiva rela-

tioner till anhöriga om de signifikanta andra kan agera som en förebild för individen att ob-

servera samt bekräfta dennes observation (Se figur 2). Genom att förstå relationers betydelse 

och kraften i dess påverkan kan en behandling bli mer effektiv. 
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För att skapa en behandling som är effektiv behöver terapeuten se till aspekter som kan för-

bättra resultatet. Inom det icke-specifika området pekar forskning på att en relation mellan 

terapeut och klient är en förutsättning för att kunna upprätta en behandlingsallians och är en 

av de viktigaste faktorerna för behandlingsresultatet. Alliansen bildas inom ramen för terapin 

och förutsättningen för detta är att terapeuten kan ge förklaringar, presentera problem och 

implementera procedurer relevanta för att kunna skapa en arbetsallians (Duncan m.fl., 2010). 

Dock kan terapimetoder i behandling inte bortses från eftersom de utgör nödvändiga källor för 

effekten av utfallet. Samtidigt kan specifika faktorer inte särskiljas från icke-specifika faktorer 

då specifika faktorer inte kan fungera utan interpersonella relationer (Duncan m.fl., 1999) 

Inom behandling där begreppet kriminogena behov används, finns det fyra principer som an-

vänds för att utforma en effektiv behandling för återfallförbrytare. Dessa är (1) riskprincipen, 

(2) behovsprincipen, (3) responsivitetsprincipen och (4) professionalitetsprincipen. Riskprin-

cipen innebär att desto högre kriminogent behov som individen har, desto mer terapeutisk 

behandling bör den få. Behovsprincipen innebär att en klassificering av varje kriminogent 

behov bör göras, då ett visst kriminogent behov exempelvis antisocialt beteende, kan innebära 

att individen är mer benägen att begå våldsbrott. Responsivitetssprincipen innebär hur väl en 

behandlingsmetod når fram och blir begripligt för mottagaren för att denne ska kunna ändra 

sin livssituation. Professionalitetsprincipen innebär att professionaliteten bör bestämma om 

ovanstående principer bör åsidosättas för att uppnå ett bättre resultat (Ward & Stewart, 2003). 

Inom den utvecklingsekologiska teorin innebär en gemensam aktivitets-dyad att individerna 

deltar i en gemensam aktivitet, dock behöver de inte nödvändigtvis göra samma sak utan kan 

komplettera varandra. Detta är en förutsättning för individens utveckling då den ger individen 

möjlighet att utveckla förmågan att interagera och skapa ömsesidiga relationer, vilket är en 

fundamental del i den kognitiva utvecklingen (Bronfenbrener, 1979). Icke-specifika och spe-

cifika området fokuserar på behandlingsalliansen och utifrån utvecklingsekologisk teori deltar 

terapeuten och klienten i en gemensam aktivitet under behandlingen, vilket är en väsentlig del 

i individens utveckling för att kunna skapa framtida ömsesidiga relationer. Detta skiljer sig 

från forskning inom kriminogena behov som med de fyra principerna för en effektiv behand-

ling inte belyser behandlingsallians och relationen som en central del och sett ur ett utveck-

lingsekologiskt perspektiv skulle därmed individens utveckling bli hämmad eftersom relatio-

ner är en fundamental del för kognitiv utveckling (Se figur 2). Genom att vara medveten om 

de aspekter som kan förbättra resultatet kan detta underlätta behandlingsskedet.  

Miljö som skydd kontra risk 
Individens miljö och omgivning kan påverka individen och verka som både en skydds- och 

riskfaktor. Inom det icke-specifika området visar forskning att många ungdomar klarar att 

förbättra sin situation utan stöd av terapin, genom ett bra socialt nätverk som exempelvis fa-

milj, vänner och lärare. Forskning visar att en klient kan uppvisa cirka 15 % förbättring innan 

behandlingen har påbörjats om klienten har tillgång till adekvat stöd och hjälp av sin omgiv-

ning. Detta påvisar vikten av icke-specifika faktorers betydelse för utfallet av behandling och 

vikten av klientens bakgrund, sociala nätverk och miljö (Duncan m.fl., 1999). Begreppet ”an-

tisocial umgängeskrets” inom kriminogena behov innebär att en individ med antisocial um-

gängeskrets har nära samband och umgås med individer som är kriminella och har liten eller 

inget umgänge med individer som inte begår brott. Individen har således ett omedelbart stöd 

för att begå brott (Andrews, Bonta & Wormith, 2006). Den utvecklingsekologiska teorin in-

nebär att hur en individ agerar och fungerar är beroende av individens exponering och interak-

tion med omgivningen. Miljön i vilken individen befinner sig i består av olika system som är 

integrerade och påverkar varandra och det är i relationerna mellan de olika systemen som 

människan utvecklas (Bronfenbrenner, 1979). Hong (2010) menar att forskning inom området 

ungdomsvåld enbart fokuserat på sambandet mellan enskilda variabler som riskfaktorer och 
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våldsbeteende, dock har forskare på senare år börjat anamma ett utvecklingsekologiskt synsätt 

för att kunna få djupare förståelse för ungdomsvåldet (Hong, 2010, s. 254, 255). Inom det 

icke-specifika området kan individens omgivande miljö få en avgörande betydelse för be-

handlingsutfallet, beroende på hur stödet från omgivningen ser ut. Detta sett ur det utveck-

lingsekologiska perspektivet innebär att en individ med ett bra socialt nätverk och därmed god 

exponering och interaktion med sin omgivning, kan få en gynnsam utveckling oberoende av 

behandling. Medan icke-specifika området ser omgivningen som en möjlig skyddsfaktor, ser 

kriminogena behov omgivningen som en möjlig riskfaktor. Kriminogena behovsområdet sett 

ur den utvecklingsekologiska teorin innebär således att om en individ interagerar och expone-

ras för en omgivning med ett kriminellt beteende, har denne stöd för att själv begå brott (Se 

figur 2). Synen på omgivningen, om det är som risk eller skydd, påverkar inriktningen av be-

handlingen och med ett teoretiskt förhållningssätt kan en djupare förståelse för ungdoms-

brottslighet nås. 

Det finns vissa variabler som individen inte själv kan påverka i behandling. Det specifika om-

rådet menar att struktur och fokus inom behandling är ett adekvat sätt att eliminera negativa 

behandlingsutfall och – där modeller och tekniker kan fungera som ett förstoringsglas för att 

synliggöra problematik (Duncan m.fl., 2010). I det kriminogena området är klassificering av 

kriminogena behov tänkt att underlätta uppbyggnaden av en riktad behandling mot individen 

för att utsläcka de kriminogena behov som individen uppvisar för att förhindra att han eller 

hon återfaller i brott (Latessa m.fl., 2002). I den utvecklingsekologiska teorin bildar exosys-

temet den existerande miljön runt omkring individen som individen själv inte kan påverka 

men som kan påverka individen och i sin tur det övriga microsystemet, vilket då leder till en 

påverkan på individens utveckling (Bronfenbrenner, 1979; Churchman & Ginosar, 1999). Det 

går att se likheter mellan de specifika och de kriminogena områdena där de båda belyser me-

toder för att synliggöra klientens problematik och på så vis skapa en förändring. Ur ett utveck-

lingsekologiskt perspektiv skulle det kunna innebära att klienten blir påverkad av metoderna i 

behandlingen och vad dessa riktar in sig på, men att klienten i sin tur inte kan påverka valet av 

metod och dess utformning (Se figur 2). Individens oförmåga att påverka sin livssituation kan 

även ses utifrån andra infallsvinklar. Hong (2010) menar att då exosystemet består av interak-

tioner mellan flera olika system, ingår ungdomen enbart i det ena systemet. Ett exempel är att 

förälder-barn bildar ett system och förälder-arbete ett annat, dock ingår barnet endast i föräl-

der-barnsystemet men blir ändå påverkad av förälder-arbetesystemet. Studien visar att fattig-

dom kan medföra att båda föräldrarna behöver arbeta för att få ekonomin att gå ihop och det 

medför att ungdomen får minskad tid och uppmärksamhet från sina föräldrar och således sö-

ker sig till ungdomsgäng för att få uppmärksamhet (Hong, 2010, s. 257). Individen kan påver-

kas på flera olika system och således måste behandlingen anpassas utifrån den individuella 

individens förutsättningar för att en förändring ska kunna vara möjlig.  

DISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva vilken vikt behandlingsrelationer och terapeutiska allianser 

tillskrivs forskning i allmänhet och när det gäller behandling av ungdomar med psykosocial 

problematik i synnerhet samt studera vilken vikt relationer dels till behandlare, dels till signi-

fikanta andra i den unges omgivning som framkommer i forskningen om kriminogena behov. 

Genom att betrakta de olika områdena kan en förståelse för vilka likheter och avsevärda skill-

nader som finns emellan områdena och vilken betydelse det får för behandlingsutfallet. Med 

utgångspunkt i det uppställda syftet formulerades tre frågeställningar varav den första berörde 

vad kärnan inom specifika och icke-specifika faktorer och på vilket sätt behandlingsallianser 

kom till uttryck och dess betydelse för behandling. Den andra frågeställningen berörde vad 
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kriminogena behov innebar, hur det särskiljde sig från andra dynamiska riskfaktorer samt vad 

forskning pekade ut som centrala att rikta behandling emot. Den tredje frågeställningen berör-

de hur behandlingsprocessen riktade in sig på de kriminogena behoven och hur behandlings-

relationer och övriga relationer inbegreps i denna process.  

Inom behandling mot kriminellt beteende hos ungdomar finns det ökade krav på att göra be-

handlingen mer effektiv och därmed har behandlingen riktat in sig på de faktorer som gör att 

en individ begår brott. Enligt det kriminogena området påverkas individen av sin omgivning 

och kan i en negativ umgängeskrets upprätthålla eller återfalla i ett negativt beteende. Forsk-

ning inom de kriminogena behoven visar att behandling ska vara individanpassad för att upp-

nå en effektiv behandling (jfr Mills, Anderson & Kroner, 2004; Latessa m.fl, 2002). Det finns 

en förväntan från omgivningens sida på hur individen ska bete sig i en viss situation (Bron-

fenbrenner, 1979). Det som bör belysas inom detta är hur tillvägagångssättet mot de krimino-

gena behoven bör se ut när dessa väl har identifierats. Det finns olika infallsvinklar sett ur det 

kriminogena området som bör betraktas och det som är av intresse att undersöka är ifall be-

handling ska ske individuellt eller riktat mot hela grupper. Fördelen med att göra behandling-

en individanpassad är att det skulle kunna vara mer skräddarsytt för individen. Å andra sidan 

kan en behandling som riktar sig mot grupper åstadkomma en förändring som blir till gagn för 

en större grupp då personer med antisociala attityder kan förändras parallellt. Anpassas be-

handlingen utifrån en hel umgängeskrets kan det medföra att när behandlingen väl är slutförd 

är risken mindre för återfall då individernas omgivning inte längre präglas av antisocialt bete-

ende. Det kan således bli en kedjeeffekt där individerna uppmuntrar varandra till förändring. 

Dock finns risken att individerna kan ha ett negativt inflytande på varandra och därmed inte 

slutföra behandlingen och således får behandlingen ett negativt utfall. Genom att effektivisera 

behandlingen kan ett bättre resultat nås – dock finns det risk att relationen mellan terapeut och 

klient kan bli lidande. 

Det finns olika synsätt på vad som åstadkommer en effektiv behandling och vilka komponen-

ter i behandlingen som möjliggör en förändring. I det icke-specifika området belyses vikten 

av att ha en terapeutisk allians för att kunna åstadkomma en effektiv behandling (Duncan 

m.fl., 1999) Forskning inom de kriminogena behoven belyser fyra principer för en effektiv 

behandling, dock läggs ingen vikt på behandlingsallians (jfr Ward & Stewart, 2003). En in-

tressant aspekt är ifall det går att åstadkomma en effektiv behandling utan en god relation 

mellan terapeut och klient, då det kriminogena perspektivet inte belyser vikten av relationen 

för en effektiv behandling utan tonvikten läggs på de fyra principerna för att åstadkomma en 

förändring. Dock är det svårt att åstadkomma en effektiv behandling utan en god relation mel-

lan terapeut och klient, då det utgör en väsentlig grund för behandlingen och relationer är fun-

damentala för att kunna utvecklas (jfr Bronfenbrenner, 1979). Relationens betydelse för be-

handling är viktig att ha i åtanke då det kan finnas behov att behandla problematik som inte 

definieras som kriminogena behov.    

Behandlingen mot kriminogena behov kan minska risken för återfall i brott – dock finns det 

risker med att inte se till helheten. Inom det icke- specifika området ligger fokus på alla 

aspekter som kan ligga till grund för ett negativt beteende och även de som inte nödvändigtvis 

resulterar i en ökad brottsbenägenhet. De kriminogena behoven däremot riktar in sig på att 

urskilja och eliminera riskfaktorer hos individen som tros ligga till grund för ett kriminellt 

beteende (se Central Eight) och förbiser aspekter som inte resulterar i en högre brottsbenä-

genhet hos individen. En risk med att endast fokusera på att eliminera eventuella risker är att 

det kan finnas fler orsaker till beteendet som inte belyses som kriminogena behov. Ett exem-

pel på detta kan vara en individ som växer upp med en ensamstående mamma utan manlig 

förebild i ett utsatt bostadsområde och söker sig till kriminella gäng med äldre medlemmar för 



28 

 

att kompensera sin avsaknad av en manlig förebild. Enligt de kriminogena behoven skulle 

behandlingen inrikta sig på att minska umgänget med kriminella och då förbise vikten av en 

manlig förebild och detta skulle kunna resultera i att individen söker efter nya gäng med andra 

manliga förebilder. Således riktas behandlingen inte emot den egentliga orsaken till beteendet. 

Genom att se till helheten kan en djupare förståelse för individens problematik nås och såle-

des kan behandlingen bli mer effektiv. 

En effektiv behandling kan åstadkomma ett gynnsamt utfall, dock kan det ske på bekostnad av 

klienten. Det kriminogena och specifika området utgår från att synliggöra individens proble-

matik och på så vis skapa en möjlig förändring (se Duncan m.fl., 2010; Latessa m.fl., 2002). 

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv är exosystemet den omgivande miljön som individen 

själv inte kan påverka men som kan påverka individen (Bronfenbrenner, 1979). Ur ett makt-

perspektiv kan dessa synsätt innebära att klienten kan uppleva en maktlöshet då individen 

själv inte kan påverka valet av metod utan att det är den professionella som applicerar en me-

tod utifrån vad denne anser att klienten har för behov. Den professionelles syn på klientens 

problematik behöver inte korrelera med klientens egen syn på sin problematik och därmed 

kan klienten uppleva en känsla av maktlöshet. Risken med detta kan eventuellt bli att indivi-

dens motivation till behandlingen blir låg eller till och med obefintlig och därmed kan relatio-

nen till terapeuten, den så kallade behandlingsalliansen, bli lidande. En effektiv behandling är 

det optimala – dock är det viktigt att det inte sker på bekostnad av klientens motivation till 

behandlingen.  

En intressant aspekt är att det kriminogena området fokuserar på att utsläcka ungdomens kri-

minogena behov och antar ett orsak-verkan synsätt. Detta resonemang innebär således att hän-

syn till andra faktorer inte tas som ändå kan ha en avgörande betydelse för att ungdomens 

problematik förändras. Dock visar forskning inom kriminogena behov att riskvärdering och 

att rikta behandlingen mot kriminogena behov faktiskt fungerar och har en effekt på behand-

lingsutfallet. Detta uppbringar frågor kring vilken betydelse relationer till signifikanta andra 

egentligen har avseende ungdomar i behandling. Enligt det icke-specifika området utgör rela-

tioner en fundamental del av behandlingen då forskning visar att ungdomens relationer till 

signifikanta andra har en stor betydelse för behandlingsutfallet. Inom det icke-specifika områ-

det görs interventioner som innefattar ungdomens familj och närstående för att mobilisera 

resurser för att ungdomens ska kunna uppnå en förändring. En tanke kring detta resonemang 

skulle kunna innebära att vikten som läggs på ett relationellt tankesätt kan vara präglat av rå-

dande föreställningar i samhället där relationer ses som essentiella för en individ. Beroende på 

om behandlingen riktas utifrån kriminogena behov eller det icke-specifika området får således 

relationer olika betydelse i behandling. Sammanfattningsvis kan denna studie ge en djupare 

förståelse för hur det relationella perspektivet kan användas i behandling avseende ungdomar. 

En kritik som kan riktas mot föreliggande studie är att fler källor hade kunnat inhämtas för att 

få en bredare och djupare förståelse för de olika begreppen. En annan kritik som också kan 

riktas mot studien är det faktum att källorna som inhämtats varit beforskade inom vitt skilda 

kontexter. Föreliggande studie har på grund av sin geografiska placering, Sverige, haft svårig-

heter att finna förståelse för forskning som gjort i exempelvis amerikansk eller brittisk kontext 

då studiens synsätt varit präglat av ett svenskt sådant. Därmed kan föreliggande studie sakna 

ett objektivt angreppsätt. Ytterligare kritik kan vara att endast en teori har använts, fler teorier 

hade kunnat ge en djupare förståelse för de olika begreppen i studien och en mer djupgående 

analys. 
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STUDIENS PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
I föreliggande studie har det framkommit att relationsaspekten i de olika områdena som un-

dersökts ser olika ut. I det specifika- och icke-specifika området betonas relationens betydelse 

gällande utfallet av behandling avseende ungdomar, medan det kriminogena området inte 

belyser relationen som en avgörande faktor för ett gynnsamt behandlingsutfall. Dock har 

forskning inom kriminogena behov påvisat att med hjälp av klassificeringsverktyg kunna syn-

liggöra individers risker för att återfalla i brott, utan att ha relationsaspekten i åtanke. 

Studien fyller en kunskapslucka som finns inom de studerade områdena gällande betydelsen 

av det relationella perspektivet i kombination med kriminogena behov inom terapiforskning-

en. Resultatet från studien kan appliceras på ungdomar i behandling då det är fruktbart för den 

professionelle att använda de båda synsätten, det relationella och det riskvärderande, i be-

handling för att få en helhetssyn över ungdomens problematik. Förutsatt att en individ har 

relationell problematik i kombination med kriminogena behov kan det finnas grund för den 

professionelle behöver anamma ett synsätt som fokuserar på det relationella och därmed an-

ammar ett icke-specifikt angreppssätt. Visar däremot en ungdom inte upp relationella svårig-

heter, kan det ur ett effektivt synsätt på behandling vara av vikt att synliggöra de kriminogena 

behoven och därmed rikta behandlingen mot de riskfaktorer som orsakar det kriminella bete-

endet. 

Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att undersöka ifall en kombination mellan icke-specifika fakto-

rer och kriminogena behov skulle kunna ge ett bättre utfall för behandlingen och ifall det 

praktiskt skulle kunna tillämpas på ungdomar i behandling, genom att kombinera det relatio-

nella perspektivet med att även se till riskfaktorer för kriminellt beteende.  
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Bilaga 1 

Temaguide 
Specifika faktorer 

1. Vad är kärnan i de specifika faktorerna i behandling av ungdomar? 

2. På vilket sätt kommer behandlingsallianser till uttryck inom det specifika området? 

3. Vad får detta för betydelse för utfallet av behandlingen? 

Icke- specifika faktorer 

1. Vad är kärnan i de icke- specifika faktorerna i behandling av ungdomar? 

2. På vilket sätt kommer behandlingsallianser till uttryck inom det icke- specifika områ-

det?  

3. Vad får detta för betydelse för utfallet av behandlingen? 

Kriminogena behov 

1. Vad innebär, och vad särskiljer, kriminogena behov från andra dynamiska riskfakto-

rer?  

2. Vilka huvudsakliga kriminogena behov pekar forskningen ut som centrala att inrikta 

behandlingen emot? 

3. Hur är det tänkt att de kriminogena behoven ska förändras i en behandlingsprocess? 

4. På vilket sätt inbegrips behandlingsrelationer och övriga relationer i den unges nätverk 

i denna process? 


