
 

 

ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete 61-90 hp 
C-uppsats, 15 hp 
Vt 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ungdomar med 
beteendeproblematik 

En integrativ litteraturöversikt om 
institutionsbehandling dygnet runt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     Författare: Lars Risberg 

 Handledare: Jürgen Degner 



 

ii 

Adolescents with behavioural problems – an integrative review of residential 
treatment 24 hours a day 
Lars Risberg 
Örebro University 
School of Law, Psychology and Social work 
Social Work Programme 
C-essay, 15 ECTS 
Spring 2014 
 
 

Abstract 
 
This study has three major purposes: (1) to examine which treatment methods that 
appears to be the most effective, based on the prevailing research according to 
adolescents with serious psychosocial problems placed in residential treatment, (2) 
identify the main treatment components (specific factors) in the most effective treatment 
programs for this category of adolescents, and (3) to examine what other treatment 
factors and activities (common factors) that shows in research as effective, and if/how 
these common factors are related to the specific components. The study is designed as 
an integrative review where previous published reports and articles have been 
summarized to answer the aims of the study. The results show that treatment programs 
based on cognitive and behavioural theories appear to be most effective in the treatment 
of adolescents with this kind of problems. The main components of the CBT programs 
are for instance based on motivation, social skills training, change the way of thinking 
and management of emotions. Finally, the result indicates that in addition to the 
treatment school, extracurricular activities and peer relationships are important elements 
of  the  adolescent’s  life.  These  three  domains  are  perceived more as separate parts than 
an integrated part of the institution, despite the fact that these domains contain valuable 
components  of  the  youth’s  psychosocial  development. The results of the study are then 
discussed which include reasoning of an integrative treatment model. 
 
Keywords: Behavioural problems, residential treatment, effects, effective factors, 
psychosocial maturity 
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Sammanfattning 
 
Föreliggande studie har tre övergripande syften: (1) att undersöka vilka huvudsakliga 
behandlingsmetoder/-modeller som framhålls av forskning som mest effektiva rörande 
behandling av omhändertagna ungdomar med svår psykosocial problematik, som är 
placerade på institution, (2) att i dessa behandlingsprogram kartlägga vilka 
huvudsakliga behandlingskomponenter (specifika faktorer) som förespråkas för 
behandling av dessa ungdomar, (3) att undersöka vilka andra behandlingsfaktorer och 
aktiviteter (s.k. ickespecifika faktorer) som lyfts fram i forskningen som verkningsfulla 
och om, och i så fall på vilket sätt, som dessa s.k. ickespecifika faktorer hänger samman 
med de komponenter som förespråkas i respektive behandlingsmetod (specifik faktor). 
Studien är utformad som en integrativ litteraturöversikt där tidigare forskning i form av 
vetenskapliga rapporter och artiklar sammanställs för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Av studiens resultat framgår att behandlingsprogram baserat på 
kognitiva och beteendeinriktade teorier framstår som mest effektiva i behandlingen av 
denna grupp ungdomar. De huvudsakliga komponenterna i KBT-programmen utgår 
bl.a. från motivation, social färdighetsträning, förändring av tankesätt och 
känslohantering. Slutligen visar resultatet att utöver behandlingen är skola, 
fritidsaktiviteter och kamratrelationer viktiga inslag i den unges liv. Dessa tre domäner 
uppfattas mer som separata delar än en integrerad del av institutionsbehandlingen, trots 
att dessa moment innehåller verkningsfulla komponenter för ungdomars psykosociala 
utveckling. Vidare diskuteras studiens resultat samt hur en integrativ syn på behandling 
kan se ut.  
  
Nyckelord: Beteendeproblem, institutionsbehandling, effekter, verkningsfulla 
komponenter, psykosocial mognad  
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INLEDNING 

 
År 2012 var cirka 29 600 barn och ungdomar föremål för en placering enligt 
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda insatser för vård av unga (LVU), varav 
andelen 13-17 åringar var den mest frekventa kategorin unga placerade i heldygnsvård 
(Socialstyrelsen, 2013, s. 21-22). Vid en placering blir samhället den unges 
ställföreträdare och axlar därmed det yttersta ansvaret för att tillgodose trygghet, 
säkerhet samt att tillhandahålla stöd och hjälp riktat mot den unges behov 
(Socialstyrelsen, 2013a, s. 54). För ungdomar med beteendeproblematik är en placering 
på behandlingsinstitution den vanligaste insatsen för att åstadkomma en psykosocial 
förändring (Andreassen, 2003, s. 11). För att uppnå detta syfte används idag flera olika 
metoder, bl.a. kognitiv beteende terapi (KBT), psykodynamisk terapi, aggression 
replacement training (ART) och multifunktionell behandling (Statens 
institutionsstyrelse, 2012). Utöver behandlingsmetoder/-modeller tyder annan ungdoms-
, institutions- och fängelseforskning (bl.a. Larson, 2006 och Latessa, 2012) på att 
specifika prosociala aktiviteter utanför den ordinarie standardbehandlingen är viktiga 
för att bidra till ökad psykosocial utveckling. Genom att den unge får rätt stimulering 
och utvecklingsmöjligheter under placeringstiden ökar möjligheterna för en positiv 
återgång till samhället.   
 
Behandlingsarbete som bedrivs på de flesta institutioner har en mer eller mindre 
artikulerad teoretiskt förankrad grund, som styr valet av metoder för att åstadkomma en 
beteendeförändring hos den placerade ungdomen (Andreassen, 2003, s. 181). Generellt 
sett bidrar behandlingsmetoden med en effekt på cirka tio procent vid ett positivt 
behandlingsresultat (Bohrat & Tallman, 2010, s. 92-93). Det traditionella 
tillvägagångssättet inom psykoterapeutisk behandling utgår från att klientens psykiska 
problematik bedöms av en expert – varpå den rådande diagnosen eller symptomen 
matchas med en behandlingsmetod specificerad för det psykiska problemet. Teorierna 
utgör på så vis ett ramverk för hur psykiska problem ska hanteras, samt hur 
behandlingsarbetet ska bedrivas av personalen. Valet av behandlingsmetod i arbetet 
med institutionsplacerade ungdomar varierar mellan olika behandlingsinstitutioner och 
skiftar beroende på behandlingsinriktning (Andreassen, 2003, s. 181). Utöver de 
teoretiska komponenterna i behandlingsmetoden/-modellen finns även andra faktorer 
som är viktiga för ett positivt behandlingsresultat. Några av de vanligaste faktorerna i 
behandlingen av ungdomar är bl.a. klientens egna egenskaper, terapeutens effektivitet 
och relationen mellan klient och terapeut. Även inställning och förväntningar på 
behandlingen från familjemedlemmar kan påverka behandlingsresultatet (Douglas 
Kelly, Bickman & Norwood, 2010 s. 331-332). För att vården/behandlingen ska bli så 
verksam och effektiv som möjligt för klienten har Socialstyrelsen utvecklat nationella 
riktlinjer för att säkra kvaliteten i vården som erbjuds – vilket innebär att 
vården/behandlingen ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet (SOU, 2008). 
Dock är kunskapsbasen hos socialtjänsten idag outvecklad och begränsad när det gäller 
arbetssätt, metoder och effekter med vetenskapligt stöd (SOU, 2008:18 och 
Socialstyrelsen, 2011). Sammantaget medför dagens placerings- och 
behandlingsprocess eventuella risker, då ungdomar placeras i behandlingsprogram – där 
behandlingsmetoder används utan att kännedom om dess effekt och utfall finns 
dokumenterad (Andreassen, 2003, s.11). 
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För ungdomar med stora vårdbehov kan tonårstiden komma att präglas av en relativt 
lång vistelse på behandlingsinstitution. För ungdomar som placerades vid någon av 
Statens institutionsstyrelses (SiS) behandlingsinstitutioner år 2012 beräknades den 
genomsnittliga vårdtiden till cirka fem månader. I de flesta fall då vården upphör hos 
SiS övergår vården ofta till en ny insats, exempelvis HVB-hem (Statens 
Institutionsstyrelse, 2013). Motsvarande statistik 2012 för ungdomar som placerats i 
heldygnsvård, familjehem och HVB-hem, med stöd av LVU var 16 månader för både 
flickor och pojkar (Socialstyrelsen, 2013, s. 27-28). Den relativt långa vårdtiden innebär 
att många ungdomar genomgår övergången från tonåring till ung vuxen i 
behandlingsmiljö (Höjer & Sjöblom, 2011).  I normalfallet påverkas en lyckad övergång 
från ungdom till vuxen av goda uppväxtförhållanden, tillräckliga skolerfarenheter, 
utbildningskompetens samt sociala relationer. Då övergången till vuxenlivet sker under 
väldigt speciella förhållanden för de dygnsplacerade ungdomarna tenderar övergången 
att bli komplex och problematisk. Steinberg, Chung och Little (2004) menar att många 
institutionsbehandlade ungdomar saknar en grundläggande psykosocial mognad – något 
som krävs för en lyckad övergång till rollen som vuxen. Den psykosociala mognaden 
kan förenklat beskrivas som att individen själv kan fatta beslut, har tillräcklig 
kompetens för att bemästra relationer samt vara den som styr i sitt eget liv. Vidare 
menar Steinberg et al. (2004) att det måste finnas förutsättningar inom 
behandlingsinstitutionerna för en framgångsrik utveckling av psykosocial mognad – 
vilket kan uppnås genom stödjande vuxna, möjlighet att utveckla sin egen autonomi, 
tillfällen att skaffa nödvändig kompetens och chanser att bygga prosociala relationer. 
Ytterligare ett begrepp som också framhåller vikten av den unges utveckling är 
”positive youth development” (Larson, 2006). Begreppet inbegriper ungdomars 
utvecklingskapacitet i det dagliga livet kombinerat med rätt stöd och motivation från 
vuxna. Sammanfattningsvis finns det alltså även andra viktiga komponenter än enbart 
behandlingsmetoden/teorin bl.a. motivation och psykosocial utveckling, som kan 
användas i den dagliga institutionsvården för att utveckla och förbereda den unge på det 
kommande livet i samhället som vuxen.  
 
Problembeskrivning 
Den unges våld, missbruk eller ett kriminellt beteende är förekommande orsaker för att 
en ungdom ska placeras i institutionsbehandling (Statens institutionsstyrelse, 2013). Vid 
ett sådant placeringsbeslut övertar socialnämnden ansvaret för den unge och ska enligt 
Socialstyrelsens 3 kap. 1 § erbjuda vård som är säker, trygg, präglad av kontinuitet samt 
ändamålsenlig (SOSFS 2012:11). Dock indikerar socialstyrelsens utvärderingar av 
institutionsvård på att barn och unga i samhällsvård presterar sämre resultat i skolan och 
att de även löper större risk att utveckla psykosocial problematik än barn och unga i 
normalpopulationen (Socialstyrelsen, 2010, s. 228). Ett beslut som ska fattas rörande en 
annan människas liv kräver kunskaper om både individens problematik och vilken 
insats som är bäst lämpad. Inom det sociala arbetet idag är kunskapen om 
behandlingsinsatsernas effekt delvis okänd eller begränsad (Jergeby & Sundell, 2008, s. 
11-13). Brister kring dessa kunskaper påtalas från flera håll, där bl.a. SOU (2008:18), 
Socialstyrelsen, (2010) och Socialstyrelsen, (2011) bekräftar att kännedomen kring 
behandlingsmetoder och dess effekt är otillräcklig och måste utvecklas inom 
socialtjänsten. Konsekvensen av dessa brister leder till att flertalet ungdomar placeras i 
behandlingsprogram där utfall och effekter är okända. Det föreligger ett stort behov av 
att ytterligare bedriva forskning för att belysa vad som egentligen kan räknas som 
effektivt respektive ineffektivt i institutionsbehandlingen av unga (Andreassen, 2003, s. 
11-12).  
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Ytterligare ett påtagligt problem som uppstår i anknytning till institutionsvården av 
unga är då vården upphör och ungdomen ska bli självständig och integreras i samhället 
(Höjer & Sjöblom, 2011). Forskning pekar bland annat på att vården brister i flera 
avseenden då ungdomar som placeras på behandlingsinstitution med 
beteendeproblematik löper större risk än normalpopulationen att dö i förtid, dömas för 
brott, uppsöka sjukhus p.g.a. missbruk eller psykiatriska problem samt erhålla en låg 
utbildningsnivå dagen då de fyller 25 år (Sallnäs & Vinnerljung, 2009). En förklaring 
till försvårandet av övergången till rollen som vuxen är att denna grupp ungdomar 
saknar en tillräcklig psykosocial mognad – vilket innebär att grundläggande sociala 
förmågor och färdigheter saknas för att fungera i samhället (Steinberg et al., 2004). Om 
behandlande institutioner inte tar hänsyn till den senaste forskning om vad som behövs 
för en lyckad återgång till samhället med minskat återfall i riskbeteenden tenderar 
behandlingen att bli ineffektiv (Latessa, 2012).  
 
Sammanfattningsvis råder det brist på kunskap och utvärderingar kring vilka 
behandlingsmetoder/-modeller som anses vara effektiva hos Socialstyrelsen. Många 
ungdomar saknar tillräcklig psykosocial mognad för att klara av livet som en 
självständig individ då de lämnar institutionsvården. Mestadels är de studier som 
utvärderar och jämför olika behandlingsprogram av kvantitativ karaktär, resultatet 
presenteras i siffror och generaliserbarheten är central faktor (se Lipsey, Howell, Kelly, 
Chapman & Carver, 2010). De studier som syftar till att beskriva, förstå och tolka 
ungdomars liv på institution är istället av kvalitativ karaktär (se Sonde, 2004) . Inom 
den moderna institutionsforskningen är det relativt ovanligt att studier inkorporerar både 
kvantitativa och kvalitativa data – vilket behövs för att kunna återge en bild av hela 
behandlingskontexten. Mot bakgrund av detta kommer föreliggande studie utformas 
som en integrativ litteraturstudie där både kvantitativa och kvalitativa studier granskas, 
för att på så vis skapa en övergripande förståelse kring vad som är effektivt inom 
institutionsbehandling för ungdomar med beteendeproblematik.  
 
Syfte och frågeställningar 
Föreliggande studie har tre övergripande syften: det första är att undersöka vilka 
huvudsakliga behandlingsmetoder/-modeller som framhålls i såväl nationell, som 
internationell forskning som mest effektiva rörande behandling av omhändertagna 
ungdomar med svår psykosocial problematik, och som är placerade på institution. Det 
andra syftet handlar om att i dessa behandlingsprogram kartlägga vilka huvudsakliga 
behandlingskomponenter (specifika faktorer) som förespråkas för behandling av dessa 
ungdomar. Slutligen det tredje syftet innebär att undersöka vilka andra 
behandlingsfaktorer och aktiviteter (s.k. ickespecifika faktorer) som lyfts fram i 
forskningen som verkningsfulla och om, och i så fall på vilket sätt, som dessa s.k. 
ickespecifika faktorer överlappar, eller hänger samman, med de komponenter som 
förespråkas i respektive behandlingsmetod (specifik faktor). 
 
Syftena bryts ner i följande tre frågeställningar: 
 
1. Vilka huvudsakliga specifika behandlingsmodeller/-faktorer förespråkas som mest 
effektiva i nationell och internationell forskning? 
 
2. Vilka specifika metodkomponenter i dessa program påvisas vara särskilt centrala för 
att uppnå en verkningsfull behandling? 
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3. Finns det en överensstämmelse mellan de specifika behandlingsmetoderna, 
programmen eller modellernas komponenter (t.ex. moralträning, färdighetsträning, 
arbetsträning) och andra prosociala aktiviteter (t.ex. ADL, utbildning, yrkesträning) – 
och framställs dessa i så fall som separata delar (metod kontra annat) eller finns det en 
ansats i forskningen att detta hänger samman (s.k. integrativ ansats)? 
 

METOD 
 
I följande avsnitt presenteras valet av metod, hur urvalet och litteratursökningen gått till, 
vilken analysmetod som använts samt hur det insamlade datamaterialet bearbetats. 
Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet redovisas även och slutligen 
behandlas studiens etiska aspekter och ställningstaganden. 
 
Val av metod 
Föreliggande studie är en s.k. litteraturöversikt, med syfte att skapa en övergripande 
bild kring det valda ämnet och kunskapsområdet. Med hjälp av tidigare forskning i form 
av vetenskapliga rapporter och artiklar besvaras således studiens syfte och 
frågeställningar. Det finns flera olika typer av litteraturöversikter – men det är syftet och 
frågeställningarna som styr vilken typ av litteraturstudie som skall göras (Friberg, 2012, 
s. 133-132). Föreliggande studie har utformats som en integrativ litteraturöversikt (eng. 
integrative review), där både kvantitativa och kvalitativa studier granskats för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Den integrativa litteraturöversikten tillåter 
inkludering av både experimentell och icke-experimentell forskning, vilket genererar en 
bred kunskapsbas för problemområdet. Data från teoretisk och empirisk litteratur kan 
också inkluderas och kombineras i litteraturöversikten (Whittemore & Knalf, 2005). Att 
utforma en integrativ litteraturöversikt är en process indelad i fem grundläggande steg: 
problemformulering, litteratursökning, bedömning av insamlad data, analys och 
presentation, se Tabell 1. I föreliggande studie har samtliga fem steg följts i utformandet 
av arbetet. 
 
Tabell 1. Att utforma en integrativ litteraturöversikt, (Whittemore & Knalf, 2005). 
Process, steg 1-5 Innehåll 
Problemformulering I den första fasen av en integrativ litteraturöversikt ska ett 

problemområde identifieras och avgränsas. Utifrån rådande 
problemområde utformas syfte och frågeställningar för den 
aktuella studien. Därefter fastställs studiens urvalsram gällande 
exempelvis vilken population som ska undersökas och vilken 
typ studier som ska ingå i översikten. Det är viktigt att syftet, 
frågeställningarna samt urvalet är väl specificerade, då dessa 
utgör grunden för kommande stadier i arbetsprocessen. 

Litteratursökning Urvalet och urvalsmetoden styr insamlandet av de 
vetenskapliga artiklarna. Sökprocessen i en integrativ 
litteraturöversikt ska vara väldokumenterad och kunna redovisa 
sökord, vilka databaser som använts, sökstrategi, samt 
inklusions- och exklusionskriterier för bedömning av studier. 

Bedömning av data Studierna som samlats in bör bedömas efter dess övergripande 
kvalitet, beroende på forskningsdesign finns olika kriterier att 
bedöma och ta ställning till. Genom denna komplexa process 
kan studier med hög kvalitet och relevans för syftet och 
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frågeställningar väljas. 
Dataanalys I analysprocessen väljs en systematisk analysmetod som kan 

ordna, koda, kategorisera och sammanfatta de inkluderade 
artiklarna i studien. Analysens mål är att skapa synteser av 
datamaterialet för att urskilja mönster, variationer, relationer 
och jämförelser.  

Presentation Synteserna kan sedan presenteras i tabeller eller diagram för att 
tydligt beskriva för läsaren hur olika fenomen hänger ihop eller 
kan förklaras. 

 
Föreliggande studies utformning av litteraturöversikten tog sin början i en 
problemformulering där relevant litteratur och tidigare forskning (se exempelvis, 
Andreassen, 2003 och Sallnäs & Vinnerljung, 2009) användes för att fastställa ett 
problemområde inom institutionsbehandlingen av ungdomar – vilket utgjorde grunden 
för studiens syften och frågeställningar. Mot bakgrund av föreliggande studies syften 
och frågeställningar fastställdes urvalsmetod och urval. En sökstrategi av vetenskapliga 
rapporter och artiklar utformades som även återges i text med sökord, databaser samt 
exklusions- och inklusionskriterier. Urvalet och sökstrategin presenteras mer ingående 
under rubriken urval och strategi för datainsamling i metodavsnittet. Kvalitén gällande 
artiklarna och rapporterna som samlades in bedömdes sedan utifrån två olika 
bedömningsmallar   som   utformats  med   inspiration   från   boken:   ‘Att göra systematiska 
litteraturstudier’   (Forsberg   &   Wengström,   2013).   Guiderna   är   designade   som  
checklistor där studiernas centrala delar bedöms. Den totala kvalitén i studierna har 
undertecknad författare gjort en subjektiv bedömning av med utgångspunkt i 
föreliggande studies syften och frågeställningar – varefter beslut tagits om inkludering 
eller exkludering. En mer ingående beskrivning av kvalitetsbedömningen redovisas 
under rubriken bedömning av inkluderade studier vid litteratursökning i metodavsnittet.  
Då föreliggande studies resultat redovisas presenteras det mest väsentliga materialet 
som framkommit av de vetenskapliga rapporterna och artiklarna som inkluderats. 
Datamaterialet har sammanfattats och strukturerats utifrån föreliggande studies tre 
frågeställningar. Utöver detta pressenteras även datamaterialet i översiktliga tabeller 
vilket bidrar till att mönster och jämförelser kan urskiljas. I studiens diskussionsavsnitt 
samt slutsatser utvecklas resultatet ytterligare med utgångspunkt i bl.a. tidigare 
forskning och teorier gällande psykosocial mognad, motivation och signalteori. 
 
Urval och strategi för datainsamling 
Urvalsmetoden som använts i föreliggande studie är ett s.k. målinriktat urval (eng. 
purposive sampling). Det målinriktade urvalet är ett icke-sannolikhetsurval, då 
forskaren inte har för avsikt att slumpmässigt välja deltagare eller fall för studien. 
Istället väljs urvalet med relevans för den specifika frågeställningen som ska besvaras. 
Exempelvis riktas fokus mot personer, platser, organisationer o.s.v. utifrån att de har 
betydelse för det fenomen som ska studeras (Bryman, 2008, s. 392). I föreliggande 
studie baseras urvalet på tidigare forskning i form av vetenskapliga tidskriftsartiklar 
samt vetenskapliga rapporter. För att begränsa sökningen och lättare identifiera 
relevanta artiklar/rapporter har inklusions- samt exklusionskriterier skapats. Sowers, 
Ellis och Dessel (2010, s. 508-510) betonar vikten av att på förhand fastställa vilka 
inklusions- respektive exklusionskriterier som ska ställas på de vetenskapliga 
publikationerna för att de ska ingå i litteraturöversikten. Kriterierna ska baseras på 
studiens syfte och frågeställningar samt att kvalitet och trovärdighet prioriteras. 
Följande kriterier sattes upp för att en studie skulle inkluderas: (1) studien ska inkludera 
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unga människor (11-25 år) som varit eller är placerade på institution p.g.a. 
beteendeproblematik/psykosocialproblematik; (2) artiklarna ska vara skrivna på 
engelska eller svenska; (3) de vetenskapliga artiklarna ska vara vetenskapligt granskade 
s.k. peer-reviewed; (4) artiklarna kan vara av både kvantitativ eller kvalitativ karaktär; 
(5) ingen tidsbegränsning gällande publiceringsdatum för artiklarna. Vidare utformades 
följande exklusionskriterier: (1) artiklar som enbart berör fosterhem eller familjehem; 
(2) artiklar som berör psykiatrisk vård eller svåra psykiatriska diagnoser exempelvis 
schizofreni.  
 
Ett vanligt tillvägagångssätt vid en litteraturstudie är att göra databassökningar för att 
finna relevant forskning. Att lyckas med en effektiv litteratursökning via databaser 
kräver en utformad sökstrategi samt rätt uppbyggnad och formulering av sökord. 
Vanligtvis kan relevanta sökord hämtade ur frågeställningen användas, antingen som 
enstaka ord eller i kombinationer (Forsberg & Wengström, 2013, s. 79). I de flesta 
databaser kan sökorden kombineras i en fritextsökning där s.k. boolesk sökteknik 
används – exempelvis AND, OR, NOT samt *-tecknet kan nyttjas för att effektivt 
avgränsa sökningen och erbjuder flera böjningsformer av sökordet (Östlundh, 2012, s. 
69).  
 
I föreliggande studie har sökningen av vetenskapliga artiklar samt rapporter utförts via 
tre olika databaser – PsycINFO (American Psychological Association), Social Services 
Abstracts och Google Scholar under perioden 23 april till 6 maj 2014. Sökorden som 
använts har främst hämtats ur föreliggande studies syfte och frågeställningar och 
översatts från svenska till engelska då databaserna främst är konstruerade för en 
engelskspråkig kontext. Sökord som användes för att hitta artiklar och rapporter till 
studiens första frågeställning var: effect, effectiveness, output, outcome, treatment, 
program, residential treatment, institutional treatment, intervention, adolescent, youth, 
juvenility, conduct disorder, behavioral disorder, antisocial, problem behavior, 
delinquency, offender och recidivism. Sökord som användes för att hitta artiklar och 
rapporter till studiens andra frågeställning var: method, specific factor, component, 
cognitive-behaviorla therapy (CBT), aggression replacement training (ART), reasoning 
and rehabilitation (RNR), motivational interviewing (MI) och multisystemic treatment 
(MST). Slutligen för den tredje frågeställningen användes följande sökord för att finna 
artiklar och rapporter: institution, skola, utbildning, fritid, yrkesträning, allmän daglig 
livsföring, education, vocational trainging, activites of daily living, integrative och 
holistic. I samtliga fall användes boolesk sökteknik och sökningarna skedde främst på 
engelska. Vidare bestod sökningarna av kombinationer av de olika sökorden samt 
bindningsord. Exempelvis utformades en sökning i databasen PsycINFO enligt följande: 
[effectiveness of programs] AND [adolescent* OR juvenil*] AND [antisosial OR 
delinquency OR offender] vilket resulterade i 343 träffar. Beroende på databas och 
sökord varierade antal sökträffar och kunde växla mellan allt ifrån noll till tusentals 
träffar.  
 
Nästa steg i sökprocessen var att välja ut relevanta artiklar/rapporter från respektive 
sökning, genom att bedöma studiens titel utifrån inklusion- samt exklusionskriterierna 
kunde irrelevanta titlar (som inte hade med föreliggande studies syfte/frågeställningar 
att göra) och dubbletter sorteras bort, exempelvis: en studie om alkoholkonsumtion och 
HIV-risk för ungdomar som begår brott eller en studie som handlade om ungdomar med 
neuropsykiatriska diagnoser som behandlats på institution. De artiklar som av titeln 
ansågs vara relevanta lästes sedan som abstract, totalt 99 stycken, varefter oväsentliga 
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titlar kunde exkluderas. Bland annat exkluderades studier på abstractnivå då de 
handlade om ungdomar som inte befann sig på institution, enbart belyste familjehem 
eller utgick från vilka behandlingsprogram som ungdomar dömts till av domstol och hur 
kostnadseffektiva de var. Av de granskade abstracten beställdes totalt 39 titlar i fulltext 
för vidare värdering och kvalitetsgranskning. De artiklar och rapporter som exempelvis 
inte presenterade något jämförande resultat mellan olika behandlingar, inte förklarade 
vilka faktorer som var verksamma eller som visade brister gällande kvalitet 
exkluderades. Slutligen inkluderades totalt 13 studier till litteraturöversikten. De 
inkluderade studierna innehöll populationen unga som behandlats på institution för 
beteendeproblematik eller psykosocialproblemtik. Exempelvis belyste studierna 
behandlingseffekter samt specifika respektive icke-specifika faktorer inom 
institutionsbehandlingen av ungdomar. Sökprocessen presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2. Tabell över inkluderade databaser samt granskade och valda titlar. 

PsycINFO Social Services Abstracts Google Scholar 
Lästa 
abstra

ct 

Beställ
da i 

fulltext 

Inkludera
de i 

studie 

Lästa 
abstra

ct 

Beställ
da i 

fulltext 

Inkludera
de i 

studie 

Lästa 
abstra

ct 

Beställ
da i 

fulltext 

Inkludera
de i 

studie 
48 18 5 12 4 2 39 17 6 

Totalt: 99 lästa abstract, 39 lästa artiklar i fulltext, 13 studier inkluderade i 
litteraturöversikten. 
 
Databearbetning och analys 
För att bearbeta det insamlade datamaterialet har analysmetoden; kvalitativ 
innehållsanalys (eng. qualitative content analysis), använts. Den klassiska (kvantitativa) 
innehållsanalysen utgår från att bearbeta text och dokument på ett objektivt samt 
systematiskt sätt och datamaterialet presenteras i kvantitativa termer (Bryman, 2008, s. 
282-283). Den kvalitativa innehållsanalysen har vissa gemensamma drag med den 
klassiska, då forskaren också organiserar och strukturerar datamaterialet i olika 
synteser. Dock stannar inte den kvalitativa innehållsanalysen vid att enbart summera 
och presentera ett kvantitativt resultat. Den kvalitativa innehållsanalysen har en 
tolkande ansats som även vill förklara och förstå varför och hur mönster, samband, 
likheter och skillnader uppstår (Morgan, 1993). I föreliggande studie presenteras 
resultatet av litteratursökningen under rubriken ‘en  genomgång  av  central  forskning’  – 
dels i textform men även i översiktliga matriser. Resultatet av litteraturöversikten 
analyseras och diskuteras mer ingående i diskussionsavsnittet där både text och visuella 
figurer ligger tillgrund för förklaringar och tolkningar.  
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Två viktiga bedömningsgrunder som är centrala för att kunna värdera 
samhällsvetenskapliga undersökningar är reliabilitet och validitet (Bryman, 2008, s. 
49). Följande avsnitt kommer först att belysa föreliggande studies reliabilitet och 
validitet för att sedan redovisa hur de vetenskapliga artiklarna bedömts utifrån nyss 
nämnda begrepp. 
 
Föreliggande studies reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Begreppet reliabilitet anspelar på tillförlitligheten i de mått som används för att 
undersöka ett specifikt fenomen – hög reliabilitet uppnås då samma resultat kan uppnås 
flera gånger oberoende av vem som utför mätningen, samtidigt som låg reliabilitet 
präglas av att resultaten påverkas av slumpmässiga och tillfälliga faktorer (Bryman, 
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2008, s. 49). I föreliggande studie förs en tydlig dokumentation av hur sökningarna 
utförts, i vilka databaser samt under vilka datum. Redovisningen av den systematiska 
arbetsgången samt inklusions- och exklusionskriterierna ökar möjligheterna för att 
replikera studien vilket är en förutsättning för att studiens reliabilitet ska kunna anses 
som förhållandevis hög. Samtidigt kan det vara svårt att utföra en exakt upprepning av 
studien då databaserna ständigt förnyas och uppdateras.  
 
Validitetsbegreppet utgår från att värdera om slutsatserna som presenteras i en 
undersökning stämmer överens eller inte, undersöks verkligen det som skulle 
undersökas och ingenting annat. Vidare kan validitetsbegreppet indelas i två 
underliggande kategorier, intern och extern validitet. Den interna validiteten riktar sig 
mot slutsatser som berör frågor om kausalitet d.v.s. samband och mekanismer. Hur vet 
forskaren att exempelvis x orsakar y, och att det inte är någon annan variabel som 
påverkar relationen. Extern validitet utgörs av i vilken grad ett resultat är generaliserbart 
på andra grupper utanför den specifika studiens kontext (Bryman, 2008, s. 50-51). 
Föreliggande studie har inga ambitioner att hitta bevis för den bästa metoden, snarare att 
förstå vad som av rådande forskningsfält lyfts fram som effektiva metoder och 
komponenter inom institutionsbehandling av ungdomar med beteendeproblematik. 
Genom att utforma specifika sökord och använda etablerade databaser inom socialt 
arbete har relevanta artiklar som undersöker problemområdet hittats. Men för att öka 
graden av validitet skulle fler databaser genomsökts och fler artiklar som speglar 
problemområdet inkluderats – men detta har inte varit möjligt p.g.a. tidsbegränsningar. 
Samtidigt speglar de vetenskapliga artiklarna skilda kontexter och det kan vara svårt att 
dra slutsatser som kan generaliseras för alla ungdomar med beteendeproblematik. Dock 
finns många grundläggande likheter inom institutionsvården och det går att belysa 
viktiga gemensamma förutsättningar för en effektiv institutionsbehandling av ungdomar 
med beteendeproblematik.  
 
Bedömning av inkluderade studier vid litteratursökning 
Idag publiceras en stor mängd forskningsresultat men kvalitén på de vetenskapliga 
artiklarna varierar. För att kunna presentera ett resultat och dra hållbara slutsatser i en 
litteraturöversikt krävs det att materialet uppnår så hög kvalitet som möjligt, därför sker 
en bedömning av artiklarna som inkluderar reliabilitet och validitet (Forsberg & 
Wengström, 2013). I studier som granskar både kvantitativa och kvalitativa studier är 
det även viktigt att de olika ansatserna bedöms utifrån olika premisser (Friberg, 2012, s. 
138). Att värdera kvantitativ forskning beskrivs av Forsberg och Wengström (2013, s. 
85-119). Det första momentet i bedömningen är att granska vilken forskningsdesign 
som använts, metaanalyser och randomiserade studier anses i kvantitativ forskning som 
bättre bevis än andra studier. Gällande studiens urval bedöms slumpmässiga urval som 
högst då resultaten kan generaliseras till en större del av befolkningen. Vidare ska 
studierna ha så lågt bortfall som möjligt. För att tillförlitligheten och precisionen av 
resultatet som presenteras i en studie ska vara så korrekt som möjligt rekommenderas att 
välja studier där redan etablerade mätinstrument används. Används metoder för första 
gången i en undersökning bör studien betraktas kritiskt. Då en studie visar ett 
signifikant resultat är det viktigt att det finns en statistisk analys som prövat sambanden 
eller effekten. Slutligen är det viktigt att genomföra bedömningen systematiskt och 
försöka skatta studien som helhet. I föreliggande studie har en mall för 
kvalitetsbedömning av kvantitativa studier utformats. Mallen har använts för att värdera 
alla kvantitativa artiklar som lästs i fulltext. Mallen utgår inte från någon 
graderingsskala för att göra bedömningen av låg respektive hög kvalitet. Istället 
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användes checklistor för att se över studiernas centrala delar för att därefter skapa en 
uppfattning om studiens innehåll. Då en studies centrala delar bedömts har en 
övergripande bedömning gjorts av föreliggande studies författare gällande lämplighet 
och kvalitet. De studier som inte haft uppenbara brister och överensstämt med 
föreliggande studies syften, frågeställningar samt exklusions- samt inklusionskriterier 
har inkluderats. Mallen kan läsas i sin helhet i bilaga 1. 
 
Bedömningen av kvalitativ forskning skiljer sig från den kvantitativa bedömningen då 
det huvudsakliga syftet är att beskriva och tolka sociala fenomen med hjälp av teorier 
och begrepp (Forsberg & Wengström, 2013, s. 129-160). Värderingen av kvalitativ 
forskning startar vid att granska datainsamlingsmetoden. Det är viktigt att en lämplig 
insamlingsmetod utifrån syfte och frågeställningar har använts samt att det finns en 
tydlig beskrivning kring hur undersökningen gått till. Kvalitativa studier använder oftast 
inte urval för att generalisera resultaten, istället används urval som skapar förståelse och 
förklarar ett fenomen hos en på förhand vald population. Urvalet bedöms som relevant 
och tillförlitligt om det är tydligt beskrivet och kan frambringa relevant information för 
studien. I studiens analysdel bedöms analysmetodens lämplighet utifrån rådande syfte, 
kan resultatet utvecklas och förklaras? Analysen och tolkningarnas trovärdighet ökar 
om det finns stöd för resonemangen i tidigare forskning samt studier. Överlag är det 
viktigt att ha i åtanke att det ska finnas en röd tråd genom studien, så att studiens olika 
delar bildar en helhet. Till sist summeras delarna i studien och en den totala kvalitén 
värderas. I föreliggande studie har en mall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 
utformats, som använts för att värdera alla kvalitativa artiklar som lästs i fulltext. 
Mallen utgår inte från någon graderingsskala för att göra bedömningen av låg respektive 
hög kvalitet. Istället användes checklistor för att se över studiernas centrala delar för att 
därefter skapa en uppfattning om studiens innehåll. Då en studies centrala delar bedömts 
har en övergripande bedömning gjorts av föreliggande studies författare gällande 
lämplighet och kvalitet. De studier som inte haft uppenbara brister och överensstämt 
med föreliggande studies syften, frågeställningar samt exklusions- samt 
inklusionskriterier har inkluderats. Bedömningsmallen återges i sin helhet i bilaga 2. 
 
Etiska ställningstaganden 
Etiska överväganden är en viktig process i utformandet av en litteraturöversikt, som bör 
beaktas innan arbetet med sökning och datainsamling ska utföras (Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 69-70). Litteraturstudien skiljer sig från den traditionella 
forskningen då kunskapskällan består av tidigare gjord forskning – frågeställningen 
riktar sig alltså mot redan publicerad forskning i stället för individer. Ofta begränsas 
forskningsetiken till de principer som rör etiska frågor krig individerna som medverkar i 
en undersökning. Men det finns också frågor som berör forskarens utformning av 
studier vilket benämns forskaretik (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Forskaren är ansvarig 
för att en god forskningsetik tillämpas vilket innefattar vissa kvalitetskrav i 
utformningen av själva forskningen. För att kunna tillgodose kraven på kvalitet och 
tillförlitlighet i forskning har Vetenskapsrådet utformat allmänna vetenskapsteoretiska 
principer som ska efterföljas (Vetenskapsrådet, 2011, s. 40). Dessa principer utgår från 
att forskaren på ett tydligt sätt motiverar till studien samt att ett tydligt syfte eller 
frågeställning skapas. Vidare ska metoder som används kunna förklaras, inhämta svar 
till frågeställningen samt används på ett korrekt sätt. De studier som grundas i ett 
empiriskt material ska även systematiskt och kritiskt analyseras. I övrigt ska rapporten 
kännetecknas av tydlighet, struktur och ordning. Vetenskaplig fantasi och nyskapande 
är något som även bidrar till forskningens kvalitet. I föreliggande studie har 
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forskaretiken och den vetenskapliga kvaliteten tagits i beaktande. Exempelvis genom att 
utforma ett tydligt syfte och relevanta frågeställningar. Även metod och 
tillvägagångssätt redovisas klart och tydligt samt att sökningsprocessen redovisas på ett 
systematiskt sätt, men inte ensidigt för att bara konfirmera teser. Ett kritiskt 
förhållningssätt har används då forskning lästs och bedömningsmallar har utformats för 
att sålla ut relevanta artiklar och rapporter för att besvara föreliggande studies syften 
och frågeställningar.  Alla artiklar som inkluderats i resultatet har varit s.k. peer-
reviewed, vilket enligt Hansson (2010, s. 2-3) innebär att artikeln granskats innan 
publicering för att bedöma författarens syfte, resultat och slutsatser.  
 
Även frågan om s.k. vetenskaplig oredlighet kan sammanbindas med forskaretiken. 
Definitionen   av   oredlighet   beskrivs   av   Vetenskapsrådet   (2007)   som:   ”Vetenskaplig 
ohederlighet innebär handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka – 
medvetet eller av oaktsamhet – leder till falska eller förvrängda forskningsresultat eller 
ger vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen”   (s.   8).   Den   mest  
förekommande formen av oredlighet är plagiat vilket innebär att forskaren presenterar 
texter, data och resultat som om de vore forskarens egna, men som egentligen 
producerats av någon annan (Vetenskapsrådet, 2011, s. 108-109). Att plagiera någon 
annans arbete ses som lögn och stöld. Dock innebär forskningen många gånger att 
forskare använder tidigare resultat, metoder eller idéer för att bygga vidare och uppföra 
ny forskning. Då det redan finns mycket teorier, begrepp och metoder är det okej att dra 
nytta av dessa men den grundläggande regeln är att på ett tydligt sätt anvisa till vem 
som faktiskt gjort vad. Då föreliggande studies resultat grundar sig på andra forskares 
verk har referenshanteringen varit central. Alla artiklar, påståenden och citat har en 
angiven referens för att tydligt utmärka vem som påstår vad.  Genom att tillämpa nyss 
nämnda tillvägagångssätt uppfyller studien rådande krav gällande etik och kvalitet. 
 

DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 
 
För att ge klarhet kring centrala begrepp som förekommer i studien ges i följande 
avsnitt en förklaring/definition av begreppen: beteendeproblem, institutionsbehandling, 
specifika respektive ickespecifika faktorer och effektstorlek.  
 
Beteendeproblem 
Begreppet beteendeproblem är svårt att definiera då innebörden av vad ett 
beteendeproblem varierar över olika kontexter. I utredningar och publikationer inom 
socialt arbete kan beteendeproblem beskrivas som psykosociala problem eller 
anpassningssvårigheter. I mer vardagliga sammanhang kan samma problem beskrivas 
som utåtagerande, problembarn eller värstingar. Sammantaget kan beteendeproblem 
beskrivas som en förklaring av ungdomens problem på individnivå. Engelskans 
motsvarande begrepp för beteendeproblem är bland annat: ”antisocial”,  ”delinquency”,  
”conduct  disorder”  och  ”offender”  (Andreassen,  2003,  s.  26-27). I svensk lagstiftning är 
det främst LVU 3 § som riktar sig mot beteendeproblem. Lagtexten anger att vård skall 
ges till den unge om denne utsätter sin utveckling eller hälsa genom missbruk, 
brottslighet eller annat socialt nedbrytande beteende. Norström och Thunved (2011, s. 
361-362) utvecklar lagtexten och menar att denna paragraf omfattar den unges eget 
beteende och handlande. Missbruk definieras som att den unge använder 
beroendeframkallande medel, såsom alkohol eller narkotika, vilket riskerar att hämma 
den unges utveckling och hälsa. Den brottsliga verksamhet som rör ungdomar syftar 
inte till engångsföreteelser eller bagatellartade brott. Det är vid brottslighet som ger 
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upphov till bristande anpassning till samhällslivet och livsföringen som kan leda till 
vård. Med socialt nedbrytande beteende menas att den unge utmärker sig genom sitt 
beteende och bryter mot grundläggande samhällsnormer. Ett exempel på socialt 
nedbrytande beteende kan vara att sälja sex eller vistas i miljöer med droger. 
 
Institutionsbehandling 
Definitionen av institutionsbehandling är även den komplex och varierar beroende på 
kontextuella villkor. Vad en behandlingsinstitution betecknas som kan variera nationellt 
och internationellt, där den vanligaste termen internationellt är  ”residential  treatment”. I 
takt med att samhället förändras, förändras även placeringsformerna och så även 
institutionsbehandlingen. Därför inbegriper definitionen av institution ett varierande 
spektra av åtgärder, storlek och innehåll (Andreassen, 2003, s. 44-48). Det finns dock 
några gemensamma karaktärsdrag för institutionsbehandling nationellt och 
internationellt sett – dessa är: vårdmiljön, graden av restriktivitet och teoretisk grund. 
Institutionsbehandling tar form i olika miljöer, men i de flesta fall placeras ungdomar 
med likande problematik i kollektiva behandlingsavdelningar (grupphem, öppna 
institutioner, låsta institution etc.) där de vårdas med överseende av utbildad personal. 
Behandlingsmiljön begränsar den unges frihet och valmöjligheter men i olika grad. 
Restriktivitet kan omfatta flera olika områden bl.a. kontakt med vänner och familj, 
personliga val och rörelsefrihet samt vardagliga aktiviteter. Den sista gemensamma 
nämnaren är att behandlingen förankras i någon form av teoretisk grund som styr 
behandlingsarbetet och ramarna för interventionen (Andreassen, 2003, s. 50-56). I de 
nordiska länderna har en placering utanför det egna hemmet varit den absolut vanligaste 
insatsen för ungdomar med beteendeproblematik. Dessa insatser kan träda i kraft 
antingen frivilligt eller med tvång (Andreassen, 2003, s. 44). I Sverige kan barn och 
ungdomar med vårdbehov utanför det egna hemmet efter beslut av socialnämnden 
placeras i jourhem, familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller särskilda 
ungdomshem (Socialstyrelsen 2013a). I föreliggande studie kommer hem för vård eller 
boende samt särskilda ungdomshem och dess internationella motsvarigheter utgöra det 
huvudsakliga fokuset. Denna avgränsning har gjorts utifrån studiens syfte och 
frågeställning då det i högre utsträckning finns ett tydligare teoretiskt och metodinriktat 
arbete av utbildad personal på hem för vård eller boende samt särskilda ungdomshem än 
i exempelvis ett familjehem.  
 
Specifika respektive ickespecifika faktorer 
Inom den moderna behandlingsforskningen anses behandlingsresultatet vara en följd av 
två väsentliga faktorer – specifika faktorer (eng. specific factors) och icke specifika 
faktorer även kallat gemensamma faktorer (eng. common factors). De specifika 
faktorerna utgörs av behandlingsmetoden, dess teoretiska ramar och särskilda tekniker. 
De icke-specifika faktorerna har inte någon teoretisk ansats och utgörs istället av andra 
kontextuellt viktiga faktorer i behandlingen, exempelvis den terapeutiska alliansen, 
klientens egenskaper och förhoppningar, behandlingsmiljön eller klientens livsföring i 
allmänhet. Då en behandling resulterar i ett positivt utfall bidrar de specifika faktorerna 
(metoden) med cirka 15-20 procent, placebo effekt 15-20 procent och resterande andel 
utgörs av icke-specifika faktorer (Oscarsson, 2009, s. 34-35).  
 
Metastudier och effektstorlek 
Inom evidensbaserad forskning utförs flertalet enskilda studier s.k. primärstudier för att 
utvärdera effekterna av en specifik insats. För att skapa en överblick kring en insats 
verkningsfullhet är metastudier vanligt förekommande. Metastudier sammanställer 
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resultaten/effekterna från flera olika primärstudier och redovisar en genomsnittlig effekt 
för den specifika interventionen i fråga. En effekt förklaras som de förändringar som 
uppstår av en specifik intervention och som inte skulle uppstått om inte interventionen 
genomförts. För att uppskatta storleken av effekterna – s.k. effektstorlek – jämförs 
experimentgruppen (den grupp som fått den specifika insatsen) mot en kontrollgrupp 
som inte fått någon insats alls eller standardbehandling   (”treatment   as   usual”).  
Effektstorlekar kan beräknas på flera olika vis, ett vanligt tillvägagångssätt är Cohens d, 
där det genomsnittliga resultatet (medelvärdet) som experimentgruppen uppvisar 
subtraheras mot jämförelsegruppens motsvarade resultat, varefter skillnaden divideras 
med det sammanvägda spridningsmåttet i de två grupperna (Andershed, Andershed & 
Södeholm Carpelan, 2010, s. 19-21). I regel brukar effektstorlekar klassas i tre 
kategorier: låg, medel eller stor effekt. Generellt anses effektstorlekar kring +0.1 som 
låga, +0.3 som medel och +0.5 som stor. Dock varierar storlekarna beroende på 
mätmetod, exempelvis då Cohens d används anses +0.2 som låg, +0.5 som medel och 
+0.8 som stor (Christensen, Johnson & Turner, 2011, s. 267). I föreliggande studie 
presenteras enbart effektstorlek och ingen procentuell skillnad om inte författaren av 
studien anger detta. Ingen bedömning görs av hur effektiv en metod är såvida inte 
studiens författare själv uttalar sig om saken. 
 

INDIVIDENS VÄG TILL SJÄLVSTÄNDIGHET 
 
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning och teorier gällande psykosocial mognad, 
motivation och signalteori – vilket är viktiga fundament i ungdomars utveckling att bli 
autonoma och frigjorda individer. 
 
Psykosocial mognad i tonåren 
Ungdomsåren är en period då individen genomgår stora utvecklingsmässiga 
förändringar på flera olika plan – bland annat socialt, psykologiskt och biologiskt. 
Övergången från ungdom till vuxen innebär många omställningar och berör frågor om 
hur livet som vuxen kommer att bli och vilka möjligheter som kommer att finnas 
(Frisén & Hwang, 2006, s. 10-11). Psykosocial mognad definieras som en modell där 
teorier och begrepp från de sociologiska och psykologiska perspektiven integreras med 
varandra, vilket genererar en modell som omfattar dels utvecklingen på ett individuellt 
plan, dels ur samhälleliga aspekter. Den psykosociala mognaden grundar sig i tre 
väsentliga utgångspunkter gällande vad en individ behöver uppnå för att erhålla 
tillräcklig kompetens för att bli en fungerande vuxen – dessa är: förmågan att fungera 
tillfredställande på egen hand (capacity to function adequately on their own), förmågan 
att samverka och interagera på ett lämpligt sätt med andra (capacity to interact 
adequately with others) och förmågan att kunna bidra till en social sammanhållning 
(capacity to contribute to social cohesion), (Greenberger & Sørensen, 1974, s. 339-341; 
författarens översättning). I ett samhälle förväntas  ungdomar i takt med att de blir äldre 
ta ett allt mer eget ansvar för sin livsföring. Tonåringen går igenom en period av 
tillväxt, utveckling och socialisering med målet att bli en autonom och en integrerad del 
av samhället. För att klara av det vardagliga livet krävs det att individen kan hantera och 
samarbeta med sin omgivning. Sociala relationer är viktiga och skapar tillhörighet och 
det krävs tillräckliga mått av social kompetens för att upprätthålla trovärdiga och 
meningsfulla relationer. Samtidigt är samhället i behov av individer som tar ett socialt 
ansvar och aktivt främjar social sammanhållning. Det är viktigt att individen får tillfälle 
att internalisera samhällsnormer och grundläggande värderingar för att samhället ska 
kunna fortsätta att existera. Då dessa kriterier uppfylls blir individen en självständig och 
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socialiserad person med goda förutsättningar för kommande vuxenliv (Greenberger & 
Sørensen, 1974).   
 
Att bli en självständig vuxen individ och samtidigt vara en integrerad del av samhället 
kan brytas ner i mindre beståndsdelar för att tydliggöra mer specifikt vad dessa begrepp 
innebär (Greenberger, 1984). För att uppnå självständighet krävs att tre grundläggande 
funktioner utvecklas, dessa är: självtillit (self-reliance), positiv attityd till jobb (positive 
work orientation) och en tydlig uppfattning om den egna identiteten (identity). Det är 
viktigt att kunna lita på sig själv och fatta egna beslut, det leder även till att egna 
initiativ kan tas och individen behöver inte vara beroende av andras direktiv eller 
beslutsförmåga. Ytterligare en aspekt för ett självständigt liv är att arbeta. Att arbeta 
generar yrkeskompetens och erfarenheter, målmedvetenhet, glädje, mental hälsa, 
självförsörjning samt att individen bidrar till samhället. Arbetet blir en central del av 
vardagen som sträcker sig över hela det vuxna livet och blir på så vis en viktig 
komponent. Slutligen så är identiteten en viktig faktor i skapandet av en egen autonomi. 
Ungdomar befinner sig i en process där de ska hitta sig själv och framtida roller. Ett gott 
självförtroende och en bra självkänsla är grunden för en positiv utveckling av en egen 
identitet och självständighet som vuxen. Forskning visar att ungdomar med 
beteendeproblematik klarar övergången till vuxenlivet med sämre resultat än 
normalpopulationen (se Sallnäs & Vinnerljung, 2009). Vidare menar Höjer och Sjöblom 
(2011) att ungdomar ofta uttrycker oro för hur de ska hantera ekonomi, bostad och 
arbete dagen då vården upphör. Dessutom har dessa ungdomar ofta ett begränsat stöd 
från familj, socialt nätverk och samhället då de ska klara sig på egen hand. Då 
övergången från ungdom till vuxen i många fall tenderar att bli negativ behövs det en 
ökad förståelse för hur ungdomar kan utvecklas och bli välmående samt produktiva som 
vuxna, dagen då de återgår till samhället (Steinberg et al., 2004).  
 
Sammanfattningsvis är utvecklandet av den psykosociala mognaden en krävande 
process för ungdomar, där behandlingsinstitutionerna måste stötta ungdomarna i att 
både bli självständiga och en integrerad del av samhället. Ungdomarna har kapaciteten 
att klarar av bådadera, men saknas tillfällen att utveckla dessa egenskaper, så riskerar 
problem i övergången till vuxenlivet att uppstå (Greenberger, 1984; Steinberg et al., 
2004).  
 
Motivation 
Motivation och motivationsarbete är en betydelsefull del i behandlingsarbetet med 
ungdomar. För att förklara vad motivation är utgår Jenner (2004, s. 41-43) från tre 
samverkande faktorer för att definiera begreppet motivation. Den första bidragande 
faktorn i motivationsbegreppet är den s.k. inre drivkraften. Den inre drivkraftens 
funktion   är   att   ”sätta   igång”   medvetna   handlingar   och   beteenden som riktas mot att 
uppnå ett mål. Målet eller målmedvetenheten utgör den andra centrala faktorn för 
motivation. Målmedvetenhet kan beskrivas som det underliggande syftet med en 
persons handlingar, målen kan delas upp i två kategorier – inre och yttre. Inre mål kan 
exempelvis vara självförverkligande, stolthet, lycka och nöje, samtidigt som yttre mål 
kan bestå av status, andras erkännande, pengar eller betyg. Ett mål behöver inte 
definieras som enbart inre eller yttre, kombinationer av dessa är också vanligt 
förekommande. Den tredje och sista aspekten handlar om individens drivkraft och mål 
samt hur dessa sammanbinds med individens självförtroende. Drivkraften skapar alltså 
ett beteende som styrs mot ett mål som kan vara inre eller yttre, oavsett om målen 
uppnås eller inte påverkar slutresultatet den inre drivkraften/motivationen – i form av 
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modifiering och förstärkning. Exempelvis då en person med lågt självförtroende 
misslyckas med en uppgift kan beteendet modifieras genom att ambitionsnivån sänks 
till nästa gång uppgiften ska utföras, samtidigt förstärks bilden av att inte lyckas med 
svåra uppgifter. Slutligen menar Jenner (2004, s. 43) att motivation påverkas av både 
individuella samt sociala faktorer. Individens tidigare erfarenheter och den sociala 
omgivningen har en stark inverkan på motivationen och vad som anses vara möjligt att 
uppnå. 
 
Begreppet ”positive  youth  development” används för att beskriva ungdomars förmåga 
att utvecklas genom att motiveras av utmaningar och aktivt utforma sin egen utveckling 
(Larson, 2000, 2006). Begreppet bygger på psykologisk forskning från bl.a. Ryan och 
Deci (2000) som menar att människan har ett inbyggt motivationssystem som stimulerar 
utveckling. När omständigheterna kring en person är rätt och drivkraften kommer från 
personen själv ökar engagemanget och motivationen att uppnå ett önskat mål. För att 
upprätthålla den rådande motivationen är det viktigt att personen känner att det är deras 
handlingar som för dem framåt mot det uppsatta målet. Vidare menar Larson (2006) att 
hinder i det dagliga livet kan bromsa eller helt stoppa ungdomars motivationssystem 
vilket får konsekvensen att utvecklingen stagnerar. Flera olika situationer och 
omständigheter kan utgöra hinder för ungdomars utveckling, en försvårande 
omständighet är riskfaktorer i miljön. Exempelvis kan problem i familjen, fattigdom, att 
bo i socialt utsatta områden, gå i dåliga skolor och grupptryck ge en fördröjd utveckling 
och hämma motivationen. Men även andra system i kroppen konkurerar med 
motivationssystemet – att främja den personliga utvecklingen står inte som högsta 
prioritet. Uppstår stress eller hot mot den egna säkerheten blir det viktigare att känna 
välbehag eller att undvika smärta. Hur som helst är det svårt för ungdomar att själva ta 
ansvar och styra sin utveckling i en prosocial riktning under tonåren. Ungdomarna 
behöver stöttas i det dagliga livet för att ta sig förbi hinder och fortsätta utvecklas – 
därför är behovet av supportande vuxna viktigt.  
 
Att som vuxen stötta ungdomar som producent av sin egen utveckling innebär att den 
vuxna tar på sig ett mentorskap (Larson, 2006). Rollen som mentor är en process som 
innebär vissa svårigheter – då viljan att hjälpa samtidigt kan stjälpa. Mentorn får en 
dubbel roll där han/hon måste låta den unge äga sin egen utveckling och vara styrande i 
aktiviteter, men samtidigt se till att utvecklingen upprätthålls och att den unge 
stimuleras på en lämplig nivå. Det kan vara svårt att veta när gränser ska sättas, när den 
unge måste utmanas, hur ungdomen kan vägledas utan att begränsa deras 
självständighet och i vilken mån den unge ska lära av sina egna misstag. Larson (2006) 
presenterar därför några arbetsmodeller som kan appliceras i det dagliga livet i 
relationen mellan ungdom och mentor. Modellerna kan ses som förslag för hur 
interaktionen mellan mentor och ungdom kan vara uppbyggd och riktar fokus på 
balansen mellan mentorskapet och att låta den unge utvecklas och växa som människa 
självständigt. Den första arbetsmodellen som beskrivs är instrumental scaffolding, 
vilket innebär att mentorn introducerar olika förslag som ungdomen kan tänka sig 
intressera sig för, och förklarar vad som behövs för att komma vidare. Den andra 
modellen är motivational scaffolding vilket syftar till mentorn förmedlar entusiasm och 
visar sitt stöd samt förtroende för att ungdomens mål ska bli genomförbara. Den tredje 
modellen är supporting cycles of real-world learning som bygger på att mentorn hjälper 
den unge att reflektera och tolka erfarenheter och upplevelser, för att den unge ska 
kunna utveckla strategier och hantera liknande situationer i framtiden. Den fjärde och 
sista modellen är asset building som innebär att mentorn arbetar för att den positiva 
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utvecklingen inbegrips i den unges vardag och upprätthålls i den unges vardagliga 
miljö, aktiviteter och relationer. Sammanfattningsvis menar Larson (2006) att genom ett 
väl utfört mentorskap kan den struktur och guidning som ungdomen behöver ges utan 
att det hämmar den unges egna utveckling. 
 
Signalteori 
Signalteorin kommer ursprungligen från den marknadsekonomiska teoribildningen, då 
Spence (1973) publicerade sin studie ‘Job market signaling’. Signalteorin utgår från att 
då företag eller organisationer vill anställa ny personal vill de samtidigt försäkra sig om 
att den sökande individen är tillräckligt produktiv och kapabel för att utföra den 
efterfrågade tjänsten. Vidare menar Spence (1973) att denna typ av information är svår 
att upptäcka under en anställningsintervju. Om individen anses duglig vet arbetsgivaren 
inte förrän individen har introducerats och lärt sig det nya yrket. Då beslutet om en 
anställning ska fattas känner arbetsgivaren inte till individens egentliga produktiva 
kapacitet, vilket gör att beslutet fattas på osäkra grunder. Beslutet kan innebära både 
risker och möjligheter för företaget. För att arbetsgivaren ska förbättra chanserna för en 
lyckad anställning sker en granskning av den arbetssökandes observerbara egenskaper, 
exempelvis kön, ålder, utbildning, erfarenhet och straffregister. Dessa personliga 
egenskaper kan delas in i två kategorier: konstanta respektive föränderliga egenskaper. 
De konstanta egenskaperna anses vara bestående och stabila över tid, exempelvis etniskt 
ursprung och kön. Föränderliga egenskaper beskrivs som de personlighetsdrag som 
individen själv kan påverka, tillexempel att lägga tid och pengar på att utbilda sig. 
Sammanfattningsvis så sänder de personliga egenskaperna, främst de föränderliga, ut 
signaler om individens kapacitet och potential. Av arbetsgivarens tidigare erfarenheter 
kring anställningsprocesser vet arbetsgivaren vilka signaler som indikerar på en lyckad 
anställning. Exempelvis kan utbildning eller goda meriter tidigare visat sig vara signaler 
som förevisat att en person är motiverad, produktiv eller kompetent. Signaler som 
indikerar på positiva attribut hos en individ kan alltså leda till ett arbete – saknas dessa 
egenskaper är personen oftast inte eftertraktad på arbetsmarknaden. 
 
Ett arbete är en viktig förutsättning för en positiv återgång till samhället – speciellt för 
ungdomar som varit placerade på behandlingsinstitution på grund sitt kriminella 
beteende. Att ha ett arbete blir en skyddsfaktor som erbjuder ett legalt leverne samt att 
återfall i kriminalitet minskar (Latessa, 2012 och Bushway & Apel 2012). Då ungdomar 
som varit placerade för sitt kriminella beteende återvänder till samhället tillhör de 
plötsligt den observerbara gruppen ex-kriminella, en grupp som har det svårt att komma 
in på arbetsmarknaden. Individen som kommer tillbaka till samhället kan själv vara 
medveten om att han eller hon lämnat livet som kriminell och skulle sköta en 
anställning jättebra – men ingen annan vet det. Frågan som uppstår är om det finns 
något sätt där ungdomen kan signalera sin sanna identitet (Bushway & Apel 2012)? 
Latessa (2012) menar att det krävs kognitiva förändringar hos ungdomar med ett 
kriminellt beteende för att de ska lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. I denna 
process ingår två moment dels att den unges attityd, normer och värderingar förändras 
kring arbete, dels att nya färdigheter och kunskaper lärs in som får ungdomen att lyckas 
i arbetslivet. Momenten måste kombineras, resultatet faller inte i god jord om den unge 
enbart har rätt attityd eller kan utföra ett yrke – båda behövs. Ytterligare faktorer som 
kan signalera den unges kompetens enligt Bushway och Apel (2012) är motivationen 
och de positiva förändringarna i den unges beteende som uppstår då en ungdom med 
framgång går igenom ett behandlingsprogram under institutionsvistelsen. Ungdomar 
som på eget initiativ skriver in sig i program och aktivt deltar lär sig nya saker och 



 

16 

urskiljer sig från dem som vägrar att vara med eller hoppar av. Karaktären och 
optimismen stärks hos dessa ungdomar vilket förbättrar chanserna att senare finna en 
sysselsättning och därmed minska återfall i kriminalitet. Latessa (2012) menar att 
institutionsbehandling av ungdomar som inte tar del av den senaste forskning om vad 
som är effektivt för att minska återfall i brott och skapa förutsättningar för arbete efter 
behandling tenderar att bli ineffektiv – det gäller att skicka ut rätt signaler till 
ungdomarna för att de ska ha en chans på arbetsmarknaden. 
 

EN GENOMGÅNG AV CENTRAL FORSKNING 
 
I följande avsnitt redovisas studiens resultat som består av totalt 13 vetenskapliga 
artiklar. Varje studie presenteras i textform samt i en översiktlig matris. Vidare är 
resultatdelen uppdelad utifrån föreliggande studies tre frågeställningar. Under den första 
rubriken redovisas vilka behandlingsmodeller/-program som av forskning framställs 
som mest effektiva för ungdomar med beteendeproblematik. Därefter redovisas vilka 
specifika metodkomponenter som tycks vara väsentliga för en verkningsfull behandling. 
Resultatdelen avslutas med att redovisa hur specifika behandlingsmetoder och övrig tid 
framställs inom institutionssektorn.  
 
Effekten av institutionsbehandling och framgångsrika specifika 
behandlingsmodeller  
I detta avsnitt redovisas fem metaanalyser i syfte att lyfta fram vad som av rådande 
forskningsfält anses som effektiv behandling för ungdomar med beteendeproblematik 
eller svår psykosocial problematik som erhåller någon form av institutionsbehandling. 
Föreliggande resultatavsnitt summeras i tabell 3 (sida, 20-21).  Tabellen presenterar: (1) 
studiens författare samt publicerings år; (2) studiens design; (3) vilken population 
studien avser; (4) studien urvalsstorlek; (5) vilket syfte studien haft; (6) vilken 
analysmetod som använts; (7) studiens utfallsmått och slutligen (8) studiens utfall.  
 
För ungdomar med terapeutiska behandlingsbehov, exempelvis allvarliga 
beteendeproblem, så är institutionsbehandling en vanligt förekommande insats. Det 
rådande forskningsfältet gällande effektutvärderingar av institutionsbehandling för 
ungdomar består av daterad kunskap och det saknas nya metastudier baserade på 
randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) samt kvasiexperimentella studier 
(De Swart, Van den Broek, Stams, Asscher, Van der Laan, Holsbrink-Engel & Van der 
Helm,  2012).  Mot  bakgrund  av  detta  publicerade  De  Swart  et  al.   (2012)  studien:   ‘The 
effectiveness of institutional youth care over the past three decades: A meta-analysis’  
baserar på 27 studier där totalt 17 038 ungdomar från USA och Europa inkluderas 
mellan åren 1980-2011. Studierna som inkluderas baseras på tre olika typer av 
institutionsbehandling: evidensbaserad institutionsvård, traditionell institutionsvård (ej 
evidensbaserad) och icke-institutioner (exempelvis fosterhem). Samtliga studier har en 
kontrollgrupp som inte får någon intervention. Utfallsmåtten d.v.s. det som mäts och 
jämförs mellan experimentgrupp och kontrollgrupp är uppvisad brottslighet, minskat 
beteendeproblem samt ökad kompetens. Studiens resultat visar att 
institutionsbehandlingen för ungdomar överlag ger en samlad effektstorlek på +0.129. 
Detta innebär att ungdomar som befinner sig i institutionsvård och samtidigt får 
behandling i någon form upplever (dock i låg utsträckning) ett förbättrat 
behandlingsresultat jämfört med de som inte får någon behandling. Samtidigt varierar 
behandlingens effektivitet beroende på vilken specifik behandlingsmetod som ges. Av 
de interventioner som tillämpas urskiljer sig de evidensbaserade behandlingsmetoderna 
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som mer effektiva än de traditionella institutionsbehandlingarna. För ungdomar med 
allvarlig beteendeproblematik har traditionell institutionsbehandling låg effekt jämfört 
med den evidensbaserade behandlingen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den enskilt 
effektivaste metoden som uppvisar en effektstorlek på +0.50. Detta betyder att 
ungdomar som får KBT-baserad behandling i större utsträckning än kontrollgruppen 
uppnår ett lyckat behandlingsresultat gällande minskad brottslighet eller reducerat 
problembeteende eller ökad kompetens. Faktorer såsom ålder, kön, typ av problematik 
och studie påverkade inte behandlingseffekten. De Swart et al. (2012) drar slutsatsen att 
oavsett vilken typ av institutionsbehandling en ungdom behandlas i (fosterfamilj, 
ungdomsanstalt, gruppboende etc.) så är evidensbaserade behandlingsmetoder det 
lämpligaste alternativet för att nå ett effektivt behandlingsresultat.  
 
Att placeras i institutionsbehandling är många gånger en sista utväg för barn och 
ungdomar, i flertalet länder råder tvivel kring behandlingsinstitutionernas effektivitet. 
För att undersöka verkningsgraden i behandlingsprogrammen riktade mot ungdomar 
med beteendeproblematik publicerade Knorth, Harder, Zandberg och Kendrick (2008) 
studien:   ‘Under one roof: A review and a selective meta-analysis on the outcomes of 
residential child and youth care’.   Undersökningen   inkluderar 27 studier under åren 
1990-2005, som berör totalt 2 345 barn och ungdomar med beteendeproblematik som 
varit placerade på behandlingsinstitution. De inkluderade studierna i metaanalysen är av 
kvasiexperimentell design eller kohortstudier, dess kontrollgrupper består av andra 
ungdomar som erhåller någon annan intervention än den specifika insats som 
undersöks. Studiens utfallsmått d.v.s. det som mäts och jämförs med kontrollgrupperna 
varierar mellan interventionerna men gemensamt för dessa är en förbättring av 
beteendeproblematiken, exempelvis att uppnå en beteendeförändring. Studiens resultat 
visar att den genomsnittliga behandlingseffekten för interna beteendeproblem (t.ex. 
ångest, depression och självskadebeteende) uppvisar en effektstorlek på +0.45. 
Samtidigt som den samlade effektiviteten för externa beteendeproblem (t.ex. våld, 
misshandel och rån) uppvisar en effektstorlek +0.60. Resultatet indikerar på att 
ungdomar som behandlas på institution för beteendeproblematik i måttlig eller stor grad 
upplever en förbättring i någon form av sin beteendeproblematik, jämfört med 
kontrollgrupp. Behandlingsprogrammen som innehöll familjefokuserat eller 
beteendefokuserat arbete visade i större utsträckning positiva resultat. Insatser som 
syftade till att stärka den unges färdigheter gällande sociala, kognitiva och empatiska 
förmågor gav en förstärkt positiv effekt av behandlingsresultatet (signifikant samband). 
Den behandlingsmetod som enskilt åstadkom störst förändring gällande 
beteendeproblematik var multi-dimensional treatment foster care (MTFC), som 
uppvisade en effektstorlek på +0.87. Med studien visar Knorth et al. (2008) att 
institutionsbehandlingen av ungdomar med beteendeproblematik överlag fungerar bra. 
Studien visar att insatserna fungerar, men för att utveckla och förbättra behandlingen 
krävs en ökad förståelse för hur programmen fungerar. 
 
Våld, ökad ungdomsbrottslighet och normbrytande beteende bland barn och ungdomar 
är ett allvarligt problem i många samhällen – något som drabbar den unge själv, dennes 
familj, brottsoffer och samhället. Det finns flertalet program för barn och ungdomar 
med syfte att förhindra samt reducera utvecklingen av beteendeproblematik genom 
social   färdighetsträning   s.k.   ”social skills training”   (Lösel   &   Beelmann, 2003). I 
studien:  ‘Effects of child skills training in preventing antisocial behavior: a systematic 
review  of  randomized  evaluations’ bedömer Lösel och Beelmann (2003) resultatet från 
84 studier vilka totalt inkluderar 16 723 barn och ungdomar som deltar i olika program 
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med syfte att förebygga beteendeproblem. I metastudien inkluderas endast studier med 
experimentell design och randomiserade kontrollgrupper eller slumpmässigt 
stratifierade urval. Studiens utfallsmått d.v.s. det som mäts och jämförs mellan 
experimentgrupp och kontrollgrupp är uppvisat antisocialtbeteende eller social 
kompetens – eller kognitiv och social kompetens då programmen avslutas. 
Kontrollgrupperna utgörs till största del av ungdomar som inte får någon intervention, 
men även inrapporterat våld eller kriminalitet från exempelvis skola eller brottsregister. 
Studiens resultat visar att programmen överlag har en förebyggande effekt som 
motverkar utvecklingen av beteendeproblematik för barn och ungdomar. Resultatet 
visar att den generella effektstorleken för samtliga program uppgår till +0.38, vilket 
innebär att ungdomar som ingår i ett program faktiskt minskar sitt antisociala beteende 
eller ökar sina sociala och/eller kognitiva förmågor i någon form jämför med de som 
inte får någon intervention alls. Resultatet visar inte någon signifikant skillnad mellan 
de olika programmens effektivitet. Men de program som urskiljer sig mest och visar de 
effektivaste resultaten är de kognitiva samt kognitiva och beteendeinriktade 
programmen (KBT). Endast de kognitiva och beteendeinriktade programmen visar 
reducerande effekt efter avslutat insats samt vid senare uppföljningstillfällen. Som lägst 
uppvisar de KBT-baserade programmen en effektstorlek på +0.30, och vid senare 
uppföljning (oftast inom 1 år efter avslutat program) visar KBT-programmen en 
effektstorlek på +0.62. Att ingå i ett KBT program anses vara mest effektivt under men 
även efter avlutad insats gällande att förebygga/reducera beteendeproblem i jämförelse 
med kontrollgrupp. Med studiens resultat som underlag menar Lösel och Beelmann 
(2003) att välstrukturerade behandlingsprogram med en kognitiv- och beteendeinriktad 
eller  multidimensionell   ”multimodal”   utformning   där   kognitiva   och   beteendeinriktade  
komponenter inkluderas är den mest lämpade insatsen för barn och ungdomar med 
beteendeproblematik. 
 
För att undersöka hur pass effektiva de europeiska behandlingsprogrammen är gällande 
att minska återfall i kriminalitet bland grupperna kriminella ungdomar och vuxna 
utformade Redondo, Sánchez-Meca   och   Garrido   (1999)   studien   ‘The influence of 
treatment programmes on the recidivism of juvenile and adult offenders: an european 
meta-analytic review’.  Totalt   inkluderas  32  studier  med  kontrollgrupp under och efter 
intervention. Studien omfattas av 5 715 individer från Sverige, Spanien, England, 
Tyskland och Nederländerna som befann sig i ungdomsboenden, ungdomsfängelse, 
flängelsen för vuxna och insatser i samhället. Studiens resultat visar en effektstorlek på 
+0.243 för programmens totala effekt, samt att återfall i kriminalitet minskar med 12 
procent för de individer som ingår i ett behandlingsprogram jämfört med kontrollgrupp. 
Vidare är vissa program mer effektiva än andra gällande minskning av återfall i 
kriminalitet, de behandlingsprogram med beteendebaserade teorier visar en effektstorlek 
på +0.47 och program som bygger på kognitiva och beteendeinriktade teorier har en 
effektstorlek på +0.46. Detta innebär att behandlingsmodeller baserade på 
beteendeinriktade teorier samt kombinerade kognitiva och beteendeinriktade teorier i 
större utsträckning än andra behandlingsprogram minskar återfall i uppvisad 
kriminalitet vid uppföljning (uppföljning vanligast inom 2 år). Då ungdomar och vuxna 
som behandlas jämförs, visar ungdomarna ett lägre återfall i kriminalitet än vuxna 
förbrytare. En trolig förklaring till resultatet enligt Redondo et al. (1999) är att 
behandling med kognitiva och beteendeinriktade komponenter i större utsträckning ges 
till ungdomar än vuxna. För att utveckla och förbättra rehabiliteringen av brottslingar i 
Europa krävs mer forskning kring vilka faktorer i behandlingen som anses effektiva. 
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Många ungdomar som uppvisar ett kriminellt beteende i tonåren har ofta erfarenhet av 
andra psykiska problem såsom ångest, självdestruktivitet eller depressiva tillstånd. Då 
dessa ungdomar placeras på en behandlingsinstitution eller ungdomsfängelse tillgodoses 
inte alltid behandling riktat mot den psykiska problematiken – vilket kan försvåra 
problembeteendet.   I   studien:   ‘Systematic review and meta-analysis of interventions 
relevant for young offenders with mood disorder, anxiety, or self-harm’   undersöks  
interventionernas effektivitet gällande ovan nämnda psykiska problemområden inom 
institutionsbehandling (Townsend, Walker, Sargeant, Vostanis, Hawton, Stocker & 
Sithole, 2010). Studien är en kombinerad litteraturöversikt och metaanalys som 
inkluderar 10 randomiserade kontrollerade studier (RCT) varav tre studier med en 
population på 171 individer utgör data för en metaanalys. Majoriteten av ungdomarna 
som inkluderas i studien är pojkar (80 procent), som befinner sig på låsta institutioner. 
Utfallsmåtten i jämförelsen mellan experimentgrupp och kontrollgrupp baseras på en 
förbättring av det symptom som behandlas – exempelvis ångest. Resultatet visar att nio 
av tio interventioner som gavs i de inkluderade studierna ger en signifikant effekt i 
jämförelse med kontrollgrupperna, vilket innebär att interventionen som ges exempelvis 
problemlösning i grupp, depressionshantering, samarbetsträning eller kognitiv 
beteendeterapi är mer effektivt än ingen intervention alls. Av de metoder som används 
framstår kognitiv beteendeterapi (KBT) som mest effektiv, i synnerhet gruppbaserad 
KBT. De ungdomar som får interventionen gruppbaserad KBT, uppvisade en 
förbättring med en effektstorlek på +0.38, i jämförelse med kontrollgrupp. Townsend et 
al. (2010) drar slutsatsen att KBT är en effektiv metod inom institutionsbehandling – 
inte enbart i brottsförebyggande arbete – utan även gällande den psykiska hälsan hos 
ungdomar, i synnerhet för att reducera depression. Vidare behövs mer forskning för att 
täcka upp bristen på evidens för effektiv behandling gällande ungdomar med kriminellt 
beteende och psykiskproblematik.  
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Tabell 3. Matris över inkluderade studier. 
Studie Design Population Urvalsstorl

ek 
Syfte Analysmeto

d 
Utfallsmått Utfall 

De Swart 
et al., 
(2012).  

Metaanalys. 
 

Ungdomar i 
institutionsbehandli
ng, i USA och 
Europa. 

27 studier 
baserat på 
totalt 17038 
individer, 
medelålder 
under 21 år 
eller lägre. 
 

Att utvärdera 
effektiviteten av 
institutionsbehandli
ng för ungdomar 
mellan 1980-2011. 

Statistisk 
analys: 
Cohens d 
Multi 
regression 
analysis 

 

Uppvisad 
brottslighet, 
minskat 
beteendeproble
m, kompetens.  

Institutionsbehandlin
g har generellt ES på 
+.129, KBT mest 
effektiva metoden 
med en ES på +.50. 

Knorth 
et al., 
(2008). 

Kombinerad 
litteraturöversi
kt och 
metaanalys. 

Ungdomar med 
beteendeproblemati
k i 
institutionsbehandli
ng, i USA, Europa, 
Kanada och 
Australien. 

27 studier 
baserat på 
2345 
individer, 0-
23 år (de 
flesta var 
12-18 år). 
 

Att utvärdera 
effektiviteten av 
institutionsbehandli
ng gällande 
ungdomar 1990-
2005. 

Statistisk 
analys: 
Tabulering, 
fokus på 
effektstorlek
ar.  

Uppvisad 
minskning 
gällande 
beteendeproble
m. 

Institutionsbehandlin
gen gav en generell 
ES på +.45 - +.60, 
MTFC enskilt 
effektivast metod ES 
+.87. 

Lösel & 
Beelman
n (2003). 

Metaanalys. Ungdomar i 
program att 
motverka 
beteendeproblem. 

84 studier 
baserat på 
16 723 
individer, 0-
18 år.  

Att utvärdera 
effekten  av  ”social  
skills  traing” 
program med syfte 
att motverka 
beteendeproblem. 
Studier från år 
2000 och framåt 
inkluderades. 
 
 

Statistisk 
analys: 
Cohens d 
Multivariat 
analys  
 

Uppvisande av 
antisocialt 
beteende eller 
social 
kompetens eller 
kognitiv social 
kompetens. 

Programmen visade 
en generell ES på 
+.38, KBT baserade 
program mest 
effektiva med minst 
en ES på +.30, vid 
senare uppföljning 
gav KBT metoderna 
en ES på +.62. 
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Studie Design Population Urvalsstorl
ek 

Syfte Analysmeto
d 

Utfallsmått Utfall 

Redondo 
et al., 
(1999). 

Metaanalys. Kriminella 
ungdomar och 
vuxna, I Europa. 

32 studier 
baserat på 5 
715 
individer i 
Europa. 

Att utvärdera 
effekten i vilken 
grad 
behandlingsprogra
m reducerar återfall 
i kriminalitet. 
 

Statistisk 
analys: 
Cohens d 
Pearson r 

Återfall i 
kriminalitet 

Programmens 
generella ES +0.24 
minskar återfall med 
12 %. Beteende eller  
KBT baserade 
metoder var 
 effektivast, ES +.47 
respektive +.46. 

Townsen
d et al., 
(2010). 

Kombinerad 
litteraturöversi
kt och 
metaanalys. 

Ungdomar med 
kriminellt beteende 
och psykisk 
problematik. 

10 studier 
var av 3 
utgör 
metastudie 
baserat på 
171 
individer, 
medelålder 
på 19 år 
eller lägre. 

Att undersöka 
effekten av 
interventioner med 
avsikt att reducera 
ångest, självskada 
och depression för 
ungdomar med 
kriminellt beteende. 
Studierna som finns 
med publicerades 
mellan 1965-2004. 

Statistisk 
analys: 
tabeller och 
matriser. 

Förbättring av 
symptom 
gällande 
ångest, 
självskada eller 
depression.   

Kognitiv 
beteendeterapi mest 
effektiv, speciellt 
gruppbaserad, vilket 
visade en ES på 
+0.38. 

ES = effektstorlek, MTFC = Multidimensional treatment foster care, KBT = Kognitiv beteendeterapi 
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Specifika metodkomponenter för en verkningsfull behandling 
I följande avsnitt presenteras tre metaanalyser samt två primärstudier för att undersöka 
vilka specifika metodkomponenter som är centrala för att uppnå en verkningsfull 
behandling. Föregående resultatdel visar att program med grund i kognitiva och/eller 
beteendebaserade teorier framstår som mest effektiva – därför innefattar följande avsnitt 
endast behandlingsprogram med teoretisk förankring i KBT. Föreliggande 
resultatavsnitt summeras i tabell 4 (sida, 26-27).  Tabellen presenterar: (1) studiens 
författare samt publicerings år; (2) studiens design; (3) vilken population studien avser; 
(4) studien urvalsstorlek; (5) vilket syfte studien haft; (6) studiens utfallsmått; (7) 
studiens utfall och slutligen (8) specifika komponenter.  
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för 
ungdomar med beteendeproblematik. Behandlingen utförs ofta inom institutionsvården 
och är många gånger en komplex process som innebär svårigheter med att motivera 
ungdomar till en beteendeförändring samt att beteendeförändringen upprätthålls då 
behandlingen avslutas. Mot bakgrund av detta publicerade Armelius och Andreassen 
(2007)   studien   ‘Cognitive-behavioral tretment for antisocial behavior in residential 
treatment’,  vars  syfte  är  att  undersöka  hur  pass effektiva insatser som baseras på KBT är 
för ungdomar med beteendeproblematik. Studien är en kombinerad litteraturöversikt 
och metaanalys som inkluderar totalt 12 studier från USA, Kanada och Storbritannien. 
Ungdomarna som inkluderas i studien är i åldrarna 12-22 år (medelålder 15-16 år) och 
är placerade för sin beteendeproblematik på både låsta och mer öppna 
behandlingsinstitutioner. Undersökningen inkluderar studier som bygger på minst en 
kognitiv samt en beteendebaserad komponent, exempelvis: social och kognitiv 
färdighetsträning, moralträning, problemlösning, aggressionskontroll, förändring av 
tankemönster samt tekniker för att kontrollera beteenden. Vidare omfattas samtliga 
studier av kontrollgrupper, antingen slumpmässiga (RCT) eller icke slumpmässiga 
(kvasiexperimentell). Kontrollgrupperna fick antingen ingen behandling alls eller 
rådande standardbehandling (ej KBT). Totalt finns 11 olika utfallsmått för studierna, 
främst förekommande är utfallen som baseras på kriminellt beteende (uppvisad 
kriminalitet, polis/register) samt individuell utveckling (kognitiv och social utveckling). 
Studiens resultat visar att efter 12 månaders uppföljning är den gemensamma 
effektstorleken för KBT-programmen +0.69 (signifikant samband) jämfört med 
kontrollgruppen, samt att återfall i kriminalitet har minskat med cirka tio procent i 
jämförelse med kontrollgruppen. Detta innebär att de KBT baserade programmen i 
större utsträckning reducerar problembeteende och ökar kognitiva och sociala 
färdigheter, samt att tio procent färre av de som ingår i ett KBT program återfaller i 
brott jämfört med kontrollgrupp. Dock visar inte KBT-behandlingen några signifikanta 
skillnader vid sex respektive 24 månaders uppföljning. Sammanfattningsvis menar 
Armelius och Andreassen att behandlingsmetoder baserade på KBT-komponenter är lite 
effektivare än standardbehandling för ungdomar med beteendeproblematik som 
befinner sig på institution. Effekterna visar sig först efter 12 månader, men det finns 
inga bevis för att KBT skulle vara bättre än någon annan behandlingsmodell över längre 
sikt.  
 
Aggression Replacement Training (ART) är en behandlingsmetod som främst riktar sig 
mot ungdomar med beteendeproblematik och syftar till att utveckla den unges sociala 
kompetens. ART bygger på tre huvudsakliga komponenter – moralträning   ”moral 
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reasoning”,   ilskekontroll ”anger control”   och   social   färdighetsträning   ”social skills”.  
Moralträning syftar till att den unge får resonera kring värderingar, moral och etiska 
dilemman som är hämtade ur den unges vardag. Ilskekontroll fokuserar exempelvis på 
att den unge lär sig att känna igen situationer som frambringar ilska samt hur 
aggressionsyttringar kan hanteras med olika tekniker. Den sociala färdighetsträningen 
utgörs av flera olika moment (50 stycken) och kan bl.a. bestå av att föra konversationer 
eller att hantera grupptryck (Goldstein et al., 1998, refererat i Gundersen & Svartdal, 
2006).  I  studien  ‘Aggression replacement training in Norway: outcome evaluation of 11 
norwegian student projects’  av  Gundersen  och  Svartdal (2006) utvärderas effekterna av 
ART. Studien inkluderar totalt 65 norska barn och ungdomar i åldrarna 11-17 år, 
gemensamt för undersökningsgruppen är att de uppvisar någon form av 
beteendeproblematik. Via en slumpmässig fördelning av undersökningsgruppen bildas 
en experimentgrupp bestående av 47 deltagare som får interventionen ART 24 gånger 
inom en period av 10 veckor, samt en kontrollgrupp bestående av 18 individer som får 
standard behandling (ej ART). Studiens utfallsmått mäts i ökad social kompetens samt 
reducerat problembeteende. Ett test gjordes före interventionen och ett test efter 
interventionen, varefter eventuella skillnader mellan mättillfällena och grupperna 
fastställdes med hjälp av en variationsanalys. Studiens resultat visar att 
experimentgruppen, den som får 24 timmar ART behandling, förbättrar sin sociala 
kompetens samt att beteendeproblematiken reduceras jämfört med testet som gjordes 
innan interventionens start. Då experimentgruppen jämförs med kontrollgruppen 
uppvisar experimentgruppen signifikant förbättring på nio av tio test, samtidigt som 
kontrollgruppen visar förbättring på två av tio test. Testen utgick från lärare, föräldrar 
och ungdomarnas uppfattning och omfattade områdena beteendeproblematik, 
moralutveckling samt social kompetens.  
 
Reasoning and Rehabilitation (RNR) är ett behandlingsprogram som bygger på ett 
kognitivt och beteendeinriktat synsätt där målet är att förändra individers kriminella 
tankesätt   och   beteende.  Genom  att   nya   kognitiva   färdigheter   ”cognitive skills”   lärs in 
kan individen handla på nya lämpligare sätt i situationer som annars utlöser det 
kriminella beteendet. RNR består i grunden av totalt nio centrala komponenter, 
exempelvis: social kompetens   ”social skills”,   problemlösning   ”problem solving”,  
känslohantering   ”management of emotions”,   värderingsträning   ”values enhancement”  
och   kritiskt   och   kreativt   tänkande   ”critical reasoning / creative thinking”   (Ross,  
Fabiano & Ewles, 1988; Ross & Ross, 1995 refererat i Tong & Farrington, 2006). I 
studien:   ‘How effective is the 'Reasoning and Rehabilitation' programme in reducing 
reoffending? A meta-analysis of evaluations in four countries’  av  Tong  och  Farrington  
(2006)  är syftet att skapa en översikt kring hur effektivt RNR programmen är gällande 
att minska återfall i brott. Totalt inkluderas 16 studier som publicerats mellan åren 
1988-2003, studierna innehåller experiment- och kontrollgrupp. Populationen som 
studeras är manliga fångar främst från USA, Kanada och England, både ungdomar och 
vuxna, som befinner sig i ungdomsfängelse, fängelse eller är villkorligt frigivna. 
Experimentgrupperna får interventionen RNR och kontrollgrupperna får inte RNR 
interventionen och det utfallsmått som jämförs mellan grupperna är återfall i brott som 
inrapporteras från dataregister exempelvis polisregister eller domstol. Uppföljningstiden 
var cirka 12 månader efter frigivning. Resultatet visar ett signifikant samband mellan att 
gå ett RNR program och minska återfall i kriminalitet med en uppvisad effektstorlek på 
+0.147, i jämförelse med kontrollgruppen som inte fått någon intervention. 
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Sammantaget visar resultatet av metastudien att RNR programmen är effektiva gällande 
reducering av återfall i brott, jämfört med att inte delta i ett RNR program.  
 
Ungdomar som använder droger riskerar att hamna i ett missbruk med psykosociala 
svårigheter som följd. Det finns flera olika behandlingsprogram för dessa ungdomar – 
Motivational Interviewing (MI) är en metod som ofta används i olika 
behandlingsprogram för att minska användandet av alkohol och droger hos ungdomar 
samt de risker som dessa preparat medför. Vid drog och alkoholbaserade MI-
interventioner får den unge reflektera kring sin användning av droger eller alkohol och 
vilka konsekvenser bruket kan få, det läggs även vikt vid den unges egna mål 
(McCambridge & Strang, 2004). För att utvärdera hur effektiv en timme MI är gällande 
att minska användningen av alkohol, tobak och cannabis samt öka förståelsen för de 
medförda riskerna dessa preparat kan innebära utformade McCambridge och Strag 
(2004) studien:   ‘The efficacy of single-session motivational interviewing in reducing 
drug consumption and perceptions of drug-related risk and harm among young people: 
Results from a multi-site cluster randomized trial’.  Studien  omfattar  200  ungdomar från 
England i åldrarna 16-20 år som går på collage och frekvent använder alkohol och/eller 
droger. Vidare delas urvalsgruppen in i en experimentgrupp som får interventionen MI 
(105 ungdomar) och en kontrollgrupp (95 ungdomar) som får drogundervisning i 
utbildningssyfte. För att mäta förändringar gällande minskad användning av alkohol, 
tobak och cannabis används Severity Dependence Scale (SDS) som är ett frågeformulär 
som skattar drog/alkohol/tobak användning. Ett test utförs före interventionen och ett 
test görs 3 månader efter interventionen. Exempelvis rökte 49 procent av 
experimentgruppen och 48 procent av kontrollgruppen cannabis varje dag eller flera 
gånger per vecka vid för-testet. Resultatet visar att interventionsgruppen i jämförelse 
med kontrollgruppen minskade sin användning av cigaretter, alkohol och cannabis. 
Effektstorleken mellan grupperna var +0.37 (för tobak), +0.34 (för alkohol), och +0.75 
(för cannabis). Detta betyder att de som fick en timmes intervention baserat på MI har 
minskat sitt bruk av tobak, minskat alkoholintag samt minskat bruket av cannabis i 
någon form jämfört med de som inte fått någon MI intervention. Viktigt att betona i 
resultatet är att statistiken inte visar att dessa ungdomar helt och hållet slutat använda 
tobak, alkohol eller cannabis, snarare att de förhåller sig mer återhållsamt och minskat 
frekvensen av användandet. Sammantaget visar studien att samtal med ungdomar om 
droganvändning och risker faktiskt kan leda till ökad återhållsamhet gällande alkohol 
och droganvändning.  
 
Multisystematic treatment (MST) är ett behandlingsprogram som riktar sig mot 
ungdomar med beteendeproblematik, exempelvis kriminalitet, missbruk eller antisocialt 
beteende. MST präglas av ett social ekologiskt synsätt vilket innebär att sociala system, 
exempelvis: familjen, vänner och skola ses som bidragande faktorer till den rådande 
beteendeproblematiken. För att bemöta den unges problematik får den unge bo kvar i 
det egna hemmet men får både individuell terapi och familjeterapi med fokus på 
kognitiva och beteendemässiga förändringar. Exempelvis innehåller behandlingen 
komponenter så som personlig utveckling, social färdighetsträning, tekniker för 
beteendekontroll, föräldrastöd och relationsarbete mellan förälder och ungdom (Curtis, 
Ronan & Borduin, 2004). För att utvärdera den generella effekten av MST behandling 
gällande beteendeproblem hos ungdomar och deras familjer genomförde Curtis et al., 
(2004) studien:   ‘Multisystemic Treatment: A Meta-Analysis of Outcome Studies’.  
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Metastudien baseras på totalt 11 amerikanska studier mellan åren 1986-2003 som totalt 
inkluderar 708 deltagare. Samtliga studier har en eller flera kontrollgrupper, som fått 
någon annan form av behandling (ej MST). Ungdomarna som deltar i studien har någon 
form av beteendeproblematik och medelåldern är 14,8 år. Totalt användes 23 olika 
utfallsmått i studien, bl.a. den unges egen utveckling, minskning av 
beteendeproblematik (exempelvis kriminalitet och droganvändning), 
familjeförhållanden, frånvaro i skolan och kamratrelationer. Resultatet visar att MST 
programmen som inkluderats i studien uppvisar en gemensam effektstorlek på +0.55, 
som lägst uppmättes en effektstorlek på +0.40 och som högst +0.70. Detta innebär att 
ungdomarna och familjer som fick interventionen MST förbättrade sin 
beteendeproblematik och familjeförhållanden i större utsträckning än de familjer och 
ungdomar som fick någon annan insats. Slutligen menar Curtis et al. (2004) att MST är 
en lämplig metod som kan förändra situationen för familjer och ungdomar med 
beteendeproblematik i deras naturliga miljö. Dock krävs fortsatt forskning, utvärdering 
och evidens innan denna metod kan ersätta institutionsbehandling.  
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Tabell 4. Matris över inkluderade studier. 
Studie Design Population Urvalsstorlek Syfte Utfallsmått Utfall Specifika komponenter 
Armelius & 
Andreassen 
(2007). 

Kombinerad 
litteraturöversikt 
och metaanalys. 

Ungdomar med 
beteendeproblematik 
placerade i 
institutionsbehandling, 
i USA, Kanada och 
Storbritannien. 

12 studier 
baserat på 
1900 
individer, 
åldrarna 12-
22 år. 

Att 
undersöka 
effektiviteten 
gällande 
insatser 
baserade på 
KBT. 

Uppvisat 
kriminellt 
beteende och 
förbättrade 
kognitiva och 
sociala 
färdigheter.  

KBT 
baserade 
program gav 
en ES på 
+.69 och 
minskad 
brottslighet 
med 10 % 
efter 12 
månader. 

Social och kognitiv 
färdighetsträning, 
moralträning, 
problemlösning, 
aggressions kontroll, 
förändring av tankemönster 
samt tekniker för att 
kontrollera sitt beteende. 

Gundersen & 
Svartdal 
(2006). 

Experimentell 
(RCT). 

Barn och ungdomar 
med 
beteendeproblematik i 
Norge, i skola, special 
skola eller institution.  

Totalt 65 barn 
och ungdomar 
i åldrarna 11-
17 år. 

Att utvärdera 
effekterna av 
behandlings- 
programmet 
ART. 

Förbättrad social 
förmåga och 
minskad 
beteendeproblem-
atik. 

Experiment-
gruppen  
uppvisade 
signifikant 
förbättring 
på 9/10 test 
(jämföresle-
grupp 2/10). 

Moralträning, ilske kontroll 
och social-
färdighetsträning. 

Tong & 
Farrington 
(2006). 

Metaanalys. Manliga brottslingar 
både ungdomar och 
vuxna i 
ungdomsfängelse, 
fängelse, institution 
eller villkorligt 
frigivna, i USA, 
Kanada och England. 

16 studier 
som omfattar 
totalt 4072 
individer. 

Skapa en 
översikt 
kring hur 
effektiva 
RNR 
programmen 
är gällande 
återfall i 
brottslighet. 
 

Återfall i 
kriminalitet från 
rapporterat t.ex. 
polis eller 
domstol. 
 

RNR 
program 
minskar 
återfall i 
kriminalitet 
med en ES 
på +.147. 

Kognitiv färdighetsträning, 
social färdighetsträning, 
problemlösning, 
känslohantering, värderings 
övningar, kritiskt och 
kreativt tänkande. 
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Studie Design Population Urvalsstorlek Syfte Utfallsmått Utfall Specifika komponenter 
McCambridge 
& Strang 
(2004). 

Experimentell 
(RCT). 

Collage studenter som 
frekvent använder 
alkohol, tobak och 
cannabis, i England. 

200 
ungdomar 
deltog i 
studien, i 
åldrarna 16-
20 år. 

Att utvärdera 
effekten av 1 
timmes  
intervention  
av MI. 

Självrapporterad 
förändring 
gällande förändrat 
förhållningssätt 
kring alkohol, 
tobak och 
cannabis. 

Effekt-
storleken 
var +0.37, 
+0.34, och 
+0.75, för 
minskningen 
av 
användandet 
av 
cigaretter, 
alkohol och 
cannabis 

Reflektion kring 
problembeteende, 
konsekvens tänkande samt 
målfokusering.  

Curtis et al., 
(2004). 

Metaanalys. Ungdomar med 
beteendeproblematik 
samt deras familjer, i 
USA. 

11 studier 
inkluderades 
som berörde 
totalt 708 
individer, 
medelålder 
för 
ungdomarna 
var 14.8 år. 

Att utvärdera 
den 
generella 
effekten av 
MST 
behandling 
gällande 
ungdomar 
med 
beteende-
problematik.  

Den unges egen 
utveckling, 
minskning av 
beteendeproblem, 
familjeförhållande, 
skolfrånvaro och 
kamratrelationer. 

MST 
programmen 
visar en 
gemensam 
effektstorlek 
på +.55. 

Personlig utveckling, social 
färdighetsträning, tekniker 
för beteendekontroll, 
föräldrastöd, relations 
arbete mellan ungdom och 
förälder. 

ES = Effekstorlek, KBT = Kognitiv beteendeterapi, ART = Aggression Replacement Training, RNR = Reasoning and Rehabilitation  
MI = Motivational Interviewing, MST = Multisystemic Treatment 
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Behandling, skola, fritid och prosociala relationer – skilda 
fenomen eller en integrativ ansats? 
I detta avsnitt presenteras s.k. icke-specifika faktorer, d.v.s. de moment som utgör 
en del av behandlingen men som inte är knutna till en specifik teoribildning i syfte 
att behandla. Avsnittet avser även att undersöka om dessa icke-specifika faktorer 
ses som separata moment i behandlingen eller om de hänger sammans med de 
komponenter som förespråkas i behandlingsmetoderna. Föreliggande 
resultatavsnitt summeras i tabell 5 (sida, 32).  Tabellen presenterar: (1) studiens 
författare samt publicerings år; (2) studiens design; (3) vilken population studien 
avser; (4) studien urvalsstorlek; (5) vilket syfte studien haft och slutligen (6) 
studiens resultat/slutsatser. 
 
I  studien  ‘Reasons to invest in adolescents’  för  Burt  (2002)  en  diskussion  kring  de  
svaga resultaten som behandlingsinsatser visar för ungdomar med 
beteendeproblem, samt de utvecklingsmässiga beståndsdelar som måste förvärvas 
för att genomgå övergången från tonåring till en funktionell vuxen. Burt (2002) 
menar att tonårstiden är en viktig utvecklingsperiod för ungdomar då grunden för 
den egna identiteten etableras. Bland annat så utvecklas värderingar, vanor, 
attityder, kunskap/utbildning och sociala färdigheter. Det är inte alla ungdomar 
som genomgår en positiv utveckling av den egna identiteten, tonåren kan bli en 
problematisk tid – att hoppa av skolan, bli tonårsförälder, använda 
alkohol/droger/tobak eller begå brott är exempel på några högriskbeteenden som 
kan få långtgående negativa konsekvenser. I de flesta samhällen finns dock 
program som fångar upp ungdomar med antisociala beteenden. Många av dessa 
behandlingsprogram har ett tydligt fokus riktat mot att behandla det specifika 
problemet exempelvis droganvändning eller kriminalitet. Genom att enbart 
fokusera på det uppvisade problemet åsidosätts helhetsperspektivet kring 
ungdomen. Burt (2002) anser att det är viktigt att beteendeproblemen behandlas 
men att det är lika viktigt att behandlingsprogrammen ser till helheten och 
koordinerar olika moment och verksamheter så att även den individuella 
utvecklingen får ta plats. Även om ungdomar behandlas så behöver de lära sig hur 
arbete och försörjning fungerar, hantera svårigheter, bygga upp självförtroende 
och sköta sin hälsa. Genom att även erbjuda interventioner som innehåller 
skyddsfaktorer kan den unges utveckling stärkas och eventuella riskfaktorer 
reduceras. Exempel på skyddsfaktorer kan vara att utveckla prosociala relationer, 
fungera i skolan samt att den unge har en funktionell relation till sin familj. 
Slutligen menar Burt (2002) att en helhetssyn kring den unge är nödvändigt för att 
kunna förändra ungdomars beteende och livssituation. Men det behövs mera 
forskning  kring  hur  ”helhets-tänket”  ska  utvecklas  och  under  vilka  omständigheter  
som detta är effektivast.  
 
Utöver den specifika behandling ungdomar får vid en institutionsplacering är 
skolgången en central verksamhet under placeringstiden. I Sverige har alla barn 
och ungdomar mellan sju och 16 år skolplikt – vilket även gäller vid en placering 
på institution. Institutionen blir ansvarig huvudman för att ordna en helhetslösning 
med både skolgången samt behandling, vilket medför ett dubbelt uppdrag. Det är 
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en balansgång att kombinera både skolgång och behandlingsbehov då båda är 
vikta inslag i den unges utveckling. Med syfte att undersöka hur skolan fungerar 
för institutionsplacerade ungdomar och bland annat ta reda på hur skolgången 
integreras   med   behandlingsuppdraget   utformade   Sonde   (2004)   studien:   ‘Hur 
fungerar skolan för barn placerade på institution?’.  Undersökningsmetoden som 
används i studien är semistrukturerade intervjuer, som riktas till ungdomar (19 
stycken), institutionscheferna (14 stycken) samt ungdomarnas huvudlärare (16 
stycken). Resultatet gällande hur det dubbla uppdraget att integrera behandling 
och skolgång besvaras av lärarna och institutionscheferna. Av de 16 lärare som 
tillfrågas svarar tio att verksamheten som helhet fungerar bra eller mycket bra, tre 
stycken tycker att den fungerar ganska bra och tre stycken tycker att den inte alls 
fungerar bra. De lärare som anser att det fungerar bra hänvisar till fungerade 
rutiner mellan skolan och behandlingsdelen där telefonkontakt, 
överlämningsmöten och gemensamma konferenser kring ungdomarna utförs 
regelbundet. De lärare som tycker att behandling och skola inte samordnas menar 
att uppdraget är otydligt utformat från behandlingsverksamheten och att 
ungdomarna inte vet vad som är skola eller behandling – då strukturer saknas är 
det osäkert om helheten verkligen prioriteras. Av de 14 institutionscheferna anser 
åtta att det fungerar bra eller mycket bra, fem stycken ganska bra och en tycker att 
den inte alls fungerar bra. De flesta cheferna tycker alltså att de fått ihop det 
dubbla uppdraget på ett bra sätt, men menar samtidigt att det naturligtvis kan bli 
bättre och är medvetna om att det finns svårigheter. Samtidigt anser Sonde (2004) 
att resultatet relativt osäkert, då lärarna och cheferna själva fått ange hur de lyckas 
med uppdraget vilket inte är någon oberoende bedömning.  
 
Fritid, vänner och skola är tre områden som är viktiga och tar upp en stor del av 
dygnet för ungdomar – även då den unge placerats för vård utanför det egna 
hemmet. Oftast hänger dessa komponenter ihop, exempelvis är skolan en 
mötesplats där ungdomen träffar vänner och utifrån detta planerar sin fritid. 
Fritidssysslor, kamratrelationer och skolgången har också en stark påverkan av 
individens   psykiska   hälsa/ohälsa   (Lagerlöf,   2012).   Rapporten   ‘En studie av 
skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner’  
syftar till att beskriva vardagen för svenska ungdomar i åldrarna 13-18 år som 
befinner sig i institutionsbehandling eller familjehem. Målet med studien är att 
granska hur ungdomarna förhåller sig till kamrater i och utanför skolan, 
skolgången, fritid och hushållsarbete. Totalt 434 ungdomar tillfrågades om att 
delta i enkätstudien varav 272 ungdomar kom att delta (147 på HVB och 125 i 
familjehem). Studiens resultat analyseras och jämförs med ungdomar i samma 
ålder som bor tillsammans med sina vårdnadshavare (Lagerlöf, 2012). Resultatet 
visar att ungdomar i HVB har färre kontakter med kamrater (utanför vårdmiljön) 
samt att de har färre nära vänner än ungdomar i normalpopulationen. Endast 36 
procent av HVB ungdomarna har en kamrat på besök där de bor per vecka jämfört 
med normalpopulationen där siffran uppgår till 70 procent. En diskussion kring 
resultatet väcker frågan om institutionsmiljön försvårar relationen med vänner. 
Institutionsmiljön är ofta strukturerad kring schemalagda aktiviteter där 
ungdomarna förväntas att delta i exempelvis gruppaktiviteter och 
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behandlingstillfällen, vilket kan medföra att ungdomarnas tid är mer styrd och 
försvårar träffar med vänner. Dessutom är institutionerna ofta uppbyggda kring 
gemensamma ytor och att umgås ifred med en kamrat kan vara svårt. 
Institutionernas struktur kan alltså avskärma ungdomarna från att skapa prosociala 
relationer med andra ungdomar. Kamratrelationer utanför institutionen är bra för 
den unges utveckling och betraktas som en tillgång (Lagerlöf, 2012).  
 
Skolsituationen för ungdomar på institution präglas ofta av specialundervisning 
vilket innebär att ungdomarna går i en skola på institutionen och har en speciellt 
utformad läroplan. HVB ungdomarna anser i högre utsträckning än 
normalpopulationen att arbetsgången i skolan är för låg, samtidigt som cirka 66 
procent av HVB ungdomarna inte ägnar mer än en timme åt läxor per vecka. Då 
resultatet diskuteras ses specialundervisningen som en styrka för de ungdomar 
som behöver en anpassad skolgång, samtidigt som utmaningar och krav skulle 
kunna höjas för de ungdomar som potentiellt skulle klara av det. Skolan spelar en 
viktig roll för ungdomarna då den ligger till grund för möjligheten att senare i 
livet studera vidare eller skaffa ett arbete (Lagerlöf, 2012).  
 
Vidare definieras ungdomarnas fritid som den tid som inte upptas av skola och 
behandling, exempelvis: att idrotta, gå på bio eller att sköta hushållssysslor 
(Lagerlöf, 2012). Studiens resultat visar att ungdomar i HVB i större utsträckning 
än jämförelsegruppen ägnar tid åt hushållssysslor bl.a. laga mat, städa och tvätta. 
Att laga mat till flera personer samt tvätta sina kläder (minst en gång per vecka) är 
sysslor som utförs av 60 respektive 88 procent av HVB ungdomarna. 
Motsvarande siffror för ungdomar som bor med sina föräldrar är 36 respektive 32 
procent. Då resultatet diskuteras framgår det att motivet till varför HVB 
ungdomarna genomför så pass mycket hushållsarbete står oklart. Det är otydligt 
vilket det egentliga syftet med aktiviteterna är, samt om det är frivilligt eller 
schemalagt att delta. I de fall där sysslorna är schemalagda kvarstår ändå frågan 
kring vilken mening aktiviteten har, ska den unge lära sig det praktiska med att 
sköta ett hem, ska den unge förberedas för livet efter behandling, görs det enbart 
av praktiska skäl, eller är aktiviteten kopplat till teckenekonomi? Att stärkas 
socialt i relation med andra är något som kan främja den unges kompetens, men 
tvingas ungdomarna att delta är det inte säkert att den sociala kompetensen 
stimuleras.  Gällande övriga fritidsaktiviteter visar resultatet att ungdomarna på 
HVB oftare deltar i någon aktivitet än de ungdomar som bor hemma med sina 
föräldrar. Exempelvis är deltagandet högt i aktiviteter som anordnas av personalen 
så som filmkvällar, teatergrupp, utflykter eller besök på museum. Gällande 
organiserade idrottsaktiviteter (träna med ett lag eller grupp) så är deltagandet 
lägre hos de institutionsplacerade än hos jämförelsegruppen. Då resultatet 
diskuteras ses de organiserade fritidsaktiviteterna som en resurs för HVB 
ungdomarna vilket anses ha en positiv inverkan på den unges utveckling. Att de 
placerade ungdomarna inte deltar i organiserade idrotter i lika hög utsträckning 
som andra ungdomar kan medföra att dessa ungdomar missar viktiga tillfällen att 
träffa andra ungdomar och vuxna utanför institutionen. Slutligen menar (Lagerlöf, 
2012) att ungdomar i institutionsvård är en grupp med sämre förutsättningar för 
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att uppnå goda förhållanden gällande skolgång, kamratrelationer och fritid än 
ungdomar som bor hemma med sina föräldrar. Det behövs ökad kunskap och 
utveckling kring vilka insatser som kan bidra till en ökad utveckling för 
institutionsplacerade ungdomar.   
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Tabell 5. Matris över inkluderade studier. 
Studie Design Population Urvalsstorlek Syfte Resultat/Slutsats 
Burt (2002). Vetenskaplig 

artikel. 
Ungdomar med 
hög-risk 
beteende. 

- Att diskutera de svaga 
resultaten som 
behandling av 
beteendeproblem 
visar. 

Påpekar brister kring ett 
holistiskt 
behandlingsperspektiv 
(både problemfokuserat 
och psykosocial 
utveckling).  

Sonde (2004). Kvalitativ (semi-
strukturerad 
intervju). 

LVU eller SoL 
placerade barn 
och ungdomar, 
lärare och 
institutions 
chefer, på 
institution eller 
daglig 
strukturerad 
verksamhet i 
Sverige.  

Totalt 19 barn och 
ungdomar 
(medelålder 13-14 
år), 16 lärare och 
14 
institutionschefer.  

Undersöka hur skolan 
fungerar för 
institutionsplacerade 
ungdomar, bland annat 
se hur behandling och 
skola integreras.  

I de fall skola och 
behandling fungerar som 
en helhet var samarbete, 
kommunikation och 
struktur viktiga delar. 
Dock kan otydlighet 
kring vad som är 
behandling och vad som 
är skola uppstå om 
samverkan saknas. 

Lagerlöf (2012). Enkätstudie. Ungdomar 
placerade på 
institution eller 
familjehem i 
Sverige. 

Totalt 272 
ungdomar (147 på 
institution och 125 i 
familjehem), i 
åldrarna 12-18 år.  

Att beskriva vardagen 
utifrån skola, kamrater 
och fritid för 
ungdomar placerade 
på institution (HVB) 
eller familjehem, samt 
jämföra med 
normalpopulationen.  

Ungdomar placerade i 
institutionsvård (HVB) 
har sämre förutsättningar 
att uppnå god vänskaps 
relationer, skolresultat 
och fritidsaktivitet än 
jämnåriga i 
normalpopulationen. 

LVU = Lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga, SoL = Socialtjänstlagen HVB = Hem för vård eller boende 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Föreliggande studie har tre huvudsakliga syften: (1) att undersöka vilka 
(specifika) behandlingsmetoder/-modeller som framhålls i såväl nationell, som 
internationell forskning som mest effektiva rörande behandling av omhändertagna 
ungdomar med svår psykosocial problematik, (2) att kartlägga vilka huvudsakliga 
behandlingskomponenter som förespråkas för behandling av dessa ungdomar, och 
slutligen (3) att undersöka vilka andra behandlingsfaktorer och aktiviteter (icke 
specifika faktorer) som lyfts fram i forskningen som verkningsfulla och om dessa 
hänger samman med de specifika komponenter som förespråkas. Sammantaget 
visar resultatet att de behandlingsmetoder som förespråkas av det rådande 
forskningsfältet gällande gruppen ungdomar med allvarlig beteendeproblematik är 
baserade på kognitiva- och/eller beteendeinriktade teoribildningar. Samtliga 
metaanalyser som inkluderats i studien visar stöd för att behandlingsprogram som 
utgår från KBT-baserade teorier bidrar med positiva effekter för behandlingens 
utfall i jämförelse med annan behandling. Vidare visar resultatet att de KBT-
baserade programmen har ett gemensamt fokus på att förändra den unges 
tankesätt och beteende. I de olika programmen som granskas lyfts flera 
verkningsfulla metodkomponenter fram för att hjälpa ungdomar att förändra sin 
problematik, bl.a. social färdighetsträning, problemlösning och 
aggressionskontroll. Slutligen visar resultatet att livet för de institutionsplacerade 
ungdomarna består av flera olika moment, där de centrala beståndsdelarna utöver 
behandlingen utgörs av skola, fritidsaktiviteter samt kamratrelationer. 
Behandlingen av problemsymptom framstår som institutionernas huvudsakliga 
syfte samtidigt som skola och fritid uppmärksammas i mindre utsträckning. Skola, 
fritid och prosociala relationer uppfattas mer som separata delar än en integrerad 
helhet inom institutionssfären – trots att dessa utgör en essentiell del av 
ungdomarnas psykosociala utveckling.    
 
Totalt fem metaanalyser som publicerade mellan åren 1999-2012 inkluderades i 
litteraturöversikten för att besvara frågeställningen kring vilka specifika 
behandlingsmetoder som av rådande forskningsfält förespråkas som mest 
effektiva i syfte att reducera psykosocial beteendeproblematik hos ungdomar. 
Trots att studierna utförts i relativt olika miljöer och bestått av varierande typer av 
insatser pekar resultaten på att behandlingsmetoder grundade på kognitiva eller 
beteendebaserade teorier, eller kombinerat kognitiva och beteendebaserade teorier 
är mest effektiva. Då metoder baserade på KBT-komponenter jämförs med andra 
program framstår KBT-programmen som effektivare i avseende att påverka 
behandlingsutfallet i en positiv riktning. Resultatet att KBT är mest framstående 
för ungdomar med psykosocialproblematik finner även stöd i annan litteratur 
gällande institutionsforskning baserad på ungdomar (för exempel se: Lardén, 
2009; Andershed et al., 2010 och Andreassen, 2003). Att endast metastudier blev 
inkluderade beror till stor del på att det produceras en mängd forskning inom 
området och många gånger pekar studiernas resultat i olika riktningar. Exempelvis 
kan en studie visa att KBT är den enskilt bästa metoden att reducera 
ungdomsbrottslighet, samtidigt som en annan studie påvisar att så inte är fallet 
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och framhäver familjeterapi som mest effektiv. Genom att ta del av metastudier 
eller litteraturöversikter där flera forskningsresultat sammanvägs genereras en mer 
generell och nyanserad bild kring vad som anses effektivt. Resonemanget kring 
metaanalyser får stöd av Lipsey et al. (2010) som menar att metastudier är ett bra 
verktyg för att undersöka och jämföra olika behandlingsprogram, på så sätt kan 
effektiva och ineffektiva program urskiljas. De komponenter och faktorer som 
knyts till de mest effektiva programmen kan sedan studeras vidare och bidra med 
kunskap  om  vad  som  fungerar  s.k.   ”what works”  principer  – vilket på sikt leder 
till att kunskap baserad på forskning kan bidra till att effektivisera 
behandlingsprogram och därmed öka andelen positiva utfall av 
institutionsbehandling. Dock är metaanalyserna begränsade till att svara på vad 
som fungerar generellt, studierna ger inget svar på hur eller för vem en insats 
fungerar. Dessutom är variationen i urvalspopulationen stor; exempelvis ålder, 
kön, typ av problem och behandlingsinstitution kan skilja sig kraftigt, vilket i 
andra typer av undersökningar inte är optimalt där mer homogena klientgrupper 
eftertraktas (Oscarsson, s. 35, 2009).  Även om KBT presenteras som mest 
effektivt av rådande forskningsfält är det svårt att veta om det verkligen är KBT-
programmen i sig eller andra komponenter som bidrar till de positiva resultaten – i 
vilken utsträckning behandlingspersonalen arbetar efter en manual är svårt att 
bedöma.   
 
För att besvara frågeställningen kring vilka specifika metodkomponenter som är 
verkningsfulla i de effektivaste behandlingsprogrammen har ytterligare fem 
vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 2004-2007, inkluderats i 
litteraturöversikten. Resultatet visar att i de kognitiva och beteendebaserade 
programmen lyfts flera komponenter fram som centrala och betydelsefulla bl.a. 
social och kognitiv färdighetsträning, moralträning, problemlösning och tekniker 
för att hantera känslor. Föreliggande studies fynd av komponenter i kognitiva 
program går i linje med vad tidigare forskningsresultat visat (exempelvis: Lipsey, 
Landenberger & Wilson, 2007 och Lardén, 2009). Till detta kan ytterligare 
komponenter adderas som är viktiga för ungdomar på deras väg mot 
självständighet – bl.a.   begreppet   ‘positive youth development’   där den unge 
utformar egna mål och styr sin utveckling samtidigt som supportande vuxna är 
viktiga (Larson, 2006), samt att den unge har ett arbete när han/hon återgår till 
samhället då detta minskar återfall i riskbeteenden, den unge blir självförsörjande 
och bidrar till samhället (Latessa 2012 och Greenberger, 1984). Vidare menar 
Lardén (2009, s. 34-35) att de specifika beståndsdelarna av ett KBT-program kan 
sorteras in i fyra olika block; motivation (möjlighet att förändra, optimism etc.), 
social problemlösning (tänka konstruktivt före-under-efter problematiska 
situationer etc.), kognitiv omstrukturering (utmana antisociala tankar och ersätta 
med prosociala tankar och moraliskt resonerande) och slutligen 
återfallsprevention (att i praktiken kunna hantera risksituationer på ett 
konstruktivt sätt). Föreliggande studies fynd av specifika 
behandlingskomponenter presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Figur över verkningsfulla komponenter. 

 
Hur ungdomarna reagerar på de olika programmen varierar från varje enskild 
individ och typ av beteendeproblematik. De program som bygger på flera 
komponenter s.k. multimodala program får en större bredd och har potential att 
påverka den unge på flera olika områden. ART är ett exempel på 
behandlingsprogram som bygger på flera olika komponenter – moralträning, 
aggressionskontroll och social färdighetsträning. Resultatet av Gundersen och 
Svartdals (2006) studie visar att ART är effektivare än standardbehandling och 
ger positiva utfall på moralutveckling, social kompetens och reducerat 
beteendeproblem. Att använda program eller kombinera olika program så att 
behandlingen innefattar flera verkningsfulla komponenter kan ge en förbättrad 
effekt på den unges psykosociala problematik. Dock ska inte ungdomar behöva gå 
i program  med  överflöd  av  olika  interventioner  för  att  ”något  ska  träffa  rätt”,  det  
bästa vore att skräddarsy behandlingsprogram med komponenter som svarar upp 
till den unges behov. Trots att programmen visar effekt och därmed anses mer 
lämpade än andra program får det inte glömmas bort att det samtidigt är många 
ungdomar som inte upplever någon förändring alls – eller påverkas till det sämre. 
Oscarsson (2009, s. 36-37) menar att RCT-studier och metastudier är statistiska 
sammanvägningar av behandlingsresultat som talar generellt för en grupp inte 
individer. En metod som bedöms ha bäst evidens kan vara bra för vissa, inte göra 
någon särskild för andra samtidigt som den gör det sämre för somliga. Ett 
placeringsbeslut kan inte enbart grundas på bästa evidens – klientens 
förutsättningar och socialarbetarens tidigare erfarenheter måste vägas in. 
Sammantaget är ungdomar med beteendeproblematik en grupp med varierande 
behov och det finns inte någon metod som passar alla. Dock finns det 
metoder/program som kan påverka dessa ungdomar i positiv riktning. 
Förändringar går att uppnå, men institutionsbehandlingen av ungdomar måste 
utvecklas och effektiviseras ytterligare. 
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För att slutligen besvara föreliggande studies tredje frågeställning, om det finns en 
överensstämmelse mellan specifika och ickespecifika komponenter och om de 
framställs som integrerade eller separata delar inkluderades tre studier publicerade 
mellan åren 2002-2012. Resultatet visar att skola, vänner och fritid är centrala 
komponenter i den unges vardag på institution utöver den specifika behandlingen. 
Behandlingen av problemsymptomen (kriminalitet, missbruk och 
antisocialtbeteende) upptar institutionernas huvudsakliga fokus, vilket samtidigt 
åsidosätter övriga verksamhetsområden som är viktiga ur ett helhetsperspektiv 
(Lagerlöf, 2012 och Burt 2002). 
 
Skola 
Gällande skola visar resultatet att de institutionsplacerade ungdomarna har 
specialundervisning och går färre timmar i skolan, samt att de flesta ungdomarna 
går i en specialskola i anknytning till behandlingsinstitutionen (Lagerlöf, 2012 
och Sonde, 2004). Skolan erbjuder utbildning och kunskap, något som är viktigt 
för ungdomens egen utveckling. Att fungera i skolan och förvärva kunskap är 
både en skyddsfaktor och en nödvändighet för att senare i livet kunna skaffa ett 
arbete (Burt, 2002 och Latessa, 2012). Skola och behandling vid institution 
fungerar överlag bra, hälften av alla institutionschefer och lärare är nöjda med hur 
de får ihop verksamheten samtidigt som övriga anser att det finns mycket att 
förbättra (Sonde, 2004). Dock utfördes år 2010 en oberoende granskning av all 
skolverksamhet på svenska HVB hem som pekar på flera brister, bl.a. – att HVB 
hemmen är passiva i uppföljningen av ungdomarnas utveckling i skolan, att HVB 
hemmen har svårt att samverka med skolan före och under placeringstiden och att 
det många gånger saknas utredningar och beslut om att en ungdom ska ha 
specialundervisning (Skolinspektionen, 2010, s. 7-8). Sammanfattningsvis är 
specialskola ett bra alternativ för de ungdomar som inte klarar av den vanliga 
skolan, men samtidigt finns risken att ungdomar med potential att klara av större 
utmaningar blir kvar i institutionernas skolor. Resultatet tyder även på att skola 
och behandling är separata fenomen som inte till fullo lever upp till att integrera 
behandling och skola. Brister i ungdomarnas utbildningsnivå kan försvåra 
framtida sökningar av vidare studier och arbete. 
 
Hushållsarbete och fritidsaktiviteter 
Studiens resultat rörande institutionsplacerade ungdomar och hushållsarbete visar 
att denna grupp ungdomar i större utsträckning än jämnåriga i 
normalpopulationen utför hushållssysslor. Dessa vardagliga moment erbjuder 
social färdighetsträning och kompetens, exempelvis att sköta ett hem och klara sig 
på egen hand, vilket är viktiga grundkomponenter för psykosocial mognad 
(Greenberger & Sørensen, 1974). Men det står oklart vad som är det huvudsakliga 
syftet med aktiviteterna, samt om det är frivilligt eller påtvingat att delta i 
hushållsarbetet. Är ungdomen själv inte motiverad till att delta är det inte säkert 
att den sociala kompetensen stärks/utvecklas. Vidare visar resultatet gällande 
fritid att HVB ungdomarna deltar i många aktiviteter på sin fritid, oftast 
anordnande av behandlingspersonalen vilket ses som en styrka då även detta 
genererar erfarenheter och social kompetens. Dock deltar inte de 



 

37 

institutionsplacerade ungdomarna i strukturerade aktiviteter, exempelvis träna 
med ett idrottslag utanför institutionen, som de jämnåriga i normalpopulationen 
(Lagerlöf, 2012). Detta minskar tillfällen att träffa vänner och bygga kontaktnät 
utanför institutionen – att interagera och fungera i sociala sammanhang med andra 
är viktigt för den psykosociala mognade (Greenberger & Sørensen, 1974). 
Slutligen indikerar resultatet på att fritid och hushållsarbete ses som separata 
inrättningar i institutionsbehandlingen som inte utnyttjas fullt ut för att generera 
ökad social kompetens och livserfarenheter hos de placerade ungdomarna. 
 
Sociala relationer 
Studiens resultat visar att ungdomar som är placerade på HVB i lägre utsträckning 
än jämnåriga umgås med vänner samt har nära vänner. 
Behandlingsinstitutionernas strukturer så som schemalagda aktiviteter, behandling 
och  begränsade  miljö  att  bjuda  ”hem”  vänner  är  några  troliga  förklaringar  till detta 
(Lagerlöf, 2012). Konsekvenserna av detta medför att de institutionsplacerade 
ungdomarna   isoleras   från   det   ”vanliga”   samhället,   vilket   minskar   chanserna   att  
skaffa prosociala vänner utanför behandlingshemmet. Genom att enbart träffa 
andra ungdomar på behandlingshemmet med antisociala beteenden finns en risk 
att ungdomarna utvecklas negativt under institutionsvistelsen. Andreassen (2003, 
s. 136-137) menar att individer i ungdomsgrupper har en stark påverkan av 
varandra, där beteendeproblematik är en riskfaktor som kan påverka 
kamratförhållandena i en grupp. Att ungdomar med beteendeproblematik 
sammanförs på institution och umgås med varandra kan utveckla en negativ 
kamratkultur. Slutligen tyder resultatet på att behandlingsinstitutionerna inte 
tillgodoser ungdomarnas behov av att upprätta samt upprätthålla prosociala 
relationer utanför institutionen. Det får även betraktas som att sociala relationer är 
en separat del av institutionskonceptet som inte integreras i  ”behandlings  tänket”.   
 
Enligt föreliggande studies resultat är placeringstiden på institution uppdelad i tre 
huvudsakliga verksamheter: fritid, skola och behandling (se figur 2). 
Ungdomarnas fritid kan delas in i ytterligare tre kategorier: vänner, aktiviteter och 
hushållsarbete. Fritiden innehåller viktiga komponenter där sociala färdigheter 
kan läras in samt att relationer och interaktion med andra är naturliga inslag. 
Vidare är skolan en viktig verksamhet där ungdomarna får tillfälle att utbilda sig 
för att senare kunna skaffa arbete eller studera vidare. Behandlingen innehåller 
flera verkningsfulla komponenter som syftar till att minska problembeteendet 
ifråga och öka social kompetens och motverka återfall i problembeteendet. Dock 
är inte fritid, skola och behandling integrerade med varandra – de är snarare 
separata delar av institutionen. Det huvudsakliga fokuset riktas mot att via 
behandling förbättra beteendeproblematiken samtidigt som övriga faktorer 
hamnar åt sidan. Samtliga verksamhetsdelar innehåller likväl viktiga komponenter 
för den unges utveckling, exempelvis innehåller behandlingen moment där social 
kompetens och interaktion med andra tränas, dessa moment återfinns även i det 
dagliga livet då den unge träffar vänner och deltar i aktiviteter. Skulle de 
ickespecifika   faktorerna   utnyttjas  på   ”rätt”   sätt   och   i   större  utsträckning   väva   in  
effektiva behandlingskomponenter, kan tiden bortsett från behandlingen i större 



 

38 

utsträckning bidra positivt till den unges utveckling – då social kompetens, 
prosociala relationer och utbildning är viktiga bitar i livspusslet. 
 
Figur 2. Specifika och icke specifika komponenter i institutionsbehandling.   

 
 
Behandling av ungdomar som en integrativ ansats 
Tidigare forskning, teorier samt vetenskapliga artiklar i föreliggande studie visar 
att flera olika verksamhetsområden och komponenter är betydande för 
behandlingens utfall och den unges väg tillbaka till samhället. Inom ramarna för 
institutionsbehandling måste dessa verksamma delar och komponenter samverka 
för att uppnå en så optimal effekt som möjligt. Tidigare forskning och teorier bl.a. 
(Greenberger, 1984; Larson, 2006 och Spence, 1973) visar att psykosocial 
mognad, motivation och signalteori är viktiga domäner i en ung människas väg 
mot självständighet. Vidare framstår KBT baserade behandlingsprogram som 
mest verkningsfulla gällande ungdomar med beteendeproblem; specifika 
metodkomponenter i dessa program som lyfts fram som effektiva är exempelvis 
social färdighetsträning, moralträning och känslohantering (De Swart et al., 2012 
och Gundersen & Svartdal, 2006). De faktorer som utöver själva behandlingen 
anses vara centrala under placeringstiden är skola, fritid och vänner (Lagerlöf, 
2012). Dessa delar av behandlingen innehåller vardagliga moment där ungdomen 
kan förvärva viktiga erfarenheter som bidrar till den psykosociala mognaden. I 
följande avsnitt presenteras en modell kring hur behandling av ungdomar kan 
integreras.  
 
I takt med att ungdomar blir äldre förväntas de samtidigt av samhället att ta ett allt 
större eget ansvar för sin livsföring. Mer specifikt vad en ungdom behöver uppnå 
ur ett psykosocialt perspektiv för att bli autonoma samhällsmedborgare är: (1) 
tillräcklig kunskap och färdigheter för att förstå samt delta i samhället, (2) 
tillräcklig utbildningsnivå eller yrkesutbildning för att kunna bli produktiva 
samhällsborgare, (3) erhålla tillräcklig social kompetens för att fungera med andra 
och etablera samt upprätthålla relationer (Steinberg et al., 2004 och Greenberger 
& Sørensen, 1974). För att en ungdom ska vilja förändra sin livssituation krävs 
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det att ungdomen själv är motiverad till en förändring. Grunden till motivation 
och förändring utgår från att ungdomen själv är drivande och utformar sina mål, 
genom att den unge känner att han/hon äger sin egen utveckling växer 
engagemanget och utvecklingen stimuleras. För att guida och ge den struktur 
ungdomar behöver är det viktigt att behandlingspersonalen hjälper ungdomarna 
att komma underfund med vad de vill göra i livet och hur de kan ta sig dit. Vidare 
krävs visat förtroende och entusiasm från behandlaren för att visa att målen är 
genomförbara. Mentorn kan även hjälpa till att reflektera och utarbeta strategier 
som tar den unge mot målet. Mentorn ska även arbeta för att den positiva 
utvecklingen integreras i flera delar av den unges liv, så som skola, fritid och 
relationer (Larson, 2006). För att klara sig själv och samtidigt bidra till samhället 
är arbete en grundläggande förutsättning, vilket samtidigt verkar som en 
skyddsfaktor mot riskbeteenden. Då en ungdom söker arbete bedöms dennes 
egenskaper; exempelvis är utbildning och goda meriter signaler för att en person 
är motiverad, produktiv eller kompetent. Signaler som indikerar på positiva 
attribut hos en individ kan leda till ett arbete – saknas dessa egenskaper är 
personen oftast inte eftertraktad på arbetsmarknaden. För att institutionsplacerade 
ungdomar ska lyckas etablera sig på arbetsmarknaden krävs det att den unges 
attityd, normer och värderingar förändras kring arbete men även att nya 
färdigheter och kunskaper lärs in. Momenten måste kombineras resultatet faller 
inte i god jord om den unge enbart har rätt attityd eller kan utföra ett yrke – båda 
behövs (Latessa, 2012 och Spence, 1973). 
 
I flera länder – även Sverige – har det riktats kritik mot institutionernas låga 
effektivitet att rehabilitera ungdomar med psykosocial problematik. Mot bakgrund 
av detta har flertalet behandlingsmetoder utvärderats och forskning lyfter fram 
kognitiva och beteendeinriktade (KBT) program som mest effektiva. I dessa 
program är motivation, social problemlösning, kognitiv omstrukturering och 
återfallsprevention effektiva grundkomponenter (bl.a. Knorth et al., 2008 och 
Gundersen & Svartdal, 2006). Tiden utöver behandling lämnas åt skola, fritid och 
kamrater. Ungdomar som vistas i institutionsbehandling har generellt sämre 
förutsättningar än jämnåriga ungdomar som bor hemma hos sina föräldrar att 
uppnå goda förhållanden gällande skola, kompisar och fritid (Lagerlöf, 2012). 
Vidare visar svensk institutionsforskning (bl.a. Sonde, 2004 och Lagerlöf, 2012) 
att skolgången och fritidsaktiviteterna innefattar viktiga moment för den unges 
utveckling så som utbildning, färdighetsträning och social kompetens. Dock har 
dessa delmoment inte samma tydliga fokus som behandlingsmetoderna att 
generera en förbättring av ungdomarnas situation. Skola, fritid och att umgås med 
vänner uppfattas som separata delar av behandlingen, men som skulle kunna 
hänga ihop och överlappa varandra mer för att optimera behandlingsresultatet. Det 
är viktigt att en helhetssyn kring den unge existerar, som ser till hela den unges 
kontext. Behandlingen och övriga moment måste samverka och integreras för att 
kunna förändra ungdomars beteende och livssituation (Burt, 2002). 
 
För att kunna se behandling integrativt visar tidigare forskning, teorier och 
litteraturöversikt i föreliggande studie att det är viktigt att behandlingen är 
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utformad efter evidensbaserade metoder där det finns konkreta belägg för att 
metoderna bidrar till ett positivt utfall av behandlingen. Men själva behandlingen 
upptar inte all den tid som ungdomar spenderar på institution – därför skulle 
verkningsfulla komponenter från behandlingsmetoderna även kunna impliceras i 
de dagliga strukturerna som redan finns på institutionen exempelvis skola, 
hushållssysslor och fritidsaktiviteter. Genom att samtliga delar av institutionen 
samverkar kan placeringstiden på institution optimeras och göras så gynnsam som 
möjligt för ungdomarnas utveckling. Ett praktiskt exempel kan vara att då den 
specifika behandlingen bygger på social färdighetsträning, moralträning och 
förändring av tankemönster ska dessa komponenter även integreras i andra 
aktiviteter som planeras på institutionen. Utöver evidensbaserade 
behandlingsmetoder och verksamma specifika metodkomponenter är motivation 
en viktig grund i förändringsarbetet med ungdomar. Det är viktigt att personalen 
finns med och vägleder ungdomarna till att hitta sina egna mål och drömmar i 
livet. Då den unge har klart för sig vad de vill, ska även dessa mål inkorporeras i 
utformningen av skola och övrig tid. Att den unge får utföra aktiviteter i skolan 
samt på fritiden som är kopplade till hans/hennes egna mål kan bidra till en 
positiv drivkraft som skapar mening och målmedvetenhet.  
 
De vardagliga aktiviteterna på institution innehåller många viktiga områden för 
den psykosociala utvecklingen. Skolan är en av de allra viktigaste då en tillräcklig 
utbildningsnivå krävs för att skaffa ett arbete eller studera vidare. 
Behandlingspersonal, skolpersonal och den unge måste samverka med varandra 
för att hitta en väg för den unge mot en tillräcklig utbildningskompetens. Även i 
detta fall måste den unges motivation ligga till grund för utformningen av 
skolgången. Vill ungdomen så småningom bli kock ska läroplanen styras mot det 
målet. För att även utnyttja tiden utanför skolverksamheten och driva aktiviteterna 
mot den unges målsättning kan exempelvis hushållsysslorna som bedrivs 
sammankopplas med den unges målbild. Vill den unge arbeta som kock är det 
rimligt att behandlingspersonalen tillsammans med den unge utarbetar en plan 
med tydligt syfte och målsättning för dessa aktiviteter som är kopplat till 
kockyrket.  
 
Något som även är viktigt för den psykosociala mognaden är att förstå hur 
samhället fungerar samt att kunna hantera relationer och situationer med andra 
människor. Då ungdomar på institution i regel har färre vänner och deltar mindre i 
organiserade aktiviteter utanför institutionen är det högst relevant att 
fritidsaktiviteterna som planeras av behandlingspersonalen innehåller delar där 
den unge får erfara hur samhället fungerar, inhämta rådande samhällsnormer och 
värderingar och vistas i prosociala miljöer utanför institutionen. Om ungdomarna 
inte får lära sig att interagera i samhället under behandlingstiden är det föga 
trovärt att de skulle klara av det då vården upphör. Vidare är det viktigt att 
ungdomarna stöttas till att delta i aktiviteter utanför institutionen, så som idrott, 
teater, scoutgrupp etc. Genom att ungdomarna får bygga upp ett prosocialt 
kontaktnät med andra ungdomar och vuxna ökar chanserna för en lyckad återgång 
till samhället. Genom att integrera behandling, skola och fritid under 
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behandlingstiden stärks ungdomarna på flera olika plan, och den dagen de ska 
återgå till samhället och stå på egna ben så har de förhoppningsvis en utbildning, 
ett prosocialt kontaktnät och den kompetensen som krävs för att socialiseras in i 
samhället. 
 
Studiens begränsningar och styrkor  
Föreliggande studie har begränsningar som främst kan kopplas samman med 
sökningen av material till litteraturöversikten. Begränsad skrivtid har legat till 
grund för att endast tre databaser använts, för att ge en mer överskådlig bild hade 
fler databaser samt fler studier kunnat inkluderas. Vidare är den inkluderade 
forskningen främst från Europa och USA vilket enbart speglar västvärlden, 
eventuellt kan det finnas forskning från andra delar av världen som påvisar andra 
resultat gällande institutionsbehandlade ungdomar med psykosocial problematik. 
Även flera KBT baserade behandlingsmetoder hade kunnat granskas för att finna 
fler komponenter och på så vis bli mer heltäckande. Ytterligare en brist med 
arbetet är att resultatet till stora delar består av metaanalyser, konsekvensen blir 
att få primärstudier inkluderats till litteraturöversikten. Eventuellt hade fler 
primärstudier underlättat sökandet av verkningsfulla komponenter i 
behandlingsprogrammen samt givit en ökad förståelse för hur och varför dessa 
komponenter är effektiva. Metaanalyserna är även begränsade till att enbart 
inkludera redan utvärderade studier. Behandlingsprogram som inte utvärderats 
men som ändå kan vara verkningsfulla riskerar att obemärkt sållas bort. Är det 
bara ett fåtal program som utvärderas är det heller inte konstigt att något av dessa 
framstår som mest effektivt.  
 
Föreliggande studies metod – integrativ litteraturöversikt – är däremot en styrka 
då en bred kunskapsbas har legat till grund för inhämtandet av material och 
kunnat återspegla de institutionsplacerade ungdomarnas situation på flera olika 
plan. Ytterligare en styrka i föreliggande studie är att syftena och 
frågeställningarna är noggrant utformade samt att tydliga inklusion- samt 
exklusionskriterier skapats. Då forskningsfältet inom socialt arbete är extremt 
stort hjälper syftet, frågeställningarna och urvalskriterierna att urskilja relevanta 
studier samt avgränsa forskningsområdet. Genom att tydligt inringa 
forskningsområdet och kvalitetsgranska relevanta titlar har adekvata studier 
kunnat inkluderas för att besvara föreliggande studies syfte och frågeställningar. 
Även en tydlig redogörelse kring etiska ställningstaganden och forskar etik vid 
litteraturöversikter presenteras, vilket kan ses som ett tecken på föreliggande 
studies strävan att på ett korrekt och akademiskt tillvägagångssätt utforma 
uppsatsen.  
 
Slutsatser och förslag till vidare forskning 
Flera slutsatser finns att dra av denna litteraturöversikt. Den första slutsatsen är att 
ungdomar med beteendeproblematik går att behandla och att vissa 
behandlingsmodeller är mer effektiva än andra. Det finns dock ingen universell 
behandlingsmetod som fungerar för alla det är högst individuellt vad som är 
verksamt. Det som av forskning framställs som dominerande och mest effektivt 



 

42 

för denna grupp ungdomar är metoder baserade på kognitiva och 
beteendebaserade faktorer. Den andra slutsatsen utgår från att KBT programmen 
innehåller verkningsfulla komponenter som riktas mot att förändra den unges 
tankesätt och beteende. Att använda program eller kombinera olika program så att 
behandlingen innefattar flera verkningsfulla komponenter kan ge en förbättrad 
effekt kring den unges psykosociala problematik. Den tredje slutsatsen är att 
behandling av problemsymptom upptar institutionernas huvudsakliga fokus vilket 
lämnar skola, fritid och relationskapande åt sidan. Behandlingen i sig är självklart 
viktig, men den övriga tiden innehåller viktiga moment för utvecklandet av den 
psykosociala mognaden, något som krävs för att ungdomen ska bli autonoma då 
han eller hon återgår till samhället. Genom att integrera behandling, motivation, 
utbildning, syftestyrda aktiviteter och verka för prosocialt relationskapande kan 
institutionsbehandlingen av ungdomar bli effektivare än vad den är idag. 
 
Kunskapsläget gällande institutionsbehandling och psykosocial utveckling för 
ungdomar som begår brott, missbrukar eller uppvisar ett antisocialt beteende är 
långt ifrån fullbordad. Av forskningen framgår vad som är effektivt, men 
kunskapen är relativt outvecklad gällande att förklara hur, för vem och under vilka 
omständigheter en intervention är effektiv. Program med multimodala 
komponenter lyfts fram som mer effektiva, dock är forskningen begränsad och det 
saknas i stor utsträckning studier som undersöker vilka komponenter som är 
effektiva/ineffektiva att kombinera. Kunskapsläget är även begränsat och 
outvecklat kring hur behandling, skola och fritid kan integreras till en helhet och 
främja psykosocial mognad under institutionsplaceringen hos den unge. Slutligen 
är institutionsforskningen till övervägande del utformad kring en amerikansk 
kontext, det är viktigt att fler utvärderingar av svenska behandlingsprogram 
utförs. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Bedömningsmall för kvantitativa studier, (Forsberg & Wengström, 
2013). 
 
Syfte med studien 
Vad är syftet med studien? 
Beskrivs syfte och frågeställningar tydligt? Ja �   Nej �    
 
Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusion/exklusionskriterierna? 
Vilken urvalsmetod användes? Anges ej � 
Är undersökningsgruppen representativ? Ja �   Nej �    
Vart och när gjordes undersökningen? 
Gavs någon intervention samt hur ofta? Ja �   Nej �    
 
Mätmetoder 
Vilken mätmetod användes? Anges ej � 
Diskuteras mätmetodens validitet och reliabilitet? Ja �   Nej �    
 
Analys 
Fanns bortfall och kan det accepteras? Ja �   Nej �    
Var den statistiska analysen lämplig? Ja �   Nej �    
Vilka var huvudresultaten och vilka slutsatser dras? 
 
Värdering 
Kan resultatet generaliseras? Ja �   Nej �    
Fanns signifikanta skillnader? Ja �   Nej �    
Har resultatet relevans? Ja �   Nej �    
 
Ska artikeln inkluderas? Ja �   Nej �    
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Bilaga 2. Bedömningsmall för kvalitativa studier, (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Studiens syfte 
Vad är studiens syfte? 
Vilken metod har använts? 
Är designen relevant för att besvara frågeställningen? Ja �   Nej �    
 
Undersökningsgrupp 
Beskrivning av undersökningsgruppen och vart/hur undersökningen genomfördes 
(Ålder, kön, land etc). 
Vilken urvalsmetod användes? Anges ej � 
Är undersökningsgruppen lämplig? Ja �   Nej �    
 
Metod för datainsamling 
Hur har data samlats in? 
Beskrivs processen tydligt? Ja �   Nej �    
Är data systematiskt insamlad? Ja �   Nej �    
 
Dataanalys 
Hur är begrepp, teman, kategorier utvecklade och tolkade? 
Diskuteras analys och tolkning av resultat? Ja �   Nej �    
Är resultaten trovärdiga? Ja �   Nej � 
Är resultaten pålitliga? Ja �   Nej � 
Redovisas andra teorier och forskning som kan bekräfta tolkningarna? Ja �   Nej 
� 
 
Utvärdering 
Hänger forskningsfråga och resultat ihop? Ja �   Nej �    
Har resultatet relevans? Ja �   Nej �    
Finns metodologiska brister i studien? Ja �   Nej �    
Finns det risk för bias i studien? Ja �   Nej �    
 
Ska artikeln inkluderas? Ja �   Nej �    
 
 


