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SAMMANFATTNING 

 

Ungdomar som placeras på institution har oftast en svår psykosocial problematik som kan 

vara ett resultat av olika riskfaktorer och problemområden. För att institutionsvården ska 

kunna skapa förutsättningar för en positiv och varaktig behandlingsutveckling är det av vikt 

att institutionerna kartlägger ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer samt utformar ett 

behandlingsinnehåll som riktar in sig mot kartlagda risk- och skyddsfaktorer. I föreliggande 

studie har syftet varit att undersöka på vilket sätt tre utvalda institutioner kartlägger 

ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer samt hur denna kartläggning kommer till uttryck i 

ungdomarnas behandlingsinnehåll för att gynna en positiv behandlingsutveckling. Vidare var 

syftet att undersöka hur behandlingsprogrammen och aktiviteterna tillämpas i praktiken samt 

vilka hinder och möjligheter som kan identifieras i arbetet med ungdomarna. Studien grundar 

sig dels på en kvantitativ metodansats bestående av en enkätundersökning, dels en kvalitativ 

metodansats bestående av utvalda projektmöten samt CPAI-intervjuer. Studiens resultat 

påvisar att kartläggningen av ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer är bristfällig i vissa 

avseenden, såsom användandet av evidensbaserade mätinstrument. Institutionerna har över 

lag ett stort utbud av pro-sociala aktiviteter samt ett visst utbud av manualbaserade metoder, 

dock är inte alltid aktiviteterna, metoderna samt det övergripande behandlingsinnehållet 

individanpassade efter kartlagda och relevanta risk- och skyddsfaktorer. Sammantaget visar 

resultatet att det finns hinder inom respektive institution som kan bidra till att 

institutionsvården blir riskfylld för ungdomarna då det kan medföra att ungdomen fortsätter 

sitt normbrytande beteende efter institutionsplaceringen. För att få till stånd en god 

institutionsvård behöver institutionerna genomsyras av grundläggande behandlingsprinciper 

som främjar ungdomens psykosociala utveckling och minskar risken för återfall i 

normbrytande beteende. 

 

Nyckelord: Institutionsvård, ungdomar, risk- och skyddsfaktorer, pro-sociala aktiviteter, 

manualbaserade metoder, behandlingsprinciper, psykosocial mognad, motivation. 
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ABSTRACT 

 

Juveniles who are placed in institutions often have difficult psychosocial problems that can be 

a consequence of different risk factors and problem areas. In order for the institutional care to 

be able to create opportunities for a positive and durable treatment development, it is 

important that the institutions map out the juveniles’ risk and protective factors and also work 

out a treatment content that focuses on the identified risk and protective factors. In the present 

study, the aim has been to investigate in which way three selected institutions map out the 

juveniles’ risk and protective factors, as well as how this mapping is manifested in the 

juveniles’ treatment content in order to support a positive treatment development. Further, the 

aim was to investigate how the treatment programs and activities are put into practice, as well 

as what obstacles and opportunities that can be identified in the work with the juveniles. The 

study is based on a quantitative method made up of a survey, as well as a qualitative method 

made up of selected project meetings as well as CPAI interviews. The results of the study 

show that the mapping of the juveniles’ risk and protective factors is defective in some 

respects, such as the use of evidence-based measuring instruments. On the whole, the 

institutions have a large selection of pro-social activities, as well as some manual-based 

methods. However, the activities, methods and the overall treatment content are not always 

adapted to the individual according to identified and relevant risk and protective factors. Put 

together, the results show that there are obstacles within the respective institution that can 

contribute to a hazardous institutional care for the juveniles, because it can lead to the juvenile 

continuing their norm-breaking behaviour after being placed in an institution. In order to 

achieve a good institutional care, the institutions need to be permeated with fundamental 

treatment principles that support the juvenile’s psychosocial development and reduces the risk 

for a relapse into norm-breaking behaviour. 

 

Keywords: Institutional care, juveniles, risk and protective factors, prosocial activities, 

manual-based methods, treatment principles, psychosocial maturity, motivation.  
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INLEDNING 

Majoriteten av de ungdomar som placeras på institution har en svår psykosocial problematik. 

Denna problematik kan vara ett resultat av olika riskfaktorer, främst på individ- och 

gruppnivå. Dessa faktorer kan exempelvis vara ungdomens familjeförhållanden (t.ex. 

omsorgssvikt, bristfälliga föräldra-barnrelationer, föräldrakonflikter), skolproblematik (t.ex. 

skolk och dåliga skolprestationer), kamratrelationer (vänner med antisociala 

beteendeproblem), vilket gör dessa ungdomar till en svårbehandlad grupp då de varit 

exponerade för flera olika problemområden (Andreassen, 2003). Dessa problemområden kan 

leda till att ungdomen utvecklar allvarliga beteendestörningar, normbrytande beteende och 

missbruk, där institutionsplacering traditionellt sett varit den vanligaste åtgärden för den här 

gruppen av ungdomar (Andreassen, 2003). Institutionsplaceringen har som syfte att bryta och 

förändra en negativ livsstil hos ungdomen (Statens institutionsstyrelse [SiS], 2014). Dock 

visar forskning att institutionsplacering inte alltid leder till en positiv förändring för 

ungdomen, utan kan till och med omvänt leda till att ungdomen får försämrade 

utvecklingsmöjligheter (se Quisenberry & Foltz, 2013; Ståhlberg, Anckarsäter & Nilsson, 

2010; Von Greiff, 2006). För att kunna skapa förutsättningar för en positiv och varaktig 

behandlingsutveckling är det av yttersta vikt att syftet och målet med institutionsplaceringen 

är kopplad till ungdomens problemområden (Andershed & Andershed, 2010). Kartläggningen 

och efterföljande behandlingsinsatser för ungdomar som vistas på institution behöver därför 

rikta sig mot ungdomens behov samt risk- och skyddsfaktorer för att på så vis få till stånd en 

positiv behandlingsutveckling som är bestående över tid. 

 

En individ som omgärdas av olika riskfaktorer (egenskaper hos individen, händelser eller 

processer) riskerar att utveckla ett normbrytande beteende (beteenden som bryter mot rådande 

regler och normer) (Andershed & Andershed, 2010; 2005). Kartläggningen av ungdomars 

risk- och skyddsfaktorer syftar därför till att identifiera olika faktorer som påverkar 

sannolikheten för att ungdomen ska fortsätta sitt normbrytande beteende efter 

institutionsvistelsen (Andershed & Andershed, 2010; Latessa, Cullen & Gendreau, 2002). För 

att kunna säkerställa att kartläggningen är objektiv och tillförlitlig är det viktigt att vara 

strukturerad och använda sig av tillförlitliga mätinstrument (Andershed & Andershed, 2005; 

Latessa et al., 2002). Genom att kartlägga och identifiera riskfaktorer hos individen kan 

förebyggande och individanpassade insatser sättas in i ett tidigt stadie för att få till stånd en 

positiv behandlingsutveckling (se Quisenberry & Foltz, 2013; Egelund & Jakobsen, 2009; 

Franzén, Vinnerljung & Hjern, 2008; Jungerstam, Nyman-Kurkiala, Ström & Lindholm, 

2007). Quisenberry och Foltz (2013) menar även att negativa barndomsupplevelser kan 

påverka ungdomens motivation till förändring vilket kan försvåra en positiv utveckling. Det är 

därför viktigt att skapa förståelse för ungdomens motståndskraft samt att motivera ungdomen 

till förändring för att på så sätt främja ungdomens utveckling och därmed nå effektivare 

individanpassade behandlingsinsatser (Quisenberry & Foltz, 2013; Larson, 2006). En annan 

utmaning gällande ungdomens utveckling av ett normbrytande beteende och kartläggningen 

av densamma är att det inte går att säkerställa vilka kombinationer av riskfaktorer som 

påverkar ungdomen (Andershed & Andershed, 2010). Dock kan en ökning av, eller antalet, 

riskfaktorer påverkar ungdomens utveckling i större utsträckning än allvarsgraden hos enstaka 

riskfaktorer (Stattin & Andershed, 2002). Det är därför av stor vikt att behandlingsinsatserna 

riktar in sig mot ungdomens övergripande behov genom att fokusera på riskfaktorerna inom 

alla problemområden (såsom individ, familj, vänner, skola, närmiljö) (Andershed & 

Andershed, 2010; Andreassen, 2003). 



 

2 

 

Forskning visar även att behandlingsinnehållet, miljö, struktur, omgivning och andra 

förhållanden kan ha betydelse för behandlingsutfallet. Den främsta förklaringen till detta är 

skillnader i behandlingsupplägget (Garrett, 1985 och Lipsi 1992, ref. i Andreassen, 2003, s. 

179). För att behandlingsupplägget ska kunna främja ungdomens utveckling visar forskning 

att institutionsplaceringen behöver genomsyras av olika behandlingsprinciper. Dessa principer 

ska skapa förutsättningar för att institutionsvården utförs med kvalitet och effektivitet, som 

exempelvis hanteringen av risk- och skyddsfaktorer, utformningen av behandlingsinnehållet 

och hur behandlingsinnehållet yttrar sig i praktiken (se Latessa et al., 2002; Gendreau & 

Andrews, 1994). Utmaningen med dessa principer är bland annat att kartläggningen av 

ungdomens riskfaktorer och behov ofta hanteras på ett felaktigt sätt eller uteblir helt i 

behandlingen. De mätinstrument som används för att identifiera riskfaktorer kan även i vissa 

fall vara missvisande vilket leder till att behandlingsinnehållet inte fokuserar på individens 

primära riskfaktorer utan istället på individens statiska riskfaktorer, som inte går att förändra. 

I de fall där en kartläggning har gjorts och där information har framkommit om ungdomens 

riskfaktorer, har det i vissa fall visat sig att personalen inte använt denna information i det 

praktiska behandlingsinnehållet. Detta leder till att institutionen tillhandahåller ett 

rutinmässigt behandlingsinnehåll som inte är individanpassat, varvid kartläggningen inte 

nyttjas då informationen egentligen inte tas tillvara systematiskt (Latessa et al., 2002). Enligt 

Latessa et al. (2002) ska behandlingsupplägget även innehålla vetenskapligt förankrade teorier 

och metoder, såsom beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) eller social inlärningsteori 

som riktar in sig mot och behandlar kriminogena behov (faktorer som förutspår återfall i 

normbrytande beteende). Trots detta är det många institutioner som använder sig av metoder 

och modeller som inte är vetenskapligt förankrade och där behandlingsupplägget i vissa fall 

har visat sig vara direkt ineffektivt (Latessa et al., 2002). För att motverka denna typ av 

problematik som kan riskera att ungdomens behandlingsutveckling uteblir behöver 

institutionernas organisation ha tydliga och vetenskapligt förankrade direktiv gällande 

behandlingsupplägget (Latessa et al., 2002). 

Problembeskrivning 
Ungdomar som blir placerade på institution är en svårbehandlad grupp, då majoriteten av 

ungdomarna har en svår psykosocial problematik, som kräver omfattande behandlingsinsatser 

inom flera olika problemområden (se SiS, 2014; Andreassen, 2003). Institutionsplaceringen 

har ofta liten eller ingen positiv behandlingseffekt, vilket bland annat kan bero på att 

uppdraget som institutionerna har är svårhanterligt och omfattande (Andreassen, 2003). För 

att en institutionsplacering ska kunna bidra till en positiv behandlingseffekt för ungdomen 

behöver behandlingsupplägget inte bara innehålla evidensbaserade metoder utan också vara 

strukturerat och organiserat. Detta kan nås genom att institutionen genomsyras av 

grundläggande behandlingsprinciper (se Latessa et al., 2002; Gendreau & Andrews, 1994) 

som skapar förutsättningar för en verkningsfull och effektiv institutionsvård. En viktig 

behandlingsprincip inom institutionsvården är kartläggningen av ungdomarnas risk- och 

skyddsfaktorer då en sådan kartläggning ligger till grund för utformningen av ett strukturerat 

och meningsfullt behandlingsinnehåll. Flertalet studier belyser vikten av en korrekt 

kartläggning och identifiering av ungdomars risk- och skyddsfaktorer för att på så sätt 

individanpassa insatserna och skapa förutsättningar för en positiv behandlingsutveckling (se 

exempelvis Egelund & Jakobsen, 2009; Jungerstam et al., 2007; Franzén et al., 2008; 

Quisenberry & Foltz, 2013). Annan forskning belyser även att institutionernas kartläggning av 

ungdomars risk- och skyddsfaktorer har flera brister såsom exempelvis att ungdomens 

riskfaktorer och behov ofta hanteras på ett felaktigt sätt eller uteblir i det praktiska 

behandlingsinnehållet (Latessa et al., 2002). Dock är det sparsamt med forskning som studerat 

det faktiska arbetet inom institutioner gällande kartläggningen och hanteringen av ungdomars 
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risk- och skyddsfaktorer och hur det kommer till uttryck i verkligheten. Av denna anledning 

är det av vikt att undersöka hur de utvalda institutionerna arbetar med att hantera 

ungdomarnas riskfaktorer och behov, samt hur detta kommer till uttryck i det praktiska 

arbetet, för att ungdomarna ska nå långsiktiga och varaktiga förändringar. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att, utifrån sekundärdata, undersöka på vilket sätt tre utvalda 

institutioner kartlägger ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer samt hur denna kartläggning 

kommer till uttryck i ungdomarnas behandlingsinnehåll för att gynna en positiv 

behandlingsutveckling. Studien syftar även till att undersöka hur behandlingsprogrammen och 

aktiviteterna tillämpas i praktiken samt vilka hinder och möjligheter som kan identifieras i 

arbetet med ungdomarna. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 

 Hur kartlägger institutionerna ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer? 

 

 Påverkar denna kartläggning både det specifika behandlingsinnehållet och hur 

behandlingsinnehållet är utformat? 

 

 Vilka typer av behandlingsprogram (specifika manualbaserade metoder) och övriga 

aktiviteter (skola, fritid, arbetsträning) erbjuds på de olika institutionerna – och finns 

en genomgripande strategi att placeringen och den totala mängden aktiviteter ska 

adressera de identifierade risk- och skyddsfaktorerna?  

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter tillsammans med nationell 

och internationell forskning. Begreppen som behandlas i studien är först grundläggande 

behandlingsprinciper, där fokus i denna studie främst kommer att riktas mot hanteringen av 

ungdomens riskfaktorer och behov, utformandet av behandlingsinnehåll 

(programkaraktäristiska) samt behandlingsinnehåll i praktiken. Därefter redogörs för risk-, 

behov- och mottaglighetsprinciperna följt av psykosocial mognad och psykosocial utveckling 

och mognad inom institutionsmiljö. 

Grundläggande behandlingsprinciper 
För att en institutionsplacering och den övergripande behandlingsinsatsen ska kunna främja 

ungdomens utveckling och vara verkningsfull visar forskning (se exempelvis Gendreau & 

Andrews, 1994; Latessa et al., 2002) att behandlingsupplägget behöver genomsyras av 

grundläggande behandlingsprinciper. Gendreau och Andrews (1994) utgår ifrån följande 

grundläggande behandlingsprinciper; 1) organisationens kultur och struktur, 2) 

implementeringen av program, 3) ledningsstrategier och ledarskaps- och personalkompetens, 

4) hantering av ungdomens riskfaktorer och behov, 5) utformandet av ett behandlingsinnehåll 

med fokus på möjliga förändringsfaktorer (programkaraktär), 6) behandlingsinnehållets olika 

delar i praktiken, 7) samarbete med andra parter/myndigheter samt 8) utvärdering av 

behandlingsprocessen. Dessa principer är av stor betydelse för att en institution ska kunna 

tillhandahålla en effektiv och kvalitetssäkrad institutionsplacering för ungdomar. Principerna 

bör även ses utifrån ett helhetsperspektiv där varje enskild del fyller ett syfte men där kedjan 

av principer bör fungera på ett tillfredsställande sätt för att säkerställa en effektiv 

institutionsvård. Forskning (se Latessa et al., 2002) visar att institutioner vars 

behandlingsupplägg inte tar dessa grundläggande principer i beaktande riskerar att få ett litet 



 

4 

 

eller inget positivt behandlingsutfall i sin verksamhet och kan även i vissa fall öka 

sannolikheten för återfall hos ungdomen. 

 

Organisationens kultur och struktur bör vara styrd av väldefinierade mål som genomsyrar 

organisationens alla delar. Det bör även finnas ett tillfredsställande organisationsklimat inom 

både ledning och personalgrupp samt grupperna emellan. För att effektivt motverka problem 

som kan uppstå inom en organisation ska organisationens kultur och struktur dels följa etiska 

principer men även ha fortlöpande utbildning för personalen samt fortlöpande utvärdering av 

verksamheten (Latessa et al., 2002). Programimplementeringen bygger på att program och 

behandlingsinnehåll som implementeras på institutionen ska vara baserade på vetenskapligt 

förankrade teorier som belyser de behov vilket ungdomar som blir placerade på institution kan 

inneha. Programimplementeringen bör samtidigt överensstämma med organisationen 

värdegrund och praxis, men även med utomstående intressenters (exempelvis socialtjänstens) 

värdegrund och praxis. En god programimplementering kräver även att personalens 

yrkeskompetens upprätthålls eller förbättras. Ledningsstrategier och ledarskaps- och 

personalkompetens innebär bland annat att all personal inom organisationen har erfarenhet av 

arbete inom institutionsvård och att de har ett professionellt förhållningssätt i sitt arbete. 

Personalen ska även inneha en värdegrund och ett förhållningssätt som speglar 

organisationens värdegrund och förhållningssätt. Vidare ska personalen ha en god terapeutisk 

förmåga i arbetet med ungdomar samt en tilltro till institutionsvården (Latessa et al., 2002). 

Forskning visar att en stark och funktionell personalgrupp behöver en gemensam syn på 

behandlingen och på helheten samt gemensamma normer och värderingar. Personalgruppens 

samstämmighet gällande hur behandling ska levereras är således betydande för att uppnå ett 

positivt behandlingsresultat (Ahonen & Degner, 2013). Kartläggningen och hanteringen av 

ungdomars riskfaktorer och behov innebär bland annat att organisationen ska ha strukturerade 

kartläggningar av de riskfaktorer som ungdomen har samt av de behov som behöver 

tillfredsställas under institutionsplaceringen. Behandlingsinnehållets fokus på möjliga 

förändringsfaktorer bygger på att behandlingen som introduceras för ungdomen ska matcha 

de kartlagda riskfaktorer och behov som ungdomen har (Latessa et al., 2002). 

Behandlingsinnehållets olika delar i praktiken tar bland annat upp personalens 

tillvägagångssätt i behandlingen samt vilka komponenter som bör finnas med för att få en 

effektiv progression i ungdomens behandlingsutveckling. Organisationens samarbete med 

andra parter innebär bland annat att det ska finnas en aktiv kontakt med andra instanser 

(exempelvis skola, arbetsförmedling, psykiatri) som bidrar till att främja klientens utveckling. 

Den sista grundläggande behandlingsprincipen är organisationens utvärdering av 

behandlingsprocessen. Denna princip belyser vikten av ett internt system som, med hjälp av 

kvalitetsgranskade instrument, regelbundet och standardiserat utvärderar exempelvis 

behandlingsinnehållets utfall samt förändringar av riskfaktorer och behov hos ungdomen 

(Latessa et al., 2002). 

 

Kartläggningen och hanteringen av ungdomars risk- och skyddsfaktorer är av stor betydelse i 

behandlingsupplägget då detta syftar till att identifiera olika riskfaktorer som påverkar 

sannolikheten för att ungdomen ska fortsätta sitt normbrytande beteende (Andershed & 

Andershed, 2010; Latessa et al., 2002). Riskfaktorer i detta sammanhang är egenskaper (hos 

individen), händelser eller olika processer som ökar risken för att en individ ska utveckla ett 

normbrytande beteende. Riskfaktorer kan delas in i distala och proximala riskfaktorer 

(Andershed & Andershed, 2005). Distala (identifierade) riskfaktorer har en indirekt inverkan 

på ungdomens utveckling av normbrytande beteende (såsom föräldrars utbildningsnivå, 

ekonomi).  Proximala riskfaktorer har istället ett direkt samband med det normbrytande 

beteendet (såsom impulsivitet, aggressivitet, överaktivitet). Vid behandling bör fokus vara på 
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de proximala riskfaktorerna då de faktorerna går att påverka för att nå förändring i ungdomens 

beteende. Riskfaktorer kan även delas in i dynamiska och statiska riskfaktorer. Dynamiska 

riskfaktorer är möjliga att förändra (såsom graden av impulsivitet, uppfostringsmetod) medan 

statiska riskfaktorer inte är förändringsbara (såsom debutålder i normbrytande beteende). 

Fokus vid behandling bör vara på de dynamiska förändringsbara faktorerna (Andershed & 

Andershed, 2005). I val av behandling bör det även göras en åtskillnad på initierande 

riskfaktorer samt upprätthållande riskfaktorer (Andershed & Andershed, 2005). Ett allvarligt 

normbrytande beteende i ung ålder kan öka riskerna för att beteendet i sig stabiliseras och 

normaliseras och fortsätter över tid in i vuxenlivet (Andershed & Andershed, 2010). Denna 

process påverkas oftast av andra typer av riskfaktorer än de riskfaktorer som direkt eller 

indirekt påverkar ungdomen i den grad att ett normbrytande beteende utvecklas, det vill säga 

initierande riskfaktorer. Ett normbrytande beteende som stabiliserats över tid påverkas istället 

av upprätthållande riskfaktorer som är en konsekvens av ungdomens initierande riskfaktorer. 

En ungdom som påverkas av riskfaktorn aggressivitet (initierande riskfaktor) utvecklar ett 

normbrytande beteende som gör att denne börjar umgås med andra ungdomar med 

normbrytande beteende (upprätthållande riskfaktor). I detta fall är det kamratgruppen som 

stabiliserar ungdomens normbrytande beteende, och inte nödvändigtvis den initierande 

riskfaktorn aggressivitet (Andershed & Andershed, 2005). Individer som utvecklar ett 

normbrytande beteende i ung ålder löper därför stor risk att i vuxen ålder utveckla ett 

kriminellt beteende, missbruk samt psykisk och fysisk ohälsa som kan bidra till sociala 

anpassningsproblem. För att hindra eller minska riskerna för att ett normbrytande beteende 

utvecklas hos en ungdom krävs skyddsfaktorer (positiva egenskaper, händelser och processer) 

som kan skapa förutsättningar för förändring och en positiv utveckling (Andershed & 

Andershed, 2010). För att säkerställa kartläggningens kvalitet ska kartläggningen genomföras 

med hjälp av adekvata mätinstrument som kan identifiera de faktorer och behov som 

insatserna bör riktas mot och som är mest akuta att åtgärda. Hänsyn ska tas till de skillnader 

som finns hos olika individer för att på så vis tillhandahålla relevanta insatser utifrån varje 

individs behov. Kartläggningen och hanteringen av ungdomens risk- och skyddsfaktorer ska 

även utvärderas fortlöpande för att på så vis undersöka hur behandlingsinsatsen fungerar 

(Latessa et al., 2002). Bedömning och kartläggning av ungdomars risk- och skyddsfaktorer är 

således av yttersta vikt då de skapar utrymme för individanpassade insatser som tar hänsyn till 

och riktar in sig mot ungdomens mest grundläggande behov (Andershed & Andershed, 2010). 

 

Utformandet av ett behandlingsinnehåll med fokus på möjliga förändringsfaktorer 

(programkaraktär) är kopplad till genomförd kartläggning som identifierar relevanta och 

betydelsefulla riskfaktorer och behov hos ungdomen. Denna princip belyser vikten av ett 

behandlingsinnehåll som fokuserar på att behandla dynamiska riskfaktorer och kriminogena 

behov hos ungdomen och på så vis minska sannolikheten för återfall i normbrytande 

beteende. Behandlingen ska även innehålla evidensbaserade metoder som beteendeterapi, 

social inlärning eller kognitiv beteendeterapi och rikta in sig mot ungdomar som identifierats 

löpa hög risk för återfall (Latessa et al., 2002). Studier pekar på att institutioner som utgår från 

en manual- och evidensbaserad behandlingsmetod har bäst utfall och är därmed mest lämplig 

att använda för att uppnå ett effektivt behandlingsresultat (se De Swart, Van den Broek, 

Stams, Asscher, Van der Laan, Holsbrink-Engels & Van der Helm, 2012). 

 

Behandlingsinnehållets olika delar i praktiken syftar till att belysa personalens 

tillvägagångssätt och förhållningssätt i mötet med ungdomar på institution. Personalens 

tillvägagångssätt och förhållningsätt ska genomsyras av professionalism, engagemang, 

effektiv förstärkning vid positiva händelser och stoppandet av glorifiering av en negativ 

livsstil (exempelvis kriminalitet och droger) bland ungdomarna. Forskning (se Henriksen, 
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Degner & Oscarsson, 2008) visar att personalen, och då i synnerhet ungdomarnas 

kontaktpersoner, har en viktig roll i den potentiella beteendeförändringen. Vidare 

framkommer att ett positivt engagemang från kontaktpersonens sida kan skapa större 

utrymme för förändring och motivera ungdomarna till detsamma. Ahonen och Degners 

(2012a) studie pekar även ut personalens betydelse av att övervaka och förhindra negativ 

kamratsmitta för att åstadkomma en positiv behandlingseffekt för ungdomen. Utöver 

personalens tillvägagångssätt och förhållningssätt ska behandlingen bestå av metoder och 

innehåll som är problemlösningsfokuserade, strukturerade, motiverande, kompetenshöjande 

samt relationsfrämjande (Latessa et al., 2002). För att ge en positiv effekt menar Latessa 

(2012) att behandlingen även ska innehålla olika moment som uteslutande riktar sig mot 

ungdomens alla riskfaktorer och kriminogena behov. Ett behandlingsinnehåll med olika 

komponenter som även ger ungdomen egna strategier till att åtgärda sina egna 

problemområden (genom ovanstående metoder) ökar dessutom sannolikheten för en positiv 

behandlingsutveckling och minskar risken för återfall i normbrytande beteende. 

Risk-, behov- och mottaglighetsprinciperna 
Bedömning och kartläggning av ungdomars risk- och skyddsfaktorer utifrån risk-, behov- och 

mottaglighetsprinciperna (RBM) (eng. Risk-, Need- Responsivity Model, [RNR]) kan enligt 

forskning minska riskerna för återfall i normbrytande beteende (se Andrews, Bonta & 

Wormith, 2011; Dowden, Antonowicz & Andrews, 2003). RBM-modellen utvecklades 1990 

av Andrews, Bonta och Hoge och är en teoretisk modell som utgår ifrån psykologiska teorier. 

Modellen grundas på kunskap från forskning om behandling av kriminella och fokuserar på 

de psykologiska mekanismerna bakom ett kriminellt beteende (se Bonta & Andrews, 2007). 

Genom att ta hänsyn till dessa mekanismer menar forskarna att människors attityder, 

värderingar och beteenden kan förändras genom att varje individs risknivå, behov och 

inlärningsstil uppmärksammas. I en metaanalys av Dowden et al. (2003) gällande 

institutionsvård för ungdomar framkommer att behandlingsprogram som efterföljer RBM har 

bättre utfall och minskad återfallsrisk än behandlingsprogram som inte efterföljer principerna. 

Med utgångspunkt i strukturerade risk- och behovsbedömningar utifrån RBM-principerna kan 

rätt återfallsförebyggande insatser sättas in. Bedömningar utifrån RBM-principerna tar även 

hänsyn till ungdomens styrkor och förutsättningar. Insatser som sätts in kan stärka individens 

positiva egenskaper och på sikt reducera de riskfaktorer som driver klientens normbrytande 

beteende (Andrews et al., 2011; Andreassen, 2003). 

 

Riskprincipen syftar till att bedöma ungdomens risknivå och sedermera anpassa 

behandlingsinsatserna utifrån detta. Utifrån riskprincipen är antalet riskfaktorer hos en 

ungdom av betydelse då det ger en sammantagen bild av hur stor risken är för återfall i 

normbrytande beteende (Andreassen, 2003). Behandlingens omfattning, intensitet, längd och 

mängd bör även anpassas efter ungdomens risknivå (Andershed, Andershed & Söderholm 

Carpelan, 2010). Forskning har visat att intensiva behandlingsinsatser utifrån RBM-

principerna bör rikta sig mot högriskungdomar, det vill säga ungdomar som löper större risk 

för att återfalla i normbrytande beteenden, för att uppnå en signifikant minskning av det 

normbrytande beteendet. Intensiva behandlingsinsatser som riktas mot ungdomar med låg risk 

för normbrytande beteende kan ge en liten eller negativ effekt (ökad risk för återfall i 

normbrytande beteende) på ungdomens behandlingsutfall. Enligt riskprincipen bör därför 

högriskungdomar erbjudas intensivare och mer omfattande behandlingsinsatser än 

lågriskungdomar (se Andrews et al., 2011; Lowenkamp, Pealer, Smith & Latessa, 2006). 

 

Behovsprincipen är kopplad till riskprincipen och syftar till att identifiera och dela upp risk- 

och skyddsfaktorer utifrån om faktorerna är dynamiska (föränderliga) eller statiska 
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(oföränderliga). Behovsprincipen gör även en åtskillnad mellan kriminogena faktorer och icke 

kriminogena faktorer (Andreassen, 2003). Kriminogena faktorer är direkt kopplade till ett 

normbrytande beteende medan icke-kriminogena faktorer kan vara en bidragande faktor, som 

inte är direkt kopplad, till utvecklingen av ett normbrytande beteende. En behandling som 

uteslutande riktar sig mot icke-kriminogena faktorer är därför inte tillräcklig för att ge någon 

positiv effekt (Andreassen, 2003). Exempel på en icke-kriminogen faktor kan vara självkänsla 

och psykisk funktionsnedsättning (Bonta & Andrews, 2007). För att en behandlingsinsats ska 

vara effektiv bör insatsen adresseras ungdomens dynamiska och kriminogena faktorer och 

behov. Exempel på riskfaktorområden som är dynamiska och kriminogena är; antisociala 

attityder (attityder som ej följer samhälleliga normer och värderingar), antisocialt umgänge 

(umgänge bestående av personer som själva innehar flera riskfaktorområden) och antisocialt 

personlighetsmönster (t.ex. aggressivitet, fientlighet mot omgivningen). En bedömning utifrån 

behovsprincipen ger i detta fall en fingervisning om vilka områden som bör prioriteras (Bonta 

& Andrews, 2007). Ungdomar som placeras på institution innehar dock riskfaktorer på flera 

områden varför behandlingsinsatserna bör inriktas på riskfaktorer på alla identifierade 

riskområden (Andreassen, 2003). Egelund och Jakobsen (2009) menar dock att 

institutionsvård för ungdomar oftast riktar in sina insatser till att bestå av standardiserade 

behandlingsmetoder som enbart syftar till att bryta ett visst specifikt beteende utan att 

egentligen individualisera behandlingen utifrån relevanta riskfaktorer och behov. Insatser som 

inte riktas mot alla riskfaktorer och kriminogena behov inom identifierade riskområden 

kommer därför inte att ge någon effekt.  För att skapa förutsättningar för en effektiv 

institutionsvård bör de dynamiska och kriminogena behoven vara direkt kopplade till lämpliga 

behandlingsinsatser som minskar sannolikheten för att ungdomen återgår till ett normbrytande 

beteende (Andrews et al., 2011; Andreassen, 2003). 

 

Mottaglighetshetsprincipen bestämmer hur insatserna på ett mer omfattande och övergripande 

sätt ska formas för att ungdomen på bästa sätt ska kunna ta till sig den behandling som 

tillhandahålls. Mottaglighetsprincipen ska, utifrån bedömningen av risk och behov, ge svar på 

vilken metod som bör användas för att skapa förutsättningar för en positiv 

behandlingsutveckling för ungdomen. Principen lyfter fram dels en generell mottaglighet, 

dels en specifik mottaglighet. Den generella mottagligheten innefattar metoder som KBT och 

social inlärningsteori, och innehar moment som exempelvis förstärkning, modellinlärning, 

praktik, övning, strukturerad vägledning, motivation och kognitiv omstrukturering (Andrews 

et al., 2011; Andreassen, 2003). Forskning pekar på att dessa komponenter har visat sig vara 

en effektiv metod i behandling och gett ungdomen ökade kognitiva och (pro)sociala 

färdigheter (se Ahonen & Degner, 2012; Armelius & Andreassen, 2007; Lösel & Beelmann, 

2006). Exempelvis belyser Ahonen och Degner (2012) i sin studie att kognitiv beteendeterapi 

som utgår från ungdomens kriminogena behov har ett positivt behandlingsutfall. Den 

specifika mottagligheten tar hänsyn till ungdomens individuella färdigheter och kunskaper 

(t.ex. kognitiva och problemlösande färdigheter, ångest, verbal intelligens). Huvuddragen i 

denna princip är att behandlingens effektivitet och utfall är beroende av ungdomens 

behandlingsmotivation och mottaglighet för olika behandlingsinsatser (Andrews et al., 2011; 

Andreassen, 2003). Forskning pekar på att ungdomar som vistas på institution kan lida av 

psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar som kräver en omfattande stödapparat vilket 

således kan påverka behandlingsutfallet (se Ståhlberg et al., 2010). Detta kräver därför att 

generell mottaglighet, det vill säga typen av metod, bör anpassas efter ungdomens 

individuella färdigheter och egenskaper för att insatsen ska vara effektiv (Andrews et al., 

2011; Andreassen, 2003). En individanpassad insats med utgångspunkt i en bedömning av 

ungdomens mottaglighet utifrån mottaglighetsprincipen kan således vara vägledande i arbetet 

med ungdomens kriminogena behov. Detta kräver dock att bedömningen av mottaglighet och 
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identifieringen av ungdomens positiva egenskaper görs innan insatser sätts in för att inte 

riskera ett negativt utfall av behandlingsinsatsen. Även tillsättning av kompetent personal, 

som matchar ungdomens mottaglighet, är av vikt för behandlingsutfallet (Andreassen, 2003). 

 

Studier som belyser faktorer som bidrar till ett ökat normbrytande beteende hos en ungdom är 

historiskt sett mer vanliga än studier som undersöker vilka faktorer som förändrar eller 

motverkar det normbrytande beteendet innan ungdomen träder in i vuxenlivet (Monahan, 

Cauffman, Steinberg & Mulvey, 2009). Dock finns det forskning som pekar på att en positiv 

psykosocial utveckling, inlärning och inträde i nya pro-sociala roller samt en övergång till ett 

mer ansvarsfullt liv för ungdomen kan förhindra återfall i normbrytande beteende (Steinberg, 

2008; Laub & Sampson, 2001; Uggen & Staff, 2001; Moffitt, 1993). För detta krävs det dock 

att hänsyn tas till alla tre ovanstående principer (risk, behov och mottaglighet) samt de 

grundläggande behandlingsprinciperna för att skapa förutsättningar för ett positivt 

behandlingsutfall (se Latessa et al., 2002). 

Psykosocial mognad 
Ungdomsåren är en tid fylld av utvecklingsmässiga förändringar såsom biologiskt, 

psykologiskt samt socialt (Greenberger & Sørensen, 1974). För att ungdomar ska kunna ta sig 

an vuxenvärlden på ett positivt sätt krävs en viss nivå av psykosocial mognad hos ungdomen 

(Steinberg, Chung & Little, 2004). Övergången till vuxenvärlden utmärks av krav som 

individen förväntas uppfylla, som exempelvis att fullfölja skolan med godkända betyg, skaffa 

sig ett arbete, kunna försörja sig själv ekonomiskt och ta ansvar. De erfarenheter, normer och 

värderingar som ungdomen samlar på sig under tonåren ska införlivas till egna 

handlingsplaner. Hur den unge utvecklar sig som vuxen är följaktligen starkt beroende av hur 

den unges erfarenheter från sena tonåren sett ut, då det är dessa erfarenheter som lägger 

grunden till hur ungdomen kommer ta sig an vuxenlivet (Steinberg et al., 2004). För att 

ungdomen ska mogna fodras det således både biologisk, psykologisk och sociologisk 

mognad. Denna mognadsprocess från ungdom till ansvarsfull vuxen, som kräver en 

samordning av många färdigheter och resurser, definierar Greenberger och Sørensen (1974) 

samt Steinberg et al. (2004) som att uppnå psykosocial mognad. Greenberger och Sørensen 

(1974) belyser vikten av den biologiska mognaden för att kunna uppnå psykosocial mognad 

då det under ungdomsåren sker fortsatta förändringar i hjärnans struktur och funktion. Dessa 

neurologiska utvecklingsförändringar bidrar till en ökad psykosocial mognad (se Monahan et 

al., 2013; Steinberg et al., 2004; Greenberger & Sørensen, 1974 ). Exempelvis bidrar en ökad 

dopaminaktivitet i början av tonåren till ett ökat behov av olika belöningar, dock avtar 

normalt sett detta behov i slutet av tonåren. Utvecklingen av hjärnans strukturer bidrar till en 

reglering av behovet av omedelbara belöningar till att ungdomen istället tänker mer 

långsiktigt och uppskatta belöningar som inte nödvändigtvis är direkta. Den biologiska 

mognaden bidrar således till att hjärnan utvecklar en självreglering, vilket i sin tur ökar den 

psykosociala mognaden (Monahan et al., 2013). Detta innebär att viktiga psykosociala 

färdigheter utvecklas i de senare tonåren vilket gör övergången till en fungerande vuxenroll 

möjlig. Utvecklingen av de psykosociala färdigheterna präglas av kontexten de äger rum i 

(exempelvis familjen, vänskapskretsen) och genom att underlätta den psykosociala 

utvecklingen ökar oddsen för att ungdomen blir en välfungerande och ansvarsfull vuxen 

(Steinberg et al., 2004). 

 

För att kunna bli en självständig vuxen krävs det att ungdomen utvecklar tre viktiga 

psykosociala områden; relationskompetens och social funktionsförmåga (eng. interpersonal 

relationships and social functioning), självkännedom och egenmakt/autonomi (eng. self-

definition and self-governance) samt självkontroll och kompetens (eng. mastery/competence). 
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För att kunna uppnå en tillräckligt djupgående psykosocial mognad och kunna fungera som en 

självständig ansvarsfull vuxen behöver ungdomarna under åldern 16-24 år genomgå, och 

framgångsrikt slutföra, flera olika arbetsuppgifter inom alla dessa tre områden (Steinberg et 

al., 2004). Gällande relationskompetens och social funktionsförmåga förväntas ungdomen ha 

den sociala kompetensen och de färdigheter som krävs för att kunna samverka med andra 

individer och etablera och upprätthålla nära relationer. Ungdomen förväntas även kunna 

samarbeta i grupp samt ta ansvar gentemot samhället och dess resurser. Gällande 

självkännedom och egenmakt/autonomi förväntas ungdomen i slutet av övergångsfasen ha 

utvecklat en positiv självkänsla samt kunna agera ansvarsfullt och moraliskt utan att någon 

vuxen kontrollerar eller övervakar ungdomen. Vidare förväntas ungdomen även vara 

oberoende och kunna upprätta och uppnå meningsfulla personliga mål för att nå personlig 

utveckling. Gällande självkontroll och kompetens förväntas ungdomen i slutet av 

övergångsperioden ha utvecklats till en mogen individ med de färdigheter och kunskaper som 

fordras för att förstå och delta i samhället och dess verksamhet (såsom fritid och kultur) samt 

ha yrkeskompetens för att kunna få en anställning och därmed bli en produktiv medlem i 

samhället. Det förväntas inte att ungdomen ska ha slutfört alla dessa färdigheter i slutet av 

tonåren. Däremot är det nödvändigt att ungdomen gör betydande framsteg i var och ett av de 

tre ovan nämnda områdena innan ungdomen är rustad för att övergå till rollen som en 

ansvarsfull vuxen (Steinberg et al., 2004).  

 

De olika sammanhang som ungdomen deltar i (såsom skola, familj, kompisgrupp, 

fritidsaktiviteter, arbetsplats, institutioner) kan ses som läromiljöer och spelar därför en viktig 

roll i ungdomens personliga och psykosociala utveckling (Latessa et al., 2002). Enligt 

Steinberg et al. (2004) visar forskning på att ungdomar vars föräldrar både är lyhörda och 

krävande underlättar ungdomens psykosociala utveckling genom att ungdomarna ges både 

frihet och struktur (se även Steinberg, Elmen & Mounts, 1989). Utöver familjen har även 

ungdomens umgängeskrets betydelse för den psykosociala utvecklingen då exempelvis bra 

kamratrelationer kan kompensera för bristfälliga familjeförhållanden. Sociala interaktioner 

och aktiviteter (exempelvis skola, arbetsplats, grannar) spelar även det en stor roll i 

ungdomens utveckling då detta kan främja ungdomens kompetens, självkänsla och sociala 

färdigheter (Steinberg et al., 2004). Under den pågående socialiseringsprocessen, som börjar i 

tidiga familjerelationer, utvecklas individens moral. Grunden i socialiseringsprocessen och 

efterföljande moralutveckling är att individen antar samhälleliga värderingar och normer 

genom att lyda och följa regler i hemmiljön (Ahonen & Degner, 2012). Förhållandet mellan 

barn och föräldrar är således avgörande för främjandet av socialiseringsprocessen och den 

påbörjade moraliska utvecklingen, dock kräver denna utvecklingsprocess stöd och 

handledning från föräldrarna. Under ungdomsåren utvecklas ungdomens kognitiva förmåga 

vilket medför en internaliseringsprocess. Under denna period börjar individen genom 

självständiga val att anta regler, värderingar och normer utan stöd och handledning från 

föräldrarna. Vidare utvidgas ungdomens nätverk till att utöver familjen även innefatta vänner 

och andra vuxna vilka har en inverkan på ungdomens moraliska utveckling. Har ungdomen 

fått en positiv moralisk utveckling från sin hemmiljö kan denna utveckling befästas om det 

utvidgade nätverket tillhandahåller samma typer av värderingar. Föräldrarnas egenskaper 

samt kvaliteten på relationen mellan föräldrarna och barnet är följaktligen faktorer som i hög 

grad påverkar barnets socialisering och internalisering av värderingar och normer. Negativa 

interaktioner mellan föräldrar och barn samt negativa interaktioner i kamratrelationer och 

andra sociala interaktioner och miljöer kan dock resultera i en bristfällig eller utebliven 

moralutveckling. Detta kan i sin tur utgöra en riskfaktor för utvecklandet av framtida 

beteendeproblem (Ahonen & Degner, 2012).  
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Psykosocial utveckling och mognad inom institutionsmiljö 
Forskning visar på samband mellan ökad psykosocial mognad och avståndstagande från 

normbrytande beteenden (se Monahan et al., 2009; 2013). Ungdomar som debuterar tidigt i ett 

normbrytande beteende och som uppvisar olika typer av beteendeproblem har sämre sociala 

färdigheter i jämförelse med ungdomar med sen debut. Detta medför att ungdomar med sen 

debut har bättre förutsättningar för att klara sig socialt i samhället (Andreassen, 2003). Som 

tidigare nämnts är familjens roll gällande individens psykosociala utveckling påtaglig under 

uppväxten och ungdomsåren. Ungdomar som blir institutionsplacerade separeras från sina 

föräldrar vid en tidpunkt i utvecklingen då färdigheter och självkänsla i stor utsträckning 

påverkas av familjen. Under detta tidsintervall värderar ungdomarna även sina relationer till 

vänner som allt mer viktigare. Ungdomar som blir institutionsplacerade hamnar därmed i en 

miljö där det bara finns en kamratgrupp, vilket består av ungdomar med normbrytande 

beteende, som i sin tur kan ses som en riskfaktor och därmed ha en negativ inverkan på deras 

psykosociala mognad (Dmitrieva, Monahan, Cauffman & Steinberg, 2012). Ungdomen 

påverkas av sin vänskapskrets genom att vännernas värderingar och moraliska resonemang 

internaliseras hos ungdomen, vilket har en stor betydelse för ungdomens moraliska 

utveckling. Det är därför viktigt att de värderingar och moraliska resonemang som förmedlas 

är positiva för att ungdomens moraliska utveckling ska fortsätta att utvecklas och ge 

ungdomen pro-sociala attityder (Ahonen & Degner, 2012). Vidare belyser forskning 

problematiken med att institutioner ofta regleras av stela och omfattande regler, vilket kan 

bidra till att de individer som befinner sig på institution får problem med att klara av 

omvärldens krav efter institutionsplaceringen då världen utanför inte har samma tydliga 

struktur (se Dmitrieva et al., 2012). Det är därför av vikt att ungdomen, under 

institutionsvistelsen, får praktisera de färdigheter som krävs för att uppnå psykosocial mognad 

och därmed klara av att ta sig an rollen som en ansvarsfull vuxen (Dmitrieva et al., 2012; 

Ahonen & Degner, 2012; 2012a). 

 

Att placera en ungdom på en institution kan dels ses som social kontroll, dels som 

rehabilitering. Det kan dock uppstå konflikter mellan dessa uppgifter då rehabiliteringen ofta 

blir sekundärt till målet gällande social kontroll. Att skapa en miljö inom institutionsvården 

som underlättar ungdomars psykosociala utveckling kräver stöd av betydande vuxna samt att 

ungdomen får tillräcklig frihet för att kunna utöva autonomi för att gradvis mogna. Sålunda 

behöver ungdomarna stöd, vägledning och vuxna som kan fungera som förebilder (Steinberg 

et al., 2004). Steinberg et al. poängterar betydelsen av att institutioner bör uppfylla sitt ansvar 

att främja ungdomars utveckling för att öka chanserna till en framgångsrik övergång till 

vuxenlivet vilket författarna menar kan nås genom att underlätta den psykosociala 

utvecklingen (Steinberg et al. 2004). För att förbättra utfallet för ungdomarna måste 

institutionerna beakta följande tre utmaningar, 1) att systemet ska ge ungdomar 

utvecklingsmässiga lämpliga upplevelser som främjar deras övergång till vuxenlivet, 2) att 

många ungdomar med normbrytande beteende har allvarliga psykiska och pedagogiska brister 

vilket utmanar en positiv utveckling av ungdomens psykosociala mognad, 3) att ungdomar 

inom institutionssystemet kan utsättas för negativa upplevelser (såsom trauma, våld) vilket 

kan ge ungdomen fler problem än innan denne placerades på institution. Genom att beakta 

dessa utmaningar menar Steinberg et al. (2004) att ungdomens psykosociala utveckling 

underlättas. Avgörande delar i en effektiv insats är enligt Steinberg et al. (2004) bland annat 

individanpassade behandlingar, riktade bedömningar samt uppföljningar. För att ungdomarna 

ska kunna bli friska och produktiva vuxna krävs del således en gradvis utveckling av ansvar, 

självständighet och mellanmänsklig kompetens som ger ungdomarna möjlighet att skapa egna 

positiva möjligheter (Steinberg et al., 2004). 
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Motivation  
Motivation är ett inbyggt psykologiskt system som främjar och skapar utrymme för mänsklig 

utveckling. Motivation går att frambringa på olika sätt, exempelvis genom att en individ 

engagerar sig eller finner ett intresse i något. Är individen engagerad så finns även en 

motivation att klara vissa mål eller uppgifter vilket även ökar möjligheterna till en förbättrad 

prestation och utveckling i olika situationer (Larson, 2006). Motivation som fenomen kan 

skilja sig genom dels mängden motivation, dels typen av motivation. Motivation påverkas 

dock i grunden av vilka bakomliggande mål och attityder som orsakar en handling från 

individens sida och kan delas upp i två olika typer av motivation; inre motivation (eng. 

intrinsic motivation) och yttre motivation (eng. extrinsic motivation) (Ryan & Deci, 2000). 

Den inre motivationen påverkas av individens vilja eller intresse i att handla på ett specifikt 

sätt och kan även kopplas till den fria viljan som förklarar varför människor väljer vissa 

handlingar, beteenden och aktiviteter framför andra. Inre motivation är även en del av 

människans utveckling och finns med redan under de första åren i livet och syns exempelvis 

genom barnets vilja att upptäcka och lära sig nya saker och skapar således förutsättningar för 

en positiv utveckling för barnet. Den inre motivationen hos ett barn/ungdom kan dock inte 

ensamt klara av utvecklingssteget mellan barn-/ungdomsliv och vuxenliv då vuxenlivet ställer 

andra krav på individen. Denna utvecklingsprocess kräver således en annan typ av motivation, 

en så kallad yttre motivation (Ryan & Deci 2000, Larsson, 2006).  

 

Till skillnad från den inre motivationen styrs individens yttre motivation av en utomstående 

reglering (såsom sanktioner, tvång) som driver individen i en viss riktning i syfte att nå ett 

konkret mål (Larson, 2006; Ryan & Deci, 2000). Exempel på en utomstående drivkraft kan 

vara ungdomens motivation att få ett bra skolbetyg, varför ungdomen gör sina läxor. 

Ungdomen behöver nödvändigtvis inte vara motiverad av själva handlingen utan snarare av 

syftet att nå det specifika målet, det vill säga ett bra betyg. Ungdomars moralutveckling är ett 

annat exempel på hur en utomstående drivkraft (exempelvis föräldern) kan hjälpa ungdomen i 

rätt riktning för att skapa en av samhället accepterad etisk och moralisk värdegrund (se 

Ahonen & Degner, 2012; Larson, 2006). Denna utomstående kraft är det som Ryan och Deci 

(2000) kallar för yttre motivation, som genom olika sanktioner skapar förutsättning för 

ungdomen att utvecklas i rätt riktning genom internalisering och integrering av exempelvis 

beteenden och värderingar. Det komplexa i vuxenvärldens vägledning av den unge är enligt 

Larson (2006) att inte frånta ungdomen makten över sitt egna liv. För mycket sanktioner, 

vägledning och struktur kan hindra ungdomens positiva utveckling genom att ungdomen 

fråntas känslan av självbestämmande (Larson, 2006). Forskning visar att behandlingsmetoder 

som grundar sig i motiverande samtal (eng. Motivational Interviewing [MI]), med målet att få 

ungdomen att reflektera över sina handlingar och dess konsekvenser, har visat sig ha bra 

behandlingsutfall (McCambridge & Strage, 2004). MI lägger även stor vikt vid ungdomens 

självbestämmande och egna mål vilket främjar förändringsprocessen (Naar-King, 2011; 

McCambridge & Strage, 2004). Även om det är möjligt att tvinga fram beteendeförändringar 

hos en individ via den yttre motivationen så är sannolikheten för beteendeförändring större 

om den är förankrad i individens inre motivation (Ryan & Deci, 2000). I behandling av 

ungdomar med beteendeproblematik är det därför av intresse att skapa en vilja att förändras 

hos ungdomen som är förankrat i ungdomarna inre motivation. Genom detta kan 

förutsättningar för en vägledning i rätt riktning genom yttre motivation skapas samtidigt som 

individen bibehåller sin känsla av självbestämmande över sitt eget liv (Larson, 2006). 

 

Ungdomar som placeras på institution är i behov av vägledning och stöd för att kunna 

utvecklas i en positiv riktning.  Eftersom ungdomar som blir institutionsplacerade separeras 

från sina föräldrar vid en kritisk tidpunkt i utvecklingen (se Monahan, Cauffman & Steinberg, 
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2012) är det därför av vikt att det finns andra vuxna på institutionen som kan tillhandahålla 

stöd och vägleda ungdomen i rätt riktning. Att stötta och vägleda den unge i formandet av sin 

egen utveckling är något som Larson (2006) benämner som mentorskap. Den vuxnes roll som 

mentor är en svår balansgång som kräver en flexibilitet i förhållandet till ungdomen och där 

ungdomen tillåts att utveckla sin autonomi i en mer positiv riktning med stöd från mentorn. 

Huvudmålet med mentorskapet är att aktivera ungdomens inre motivation och viljan att 

förändras och utvecklas (Larson, 2006). För att få till stånd en positiv behandlingsutveckling 

belyser Larson (2006) olika moment som är av vikt i relationen mellan mentorn och 

ungdomen. Mentorskapet ska påminna om en sund relation mellan vägledande och stödjande 

föräldrar (eng. authoritative parenting) och ungdomen. Mentorn ska till exempel ge förslag på 

vilka aktiviteter som denne tror passar ungdomen bäst samt tydliggöra vilka värderingar, 

regler och gränssättningar som gäller i de gemensamma aktiviteterna. Ungdomen ska dock 

tillåtas att ge sina åsikter på det som mentorn förmedlar, samtidigt som mentorn uppvisar en 

respekt för de åsikter som ungdomen förmedlar samt respekt för ungdomen som individ. 

Nästa moment innefattar en problemlösningsfokuserad inlärning där mentorn hjälper 

ungdomen att lösa problem genom att ge alternativa förslag på lösningar (eng. instrumental 

scaffolding). Mentorn ska sedan vägleda och hjälpa ungdomen att förstå hur problemen kan 

lösas på bästa sätt. Detta moment kan sedermera övergå till momentet där mentorn genom 

motivation kan hjälpa ungdomen att upprätthålla ett engagemang i lärandet (eng. motivational 

scaffolding). Detta görs bland annat genom att mentorn förmedlar ett förtroende för 

ungdomen samtidigt som mentorn hjälper ungdomen att sätta upp realistiska mål så att 

ungdomen kan uppleva framgång i sin utvecklingsprocess. Övriga moment innefattar 

mentorns roll som stöd och hjälp för självinlärning och självinsikt (eng. supporting cycles of 

real-world learning) samt upprätthållande av en positiv utveckling (eng. asset building). 

Genom att skapa förutsättningar för reflektion hos ungdomen kan ungdomen själv lära sig av 

sina handlingar och beteenden och på så vis utveckla strategier för handlande vid framtida 

svårigheter och hinder. Mentorn ska slutligen även ständigt arbeta för att upprätthålla den 

positiva utveckling som ungdomen uppvisar under institutionsplaceringen. Detta görs genom 

att hjälpa ungdomen att överkomma hinder, distraktioner och andra störningar som kan 

påverka ungdomens utveckling samtidigt som ungdomens (inre) motivation och vilja att 

utvecklas förstärks under hela institutionstiden (Larson, 2006). 

METOD 

I följande avsnitt presenteras det utvecklingsprojekt som den aktuella studien grundas på, 

varifrån sekundärdata har inhämtats. Vidare redovisas projektets tillvägagångssätt vid 

datainsamlingen samt urval av institutioner och nyckelpersoner. Därefter redogörs den 

föreliggande studiens val av metod, litteraturanskaffning och källkritik. Efter detta redovisas 

studiens förfaranden vid databearbetning och studiens analysmetod. Empirin i föreliggande 

studie består dels av en kvantitativ del bestående av enkäter, dels av en kvalitativ del 

bestående av intervjuer samt tre projektmöten varav ett projektmöte innehåller en SWOT-

analys. En mer djupgående reflektion gällande användandet av sekundärdata redogörs för i 

avsnittet om studiens styrkor och svagheter. Avsnittet avslutas med en redovisning kring 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska överväganden. 

Projektbeskrivning 
Denna studie utgår ifrån ett SiS-finansierat utvecklingsprojekt som bedrivs under 2014 av 

Jürgen Degner, lektor vid Örebro Universitet. Projektet kallas för 24/7 och är ett 

utvecklingsprojekt om kunskapsbaserad dygnet-runt-vård med utgångspunkt i vårdens 

innehåll. Syftet med projektet är att identifiera och kartlägga befintliga metoder och pro-
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sociala aktiviteter (både personalstyrda och icke-personalstyrda) på de tre utvalda 

institutionerna som deltar i projektet samt undersöka hur dessa metoder och aktiviteter är 

förankrade till en metodisk och teoretisk utgångspunkt. Vidare syftar projektet till att 

konstruera moduler (d.v.s. en 24/7-manual) för att på så sätt utveckla de pro-sociala aktiviteter 

som tillsammans med skola och behandling utgör grunden i institutionsplaceringen dygnet 

runt, sju dagar i veckan. Tanken är att projektet ska utmynna i en modell där de pro-sociala 

aktiviteterna får en tydligare koppling till teori, forskning, ungdomens behandlingsplan samt 

aktuella behandlingsmetoder för att på så sätt, tillsammans med de specifika 

behandlingsprogrammen, främja ungdomens psykosociala utveckling och mognad på både 

kort och lång sikt (Degner, 2014). 

Projektets datainsamlingsmetod 
I projektet har följade insamlingsmetoder använts; enkäter, projektmöten (inklusive SWOT-

analys) samt CPAI-intervjuer. All datainsamling har genomförts av projektets vetenskapliga 

ledare varefter projektets data sedan har skrivits ut, bearbetats samt sammanställts av 

projektets sekreterare. Enkäten som användes i projektet är baserad på Survey of Essential 

Elements Questionnaire (SEEQ) (Melnick & De Leon, 1999) och har reviderats och anpassats 

till svensk institutionsvård (Degner, 2014a). Enkäten består av 91 frågor med fasta 

svarsalternativ, dock är ett fåtal av enkätfrågorna flervalsfrågor där respondenterna har 

möjlighet att kryssa i flera alternativ. På vissa frågor kan respondenterna även uppge fritext 

gällande vilka mätinstrument som institutionen använder vid bedömningar. På två av 

institutionerna delades enkäterna ut till samtlig personal i samband med en projektföreläsning 

för institutionernas personal. På den tredje institutionen delades enkäten istället ut i samband 

med en arbetsplatsträff (APT), då projektföreläsningen redan hade ägt rum. Totalt svarade 

103 respondenter på enkäten. Svarsfrekvensen fördelat per institution är; Institution A 54 % 

(cirka 100 personer i personalstyrkan), Institution B 60 % (cirka 30 personer i 

personalstyrkan) samt Institution C 67 % (cirka 50 personer i personalstyrkan). Det 

förekommer 2-5 % internt bortfall på de flesta frågorna, dock har några frågor ett högre 

internt bortfall (Degner, 2014a). 

 

Vidare har projektmöten ägt rum på alla tre institutioner i snitt var tredje vecka, cirka två 

timmar per gång. På dessa möten har institutionens utvalda nyckelpersoner (institutionschef, 

biträdande institutionschef, avdelningsföreståndare m.fl.) närvarat. Varje projektmöte har följt 

en på förhand bestämd struktur. Projektmöte ett till fem har i stort sett haft samma upplägg 

och tema på de tre institutionerna medan de återstående projektmötena istället har anpassats 

och utformats efter institutionernas olika behov (Degner, 2014a). På projektmöte tre 

genomfördes en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), vilket är ett 

analysverktyg för att identifiera styrkor och svagheter (organisationens inre kapacitet) samt 

möjligheter och hot (externa faktorer som kan påverka organisationen) bland organisationen 

och deltagarna (Ahonen, 2014a). 

 

I projektet genomfördes det även totalt åtta CPAI-intervjuer med två institutionschefer, en 

biträdande institutionschef samt fem avdelningsföreståndare. CPAI (Correctional program 

assesment inventory 2000 [CPAI 2000]) (Gendreau & Andrews, 1994) är en intervjuform som 

utgår från de åtta grundläggande behandlingsprinciperna (se avsnittet grundläggande 

behandlingsprinciper) som används för att mäta kvaliteten på behandlingsprogram och 

innehåller 131 frågor som sträcker sig över olika målområden. Denna typ av intervjuer vänder 

sig i första hand till personer i ledande positioner med insyn i den aktuella verksamheten för 

att på så sätt få ut maximal information (Degner, 2014a). Genom att använda sig av CPAI-

intervjuer vid undersökningar av behandlingsverksamhetens innehåll kan information fås 
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gällande om behandlingsverksamheten utgår från effektiva metoder, som enligt modern 

forskning anses vara kopplat till positivt behandlingsutfall. Utöver detta kan även intervjuerna 

ge information gällande om verksamheten använder dessa metoder så som de är avsedda att 

användas samt om det dagliga arbetet på verksamheten överensstämmer med vad som 

kommunicerats utåt (Degner, 2014a). 

Urval av institutioner och nyckelpersoner 
Projektets tre pilotinstitutioner valdes ut av projektledaren på SiS utifrån visat intresse för 

projektet. Projektet ägs av region norr och de tre utvalda institutionerna är därför från denna 

region. Projektet genomförde därefter ett informationsmöte med institutionsledningen och 

utvalda nyckelpersoner, där projektets övergripande syfte presenterades. Vidare informerades 

informanterna om tillvägagångssättet gällande datainsamlingen. Då dessa institutioner är 

slutna verksamheter som bedriver tvångsvård av ungdomar med svår psykosocial 

problematik, är det således en känslig forskningsmiljö. Med hänsyn till detta, samt för att visa 

hänsyn till den dagliga verksamheten, gavs vid informationsmötet så detaljerad information 

som möjligt om projektets innehåll. För att undvika att personalen inte skulle uppleva 

deltagandet i projektet som ett hot mot den egna integriteten gavs förtydligande information 

om att projektets syfte inte var att utvärdera själva arbetet på institutionen. Projektets 

nyckelpersoner valdes ut av institutionsledningen i samråd med den vetenskapliga ledaren och 

projektledaren. Kriterierna var att det skulle vara institutionschef (alt. biträdande 

institutionschef), avdelningsföreståndare samt någon baspersonal från de avdelningarna som 

medverkade i projektet. De utvalda nyckelpersonerna har bland annat som uppgift att 

marknadsföra projektet till den övriga personalen samt fungera som inspiratörer. De ska även 

fungera som bollplank och genomföra vissa uppgifter. Vidare ges de särskilt stöd, utbildning 

samt vägledning av projektets vetenskapliga ledare. I projektet ingår det cirka fem till tio 

nyckelpersoner från vardera institution. 

Studiens val av metod 
För att kunna besvara studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte erfordrades det 

data som både kunde visa förekomster av vissa specifika skeenden och data som kunde ge en 

mer ingående beskrivning av vissa företeelser. Utifrån detta utgår föreliggande studie ifrån 

både en kvantitativ och kvalitativ metodansats. Genom att kombinera olika 

datainsamlingsmetoder kan dess resultat stärka och bekräfta varandra vilket bidrar till en 

bredare bild av forskningsfältet. Detta kallas även för triangulering (Patel & Davidson, 2003; 

Bryman, 2011). Empirin i föreliggande studie bygger som tidigare nämnts på sekundärdata 

från det aktuella utvecklingsprojektet, varav denna studies dataunderlag har inhämtats från 

projektets enkätundersökning, projektmöte 1 (inventering av samtliga aktiviteter på 

avdelningarna), projektmöte 2 (inventering av metod, skola och aktiviteter), projektmöte 3 

(SWOT-analys) samt från CPAI-intervjuerna. Enkätundersökningen är genomförd på en 

större grupp respondenter, vilket är avgränsat till att endast gälla institutionspersonal på de 

utvalda institutionerna, för att på så sätt få en stor mängd information om flera olika variabler. 

Detta kan därmed likställas med en surveyundersökning, vilket innebär att en större avgränsad 

grupp undersöks med fokus på att besvara frågor om var, vad, hur och när (Patel & Davidson, 

2003). På projektmötena har nyckelpersonerna haft semistrukturerade gruppdiskussioner med 

varandra. Detta kan likställas med fokusgruppsdiskussioner vilket är en diskussionsform där 

öppna frågor avhandlas i grupp med fokus på en specifik händelse eller situation (Bryman, 

2011). CPAI-intervjuerna är strukturerade intervjuer (Bryman, 2011) som utgår ifrån ett på 

förhand fastställt frågeschema. Genom att använda sig av strukturerade intervjuer kan 

respondenternas svar sammanställas på ett likvärdigt sätt genom att frågorna, som varje 

respondent svarat på, varit identiska (Bryman, 2011). 
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Litteraturanskaffning och källkritik 
Nationella och internationella vetenskapliga artiklar och studier som använts i föreliggande 

studie har huvudsakligen inhämtats från sökmotorn Summon (avgränsat till att endast gälla 

artiklar och studier i fulltext som är vetenskapligt granskade [peer-reviewed]) samt 

databaserna Criminal Justice Abstracts och Social Service Abstracts. Sökord som användes i 

genomgången av forskningsläget var: adolescent, anti-social, anti-social behavior, effective 

treatment, institutional care, motivation*, peer-culture, risk need responsivity, risk need 

responsivity model, RNR-model, Scandinavia, Sweden, youth, anti-sociala attityder, anti-

socialt beteende, anti-sociala värderingar, behandling, identitet, institution*, motivation, 

normbrytande beteende, riskfaktorer*, SiS, statens institutionsstyrelse, särskilda 

behandlingshem, ungdom*, vård. I sökningen av relevant forskning användes olika 

kombinationer av sökorden för att på så sätt avgränsa resultatet. Avgränsning skedde även 

genom i förväg uppsatta exklusions- och inklusionskriterier för att finna studier och artiklar 

som var kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Då forskningsprojektet som 

föreliggande studie bygger på omfattar ungdomar avgränsades studiepopulationen till att i 

första hand gälla ungdomar och unga vuxna i åldern 12-21 år. Ytterligare ett kriterium var att 

artiklarna skulle behandla institutionsvård eller på något sätt kunna vara relevanta för 

behandling av institutionsplacerade ungdomar. Fokus har även lagts på artiklar publicerade 

från år 2000 och framåt för att på så sätt få så aktuell forskning som möjligt. Dock har även 

äldre forskning, som anses vara ledande gällande vissa utvalda vetenskapliga studium, tagits 

med. Utifrån dessa sökkriterier har totalt 26 artiklar använts i den aktuella studien. Vidare har 

ytterligare artiklar använts vilka anskaffades genom sökningar av artiklar som 

ursprungsartiklarna hänvisade till. För att säkerställa kvaliteten och trovärdigheten i 

dokumentens innehåll har dokumenten granskats kritiskt. Genom att förhålla sig kritisk till 

informationskällor är det lättare att bedöma om fakta i dokumenten är hållbar och trovärdig 

(Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2003). 

Databearbetning och analysmetod 
Då föreliggande studie grundar sig på sekundärdata har all data insamlats av projektets 

vetenskapliga ledare samt kodats, bearbetats och sammanställts av projektets sekreterare. 

Materialet överlämnades sedan till föreliggande studies författare för vidare bearbetning. 

Utifrån studiens sekundärdata har sedan det utvalda materialet bearbetats och analyserats. Av 

enkätens 91 frågor ansågs 10 frågor ha relevans för föreliggande studie varför de frågorna 

valdes ut för att analyseras. Studiens kvantitativa data utgörs således av material från 

enkätundersökningen, vilket redovisas i form av korstabeller genomförda i Statistical Package 

for the Social Sciences 20.0 (SPSS 20.0), vilket är ett dataprogram för statistisk analys. 

Genom korstabulering kan resultatet avgränsas till ett eller flera svarsalternativ för att på så 

sätt ytterligare studeras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Enkäternas svarsalternativ 

klassas som nominalvariabler, vilket Bryman (2011) beskriver som svarskategorier som inte 

kan rangordnas. På tre utvalda frågor
1
 från enkätundersökningen har svarsalternativen slagits 

samman då det främst var av intresse att undersöka förekomsten av ett specifik utförande och 

inte huruvida utförandet sker noggrant eller ej. Svarsalternativen stämmer mycket bra och 

stämmer ganska bra bildar svaret ja, medan svarsalternativen stämmer inte så bra och 

stämmer inte alls bildar svaret nej. 

 

För att få ytterligare material som kompletterar det kvantitativa materialet har relevanta delar 

ur projektets kvalitativa material valts ut, såsom CPAI-intervjuer och projektmöten. Utifrån 

det kvalitativa materialet som valts ut har en helhets- och delanalys genomförts. Att 

                                                 
1
 Enkätfråga 61, 62 samt 67. 
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kombinera helhetsanalys och delanalys ger enligt Holme och Solvang (1997) en kvalitativ 

förståelse då de två metoderna kompletterar varandra. Med utgångspunkt i en helhetsanalys 

studeras fenomenet i sin helhet utifrån det sammanhang fenomenet ägde rum i medan en 

delanalys fokuserar på olika påståenden, företeelser och fenomen i texten som står i fokus för 

studiens syfte och frågeställningar. I delanalysen kategoriseras textmaterialet som analyseras 

för att därefter kunna grupperas för att på så sätt kunna lyfta fram och belysa viktiga delar av 

exempelvis genomförda intervjuer (Holme & Solvang, 1997). Utifrån detta har det kvalitativa 

materialet granskats i sin helhet och de delar som ansågs vara relevanta för föreliggande 

studies syfte och frågeställningar valdes därefter ut och studerades del för del. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vid undersökningar är det viktigt att undersökningens insamlade data faktiskt mäter det som 

är tänkt att mätas. Validitet handlar om att det som från början var tänkt att undersökas också 

är det som slutligen undersöktes (Djurfeldt et al., 2010). Begreppet används främst vid 

kvantitativa undersökningar och svarar på frågan om rätt mätinstrument har använts till rätt 

tillfälle (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2011). Validitet handlar således om giltigheten i 

det vi ställer frågor om eller i det vi mäter. Majoriteten av frågorna i enkäterna har ett internt 

bortfall mellan två till fem procent. Detta motsvarar att en till fem respondenter inte har 

besvarat frågan. Av de frågor som har valts ut till föreliggande studie är dock det interna 

bortfallet högre på följande frågor; fråga 28 (7 %), fråga 43 (6 %), fråga 59 (9 %), fråga 60 

(12 %) samt fråga 67 (6 %). En förklaring till det interna bortfallet kan vara att skolpersonal 

på institutionerna har besvarat enkäten, dock är inte enkäten konstruerad för denna målgrupp. 

 Med anledning av detta har skolpersonalen avstått att besvara delar av enkäten. 

 

Reliabilitet handlar om att det som undersöks, undersöks på ett tillförlitligt, pålitligt och 

följdriktigt sätt. Begreppet används främst vid kvantitativa undersökningar och svarar på 

frågan hur mätningen går till (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2011). Studiens reliabilitet 

handlar även om resultaten i en undersökning blir detsamma om undersökningen upprepas 

eller om resultatet påverkats av slumpmässiga faktorer (Bryman, 2011). Påverkan av 

slumpmässiga faktorer, otydliga frågor och tvetydiga svarsalternativ kan leda till bristande 

reliabilitet (Djurfeldt et al., 2010). För att säkerställa en god reliabilitet i enkätundersökningar 

är det av vikt att respondenterna får tydliga instruktioner och att enkäten är formulerad på ett 

tydligt sätt för att minska risken för missuppfattningar (Patel & Davidson, 2003). I 

föreliggande projekt har den vetenskapliga ledaren för 24/7 utformat enkäten på ett 

strukturerat och tydligt sätt. Enkäten är baserad på SEEQ men har anpassats kulturellt och 

organisatoriskt till att passa svensk institutionsvård. Författarna till föreliggande studie har 

som tidigare nämnts valt ut relevanta frågor ur enkäten för att på så sätt mäta det som avsågs 

att mäta. Studiens reliabilitet kan därför säkerställas så långt det är möjligt.  

 

Vid kvalitativa undersökningar kan istället begreppet tillförlitlighet användas, som består av 

delbegreppen trovärdighet (eng. credibility), överförbarhet (eng. transferability), pålitlighet 

(eng. dependability) och en möjlighet att styrka och konfirmera (eng. confirmability) 

(Bryman, 2011). För att en kvalitativ undersökning ska ses som tillförlitlig ska 

forskningsprocessen genomföras på ett noggrant och systematiskt sätt. Vidare ska ett noggrant 

tillvägagångssätt gällande datainsamling och analys användas för att resultatet ska bli 

trovärdigt och tillförlitligt (Thornberg & Fejes, 2009). Det kvalitativa materialet från projektet 

har på ett strukturerat och grundligt tillvägagångssätt inhämtats av projektets vetenskapliga 

ledare. Materialet har sedan kodats, bearbetats och sammanställts av projektets sekreterare i 

nära anslutning till insamlingstillfället, vilket minskar risken för subjektiva tolkningar. I 
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föreliggande studie har författarna metodiskt och grundligt bearbetat det datamaterial som 

tillhandahållits av den vetenskapliga ledaren för projektet 24/7. 

 

Vid kvantitativa undersökningar uppstår frågan om resultatet är generaliserbart, det vill säga 

om resultatet även kan appliceras på den övriga populationen som inte deltagit i 

undersökningen (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2011). Vid kvalitativa undersökningar kan 

istället begreppet analytisk generalisering användas för att skapa ett perspektiv på hur ett visst 

fenomen i studien kan tolkas i andra liknande kontexter. Genom att skapa hypoteser som tar 

hänsyn till studerade kontextuella företeelser kan forskaren spekulera i huruvida företeelserna 

kan yttra sig i andra liknande miljöer (Kvale, 1997, i Thornberg & Fejes, 2009). Då 

föreliggande studie endast studerar tre svenska institutioner kan det finnas svårigheter i att 

generalisera resultatet till andra liknande institutioner och övrig institutionsvård i Sverige. 

Genom en analytisk generalisering kan studiens resultat dock ligga till grund för olika typer 

av antaganden (såsom behandlingsutfall, tillvägagångssätt) som kan appliceras på andra 

liknande institutioner. 

Etiska överväganden 
För att individer och samhället ska kunna utvecklas är det viktigt att det bedrivs forskning 

samt att forskningen håller hög kvalitet och fokuserar på betydelsefulla frågor för att utveckla 

och förbättra kunskap och metoder. Detta kallas för forskningskrav. För att skydda 

individerna i samhället finns det krav på att de inte får utsättas för kränkningar och sårande 

behandlingar eller på något sätt utsättas för fysisk eller psykisk skada. Detta kallas för 

individskyddskrav. Forskningskravet och individskyddskravet måste jämföras mot varandra 

när forskning ska genomföras då värdet av forskningens förväntade nya kunskap måste vägas 

mot eventuella negativa konsekvenser för bland annat deltagarna i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). I föreliggande utvecklingsprojekt kan det finnas en risk att individer 

på kort sikt kan påverkas negativt i den process som ska utmynna i en övergripande modell 

genom att modulerna som utformas inte är färdigarbetade och således inte har påvisbart 

positivt utfall. På längre sikt ska dock detta projekt utmynna i ett behandlingsprogram som 

ska öka förutsättningarna för att nå ett positivt behandlingsutfall samt främja ungdomarnas 

psykosociala utveckling. Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer fungerar som 

riktlinjer för etikkommitténs granskning av olika forskningsprojekt, men de är även avsedda 

till att vägleda enskilda forskare vid planering inför nya forskningsprojekt.  

 

Individskyddskravet innehåller fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär 

att studiens deltagare ska informeras om studiens syfte och vad deltagarens uppgift i själva 

projektet är. Vidare ska de informeras om att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). 

I projektets inledningsfas genomfördes det ett informationsmöte på varje utvald institution där 

institutionsledningen och utvalda nyckelpersoner informerades om projektets övergripande 

syfte. På mötet fick deltagarna även information om det tänka tillvägagångssättet för 

datainsamlingen. Då institutioner är en känslig forskningsmiljö gavs så detaljerad information 

som möjligt. För att personalen inte skulle uppleva deltagandet i projektet som ett hot mot den 

egna integriteten gavs förtydligande information om att projektets syfte inte var att utvärdera 

själva arbetet på institutionen. Gällande samtyckeskravet ska forskaren inhämta deltagarnas 

samtycke. Deltagarna ska själva få bestämma om de vill vara med i undersökningen och de 

ska även kunna avbryta deltagandet när som helst om de så önskar utan att detta för med sig 

några negativa konsekvenser för deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). I projektet delades det ut 

enkäter till samtlig personal i samband med en projektföreläsning/APT, varvid informanterna 

informerades om att deltagandet i enkätundersökningen var frivilligt och att informanterna 
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fick svara på de frågor som de själva ville. Konfidentialitetskravet gäller att uppgifterna om 

alla deltagarna i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. Vidare bör personalen i 

forskningsprojektet förbinda sig till att ha tystnadsplikt gällande uppgifterna de tar del av i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). I samband med enkätundersökningen informerades 

informanterna om att deras svar kommer att redovisas på ett sådant sätt att det inte går att 

koppla svaren till enskilda individer. Utifrån detta har författarna i föreliggande studie valt att 

presentera de utvalda institutionerna som institution A, B och C för att de inte ska kunna 

identifieras. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna gällande undersökningens 

deltagare endast får nyttjas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har 

författarna till föreliggande studie tagit i beaktande genom att endast använda projektets 

dataunderlag till att uppfylla den aktuella studien syfte. 

RESULTAT OCH ANALYS 

Följande avsnitt inleds med en presentation av de utvalda institutionerna och dess målgrupp. 

Därefter presenteras studiens resultat och analys utifrån två teman: (1) Kartläggning av risk- 

och skyddsfaktorer och dess påverkan på behandlingsinnehållet samt (2) Val av 

behandlingsinsatser och aktiviteter utifrån identifierade risk- och skyddsfaktorer. Studiens 

kvantitativa data (enkätundersökning) presenteras både i form av tabeller och i löpande text. 

Studiens kvalitativa data (CPAI-intervjuer, projektmöte 1-3) presenteras i form av en tablå 

samt i löpande text.  

Presentation av institutionerna 

Institution A 
Institution A är en institution för både flickor (12-16 år) och pojkar (14-21 år) med 34 platser 

varav 12 av platserna är avsedda för flickor. Institutionen har en låst avdelning, en öppen 

avdelning samt en utsluss. Institutionen har en humanistisk värdegrund och behandlingen 

fokuserar på förändring av beteende. På institutionen arbetar cirka 100 personer samt 20-30 

vikarier. Flickorna och pojkarna som är placerade på institution A är alla placerade enligt Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vidare har alla ungdomarna 

på institutionen “multiproblem” vilket främst består av kriminalitet och missbruk. 

Relationsproblem (såsom vänner med dåligt inflytande eller att de är promiskuösa) är även det 

ett vanligt förekommande problem. Hos vissa individer förekommer det även våld i familjen.  

Institution B 
Institution B är en institution för endast flickor (16-21 år) med 15 platser varav 9 platser är på 

en låsbar akutavdelning och de resterande 6 platserna är på en öppen behandlingsavdelning. 

Institutionen har en psykodynamisk grund vilket består av mentalisering och miljöterapi. 

Behandlingen fokuserar på jagstärkande arbete. På institutionen arbetar cirka 30 personer. 

Normalt sett brukar alla flickor placeras enligt LVU till en början för att sedan övergå till en 

placering enligt Socialtjänstlag (2001:453 [SoL]). Flickornas problematik grundar sig främst i 

att de har en bristande anknytning till trygga vuxna vilket har bidragit till att de har blivit 

jagsvaga, som i sin tur bidragit till att de utvecklat ett antisocialt beteende (såsom missbruk 

och/eller vagabondering/rymningar). 

Institution C 
Institution C är en institution för endast pojkar (16-21 år) med 18 platser vilka är fördelade på 

två låsta behandlingsavdelningar samt en öppen utslussavdelning. Institutionen har en 

kognitiv- och beteendeinriktad grund med fokus på kriminalitet. Institutionen har cirka 50 

tillsvidareanställda. Alla pojkarna som är placerade på institution C är placerade enligt LVU, 
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dock kan placeringen övergå till en placering enligt SoL vid utsluss. Alla pojkarna på 

institutionen anses vara högriskungdomar med svåra psykosociala problem samt att de har 

problem med missbruk eller kriminalitet. 

Kartläggning av risk- och skyddsfaktorer och dess påverkan på 

behandlingsinnehållet 
Föreliggande tema syftar till att belysa hur institutionerna kartlägger och hanterar 

ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer samt huruvida kartläggningen påverkar hur 

behandlingsinnehållet är utformat. Relevanta enkätfrågor har valts ut för att besvara 

ovanstående frågeställningar vilket redovisas både genom två tabeller och i löpande text. 

Resultatet kompletteras med ett kvalitativt underlag som inhämtats från CPAI-intervjuer 

vilket redovisas i form av sammanfattningar och citat. 
 

Nedan presenteras tabell 1.1 och tabell 1.2 vilka redogör för hur institutionerna kartlägger 

ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer samt vilka mätinstrument som eventuellt används vid 

kartläggningen. Vidare presenteras hur respektive institution dokumenterar risk- och 

skyddsfaktorer i behandlingsplanen, huruvida behandlingsplanen revideras regelbundet samt 

vilka utskrivningskriterier som finns på respektive institution. I resultatet uppger samtliga 

respondenter på respektive institution att en individuell behandlingsplan upprättas för varje 

ungdom som vistas på institutionen
2
. 

 
Tabell 1.1 Utreds varje ungdoms riskfaktorer

3
 

  
Namn på institution 

Total A B C 

Ja, med hjälp av ett instrument 8 0 7 15 

Ja, med hjälp av Savry 0 0 4 4 

Ja, med hjälp av Savry och YLS/CMI 1 0 2 3 

Ja, med hjälp av YLS/CMI 3 0 0 3 

Ja, med hjälp av ADAD 4 1 0 5 

Ja, med hjälp av Bröset 3 0 0 3 

Ja, med hjälp av BVC 0 2 0 2 

Ja, med hjälp av Riskbedömning 1 1 2 4 

Ja, med hjälp av Psyk Evaluation 0 0 1 1 

Ja, med hjälp av psykolog 2 0 1 3 

Ja, med hjälp av enkät 1 0 0 1 

Ja, med hjälp av Sucidformulär 1 2 0 3 

Ja, med hjälp av behandlingsplan 1 0 0 1 

Ja, utan instrument 10 4 4 18 

Nej 6 4 3 13 

Vet ej 6 3 6 15 

Total 47 17 30 94 

 

 

 

 

                                                 
2
 Enkätfråga 58: För varje som vistas på vår avdelning upprättas en individuell behandlingsplan (n=98). 

3
 Enkätfråga 59: För varje ungdom som skrivs in på avdelningen utreds riskfaktorer noggrant (n=94). 
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Tabell 1.2 Utreds varje ungdoms skyddsfaktorer
4
 

  
Namn på institution 

Total A B C 

Ja, med hjälp av ett instrument 7 0 5 12 

Ja, med hjälp av Savry och YLS/CMI 1 0 1 2 

Ja, med hjälp av YLS/CMI 2 0 1 3 

Ja, med hjälp av ADAD 2 0 0 2 

Ja, med hjälp av Bröset 1 0 0 1 

Ja, med hjälp av Riskbedömning 0 0 1 1 

Ja, med hjälp av Psyk Evaluation 0 0 1 1 

Ja, med hjälp av psykolog 2 0 1 3 

Ja, med hjälp av Suicidformulär 0 1 0 1 

Ja, med hjälp av utredning 1 0 0 1 

Ja, utan instrument 12 5 6 23 

Nej 5 5 5 15 

Vet ej 10 6 10 26 

Total 43 17 31 91 

 

Institution A 
På institution A har 47 respondenter svarat på frågan gällande utredning av riskfaktorer varav 

hälften av respondenterna anger att de utreder varje ungdoms riskfaktorer med hjälp av ett 

instrument. Åtta av respondenter anger dock inte vilket instrument som används i 

utredningen. Tio respondenter anger svarsalternativ ja, utan instrument medan sex 

respondenter svarar nej och sex respondenter vet ej.  Majoriteten av respondenterna har även 

svarat att dokumentationen av ungdomarnas riskfaktorer görs noggrant i behandlingsplanen5. 

På frågan gällande utredning av skyddsfaktorer har 43 respondenter besvarat frågan av vilket 

16 respondenter anger svarsalternativ ja, med hjälp av ett instrument. Sju av respondenter 

anger dock inte vilket mätinstrument som används. Tolv respondenter anger att de utreder 

ungdomens skyddsfaktorer utan instrument, fem respondenter svarar att de inte utreder 

ungdomens skyddsfaktorer och tio respondenter anger svarsalternativ vet ej. Majoriteten av 

respondenterna anger att ungdomarnas skyddsfaktorer dokumenteras noggrant i 

behandlingsplanen6. Vidare anger majoriteten av respondenterna på institution A att 

behandlingsplanen revideras regelbundet7. 

 

Utifrån CPAI-intervjuer från institution A uppger intervjupersonerna att institutionen främst 

bedömer risk- och skyddsfaktorerna för missbruk, kriminalitet, dåligt umgänge och skolgång. 

Vidare uppger de att suicidproblematik, rymningshistorik, övergreppshistorik samt 

våldshistorik bedöms. Vid bedömningar av de riskfaktorer som skulle kunna förutspå återfall i 

normbrytande beteende framkommer i intervjuerna att institutionen genomför 4-5 olika typer 

av riskbedömningar. Riskbedömningar med hjälp av YLS/CMI och Savry genomförs enbart 

av psykologer på institutionen. Vidare uppger intervjupersoner på institution A att bedömning 

av ungdomarnas risker och behov bedöms under deras institutionsplacering, vilket kan leda 

                                                 
4
 Enkätfråga 60: För varje ungdom som skrivs in på avdelningen utreds skyddsfaktorer noggrant (n=91). 

5
 Enkätfråga 61: I behandlingsplanen dokumenteras noggrant riskfaktorer (n=46). 

6
 Enkätfråga 62: I behandlingsplanen dokumenteras noggrant skyddsfaktorer (n=46). 

7
 Enkätfråga 67: Behandlingsplanen uppdateras/revideras regelbundet (n=48). 
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till att behandlingsinnehållet förändras. Detta görs dock inte rutinmässigt, vilket exemplifieras 

i nedanstående citat: 

Ja, det skulle jag vilja påstå /../ Behandlingsplanen följs och man gör 

riskbedömningar /../ men inte rutinmässigt. 

Gällande ungdomarnas utskrivning från institutionen uppger intervjupersonerna på institution 

A att vårdplan och behandlingsplan samt uppdraget från socialtjänsten styr om ungdomarna 

skrivs ut från institutionen eller inte. 

Institution B 
På institution B har 17 respondenter svarat på frågan gällande utredning av riskfaktorer varav 

sex respondenter anger svarsalternativ ja, med hjälp av ett instrument, där samtliga anger 

någon form av instrument. Fyra respondenter anger svarsalternativet ja, utan instrument, fyra 

respondenter svarar nej medan tre respondenter anger svarsalternativ vet ej.  På frågan om 

dokumentationen av ungdomarnas riskfaktorer uppger 7 av 18 respondenter att det görs 

noggrant i behandlingsplanen8. Gällande frågan om utredning av skyddsfaktorer har 17 

respondenter besvarat frågan av vilket en respondent uppger svarsalternativ ja, och anger 

instrumentet suicid. Fem respondenter anger svarsalternativ ja, utan instrument, fem 

respondenter anger svarsalternativ nej och sex respondenter anger svarsalternativ vet ej. 

Hälften av respondenterna uppger att ungdomarnas skyddsfaktorer dokumenteras noggrant i 

behandlingsplanen9. Vidare anger en majoritet av respondenterna på institution B att 

behandlingsplanen revideras regelbundet10. 

 

Intervjupersonerna på institution B uppger i CPAI-intervjuerna att institutionen bedömer 

skyddsfaktorer och riskområden inom ett av programmen på institutionen genom ADAD. 

Denna bedömning syftar till att belysa risk- och skyddsområden såsom familj, vänner, skola, 

fysisk och psykisk hälsa samt tidigare kriminalitet. Behoven matchas vidare med behandling 

utifrån behandlingsplanen. Denna bedömning sker dock inte systematiskt men det finns planer 

på att introducera ett nytt bedömningsinstrument som sedermera ska ske rutinmässigt för alla 

ungdomar på institutionen. En intervjuperson på institution belyser dock institutionens 

huvudsakliga fokus: 

/../ Riskområden /../ Man tittar på dessa, men fokus inom miljöterapi är att bygga 

tillit och skapa och hålla kvar relationer /../ 

Vidare uppger intervjupersoner på institution B att behandlingsplanen revideras varannan 

månad och utvärderar då hur långt ungdomen har kommit med sina mål. Utvärderingen gäller 

dock inte risker och behov explicit. Gällande kriterier för utskrivning av ungdomen anger 

intervjupersonerna på institution B att målen i behandlingsplanen ska vara uppfyllda, men att 

det händer att vården avbryts i förtid. Detta uppges delvis bero på att socialtjänsten väljer att 

bryta i förtid, dels att institutionen inte kan komma längre i behandlingen.  

Institution C 
På institution C har 30 respondenter svarat på frågan gällande utredning av riskfaktorer varav 

17 respondenter har uppgett att de noggrant utreder ungdomarnas riskfaktorer med hjälp av ett 

instrument. Åtta av respondenter anger dock inte vilket typ av instrument som används i 

utredningen. Fyra respondenter anger svarsalternativ ja, utan instrument, tre respondenter 

anger svarsalternativ nej och sex respondenter anger svarsalternativ vet ej. Majoriteten av 

                                                 
8
 Enkätfråga 61: I behandlingsplanen dokumenteras noggrant riskfaktorer (n=18) 

9
 Enkätfråga 62: I behandlingsplanen dokumenteras noggrant skyddsfaktorer (n=17) 

10
 Enkätfråga 67: Behandlingsplanen uppdateras/revideras regelbundet (n=18) 
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respondenterna har även svarat att dokumentationen av ungdomarnas riskfaktorer görs 

noggrant i behandlingsplanen11. 31 respondenter har svarat på frågan gällande utredning av 

skyddsfaktorer av vilket en tredjedel av respondenterna uppger att institutionen utreder 

ungdomarnas skyddsfaktorer med hjälp av ett instrument, varav fem respondenter anger 

någon form av instrument. Sex respondenter anger att de utreder ungdomarnas skyddsfaktorer 

utan instrument medan fem respondenter anger att de inte utreder dem. En tredjedel av 

respondenterna anger svaret vet ej. Majoriteten av respondenterna uppger att ungdomarnas 

skyddsfaktorer dokumenteras noggrant i behandlingsplanen12. Vidare anger en majoritet av 

respondenterna på institution C att behandlingsplanen revideras regelbundet13. 

 

I CPAI-intervjuerna framkommer det att risk- och behovsbedömning enligt BVC samt 

YLS/CMI och Savry genomförs på institutionen. På en avdelning på institutionen genomförs 

risk- och behovsbedömningar enligt YLS/CMI och Savry av psykologen. En annan avdelning 

anger dock ADAD som främsta mätinstrument i bedömningen av risk- och behovsfaktorer 

och i vissa fall görs även en bedömning av psykologen som skapar en sammanvägning av 

flera olika behov hos ungdomen. Utifrån CPAI-intervjuerna framkommer även att 

intervjupersonerna upplever att det råder en viss begreppsförvirring då det är mycket som ska 

bedömas. Bedömning av riskfaktorer som kan förutspå återfall genomförs dock under vissa 

livsområden, exempelvis ungdomens historik och kriminogena faktorer. Vidare uppger 

intervjupersoner på institution C att behandlingsplanen fastställs inom tio dagar. Bedömningar 

som kan leda till revidering av behandlingsplanen sker sedan var sjätte vecka då vid ett möte. 

På institution C så framkommer det vidare att det inte finns några tydliga kriterier för när 

varje ungdom ska skrivas ut från institutionen. Uppdraget ska följas vilket innebär att vissa 

mål ska uppfyllas, eller så beslutas det att ungdomen skrivs ut då det inte finns några fler 

insatser som institutionen kan tillhandahålla ungdomen, vilket exemplifieras i nedanstående 

citat:  

/../ Det handlar om att se när man inte kan göra mer för ungdomen, utan det är dags 

att gå vidare /../ 

Med utgångspunkt i resultatet framkommer det i tabell 1.1 och 1.2 att delar av personalen på 

respektive institution anser att kartläggningen av ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer 

genomförs med hjälp av ett mätinstrument. Dock förekommer det en spridning gällande 

uppfattningen om vilket instrument som används vid kartläggningen, vilket kan indikera att 

institutionerna saknar strukturerade kartläggningar av risk- och skyddsfaktorer. En betydande 

andel av respondenterna har angett att de inte använder ett instrument i kartläggningen, att de 

inte kartlägger ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer eller att de inte vet om det genomförs 

en kartläggning. Svaren i CPAI-intervjuerna påvisar även de en del skillnader i förhållande till 

svaren bland personalen vilket även det kan indikera på att det inte finns någon tydlig 

systematik eller struktur i kartläggningen av risk- och skyddsfaktorer på respektive institution. 

Forskning (se Gendreau & Andrews, 1994; Latessa et al., 2002) visar att kartläggning och 

hanteringen av ungdomars risk- och skyddsfaktorer är av stor betydelse i 

behandlingsupplägget, vilket kräver att den är strukturerad och genomförs med hjälp av 

adekvata mätinstrument för att institutionsplaceringen ska tillgodose ungdomarnas primära 

behov. Delar av personalen anger olika typer av mätinstrument men det finns även frisvar som 

exempelvis ”psykolog”, ”riskbedömning”, ”utredning” och ”behandlingsplan”, vilket är 

osäkert om det kan klassas som ett adekvat mätinstrument. En förklaring till att det skiljer sig 

mellan de olika svaren i enkäterna samt i CPAI-intervjuerna kan förklaras av att det råder en 

                                                 
11

 Enkätfråga 61: I behandlingsplanen dokumenteras noggrant riskfaktorer (n=31) 
12

 Enkätfråga 62: I behandlingsplanen dokumenteras noggrant skyddsfaktorer (n=31) 
13

 Enkätfråga 67: Behandlingsplanen uppdateras/revideras regelbundet (n=31) 
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begreppsförvirring, som en intervjuperson på institution C beskrev det som, och som kan 

innebära att det råder oklarheter kring vad exakt det är som ska riskbedömas. För att en 

behandlingsinsats ska vara effektiv bör insatserna adresseras ungdomens proximala och 

dynamiska faktorer samt kriminogena behov vilket således kräver att det sker en kartläggning 

och bedömning av dessa hos ungdomen (se Andershed & Andershed, 2005; Bonta & 

Andrews, 2007). Detta är dock inget som kan uttydas från svaren på enkätfrågorna eller 

CPAI-intervjuerna, vilket kan indikera att det finns brister i organisationens struktur och 

kultur (se Latessa et al., 2002) då det inte tydligt framgår hur personalen på institutionerna ska 

genomföra kartläggningen samt vad som primärt ska kartläggas. 

 

Ungdomars behandlingsinnehåll kan påverkas av den bristande kartläggningen då det innehåll 

som tillhandahålls inte innefattar de förändringsfaktorer som matchar ungdomens risk- och 

skyddsfaktorer (se Latessa et al., 2002). Att majoriteten av respondenterna på institution A 

och C samt hälften av respondenterna på institution B anger att de noggrant dokumenterar 

ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer kan därför antas ha ingen eller liten inverkan på 

behandlingsinnehållet. Detta kan således även ha en inverkan på behandlingsutfallet då det 

inte är säkerställt att rätt risk- och skyddsfaktorer har kartlagts med hjälp av rätt 

mätinstrument. En majoritet av respondenterna anger även att det sker en regelbunden 

revidering av behandlingsplanen, vilket forskning visar är av stor vikt för att undersöka hur 

behandlingsinsatsen fungerar (se Latessa et al., 2002). I CPAI-intervjuerna framkommer det 

att institution B genomför en utvärdering varannan månad för att utvärdera hur långt 

ungdomarna har kommit i sin behandling, dock utvärderas inte risker och behov i första hand. 

Detta förstärker således tesen att en första kartläggning inte genomförs på det sätt som 

forskning (se Gendreu & Andrews, 1994; Latessa et al., 2002) menar främjar en positiv 

behandlingsutveckling. I CPAI-intervjuerna från institution A och C framkommer det att en 

utvärdering av ungdomarnas risker och behov genomförs vilket kan påverka 

behandlingsinnehållet under ungdomens institutionsplacering. På institution A sker detta dock 

inte rutinmässigt vilken även det kan antas ha en förklaring i organisationens övergripande 

struktur.  

 

Angående utskrivning från respektive institution framkommer det inte några tydliga kriterier 

för när varje ungdom ska avsluta sin placering. Bland annat nämns det i CPAI-intervjuerna att 

institutionsplaceringen kan avslutas när behandlingen inte anses ha någon inverkan på 

ungdomen eller när uppdraget anses vara uppfyllt. Sammantaget kan ovanstående förklaras av 

den bristande kartläggningen av ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer då kartläggningen, och 

sedermera ungdomarnas behandlingsinnehåll, inte riktas mot ungdomarnas proximala och 

dynamiska faktorer och kriminogena behov i ett tidigt skede. Personalgruppens 

samstämmighet gällande hur behandlingen ska levereras är betydande för att uppnå ett 

positivt behandlingsresultat (se Ahonen & Degner, 2013). Detta är dock en brist på respektive 

institution då det finns oklarheter kring vilket typ av mätinstrument som används eller att 

inget mätinstrument används i kartläggningen av ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer. Detta 

kan således påverka ungdomarnas behandlingsinnehåll då behandlingen bör innehålla olika 

moment som uteslutande riktar sig mot ungdomens alla risk- och skyddsfaktorer (Latessa, 

2012). Med anledningen av detta kan det därför antas att brister i kartläggningen av 

ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer kan ha en direkt inverkan på utformandet av ett 

adekvat behandlingsinnehåll i ett kortare perspektiv, och i ett längre perspektiv en indirekt 

inverkan på behandlingsutfallet. 
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Val av behandlingsinsatser och aktiviteter utifrån identifierade risk- och 

skyddsfaktorer 
Föreliggande tema har delats upp i två avsnitt där det första avsnittet syftar till att belysa vilka 

typer av behandlingsprogram (specifika manualbaserade metoder) och övriga aktiviteter 

(skola, fritid, arbetsträning) som erbjuds på de valda institutionerna. Det andra avsnittet syftar 

till att belysa huruvida det finns en genomgripande strategi att placeringen och den totala 

mängden aktiviteter adresseras de identifierade risk- och skyddsfaktorerna. Detta redovisas 

genom två tabeller och i löpande text. Resultatet kompletteras med ett kvalitativt underlag 

som inhämtats från CPAI-intervjuerna, vilket redovisas i form av sammanfattningar och citat, 

och från projektmöte 1-3. Projektmöte 1-2 redovisas i en tablå medan projektmöte 3 (SWOT-

analys) redovisas i löpande text. 

Institutionernas behandlingsprogram och aktiviteter 
Nedan presenteras tabell 2.1 vilken redogör för vilka metoder som används i 

behandlingsarbetet, samt en tablå som redogör för samtliga aktiviteter på respektive 

institution och vilka av dessa aktiviteter som institutionen betecknar som metod. Resultatet 

kompletteras med information gällande pro-sociala aktiviteter samt ungdomarnas delaktighet. 

 
Tabell 2.1 Vilka metoder används mest i behandlingsarbetet på avdelning

 14
 

  
Namn på institution 

Total A B C 

KBT med manual 5 0 6 11 

KBT utan manual 27 0 21 48 

ART med manual 32 0 22 54 

ART utan manual 12 0 3 15 

MI med manual 12 3 8 23 

MI utan manual 29 8 17 54 

Teckenekonomi med manual 1 0 4 5 

Teckenekonomi utan manual 5 0 5 10 

Miljöterapi med manual 2 2 0 4 

Miljöterapi utan manual 16 17 1 34 

Psykoterapi utan manual 4 0 2 6 

Lösningsfokuserat arbete med manual 1 0 1 2 

Lösningsfokuserat arbete utan manual 19 3 9 31 

Relationsbaserad behandling utan manual 13 1 4 18 

Återfallsprevention med manual 4 0 2 6 

Familjebehandling med manual 3 0 2 5 

12-stegsbehandling med manual 0 0 1 1 

Ilskekontrollprogram med manual 15 0 8 23 

Kriminalitetsprogrammet med manual 0 0 9 9 

DBT med manual 1 0 1 2 

Stopp och tänk med manual 0 0 4 4 

LEVA programmet med manual 0 1 0 1 

Total 47 18 29 94 

                                                 
14

 Enkätfråga 18: Ange de metoder, högst tre, som används mest i behandlingsarbetet på avdelningen? (flera 

alternativ kan anges) (n=94). 
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Tablå 1: Institutionernas personalstyrda och icke-personalstyrda aktiviteter

15
 samt vilka av dessa som 

institutionerna anser vara någon form av metod 
16

 
17

. 

  

Namn på institution 

A B C 

P
ro

-s
o

ci
al

a 
ak

ti
vi

te
te

r 
  

Friskvårdsprogram, Stopp och tänk, 
ADL (aktiviteter i dagliga livet), ART, 
Skola, psykologsamtal, TV-spel, praktik, 
Ridning, vilotid, nattning, massage, 
dans och sång, bakning, 
psykologsamtal, fritidsgårdsbesök, 
fritidsaktivitet utanför institution, 
konfirmation, sport, hemresor, 
kunskapskort, träning med kollektiv-
trafik, familjearbete, pyssel, 
pulkaåkning, spontansamtal, tjejkvällar 
(hygien, massage, smink, nagelvård, 
etc.) bad, promenader, medicin-
delning, sjuksysterträff/samtal, 
doktorssamtal, väckningsprocedur, 
kramas, praktik, socialtjänstmöten, 
vem är jag (presentera sig själv), ADAD, 
KASAM, familjesamtal, budgetträning, 
lägerverksamhet (vildmarksliv, ridning, 
fiske), behandlingsplanering, 
restaurangbesök (McDonalds), 
inhandling, kunskapskortet, 
robomemo, återfallsprevention, 
brukarforum, telefontider, kvällsfika/ 
måltider, läxläsning, ungdoms-
mottagning, SBK (situation, beteende, 
konsekvens), pingis, högläsning. 

Livskunskap (mobbing, vänskap, 
självkänsla, olika kulturer), bild, idrott 
hälsa, hemkunskap/kök, städning, 
hudvård, textil (syslöjd/arbetsterapi/ 
smycke, småhantverk), skola, KP-
samtal, tjejgrupp (andrum för tjejerna, 
tema/ sexualitet/genus, fika), 
promenad, pyssel, spela spel, leva-
programmet, praktik (hunddagis, cafe, 
ica/ej specifika, bilverkstad), utflykter, 
uteaktiviteter (båt, fiske, pulka, 
skridskor, vandring), träning på gym, 
brukarforum, träffar med psykolog, 
externa behandlare, behandlings-
samtal socialtjänst, familjesamtal, 
Boda borg, fotokurser, skrivarkurser, 
tvätta egen tvätt, samtal i vardagen, 
fikasamtal, handla kläder, kosmetiska, 
inredningsshopping, Ikea-handling 
(insluss, välkommen till öppna 
avdelningen), skola, ADL-träning, social 
träning (bädda rent i sängen, tvätta 
håret, kunna vistas i samma rum som 
andra), film, TV-spel, egen tid (vid gott 
uppförande små förtjänade 
aktiviteter/åka till bibliotek), hudvård, 
åka båt, rökning, ridning.  

Skola, ART, Stopp och tänk, praktik, 
friskvårdsprogram, ADL, kunskapskort, 
KP-samtal, biljard, kortspel, 
promenader, elevråd, MI-samtal, 
utevistelser, bio, bowling, fika, 
skidåkning, pulkaåkning, omplanerings-
samtal (incident), mottagningssamtal, 
hockey, fotboll, badhusbesök, hund-
aktiviteter (personals hundar), musik, 
pyssel, pussel, morgonmöte 
(elevmöte), bilfärder, bilvård, ärenden 
(fixa leg, optiker), hsl (läkare), 
filmvisning, fysträning, badminton, 
pingis, TV-spel, vaktmästarprao, 
köksprao, akupunktur, avslappning 
(läser berättelser för ungdomarna), 
psykologsamtal, utredningssamtal, 
inhandling, tvätta, städa, bakning, laga 
mat, behandlingskonferens, telefon-
samtal, drogsamtal, familjesamtal, 
kompissamtal, måltider, källsortering, 
permissioner, fiske, promenader, 
frisbeegolf, skridskor, sjuksköterska 
från ungdomsmottagning (sexual-
kunskap), UNO (Ungdomsgård/ 
personalstrukturerad), gitarrkurs, 
enskilda kurser (teatergrupp, rollspel), 
skola utanför institutionen, SFI, 
matlistor. Truckutbildning, robomemo. 

V
ar

av
 a

kt
iv

it
e

te
r 

so
m

 in
st

it
u

ti
o

n
e

n
 

b
et

e
ck

n
ar

 s
o

m
 n

åg
o

n
 f

o
rm

 a
v 

m
e

to
d

 Snubbeltråd, sex och 
samlevnadsgrupper, Kunskapskortet 
(ADL, väckning, hygien, måltiden, 
klädhygien, förbered och genomföra), 
Utvecklingssamtal (samtal med lärare, 
psykolog), läger, MI, ART, Livlinje, pro-
sociala aktiviteter, praktik, KP-samtal, 
skilja mellan social färdighetsträning, 
mottagning, in-skrivningssamtal (för 
att trygga mottagningen), veckosamtal 
(behandlingsplaner), KP-samtal, KBT 
(individanpassad). 

Hemkunskap, familjesamtal, storstäd, 
KP-samtal, tjejgrupp, miljöterapi 
(överordnad princip), mötet/alla 
vardagliga aktivteter (runt köksbordet), 
kratta cigarettfimpar (mentaliserande), 
leva-programmet, livskunskap, skolan, 
utflykter, avdelningsstäd. 

Friskvårdprogram, Friskvården lever 
24/7 (träningsfokus, nästan samtliga 
elever har fysisk aktivitet på schemat), 
KP-samtal (behandlingsplan är 
utgångspunkten för varje KP-samtal), 
strukturerade drog- och alkoholsamtal 
(manualkartläggning), all personal 
arbetar med MI-samtal (ej manual), 
familjearbete (systemisk teori/ej 
manual), Kia, ART, stopp o tänk, KBT, 
skola, ADL (tvätt & städ), kunskapskort, 
KP-samtal, elevråd, MI-samtal, permis, 
samhällsvistelse, omplaneringssamtal, 
psykolog, mottagningsamtal, morgon-
möte, HSL, utredningssamtal, 
behandlingskonferens, drogsamtal, 
familjesamtal, avslappning, ADAD. 
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 Projektmöte 1: Inventera och nedteckna samtliga personalstyrda och icke-personalstyrda aktiviteter – inklusive 

skola, metod, arbetsträning och fritid – som finns på respektive avdelning. 
16

 Projektmöte 2: Av samtliga aktiviteter som identifierats vid projektmöte 1, identifiera vad av dessa som ni 

betecknar som någon form av metod. 
17

 Aktiviteterna gäller de ungdomar som är i behandling. Aktiviteterna för de ungdomar som befinner sig på 

utredning/akutavdelning är exkluderade i denna tablå. 
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Institution A 
Gällande frågan om vilka metoder som används mest i behandlingsarbetet anger flest 

respondenter metoderna ART med manual, MI utan manual, KBT utan manual, 

lösningsfokuserat arbete utan manual, miljöterapi utan manual samt ilskekontrollprogram med 

manual. Resultatet visar dock att det finns skillnader bland respondenterna i valet av metoder 

samt huruvida metoderna är manualbaserade eller ej. Vidare anger en majoritet av 

respondenterna på institution A svarsalternativen stämmer ganska bra eller stämmer mycket 

bra på frågan om de anser sig vara förtrogen med de metoder som krävs i behandlingsarbetet 

på institutionen
18

.  

 

Intervjupersonerna på institution A anger i CPAI-intervjuerna att institutionens program 

använder sig av metoderna beteendeterapi, social inlärning samt KBT, i behandlingsarbetet. 

En intervjuperson uppger att anknytningsteori förekommer när ungdomarnas behov definieras 

och behandlas. En annan intervjuperson uppger även att miljöterapi användes tidigare men att 

de, efter nya riktlinjer från huvudkontoret, bytte till KBT. Vidare säger intervjupersonen:  

Jag tänker med det kognitiva förhållningssättet /../ det är liksom det som 

personalen är skolade i och också jobbar med ungdomarna i /../ sedan är alla olika 

skickliga på den /../ 

På frågan om ungdomarna tillbringar tid med terapeutiska (pro-sociala) uppgifter 

framkommer att ungdomarna går upp 07:00-07:30 och har skola mellan 09:00-14:30. Efter att 

skolan slutat har ungdomarna fritid fram till middagen och kvällsaktivitet. Intervjupersonen 

säger vidare:  

/../ Där tänker jag /../från 14:30-21:30. Det gäller att hitta aktiviteter med ett syfte, 

som gör något. 

Vidare framkommer i intervjuerna att all tid utanför skolan är avdelningstid där det finns 

möjlighet för ungdomen att välja aktivitet själv. En annan intervjuperson säger även att de 

pro-sociala uppgifterna på institutionen skiljer sig mellan individer och mellan olika 

avdelningar. Det finns en veckoplanering för varje ungdom där de själva kan påverka och 

välja vilka aktiviteter de vill delta i. I SWOT-analysen uppger nyckelpersonerna på institution 

A att det finns ett fungerande samarbete mellan skola och övriga avdelningar. Motiverande 

samtal som förhållningssätt används gentemot ungdomarna samtidigt som institutionen 

arbetar strukturerat med att medvetandegöra ungdomarnas problematik och individanpassa 

insatser och aktiviteter. Dock framkommer det att det finns brister såsom låg personaltäthet, 

vilket innebär ensambemanning på vissa avdelningar och svårigheter att genomföra olika 

typer av aktiviteter. Det sker även en del missar i planeringen på institutionen vilket resulterar 

i att det inte finns några aktiviteter som erbjuds ungdomarna vissa dagar och helger. De 

metoder som används på institutionen, såsom exempelvis ART, integreras inte heller med 

övriga aktiviteter, såsom skola, vilket nyckelpersonerna anser vara en svaghet.  

Institution B 
På institution B anger majoriteten av respondenterna miljöterapi utan manual som den 

vanligaste metoden i behandlingsarbetet. Drygt hälften av respondenterna anger även MI utan 

manual som en vanlig metod i behandlingsarbetet. Resultatet visar att ett fåtal respondenter 

anger andra typer av metoder, dock är det miljöterapi utan manual samt MI utan manual som 

                                                 
18

 Enkätfråga 20: Jag är själv väl förtrogen med den, eller de, metod/er som krävs för att utföra behandlingsarbete 

med ungdomar. (n=50). 
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utmärker sig mest. Vidare anger alla respondenter på institution B att de anser sig vara 

förtrogen med de metoder som krävs i behandlingsarbetet på institutionen
19

.  

 

I CPAI-intervjuerna uppger intervjupersonerna att metoderna beteendeterapi, social inlärning 

samt kognitiv beteendeterapi inte finns med i institutionens program. En intervjuperson 

uppger: 

Nej, visst innehåller även miljöterapi vissa inslag av pedagogik /../ dock går det 

inte att undvika när social färdighetsträning används genom praktik eller att 

ungdomarna har praktik eller aktiviteter med andra ungdomar /../ utanför 

institutionen /../ det finns uppfostrande strategier även inom miljöterapi, och även 

om de inte är så genomtänkta, så händer dem hela tiden.  

Vidare framkommer att ungdomarna på institution B har aktiviteter mellan 08:00-20:00, 

inklusive en fritidsaktivitet på kvällen vilket innebär att de har en aktiverad och styrd tillvaro. 

Ungdomarna har schemalagda aktiviteter mellan 08:00-15:15, men tillbringar övrig tid 

tillsammans i någon form. En intervjuperson beskriver det så här:  

/../ miljöterapin förutsätter att man gör allt tillsammans, även om man städar 

rummen på eftermiddagen /../ vad man än gör om det är så diska eller kratta löv så 

ska det fylla en behandlande funktion. Det ska finnas en terapeutisk tanke med att 

man gör det /../ 

Gällande ungdomarnas möjlighet till att modifiera innehållet framkommer det att varje 

ungdom har aktiviteter utifrån deras behandlingsplan. Gällande pro-sociala aktiviteter får de 

inkomma med egna önskemål, vilket innebär att de får en chans att påverka. Ungdomarna har 

även en möjlighet att önska andra typer av behandling som institutionen inte tillhandahåller, 

exempelvis KBT. Dock blir detta en extern behandling och inget som tillhandahålls på 

institutionen. Nyckelpersonerna i SWOT-analysen anger att de aktiviteter som tillhandahålls 

på institutionen är individanpassade efter ungdomarnas behov. Dock framkommer det att det 

finns svårigheter gällande att finna meningsfulla aktiviteter för ungdomarna vilket oftast slutar 

med att aktiviteterna som tillhandahålls blir likartade enbart i syfte att fördriva tid.  

Institution C 
På institution C visar resultatet att det finns en spridning bland respondenterna gällande valet 

av metoder samt huruvida metoderna är manualbaserade eller ej. Flest antal respondenter 

anger ART med manual och KBT utan manual som de metoder som används mest i 

behandlingsarbetet. Även MI utan manual, lösningsfokuserat arbete utan manual samt 

kriminalitetsprogrammet med manual är andra svarsalternativ som anges av respondenterna 

på institution C. Majoriteten av respondenterna på institution C anger svarsalternativen 

stämmer ganska bra eller stämmer mycket bra på frågan om de anser sig vara förtrogen med 

de metoder som krävs i behandlingsarbetet på institutionen 
20

. 

 

Intervjupersonerna från institution C uppger i CPAI-intervjuerna att beteendeterapi, social 

inlärning och kognitiv beteendeterapi ingår i institutionens program. Ungdomarnas pro-

sociala aktiviteter innefattar skola på förmiddagarna, men i övrigt tvingas de inte till något. En 

annan intervjuperson uppger att det finns schemalagda aktiviteter dagtid, såsom skola 

behandlingsprogram eller fritidsaktivitet. Utöver det planerar ungdomarna tillsammans med 
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 Enkätfråga 20: Jag är själv väl förtrogen med den, eller de, metod/er som krävs för att utföra behandlingsarbete 

med ungdomar (n=18).  
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personalen vilka aktiviteter som ska hållas på kvällstid. En annan intervjuperson beskriver 

ungdomarnas pro-sociala aktiviteter på detta vis:  

/../5-6 timmar per dygn, så 40-45 %. Utöver det är det hopp och lek/../ 

För övrigt uppger intervjupersonerna att ungdomarna kan påverka och ge förslag på vad som 

ska ingå i deras behandling samt vad de är motiverade till. Enligt intervjupersonerna har 

ungdomarna på institution C stora möjlighet att styra över sin behandling. I SWOT-analysen 

uppger nyckelpersonerna på institution C att personalen på institutionen är engagerad, 

ansvarstagande och försöker alltid tillgodose ungdomarnas behov. Det finns en flexibilitet 

gällande utevistelser och aktiviteter samt gällande vård och behandling för ungdomarna. Dock 

framkommer det i SWOT-analysen att det finns brister i planering och struktur vilket kan 

innebära att det inte finns något tydligt syfte med de aktiviteter eller metoder som används.  

 

Med utgångspunkt i resultatet gällande valet av metoder påvisar forskning att institutioner 

som utgår från en evidensbaserad behandlingsmetod har bäst utfall och att en evidensbaserad 

behandlingsmetod därmed är mest lämplig för att uppnå ett effektivt behandlingsresultat (se 

De Swart et al., 2012). I tabell 2.1 framkommer att personalen på institution A och institution 

C anger ett flertal olika behandlingsmetoder som används i behandlingsarbetet med 

ungdomarna. Av de behandlingsmetoder som uppgetts är samtliga evidensbaserade metoder 

vilket är positivt för behandlingsarbetet. Dock har flera respondenter angett att de 

behandlingsmetoder som används på institutionen genomförs utan manual. Detta kan leda till 

att personalen inte utför behandlingsarbetet systematiskt och strukturerat vilket kan ha en 

negativ inverkan på behandlingsutfallet (se Ahonen & Degner, 2013). I CPAI-intervjuerna 

från institution A och C framkommer vidare att metoderna beteendeterapi, social inlärning 

samt KBT ingår i institutionernas behandlingsprogram, vilket överensstämmer med 

personalens uppfattning. De ovan nämnda metoderna innehar flertalet av de komponenter som 

forskning (se Ahonen & Degner, 2012; Armelius & Andreassen, 2007; Lösel & Beelmann, 

2006) beskriver som viktiga för att nå ett positivt behandlingsresultat. På institution B finns 

en överensstämmelse mellan CPAI-intervjuerna och svaren från enkäten där det tydligt 

framgår att miljöterapi är den metod som används mest i behandlingsarbetet på institutionen. I 

en CPAI-intervju uppger intervjupersonen att miljöterapi inte innefattar samma typer av 

moment som beteendeterapi. Med stöd av forskning kan det därför inte uteslutas att 

miljöterapi inte har samma typ av effekt som andra metoder (såsom KBT, beteendeterapi, 

social inlärningsteori) (se Armelius & Andreassen, 2007; Lösel & Beelmann, 2006). 

 

Av tablå 1 framgår att institutionerna har ett stort utbud av pro-sociala aktiviteter och 

aktiviteter som av institutionerna anses innefatta någon form av metod. Det finns således 

förutsättningar för att skapa goda läromiljöer genom olika typer av aktiviteter under 

institutionsplaceringen. Tidigare forskning påvisar att ungdomar som placeras på institution 

behöver vägledning och stöd samt vuxna som kan fungera som förebilder för att kunna 

utvecklas i en positiv riktning (se Steinberg et al., 2004). Institutionsplaceringen bör även 

innefatta olika sammanhang (exempelvis skola, kamrater, fritidsaktiviteter, arbete) som 

fungerar som läromiljöer för ungdomen och som underlättar ungdomars personliga och 

psykosociala utveckling (se Latessa et al., 2002). Samtidigt ska institutionen skapa en miljö 

där ungdomarna, med stöd av vuxna, får tillräckligt mycket frihet för att kunna utöva 

autonomi och gradvis mogna (Steinberg et al., 2004). Det framkommer dock i CPAI-

intervjuerna samt i SWOT-analysen från respektive institution att det finns vissa brister i 

schemaläggningen av de aktiviteter som erbjuds ungdomarna. Det finns till exempel 

svårigheter med att tillhandahålla aktiviteter som innehar ett tydligt och meningsfullt syfte 

samt svårigheter att planera vissa typer av aktiviteter på grund av låg personaltäthet. Vidare 
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framkommer det att institutionerna försöker individanpassa de aktiviteter som erbjuds, dock 

är de mer standardiserade för alla ungdomar än individanpassade. Detta är något som Egelund 

och Jakobsen (2009) menar är ett vanligt fenomen på institutioner då insatser och aktiviteter 

som erbjuds blir standardiserade enbart i syfte att bryta ett specifikt beteende. Aktiviteterna 

bör även vara problemlösningsfokuserade, strukturerade, motiverande, kompetenshöjande 

samt relationsfrämjande för att skapa en positiv progression för ungdomens psykosociala 

utveckling (se Latessa et al., 2002: Steinberg et al., 2004). 

Strategier vid val av aktiviteter utifrån identifierade risk- och skyddsfaktorer 
Nedan presenteras tabell 2.2 vilket redogör för personalens uppfattning gällande vilket fokus 

behandlingen på institutionerna har. Resultatet innefattar även information gällande 

institutionernas strategier för valet av placeringen och behandlingsinnehållet samt huruvida 

personalen och behandlingsintensiteten matchar ungdomarnas mottaglighet och problematik. 

Vidare presenteras huruvida institutionerna tillhandahåller färdighetsträning för ungdomarna. 

 
Tabell 2.2 Ungdomarnas beteende är huvudfokus i behandlingen

21
  

  
Namn på institution 

Total A B C 

Stämmer mycket bra 13 1 11 25 

Stämmer ganska bra 31 6 20 57 

Stämmer inte så bra 4 8 0 12 

Stämmer inte alls 0 2 0 2 

Vet ej 1 0 0 1 

Total 49 17 31 97 

Institution A 
På institution A har 49 respondenter besvarat frågan om ungdomarnas beteende är 

huvudfokus i behandling, varav 44 respondenter anger svarsalternativen stämmer mycket bra 

eller stämmer ganska bra. Fyra respondenter anger svarsalternativet stämmer inte så bra och 

en respondent anger svarsalternativet vet ej. På frågan om institutionen erbjuder ungdomarna 

aktiv färdighetsträning anger en majoritet av respondenterna svarsalternativen stämmer 

mycket bra eller stämmer ganska bra22. 

 

I CPAI-intervjuerna uppger intervjupersonerna att institutionens program och 

behandlingsinnehåll inte fokuserar på ungdomarnas dynamiska faktorer och kriminogena 

behov i första hand. Vuxennärvaro lyfts fram som ett viktigt innehåll på institutionen, men 

överlag så riktar sig inte behandlingsinnehållet mot ungdomarnas kriminogena behov och 

dynamiska riskfaktorer. Det framkommer att icke-kriminogena behov, såsom ångest, 

självkänsla och attityder, är prioriterade på institutionen. På frågan om institutionen bedömer 

ungdomens dynamiska egenskaper, svarar en intervjuperson på institution A:  

Det görs lite i behandlingsplanen skulle jag vilja påstå. Man gör en bedömning 

gällande vad som man behöver jobba med just nu /../ Det är väldigt individuellt /../ 

I CPAI-intervjuerna framkommer det även att bedömning av ungdomarnas mottaglighet för 

olika behandlingsstilar och metoder delvis görs av psykologer eller personal som håller i 

programmen. Det finns dock ingen systematiserad och rutinmässig ärendehandledning och 
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 Enkätfråga 43: Behandlingen vi erbjuder fokuserar i första hand på ungdomarnas beteende (n=97). 
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 Enkätfråga 28: Jag arbetar aktivt för med färdighetsträning för ungdomarna under vistelsen på avdelningen 

(t.ex. gå på banken, besöka arbetsförmedlingen, ringa myndigheter) (n=48). 
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psykologkontakt mellan kontaktpersonen och psykologen. I mottaglighetsbedömningen 

framkommer det att det inte används något specifikt mätinstrument och det finns inte heller 

någon uttalad strategi i matchningen av personalens professionella och personliga färdigheter 

med ungdomens personlighet och problem. Vidare framkommer att behandlingsinnehållet på 

institution A kan variera i form av intensitet under behandlingstiden beroende på 

ungdomarnas risk-/behovsnivå. Intervjupersonerna uppger att intensiteten styrs av vilken 

”fas” ungdomen befinner sig i då det kan påverka motivationen till att vilja förändras. Det 

finns dock inga tydliga riktlinjer gällande huruvida intensiteten i behandlingsinnehållet ska 

styras av ungdomarnas risknivå. Vidare framkommer det att ungdomarna på institution A 

tränas i att känna igen och förutse problematiska situationer i vardagen. Dock menar en 

intervjuperson att hänsyn måste tas till ungdomarnas begåvningsnivå. Detta är dock inget 

strukturerat utan anpassas individuellt utifrån vilka typer av förutsättningar ungdomarna har. 

Ungdomarna får således inte möjlighet att lära sig att öva alternativa reaktioner på 

problematiska situationer.  

Institution B 
På institution B har 17 respondenter besvarat frågan om ungdomarnas beteende är i 

huvudfokus i behandlingen. En respondent anger svarsalternativet stämmer mycket bra, sex 

respondenter anger svarsalternativet stämmer ganska bra och tio respondenter anger 

svarsalternativen stämmer inte så bra eller stämmer inte alls.  På frågan om institutionerna 

erbjuder ungdomarna aktiv färdighetsträning anger hälften av respondenterna 

svarsalternativen stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra23
. 

 

I CPAI-intervjun framkommer det att insatser och behandlingsinnehåll på institution B inte 

riktar in sig på kriminogena behov, såsom missbruk eller kriminellt beteende, utan prioriterar 

att tillhandahålla insatser som hjälper ungdomarna att bearbeta sin jagsvaghet. Med 

utgångspunkt i miljöterapi ligger fokus på den underliggande problematiken, vilket beskrivs i 

nedanstående citat:  

Vi ser de här beteendena som symptom på den underliggande jagsvagheten /../ de 

ska börja må så bra att de inte längre är självdestruktiva /../ 

Vidare visar resultatet att bedömning av ungdomarnas mottaglighet inte sker systematiskt på 

institutionen, vilket konkretiseras i nedanstående citat från en intervju: 

På ett sätt ja, vi gör bedömningen att miljöterapi är det enda som fungerar på de 

här mycket jagsvaga individerna. Fast mest nej /../ 

Det sker inte heller någon rutinmässig matchning av de personliga och professionella 

färdigheterna hos personalen och ungdomarnas personlighet och problem vid val av 

behandlingsinnehåll. Vidare framkommer det i CPAI-intervjuerna att behandlingen är styrd 

utifrån behandlingsplanen. De delar som anses mest viktiga är de delar som det är fokus på, 

”här och nu”. Vidare går arbetet ut på att stärka ungdomarna genom att exempelvis prata om 

tiden efter institutionsplaceringen. Detta sker dock inte systematiskt utan oftast när det uppstår 

olika händelser. Ungdomarna på institution B får inte heller lära sig att planera och öva olika 

alternativa reaktioner på problematiska situationer. 

Institution C 
På institution C har 31 respondenter besvarat frågan om ungdomarnas beteende är i 

huvudfokus i behandlingen varav samtliga respondenter anger svarsalternativen stämmer 
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 Enkätfråga 28: Jag arbetar aktivt för med färdighetsträning för ungdomarna under vistelsen på avdelningen 
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mycket bra (elva respondenter) eller stämmer ganska bra (20 respondenter). På frågan om 

institutionerna erbjuder ungdomarna aktiv färdighetsträning anger 24 respondenter 

svarsalternativen stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra24.  

 

I CPAI-intervjuerna uppger intervjupersonerna att behandlingsinnehållet i första hand riktar 

sig mot kriminalitet, skola, familj och ungdomens sociala situation. Huvudmålet är att hjälpa 

ungdomarna att finna eller utveckla intressen och sköta skola och utbildning. Genom att få 

positiv förstärkning på dessa områden anser intervjupersonerna på institutionen att ungdomen 

kan hitta en motsats till den kriminalitet som denne utvecklat. Behandlingsinnehållet påverkas 

dock överlag av de identifierade risk- och skyddsfaktorerna. Ungdomarnas mottaglighet för 

olika behandlingsstilar och metoder bedöms också av skolan, psykologen samt av tidigare 

dokumentation. På en avdelning på institutionen uppfattas denna typ av bedömning som ett 

mer övergripande instrument. Vidare är intervjupersonerna på institution C eniga gällande 

huruvida behandlingsintensiteten varierar, men de har däremot olika synpunkter på vad det 

påverkas av. En intervjuperson uppger att behandlingsintensiteten styrs av ungdomarnas 

behandlingstid. Ju längre ungdomen har vistats på institutionen, desto mer innehåll i 

behandlingen. Övriga intervjupersoner uppger bland annat att uppdraget och ungdomens vilja 

att förändras påverkar intensiteten i behandlingen samt att behandlingsinnehållet påverkas av 

ungdomens motivation. En intervjuperson på institution C beskriver behandlingsintensiteten 

på detta sätt i en CPAI-intervju:  

Inte utifrån risk och behov utan mer utefter motivation. Det handlar istället om att 

motivera till behandling för annars gör inte behandlingen någon nytta. Det 

anpassas, men kanske inte efter intensitet /../ 

Intervjupersonerna uppger vidare i CPAI-intervjuerna att ungdomarna på institution C tränas i 

att känna igen och förutse problematiska situationer, även om det inte sker systematiskt och 

strukturerat. De ges dock inga möjligheter att lära sig att planera och öva alternativa 

reaktioner på problematiska situationer och inte heller möjligheter att träna sina nyinlärda 

beteenden i svåra situationer. 

 

Med utgångspunkt i resultatet framgår det att behandlingsintensiteten varierar på de olika 

institutionerna. I CPAI-intervjuerna framkommer det att behandlingsintensiteten på institution 

A kan variera under behandlingstiden beroende på ungdomarnas risk-/behovsnivå, vilken fas 

ungdomen befinner sig i samt hur motiverad ungdomen är till förändring. Detta genomförs 

dock inte strukturerat och det finns inga tydliga riktlinjer för hur behandlingsintensiteten ska 

anpassas under behandlingstiden. På institution B framgår det att behandlingen är styrd utifrån 

behandlingsplanen, där fokus är på de delar som anses vara mest viktiga vilket inte 

nödvändigtvis påverkar behandlingsintensiteten. På institution C framkommer det att 

behandlingsintensiteten styrs av ungdomarnas behandlingstid, där de ungdomar som har 

vistats längst på institutionen har mer innehåll i behandlingen. Detta görs dock inte utifrån 

ungdomarnas risknivå. Även ungdomarnas vilja och motivation till att förändras påverkar 

behandlingens intensitet på institution C. För att få ett positivt behandlingsutfall bör intensiva 

och omfattande behandlingsinsatser riktas mot ungdomar som löper hög risk för återfall i 

normbrytande beteende (se Andrews et al., 2011; Lowenkamp et al., 2006). Utifrån 

riskprincipen bör därför ungdomarnas risknivå bedömas innan behandlingsinsatser sätts in för 

att därefter anpassa behandlingens omfattning, intensitet, längd och mängd utifrån 

ungdomarnas risknivå. Utifrån detta kan det således antas att behandlingens intensitet på 

institution B och C inte är direkt anpassade efter ungdomarnas risknivå. Detta kan leda till att 
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behandlingsinsatser riktas mot ungdomar med låg risk för normbrytande beteende vilket kan 

ge en liten eller ingen effekt på ungdomens behandlingsutfall, och kan i vissa fall även 

förvärra ungdomens normbrytande beteende (se Andrews et al., 2011; Lowenkamp et al., 

2006). 
 

Vidare framkommer att en majoritet av personalen på institution A och C samt knappt hälften 

av personalen på institution B anser att behandlingens huvudfokus i första hand riktar sig mot 

ungdomarnas beteende. I CPAI-intervjuerna framkommer vidare att institution A och B inte 

riktar behandlingsinsatser mot ungdomens riskfaktorer och kriminogena behov utan riktar 

insatser mot icke-kriminogena faktorer (se exempelvis Andrews & Bonta, 2007) såsom ångest 

och självkänsla. Institution B utgår från miljöterpi vars behandlingsinsatser syftar till att 

motverka jagsvaghet, vilket även det klassas som en icke-kriminogen faktor (se Andrews och 

Bonta 2007). Behandlingsinsatser som uteslutande riktar sig mot icke-kriminogena faktorer är 

inte tillräcklig för att ge någon positiv effekt (Bonta & Andrews, 2007). Insatser bör riktas 

mot ungdomens samtliga riskfaktorer och kriminogena behov för att ge någon 

behandlingseffekt (se Andrews & Bonta, 2007; Egelund & Jakobsen, 2009). Detta görs delvis 

på institution C där det i CPAI-intervjuerna framkommer att behandlingsinnehållet i första 

hand riktar sig mot kriminalitet, skola, familj och ungdomens sociala situation, vilket kan 

anses skapa förutsättningar för ett positivt behandlingsutfall. Utifrån mottaglighetsprincipen 

ska behandlingsinnehållet även anpassas efter ungdomens individuella färdigheter och 

egenskaper för att insatsen ska vara effektiv (se Andrews et al., 2011; Andreassen, 2003). På 

institution A och B framgår det av CPAI-intervjuerna att bedömningarna av ungdomarnas 

mottaglighet är bristfällig. På institution B förekommer ingen systematiserad bedömning 

medan det på institution A görs en bedömning av ungdomarnas mottaglighet vilket utförs av 

en psykolog. Dock framgår det att ärendehandledningen och ärendeöverlämningen mellan 

psykologen och personalen är bristfällig, varför det finns skäl att anta att ungdomarnas 

mottaglighet inte alltid tas i beaktande vid utförandet av olika behandlingsinsatser. På 

institution C framgår det dock att ungdomarnas mottaglighet för olika behandlingsstilar och 

metoder bedöms av skolan, psykologen samt genom tidigare dokumentation. Tillsättningen av 

kompetent personal som matchar ungdomens mottaglighet är även det av vikt för 

behandlingsutfallet (Andreassen, 2003). I CPAI-intervjuerna framkommer det att ingen av 

institutionerna gör en systematisk matchning av ungdomens mottaglighet, personlighet och 

problematik, med personalens professionella och personliga färdigheter, vilket utifrån 

mottaglighetsprincipen kan försvåra behandlingen. 
 

Med utgångspunkt i resultatet gällande ungdomarnas färdighetsträning på institutionerna 

framkommer det i enkätundersökningen att majoriteten av personalen på institution A och C 

samt hälften av personalen på institution B anser att ungdomarna färdighetstränas på 

institutionen. Dock överensstämmer inte detta till fullo med vad som framkommer i CPAI-

intervjuerna från respektive institution. På institution A och C framgår det att ungdomarna 

tränas i att känna igen och förutse problematiska situationer men att det inte sker systematiskt 

och strukturerat. De får dock inte möjlighet att lära sig alternativa reaktioner på problematiska 

situationer. På institution B framkommer att det huvudsakliga arbetet inriktar sig på att 

diskutera och prata om situationer som kan uppstå efter institutionsplaceringen. Forskning (se 

Dmitrieva et al., 2012) belyser att ungdomar som befinner sig på institution får problem med 

att bibehålla positiva förändringar som sker under institutionsplaceringen på grund av stela 

och omfattande regler på institutionen, som inte är anpassade efter det vardagliga livet utanför 

institutionen. Det är därför av vikt att ungdomen, under institutionsvistelsen, får praktisera de 

färdigheter som krävs för att uppnå psykosocial mognad och på så sätt kunna hantera livet 

efter institutionsplaceringen (se Dmitrieva et al., 2012; Ahonen & Degner, 2012; 2012a). 

Institutionerna bör därför ge ungdomarna möjlighet att lära sig planera och öva alternativa 
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reaktioner på problematiska situationer och samtidigt skapa förutsättningar för ungdomarna 

att träna sina nyinlärda beteenden i svåra situationer (se Steinberg et a., 2004). En viktig 

komponent som underlättar ungdomars psykosociala utveckling och motivering till förändring 

är stödet från vuxna förebilder (Steinberg et al., 2004). Larson (2006) benämner denna 

relation som mentorskap där personalen stöttar och vägleder ungdomen och dessutom ger 

ungdomen tillräckligt med frihet i formandet av sin egen utveckling. Med utgångspunkt i 

detta kan institutionernas bristande matchning av personalens professionella och personliga 

färdigheter med ungdomarnas personlighet och mottaglighet därför vara problematisk. 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt tre utvalda institutioner kartlägger 

ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer samt hur denna kartläggning kommer till uttryck i 

ungdomarnas behandlingsinnehåll för att skapa förutsättningar för en positiv 

behandlingsutveckling. Studien syftade även till att undersöka hur behandlingsprogrammen 

och aktiviteterna som tillhandahålls på institutionerna tillämpas i praktiken samt vilka hinder 

och möjligheter som kunde identifieras i arbetet med ungdomarna. Sammantaget påvisar 

studien att det finns brister och styrkor gällande på vilket sätt institutionerna kartlägger 

ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer samt huruvida det övergripande behandlingsinnehållet 

adresseras rätt risk- och skyddsfaktorer genom exempelvis adekvata behandlingsprogram och 

pro-sociala aktiviteter. En slutsats är att institutionernas kartläggning av ungdomarnas risk- 

och skyddsfaktorer är otillräcklig i flera avseenden. I resultatet framkommer det att samtliga 

institutioner saknar strukturerade och systematiserade tillvägagångssätt gällande 

kartläggningen, då svarsalternativen bland personalen på respektive institution inte är 

samstämmiga. Vidare visar resultatet att det inte finns någon tydlig samstämmighet mellan 

ledning och personal gällande hur institutionerna kartlägger ungdomarnas risk- och 

skyddsfaktorer samt vilket/vilka mätinstrument som används i kartläggningen. Den 

bristfälliga kartläggningen kan bidra till att behandlingsinnehållet inte adresseras 

ungdomarnas huvudsakliga problemområden varför behandlingen kan få ett negativt utfall. 

 

Vidare framkommer att institution A och C tillhandahåller behandlingsmetoder som enligt 

forskning (se exempelvis Armelius & Andreassen, 2007; Lösel & Beelmann, 2006) skapar 

goda förutsättningar för ett positivt behandlingsutfall. Det råder även en relativt god 

samstämmighet mellan ledning och personal gällande vilka behandlingsmetoder som används 

på institution A och C, vilket även det är en styrka. På institution B råder en samstämmighet 

gällande användandet av miljöterapi i behandlingsarbetet vilket i sig är en styrka (se Ahonen 

& Degner, 2013). Dock saknar miljöterapi som behandlingsmetod de komponenter som viss 

forskning visar är nödvändiga i behandlingsarbetet (se exempelvis Armelius & Andreassen, 

2007; Lösel & Beelmann, 2006).  Det framkommer även i resultatet att de pro-sociala 

aktiviteter som erbjuds ungdomarna på respektive institution riskerar att bli standardiserade 

och inte anpassade efter varje ungdoms behov. En slutsats är därför att de pro-sociala 

aktiviteter som finns på respektive institution inte alltid adresseras ungdomarnas risk- och 

skyddsfaktorer vilket kan påverka behandlingsutfallet negativt. 

 

Institutionernas brister kan lätt förbises då dessa kan ses som enstaka “små detaljer” som var 

för sig inte nödvändigtvis behöver ha en påverkan på ungdomarnas behandlingsutfall. Det är 

dock ackumuleringen av flera olika brister i institutionernas organisation och verksamhet som 

riskerar att motverka ungdomarnas psykosociala utveckling och således leda till att ett positivt 

behandlingsutfall uteblir under institutionsplaceringen. Resultatet visar att det finns 

frågetecken gällande huruvida institutionsplaceringen uppfyller sitt övergripande syfte och 
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främjandet av ungdomarnas psykosociala utveckling. Ungdomar med svår psykosocial 

problematik kräver omfattande insatser, varför institutionsplaceringen ska syfta till att främja 

ungdomarnas psykosociala utveckling samt förbereda dem för ett liv utanför institutionerna. 

Det är därför av vikt att belysa och problematisera den riskfyllda institutionsvården vilket 

innehåller olika hinder som kan försvåra behandlingen av ungdomar och som i vissa fall kan 

leda till att ungdomarna förvärrar sin psykosociala problematik. 

Vikten av en strukturerad kartläggning 
För att en institutionsplacering ska vara verkningsfull och främja ungdomens utveckling bör 

behandlingsupplägget genomsyras av grundläggande behandlingsprinciper (se Gendreau & 

Andrews, 1994; Latessa et al., 2002). Dessa principer är av stor betydelse för att en institution 

ska kunna tillhandahålla en effektiv och kvalitetssäkrad institutionsplacering för ungdomar, 

för att inte riskera att få ett litet eller inget positivt behandlingsutfall. Principerna kompletterar 

varandra och bör ses ur ett helhetsperspektiv där varje enskild del fyller ett syfte men där 

kedjan av principer behöver fungera på ett tillfredställande sätt för att säkerställa en effektiv 

institutionsvård (se Gendreau & Andrews, 1994; Latessa et al., 2002). En av dessa principer 

belyser vikten av en noggrann och strukturerad kartläggning och hantering av ungdomars 

risk- och skyddsfaktorer. Denna kartläggning är av stor betydelse i utformandet av ett 

behandlingsinnehåll för ungdomen då den syftar till att identifiera och behandla de 

riskfaktorer som ligger till grund för ungdomens normbrytande beteende. Samtidigt är det av 

vikt att identifiera skyddsfaktorer hos ungdomen och stärka dessa för att på så sätt minska 

risken för återfall i normbrytande beteende efter institutionsplaceringen (Andershed & 

Andershed, 2010; Latessa et al., 2002). Om kartläggningen och identifieringen av risk- och 

skyddsfaktorer brister i någon form, exempelvis genom att det inte finns tydliga riktlinjer och 

rutiner på institutionen, kan det ha stor betydelse för utformandet av dels 

behandlingsinnehållet, dels institutionsplaceringen som helhet. Principen belyser även vikten 

av att institutionerna använder sig av tillförlitliga mätinstrument för att få till stånd en 

systematiserad och strukturerad kartläggning (Latessa et al., 2002). Om det råder oklarheter 

kring på vilket sätt kartläggningen genomförs på, kan därför tillförlitliga mätinstrument skapa 

en grundtrygghet i hanteringen av ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer vilket kan 

säkerställa en effektiv institutionsvård. Institutionerna bör därför se över vilka rutiner som 

finns gällande kartläggningen av ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer för att på så sätt skapa 

en samstämmighet i hanteringen av dessa faktorer och således skapa förutsättningar för ett 

meningsfullt behandlingsinnehåll. 

 

Utformandet av ett behandlingsinnehåll, med fokus på olika förändringsfaktorer, är direkt 

kopplade till den kartläggning som görs på institutionerna och som syftar till att identifiera 

relevanta riskfaktorer och behov hos ungdomen (Latessa et al., 2002). Om kartläggningen 

genomförs på ett korrekt sätt för att sedan ligga till grund för behandlingens programkaraktär, 

vars fokus är att behandla dynamiska faktorer och kriminogena behov hos ungdomen, 

kommer institutionsplaceringen på så vis minska risken för återfall i normbrytande beteende 

(Gendreau & Andrews, 1994; Latessa et al., 2002). Resultatet i föreliggande studie påvisar att 

denna kartläggning påverkar behandlingens programkaraktär på så vis att behandlingen inte 

alltid riktar in sig mot ungdomens dynamiska faktorer och kriminogena behov, vilket således 

kan påverka behandlingsutfallet negativt. Behandlingen ska även ta hänsyn till ungdomarnas 

olika förutsättningar samt innehålla evidensbaserade metoder och rikta in sig mot ungdomar 

som identifierats löpa hög risk för återfall i normbrytande beteende (De Swart et al., 2012; 

Latessa et al., 2002). Institutionsplaceringar och behandlingsinnehåll som utgår från RBM-

principerna kan därför främja ungdomens behandlingsutveckling då dessa principer belyser 

vikten av att identifiera ungdomens dynamiska faktorer och kriminogena behov. Principerna 
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belyser även vilka tillvägagångssätt som bäst lämpar sig i behandlingsarbetet med hänsyn till 

risknivå, behov och inlärningsstil hos varje enskild ungdom (se Bonta & Andrews, 2007). 

Utifrån resultatet framkommer det att det är av stor vikt att institutionsvården tillhandahåller 

en behandling som tar hänsyn till dessa principer för att inte riskera ett negativt 

behandlingsutfall för ungdomen. Resultatet påvisar även att det förekommer utskrivningar 

från institutionen trots att behandlingsmålen inte är uppfyllda eller då institutionernas 

behandlingsinnehåll inte har någon effekt på ungdomen. Det är därför av intresse att 

ifrågasätta huruvida de ouppfyllda målen påverkas av den bristande kartläggningen och 

utformandet av ett behandlingsinnehåll som inte tydligt riktar sig mot ungdomens 

huvudsakliga problemområden, dynamiska faktorer och kriminogena behov. 

Vikten av ett terapeutiskt behandlingsinnehåll och pro-sociala aktiviteter 

för att nå psykosocial mognad 
För att skapa förutsättningar för en effektiv institutionsvård bör de dynamiska och 

kriminogena behoven vara direkt kopplade till lämpliga behandlingsinsatser som minskar 

sannolikheten för att ungdomen återgår till ett normbrytande beteende (se Andrews et al., 

2011; Andreassen, 2003). Valet av lämpligt behandlingsinnehåll bör föregås av strukturerade 

risk- och behovsbedömningar utifrån RBM-principerna, för att på sikt reducera de riskfaktorer 

som driver ungdomens normbrytande beteende och som förhindrar ungdomens psykosociala 

mognad (se Steinberg et al, 2004; Andrews et al., 2011; Andreassen 2003). Risk- och 

behovsbedömningar utifrån RBM-principerna kan skapa förutsättningar för ett adekvat 

behandlingsinnehåll för varje enskild ungdom. Risk- och behovsbedömningen visar hur 

intensiv behandlingen bör vara, vilka dynamiska faktorer och kriminogena behov som bör 

uppmärksammas samt vilken typ av stöd som ungdomen behöver för att vara mottaglig för 

insatserna som tillhandahålls (Andrews et al., 2011; Andreassen, 2003). Med utgångspunkt i 

ovanstående bör behandlingen innehålla olika komponenter som ger ungdomen strategier till 

att åtgärda sina problemområden, vilket kan öka sannolikheten för en positiv 

behandlingsutveckling och minska risken för återfall i normbrytande beteende (se Latessa, 

2012). Samtidigt krävs det ett innehåll som utvecklar de tre viktiga psykosociala områdena 

hos ungdomen; relationskompetens och social funktionsförmåga, självkännedom och 

egenmakt/autonomi samt självkontroll och kompetens (se Steinberg et al., 2004; Latessa et 

al., 2002). För att kunna uppnå en tillräckligt djupgående psykosocial mognad för att kunna 

fungera som en självständig ansvarsfull individ behöver ungdomarna under 

institutionsplaceringen genomgå, och framgångsrikt slutföra, flera olika arbetsuppgifter inom 

alla dessa tre områden (Steinberg et al., 2004). De olika sammanhangen som ungdomen deltar 

i (såsom skola, kamratgrupp, fritidsaktiviteter) bör således ses som läromiljöer och spelar 

därför en viktig roll i ungdomens personliga och psykosociala utveckling (Latessa et al., 

2002). Behandlingen behöver därför bestå av ett innehåll som är problemlösningsfokuserat, 

strukturerat, motiverande, kompetenshöjande samt relationsfrämjande. Samtidigt bör 

behandlingen rikta sig mot ungdomens samtliga riskfaktorer och kriminogena behov för att 

gynna ungdomens psykosociala utveckling (Latessa, 2012; Latessa et al., 2002). 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att institutionerna tillhandahåller en mängd aktiviteter 

som ska fylla ungdomarnas vardag på institutionen. Detta kan skapa goda förutsättningar för 

en positiv behandlingsutveckling för ungdomarna men det kan även leda till att aktiviteterna 

blir standardiserade och därmed inte individanpassade, vilket enligt riskprincipen kan 

försämra behandlingsutvecklingen för ungdomen. Behandlingsintensiteten bör noggrant 

anpassas efter varje enskild ungdoms risknivå för att skapa bäst förutsättningar för en positiv 

behandlingsutveckling. Ett standardiserat behandlingsinnehåll kan innebära att 

lågriskungdomar får samma typ av behandlingsinnehåll som en högriskungdom, vilket kan 
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leda till att det normbrytande beteendet förstärks hos lågriskungdomen. Samtidigt är det 

endast ett fåtal av aktiviteterna på respektive institution som är problemlösningsfokuserade, 

strukturerade, riktade mot ungdomens dynamiska faktorer och kriminogena behov och som 

tydligt syftar till att utveckla ungdomens psykosociala mognad. Resultatet påvisar att det på 

samtliga institutioner finns goda möjligheter att tillhandahålla pro-sociala aktiviteter som 

främjar ungdomens behandlingsutveckling. Dock måste varje enskild aktivitet ha ett tydligt 

syfte, direkt kopplat till ungdomens dynamiska faktorer, kriminogena behov samt 

psykosociala utveckling för att ha en verkningsfull effekt på ungdomens förändringsprocess 

(se Latessa, 2012; Steinberg et al., 2004; Latessa et al, 2002). De pro-sociala aktiviteterna som 

institutionerna tillhandahåller bör även innefatta metoder som innehar moment som 

exempelvis förstärkning, modellinlärning, praktik, övning, strukturerad vägledning och 

kognitiv omstrukturering för att öka ungdomens kognitiva och pro-sociala färdigheter (se 

Ahonen & Degner, 2012; Armelius & Andreassen, 2007; Lösel & Beelmann, 2006). 

 Färdighetsträning av olika slag kan vara en sådan typ av aktivitet som innefattar ovanstående 

moment och som främjar en kognitiv pro-social utveckling. Dock måste ungdomarna tränas i 

att upptäcka problematiska situationer och med hjälp av personalens vägledning lära sig 

hantera situationerna kontinuerligt under institutionsplaceringen. Detta är en viktig del i 

främjandet av ungdomens psykosociala utveckling vilket institutionsvården bör beakta 

ytterligare. Dock kan detta vara resurskrävande då hänsyn måste tas till varje enskild 

ungdoms generella mottaglighet. Resultatet visar att den låga personaltätheten är ett befintligt 

problem på institutionerna, vilket kan leda till att moment som främjar ungdomens kognitiva 

och pro-sociala färdigheter inte kan tillhandahållas i den utsträckning som sig bör. Detta kan 

således ha en påverkan på den progression i inlärningsprocessen som bör finnas med i 

behandlingen. 

 

För att åstadkomma en positiv behandlingsutveckling för ungdomar som är 

institutionsplacerade krävs engagerad och professionell personal som kan stärka och stötta 

ungdomen i dennes förändringsprocess. De olika moment och aktiviteter som ungdomarna 

deltar i är olika typer av läromiljöer som spelar en viktig roll för ungdomens personliga och 

psykosociala utveckling (Steinberg et al., 2004). Hänsyn måste även tas till ungdomarnas 

specifika mottaglighet som belyser ungdomens individuella färdigheter och kunskaper (t.ex. 

kognitiva och problemlösande färdigheter, ångest, verbal intelligens). Behandlingens 

effektivitet och utfall är beroende av ungdomens behandlingsmotivation och mottaglighet för 

olika behandlingsinsatser. Detta kräver således vuxna förebilder som både är lyhörda och 

krävande så ungdomen kan ges både frihet och struktur, vilket på lång sikt kan leda till en 

psykosocial mognad samt ett avståndstagande från normbrytande beteende (se Monahan et al., 

2009; 2013; Steinberg et al., 1989). Att stötta och vägleda den unge i formandet av sin egen 

utveckling, även kallat mentorskap (Larson, 2006), är en viktig beståndsdel i 

behandlingsarbetet. Mentorns roll är att aktivera ungdomens inre motivation och vilja till att 

förändras, vilket sker genom en yttre motivation i form av mentorns stöd och vägledning. 

Mentorns roll innefattar även moment som hjälper ungdomen att lösa olika typer av problem, 

att motivera och engagera samt att upprätthålla en positiv utveckling för ungdomen genom att 

hjälpa ungdomen att överkomma olika hinder, distraktioner och andra typer av störningar. 

Denna relation kan på sikt hjälpa ungdomen att lära sig av sina handlingar och beteenden och 

på så vis utveckla olika typer av strategier för handlande vid framtida svårigheter och hinder 

(Larson, 2006). Det framkommer inget i resultatet som tyder på att institutionerna tillämpar 

mentorskap i behandlingen. Det genomförs inte heller någon systematisk matchning av 

personalens professionella och personliga färdigheter med ungdomens personlighet och 

problem, vilket kan leda till att relationen mellan den vuxne och ungdomen inte fungerar på 
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ett tillfredställande sätt. En förklaring till detta kan vara den låga personaltätheten som 

försvårar för institutionerna gällande matchningen av personal och ungdom. 

 

Det framkommer dock i resultatet att institutionerna delvis tillämpar motivationsarbete i 

behandlingen av ungdomarna, vilket i sig kan vara positivt för ungdomarnas psykosociala 

utvecklingsprocess (se McCambridge & Strage, 2004).  Metoder som grundar sig i 

exempelvis motiverande samtal kan främja ungdomens förändringsprocess då sannolikheten 

för beteendeförändring är högre om den är förankrad i ungdomens inre motivation (se Naar-

King, 2011; McCambridge & Strage, 2004; Ryan & Deci, 2000). I resultatet framkommer 

även att ungdomarna är delaktiga i utformandet av sitt behandlingsinnehåll vilket således kan 

vara positivt för deras förändringsprocess och psykosociala utveckling. Dock bör valet av 

aktiviteter begränsas till att innefatta moment med ett tydligt terapeutiskt syfte som riktar sig 

mot relevanta risk- och skyddsfaktorer för att inte riskera ett innehåll utan fokus på 

ungdomarnas huvudsakliga problemområden. I detta kan mentorn således vara ett viktigt 

hjälpmedel för ungdomen i dennes utveckling mot en autonom och självbestämmande individ. 

Ungdomar som vistas på institution hamnar i en miljö där det bara finns en kamratgrupp, 

vilket består av andra ungdomar med normbrytande beteende. Ungdomar som ges för stor 

frihet i utformandet av sitt behandlingsinnehåll kan således välja aktiviteter som enbart syftar 

till att umgås med andra likasinnade utan något terapeutiskt syfte (se Dmitrieva et al., 2012). 

En intervjuperson uppgav exempelvis att en betydande del av ungdomarnas vardag bestod av 

“hopp och lek”. Ett behandlingsinnehåll utan något terapeutiskt syfte, där ungdomarna får fria 

tyglar att konstruera sin vardag, kan således ses som en betydande riskfaktor som kan ha en 

negativ inverkan på ungdomens psykosociala mognad.  

 

För att institutionerna ska uppnå sitt syfte som rehabiliterande instans, och inte enbart fungera 

som en instans som utövar social kontroll, bör institutionerna ge ungdomarna 

utvecklingsmässigt lämpliga upplevelser som främjar deras övergång till vuxenlivet 

(Steinberg et al., 2004). För att minska andelen ungdomar som skrivs ut från institutionen utan 

att ha uppnått en godtagbar psykosociala mognad, och därmed en minskad risk för återfall i 

normbrytande beteende, bör institutionerna därför tillhandahålla rätt sorts pro-sociala 

aktiviteter. Dessa aktiviteter ska även uteslutande rikta sig mot ungdomens alla riskfaktorer 

och kriminogena behov (behovsprincipen). Samtidigt har majoriteten ungdomar med 

normbrytande beteende allvarliga psykiska och pedagogiska brister som utmanar en positiv 

utveckling av ungdomens psykosociala mognad. Detta kräver en noggrann bedömning av 

varje enskild ungdoms risknivå och mottaglighet (risk- och mottaglighetsprincipen) samt en 

matchning av personalens personliga och professionella färdigheter med ungdomarnas 

personlighet och problem. Institutionsplaceringar som fungerar som en social kontroll kan 

även leda till att ungdomar som vistas på institutionen utsätts för negativa upplevelser vilka 

kan ge ungdomen fler problem än innan ungdomen placerades på institution. Adekvata 

bedömningar utifrån RBM-principerna är därför avgörande för en individanpassad 

institutionsvård som främjar ungdomens psykosociala utveckling och som därmed skapar 

förutsättningar för att ungdomen ska klara av att ta sig an rollen som en ansvarsfull vuxen.  

Studiens styrkor och svagheter 
Föreliggande studie grundas på sekundärdata, varvid en sekundäranalys har genomförts på det 

empiriska materialet. Genom att göra en sekundäranalys kan exempelvis data som inte 

analyserats i den primära undersökningen bearbetas eller så kan en sekundäranalys resultera i 

nya tolkningar (Bryman, 2011). En annan fördel med sekundärdata är att insamlad data ofta 

håller hög kvalitet samtidigt som användandet av sekundärdata är tidsbesparande i jämförelse 

med att samla in data på egen hand (Bryman, 2011). I föreliggande studie har ämnesspecifika 
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forskare utformat och anpassat forskningsfrågorna som ligger till grund för 

enkätundersökningen, projektmötena samt CPAI-intervjuerna vilket ses som en styrka och 

motiverar valet av sekundärdata. Nackdelen med en sekundäranalys är bland annat att 

utföraren av sekundäranalysen kan ha svårare för att tolka insamlad data då förståelsen för 

den sociala kontexten gällande det som har studerats inte är densamma som för den som har 

samlat in all data. Ytterligare en nackdel är att datamängden kan vara omfattande varvid det 

kräver tid till att lära känna materialet samtidigt som det kan vara svårt att kontrollera 

kvaliteten på datamaterialet (Bryman, 2011). I föreliggande studie har delar av det empiriska 

materialet valts ut för att passa studiens syfte och frågeställningar. Detta kan således ses som 

en begränsning av studien då syfte och frågeställningar har anpassats efter studiens 

sekundärdata istället för det omvända, det vill säga att syfte och frågeställningen styr vilket 

material som ska samlas in. Sammantaget anses dock att fördelarna med valet av 

sekundärdata överväger nackdelarna i föreliggande studie. 

 

Vid kvantitativa undersökningar finns en osäkerhet gällande bortfall, där respondenterna av 

olika anledningar inte har svarat på vissa frågor eller i vissa fall inte svarat alls på 

frågeformuläret. Ett bortfall kan ses som en okontrollerbar källa vilket påverkar studies 

validitet (Djurfeldt et al., 2010). I föreliggande studie har tio enkätfrågor valts ut varav hälften 

har ett internt bortfall mellan två till fem procent. De övriga fem enkätfrågorna har ett högre 

internt bortfall vilket kan påverka studiens validitet. Ett konstruktionsfel gällande enkäten kan 

identifieras då enkäten även har besvarats av skolpersonal på institutionerna, dock är inte 

enkäten konstruerad för denna målgrupp varvid skolpersonalen avstått från att besvara vissa 

delar av enkäten. För att säkerställa en god reliabilitet i enkätundersökningar är det av vikt att 

respondenterna får tydliga instruktioner och att enkäten är formulerad på ett tydligt sätt för att 

minska risken för missuppfattningar (Patel & Davidson, 2003). Bortsett från det 

konstruktionsfel som identifierats är enkäten utformad och genomförd på ett strukturerat sätt 

av den vetenskapliga ledaren vilket stärker reliabiliteten. Sammantaget är det därför av vikt att 

beakta det interna bortfall i enkätundersökningen vid resultatgenomgången och analysen då 

det interna bortfallet kan ses som en svaghet. Dock har det kvantitativa materialet 

kompletterats med det kvalitativa materialet vilket medför att det interna bortfallet inte har 

lika stor påverkan på resultatet. Tillförlitligheten (se Bryman, 2011; Thornberg & Fejes, 2009) 

i det kvalitativa materialet är god då det inhämtats på ett strukturerat och grundligt 

tillvägagångssätt av projektets vetenskapliga ledare. Materialet har sedan kodats, bearbetats 

och sammanställts av projektets sekreterare i nära anslutning till insamlingstillfället, vilket 

minskar risken för subjektiva tolkningar. Föreliggande studie kan generera en analytisk 

generalisering då studiens resultat kan ligga till grund för olika typer av antaganden som kan 

appliceras på andra liknande institutioner, vilket kan ses som en av studiens styrkor. Detta ska 

dock göras med försiktighet då undersökningens kvalitativa data främst avser att skapa en 

fördjupad förståelse för det specifika studieobjektet.  

 

I föreliggande studie har författarna metodiskt och grundligt bearbetat det omfattande 

datamaterial som tillhandahållits av den vetenskapliga ledaren för projektet 24/7. Det 

omfattande datamaterialet kan ses som en av studiens styrkor då det möjliggör en ökad 

förståelse och helhetssyn på det studien syftar till att undersöka. Då föreliggande studie utgår 

ifrån en triangulering (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2011) genom en kvantitativ och 

kvalitativ metodansats kan detta ses som en styrka, då en kombination av olika 

datainsamlingsmetoder kan stärka och bekräfta varandra för att på så sätt bidra till en bredare 

bild av forskningsfältet. Detta kräver dock att kombinationen sker på ett korrekt sätt för att 

inte riskera felaktiga slutsatser. Författarna till föreliggande studie har noggrant och 

strukturerat valt ut relevanta delar från det kvantitativa och kvalitativa materialet för att 
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minska risken för felaktiga slutsatser som enbart bygger på subjektiva antaganden. Som 

tidigare nämnts är det kvantitativa datamaterialet av god kvalitet, vilket minskar risken för att 

författarna i föreliggande studie feltolkar enkätfrågorna och dess svar. Valet av relevanta 

frågor i det kvalitativa materialet syftar till att komplettera och stärka det kvantitativa 

materialet. Då frågorna i studiens kvalitativa sekundärdata inte är författarnas egna frågor har 

tolkningar av frågor och svar varit oundvikligt, vilket kan ses som en svaghet. Dock har 

materialet noggrant bearbetats för att säkerställa att trianguleringen sker på ett tillförlitligt sätt. 

Sammantaget kan sägas att kombinationen av det kvantitativa och det kvalitativa 

datamaterialet är en av studiens styrkor då det skapar förutsättningar för en mer djupgående 

analys och diskussion av studiens resultat. 

Förslag på vidare forskning 
Denna studie har visat att institutionsvård är en svår och komplicerad uppgift som kräver 

omfattande insatser inom institutionens alla delar. För att en institutionsplacering ska kunna 

främja ungdomens utveckling och skapa förutsättningar för ett positivt behandlingsutfall 

behöver institutionens alla delar genomsyras av grundläggande behandlingsprinciper. 

Studiens resultat visar att vissa enskilda delar fungerar och följer de principer som anses vara 

av vikt. Dock måste varje enskild del i kedjan av grundläggande principer samverka och fylla 

ett syfte för att säkerställa att institutionen tillhandahåller en effektiv institutionsvård. Den 

föreliggande studien har valt att undersöka hur institutionerna kartlägger ungdomarnas risk- 

och skyddsfaktorer, hur denna kartläggning påverkar behandlingsinnehållet samt huruvida 

specifika behandlingsmetoder och pro-sociala aktiviteter adresseras kartlagda skyddsfaktorer. 

Med utgångspunkt i detta finns det anledning att genomföra vidare forskning som syftar till 

att undersöka hur institutionsvården, med utgångspunkt i kartläggningen av risk- och 

skyddsfaktorer, upplevs av ungdomar som är eller har varit institutionsplacerade. Detta kan 

skapa förutsättningar för att institutionsvården förbättras och effektiviseras, och kan således 

bidra till att varje enskild ungdom får en adekvat behandling som adresseras ungdomens 

kartlagda behov.  
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