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SAMMANFATTNING:  

 
Kognitiv beteendeterapi har på senare år fått allt större spridning i socialt och 
psykologiskt behandlingsarbete i Sverige. Det finns idag en uppsjö av KBT-baserade 
program som riktar sig till olika målgrupper, och en sådan målgrupp är kriminella killar i 
ungdomsåren. Många behandlingshem som riktar sig till denna målgrupp säger sig 
använda KBT. I vår studie undersöker vi hur fyra olika hem för vård eller boende (HVB) 
använder dessa metoder. För den teoretiska referensramen har vi sammanfattat olika 
studier, främst metaanalyser, som med stor samstämmighet beskriver olika riktlinjer för 
hur KBT bör praktiseras med denna målgrupp för att bli en effektiv behandlingsmetod. 
Det finns framförallt tre principer som enligt ett flertal metaanalyser kännetecknar de 
mest effektiva behandlingarna, nämligen riskprincipen, behovsprincipen och 
responsivitetsprincipen. Utifrån dessa forskningsresultat har vi utformat frågor som kan 
svara på hur HVB-hemmens behandlingsmodeller förhåller sig till de riktlinjer som 
forskarna konstaterat. Halvstrukturerade intervjuer har genomförts med föreståndare för 
de olika HVB-hemmen. I analysen finner vi att behandlingshemmen använder KBT-
baserade metoder på olika sätt och enligt vår tolkning anpassar inget av de fyra HVB-
hemmen behandlingen efter riktlinjerna för effektiv behandling i någon högre 
utsträckning. Enligt den forskning som vi tagit del av så är personalens utbildning helt 
avgörande för hur effektiv behandlingen blir. Utbildningsnivån på de behandlingshem 
som omfattas av studien uppfyller inte den nivå som enligt ett flertal forskare är 
erforderlig för att kunna bedriva ändamålsenlig behandling. I diskussionen frågar vi oss 
bland annat hur viktig metoden egentligen är för behandlingens resultat.   
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Förord 
 

Vi vill först och främst tacka de personer som ställt upp på intervjuerna. Ni har varit öppna och 

tillmötesgående då ni engagerat berättat om era verksamheter. Vi vill också rikta ett varmt tack 

till vår handledare som varit en stöttepelare från början till slut. Vi vill också skriva några ord om 

de svårigheter som vi båda utsatts för på ett personligt plan under denna period. På grund av 

familjeangelägenheter som svår sjukdom och även bortgång, har vi under några episoder behövt 

omvärdera vår C-uppsats betydelse och istället prioriterat människor omkring oss. Dessa 

svårigheter har gjort att samarbetet mellan oss som uppsatsskrivare har satts hårt på prov. 

Svårigheterna har i detta fall bidragit till ett starkare band mellan oss, då vi fungerat som stöd för 

varandra och vi har med en ständig positiv anda ändå arbetat på det sätt som funnit sig bäst för 

situationen.  
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1. INLEDNING   

Synen på behandling av kriminella ungdomar har förändrats med åren. Fram till början av 1980-

talet fanns en utbredd uppfattning om att behandling av kriminella, oavsett ålderskategori, 

fungerade mycket dåligt. Som svar på denna pessimism bildades den s.k. ”what works”-rörelsen 

som ägnade sig åt att sortera ut interventioner som fungerade och de undersökte även vad som 

gjorde att de fungerade. Rörelsen visade att program baserade på kognitiva terapier var mycket 

effektiva i förhållande till andra program samt att de hade bäst effekt när de riktades till 

ungdomar. Idag tvistas det inte längre om huruvida behandling fungerar eller inte, utan om vad 

som fungerar och för vem (Daleflod & Lardén. 2004). Andreassen (2006) vågar påstå att 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) idag är den i särklass effektivaste metoden för att få aggressiva 

och kriminella ungdomar att ändra sitt beteende. Bengtsson (2005) visar i en undersökning att 

påverkansprogram som helt eller delvis bygger på KBT är den vanligaste insatsen i de vårdplaner 

som den svenska socialtjänsten sammanställer för unga lagöverträdare. En förutsättning för att 

kunna motivera användandet av KBT-baserade metoder är dock enligt Daleflod & Lardén (2004) 

att de används på det sätt som forskarna föreskriver, eftersom de i annat fall kan bli ineffektiva 

eller till och med skadliga.  

 

Under socionomutbildningens praktikperioder har vi fått möjlighet att se verksamheter som 

socialtjänst, frivård och hem för vård eller boende (HVB-hem). De behandlingsmetoder som vi 

kommit i kontakt med på våra praktikplatser bygger huvudsakligen på KBT men också på ett 

lösningsfokuserat förhållningssätt. Som oerfarna praktikanter fick vi utan förberedelse hålla i 

sådana program med klienter, och i efterhand har vi frågat oss om dessa behandlingsmetoder 

verkligen kan användas så pass lättvindigt och ändå ge ett bra resultat. I den här uppsatsen har vi 

samlat in och sammanfattat forskning som beskriver hur KBT- baserade behandlingsprogram bör 

användas med målgruppen unga lagöverträdare. Vi har också genomfört en intervjuundersökning 

för att ta reda på hur KBT-baserade metoder används på HVB-hem som riktar sig till denna 

målgrupp.  
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1.1 Problemformulering 

På HVB-hemmens hemsidor beskrivs olika behandlingsmetoder som de säger sig använda i 

behandlingsarbetet. Det handlar om bokstavskombinationer som MI, ART, TBA och de flesta av 

dessa metoder bygger på KBT. Med evidensbegreppet som grund kan behandlingshemmen tryggt 

marknadsföra sig som användare av KBT, men frågan är hur socialarbetarna avgör vilket 

behandlingshem som är lämpligast för klienten. Om de väljer utifrån hur behandlingshemmen 

profilerar sig i val av metoder så skulle det betyda att det lönar sig att marknadsföra behandlingen 

med allmänt erkända metoder som KBT. Det kan tänkas att socialtjänsten har svårt att utgå från 

mer svårmätta faktorer så som hur väl KBT-behandlingen utförs eller hur behandlingsklimatet ser 

ut på hemmet. Om det skulle finnas ekonomiska fördelar med att profilera sig med KBT, skulle 

det då kunna påverka behandlingens kvalité? Detta kommer vi inte att kunna svara på i vår 

uppsats, men det ligger ändå till grund för vårt intresse av det valda ämnet.     

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vi vill med aktuell forskning som grund undersöka hur HVB-hemmen använder KBT i 

behandlingen. Eftersom KBT används så pass flitigt inom socialt arbete, och speciellt då för unga 

lagöverträdare, finner vi det relevant och intressant att studera hur dessa KBT- baserade metoder 

används på hem för vård eller boende. Anledningen till att vi avgränsar vår studie till dessa 

behandlingshem beror på att vi har egen erfarenhet av att praktisera och arbeta inom denna 

vårdform. Vi har också förstått att många HVB-hem som riktar sig till målgruppen unga killar, 

väljer att profilera sig som KBT-behandlingar. Vi vill vara tydliga med att undersökningen inte 

syftar till att granska behandlingens kvalitet. Vår analys kan endast säga någonting om hur KBT 

används i förhållande till den forskning vi presenterar.  

 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur, och med vilken grad av behandlingsintegritet, HVB-hem för unga 

lagöverträdare utför KBT-behandling med hänsyn till riskprincipen, behovsprincipen och 

responsivitetsprincipen.  
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1.2.2 Frågeställningar    

- Hur bör KBT-behandling för unga lagöverträdare utformas och praktiseras enligt forskning 

på området? 

- Hur använder HVB-hemmen KBT med hänsyn till riskprincipen, behovsprincipen och 

responsivitetsprincipen?.  

- Har personalen på HVB-hemmen den utbildning som enligt flera forskare är erforderlig för 

att kunna bedriva effektiv KBT- behandling för unga lagöverträdare? 

- Hur god är behandlingsintegriteten på HVB-hemmen? 

 

1.3 Definitioner 

Det finns enligt Daleflod och Lardén (2004) två olika definitioner av KBT, dels en bred 

definition som omfattar alla kognitiva och beteendeterapeutiska metoder, och dels en smalare 

som syftar på metoder som utgår ifrån principen om självinstruktionsträning. När vi använder 

begreppet syftar vi på den bredare definitionen. Vi menar att ungdomar kan beskrivas som 

kriminella först när de utvecklat en kriminell livsstil i vilken det blir naturligt att begå brott. 

Giddens (2003) vill definiera kriminalitet enligt följande "Handlingar som inte följer de lagar 

som upprättats av den politiska makten (auktoriteten)” (s. 559). Giddens vill understryka att det 

är problematiskt att se kriminella som en avgränsad del av befolkningen. Han menar att det är få 

människor som aldrig brutit mot lagen på något sätt. Bengtsson och Holmberg (2005) visar att 

nästan två tredjedelar av killarna i årskurs nio hade begått någon form av stöldhandling under de 

senaste tolv månaderna. Att stämpla alla dessa som kriminella vore olämpligt eftersom de flesta i 

denna grupp inte återfaller i kriminalitet eller utvecklar en kriminell livsstil.  

 

I Socialtjänstförordningens 3 kap § 1 finns följande definition av HVB-hem ”Med hem för vård 

eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i 

förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en 

stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt”. Att ett 

HVB-hem bedrivs yrkesmässigt innebär enligt Socialstyrelsen att det är en kontinuerlig 

verksamhet som bedrivs i förvärvssyfte. Ett HVB-hem kan enligt Socialstyrelsen dels utnyttjas 

för utredning och/eller observation av ungdomar som med stöd av SoL eller LVU bor på hemmet 

under en kortare tid, men det kan också utnyttjas för mer långvariga behandlingsuppdrag. Ett 
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HVB-hem måste också kunna erbjuda heldygnsboende (Socialstyrelsen, 2007).  

 

2. MATERIAL OCH METOD 

 

2.1 Avgränsning 

Det forskningsområde som vi har överblickat och redogjort för i denna uppsats är alltså: Kognitiv 

beteendeterapi med kriminella pojkar i ungdomsåren, avgränsat till forskning som beskriver hur 

KBT kan praktiseras för att ge bästa resultat för denna målgrupp. Författarna till de metaanalyser 

som refereras har inriktat sig på olika ålderskategorier men de håller sig alla inom spännvidden 

12-21 år. Gruppen kvinnor har alltså uteslutits och likaså gruppen vuxna som är äldre än 21 år. Vi 

har valt att inrikta oss på behandling för killar, dels för att minska ner arbetets omfattning men 

också för att vi har egen erfarenhet av behandlingsarbete med unga killar. Forskning om kognitiv 

beteendeterapi utvecklad för specifik kriminalitet har också uteslutits. Till specifik kriminalitet 

hör exempelvis sexualbrott, hustrumisshandel m.fl. Den forskning som vi tagit fram utvärderar 

och beskriver hur KBT bör användas för att bäst kunna bemöta generell ungdomskriminalitet 

bland pojkar. För att klargöra vad som menas med generell ungdomskriminalitet hänvisar vi till 

Bengtsson och Holmberg (2005) som visar att de tre vanligaste brotten som denna grupp gör sig 

skyldig till är misshandel, stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel. I sökandet efter 

avhandlingar och artiklar så har vi i första hand avgränsat sökningen till metaanalyser som 

funnits tillgängliga i fulltextformat. Dessa metaanalyser har sammanfattat forskning i syfte att 

visa hur kognitiv beteendeterapi bör praktiseras för att uppnå största möjliga effekt. En ytterligare 

avgränsning som gjorts är att forskning som publicerats före år 1997 uteslutits. Vår 

intervjuundersökning har avgränsats till att gälla HVB-hem som använder KBT och riktar sig till 

målgruppen unga killar med kriminell bakgrund. 

 

2.2 Litteraturstudie 

Den teoretiska kunskap som utgör grunden till vår undersökning har tagits fram i en 

litteraturstudie av aktuell forskning på området. Denna studie sammanfattas under rubriken 

”teoretiska utgångspunkter”. Vi har i första hand använt oss böcker, avhandlingar och artiklar. 

Största delen av den forskning som presenteras i studien kommer ifrån olika metaanalyser som 

tillsammans sammanfattar en stor mängd studier om behandling för unga kriminella. 
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Avhandlingarna och artiklarna är hämtade i fem olika databaser som vi har haft tillgång till som 

studenter på Mittuniversitetet. Dessa databaser är Sage Journals Online, Blackwell Synergy, 

Science Direct, SpringerLink och Academic Search Elite.  

 

2.3  Urval 

Vi använder oss av en målinriktad urvalsstrategi då vi sökt ett idealtypiskt urval. 

De fyra olika HVB-hem som finns representerade i undersökningen valdes ut eftersom de, på sina 

respektive hemsidor, gjorde tydliga anspråk på att använda KBT i behandlingen. Våra 

intervjupersoner har med ett undantag varit föreståndare för HVB-hemmen. I ett fall intervjuade 

vi en i personalen eftersom föreståndaren inte hade möjlighet att ställa upp för intervju. Vi har 

alltså tagit fram en egenskapsprofil över ett HVB-hem som använder KBT och riktar sig till 

målgruppen unga killar som har ett kriminellt tänkande och beteende. Många behandlingshem 

som riktar sig till denna målgrupp säger sig nyttja en mängd teorier i behandlingsarbetet, d.v.s. ett 

eklektiskt användande av teorier. Vi har sållat bort de behandlingshem som inte använder KBT 

som ett av viktiga inslag i behandlingen och sedan valt ut de fyra som vi fann mest intressanta 

utifrån ovanstående kriterier. För att få en lämplig population så har vi använt oss av en sökmotor 

på Internet som finns på webbadressen (www.svenskabehandlingshem.se). Här finns ett 

sökregister med närmare 1000 behandlingshem registrerade. Vi valde att använda denna 

sökmotor eftersom den erbjöd möjligheten att på ett effektivt sätt avgränsa sökningen efter vår 

egenskapsprofil.  

 

2.4 Intervjuundersökning och analysmetod 

För intervjuundersökningen har vi utformat frågor som var och en kan svara på hur 

behandlingshemmen använder KBT utifrån den forskning som redovisas i denna uppsats. 

Halvstrukturerade intervjuer har genomförts med tre behandlingshemsföreståndare och med en 

behandlingsassistent. Vi skickade ett förberedande brev till samtliga intervjupersoner för att 

informera om undersökningens generella syfte och förbereda dem för intervjun. Samtliga 

intervjuer genomfördes via telefon och de varade från 35 till 55 minuter. Vår utgångspunkt har 

varit att ”Det är fenomenen som ska styra metodvalen, inte tvärtom” (Berglund, 2000. s. 48). 

Istället för att utgå från en metodbok har vi alltså under handledning lagt upp undersökningen så 

som vi själva ansett vara bästa sättet för att besvara frågeställningarna. I efterhand har vi sedan 
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tagit hjälp av metodböcker för att få tips om hur analys och tolkning kan genomföras. När det 

gäller analysen så har vi från varje intervju sorterat ut den information som enligt vår tolkning 

kan säga någonting om hur respektive behandlingshem använder KBT i förhållande till 

riktlinjerna för effektiv behandling. Denna information tematiseras och sammanfattas i 

resultatdelen, för att sedan analyseras under samma teman. Undersökningens tillförlitlighet står 

och faller med hur väl intervjufrågorna kan svara på i vilken utsträckning behandlingshemmen 

följer de riktlinjer som forskare konstaterat för effektiv behandling. I bilaga 1 beskrivs hur 

intervjufrågorna utformats för att kunna svara på hur behandlingshemmen arbetar utifrån de 

beskrivna principerna och temana som presenteras i teoridelen. Vi har lagt stor vikt vid att 

formulera frågor som svarar på det som vi vill ha svar på för att säkerställa undersökningens 

validitet. I arbetet med analysen har validiteten enligt Kvale (1997) att göra med om”…frågorna 

till en intervjutext är valida och om tolkningarnas logik är hållbar.” (s.214). För att säkerställa 

att intervjupersonerna förstod frågorna, ställde vi följdfrågor och sammanfattade deras svar. På 

detta sätt minskade vi risken för missförstånd. Vi har spelat in samtalet direkt i telefonen vilket 

har underlättat tolkningsarbetet avsevärt och vi har således också kunnat säkerställa en korrekt 

intervjuutskrift.   

 

2.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har utgått ifrån de etiska riktlinjer som Kvale (1997) redogör för. Det svåraste 

ställningstagandet under arbetets gång var frågan om hur mycket information som skulle delges 

informanterna. Kvale menar att informanten i förväg måste informeras om undersökningens 

generella syfte. Vi lät informanterna få veta att vi ville undersöka på vilket sätt de använder KBT 

vilket kan sägas vara vårt generella syfte och vi lät dem även få veta ungefär vilka frågor som 

skulle ställas vid intervjutillfället (se bilaga 2). Vi lät dem däremot inte få veta att vi tagit fram 

forskning som visar hur KBT bör användas och att vi skulle analysera behandlingshemmens 

KBT-metodik utifrån denna. Om vi på förhand hade berättat att vi skulle analysera utifrån 

principer för effektiv KBT behandling så finns det möjlighet att informanterna hade förberett sig 

genom att läsa på om dessa principer innan intervjutillfället. Undersökningens tillförlitlighet hade 

då kunnat försämras och vi valde därför att endast berätta om det generella syftet. Av denna 

anledning känns det extra viktigt att erbjuda konfidentialitet genom att avidentifiera 

intervjupersonen och det behandlingshem han/hon representerar. Det finns en försvinnande liten 
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risk för att intervjupersonen eller dennes verksamhet kommer att lida någon skada på grund av 

vår undersökning. Det inspelade intervjumaterialet överfördes direkt till en intervjuutskrift i 

vilken intervjupersonen avidentifierades och därefter raderades ljudfilen.     

 

2.6  Metodproblem                           

Vi har uteslutande gjort telefonintervjuer och vi är medvetna om att det finns både för- och 

nackdelar med denna form av intervju. Fördelen är att den gav oss möjlighet att nå våra 

intervjupersoner inom en rimlig tids- och kostnadsram. En nackdel är att vi får en mer begränsad 

förståelse för behandlingshemmets verksamhet än om vi besökte verksamheten. Vi förlorar en 

dimension, vars betydelse inte får negligeras. Det finns en risk att föreståndaren vill ge en bra 

bild av verksamheten och vi har mycket små möjligheter att avgöra om svaren vi får är 

sanningsenliga. Undersökningens tillförlitlighet kan således försämras genom denna 

intervjuform. Kursens begränsade tidsplan blir dock ett skäl till att finna de mest praktiska och 

tidsbesparande lösningarna. Telefonintervju är inte den bästa intervjuformen men likväl den mest 

praktiska då vi kan välja ett urval över hela Sverige. En brist i intervjuundersökningen är att en av 

våra intervjupersoner inte arbetade som föreståndare vilket innebar att två av våra intervjufrågor 

inte blev relevanta att fråga denne och det kan också ha inneburit att denna intervju skiljt sig i 

flera aspekter från de övriga.  

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

3.1 Vad är KBT? 

Kognitiv beteendeterapi är enligt den Beteendeterapeutiska föreningen (2007): 

 

”…en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, 

kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på 

samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.”  

 

Kognitiv beteendeterapi kan sägas innefatta två former av psykoterapi, kognitiv terapi och 

beteendeterapi. Beteendeterapin utgår från att beteenden är involverade vid psykisk ohälsa och 

att sättet vi beter oss på påverkar hur vi mår och fungerar. Kognitiv terapi avser kognitioner, det 

vill säga hur vi tänker, vad vi uppmärksammar och hur vi tolkar vår omgivning. Den utgår från 
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att våra tankeprocesser är involverade i psykisk ohälsa och att vad och hur vi tänker påverkar hur 

vi mår och fungerar (Ledley, Marx, Heimberg, 2006). Kognitiv beteendeterapi inspireras av 

beteendeterapins teorier om respondent och operant inlärning, samt observationsinlärning och av 

den kognitiva terapins kopplingar till kognitiv psykologi (Öst, 2006). 

 

Beteendemodellen definierar beteende som allt en person gör, tänker och känner. Utifrån denna 

modell ser man psykiska problem som en funktion av genetik, social historia och personens 

aktuella sociala och fysiska relationer med omgivningen. Beteende delas här in i tre kategorier. 

Motoriskt beteende betecknar de handlingar vi utför, såsom att skriva, äta eller gå. Det 

fysiologiska beteendet handlar om de kroppsliga funktioner och emotioner vi uppvisar vid olika 

tillfällen. Blodtryck, muskelspänning och hjärtfrekvens är exempel på sådana funktioner. 

Kognitivt beteende betecknar det som sker i individens eget medvetande och som inte är 

tillgängligt för andra människor. Det kan vara tankar och känslor, men också alla individens 

intryck såsom lukt, smak och hörsel. Beteendemodellen utgår från att beteendet utvecklas och 

påverkas genom inlärning, det vill säga genom klassisk och operant inlärning och genom 

modellinlärning. Den viktigaste typen i beteendemodellen är operant inlärning, som 

introducerades av inlärningsteoretikern Skinner under 50-60-talen. Han menar att 

beteendemodifikation sker genom ”positiv förstärkning”, ”negativ förstärkning”, ”bestraffning” 

och ”utsläckning”. Skinner menar att sannolikheten för att ett beteende upprepas ökar om det 

uppmuntras genom en omedelbar positiv konsekvens, och minskar om det innebär en omedelbar 

negativ konsekvens. De långsiktiga konsekvenserna har mycket liten eller ingen inverkan på vårt 

beteende. Beteendeterapeuter anser att de allra flesta problem utvecklas, förändras och 

vidmakthålls genom inlärning (Öst, 2006).  

 

Utifrån beteendemodellen har beteendeanalysen utvecklats och denna syftar till att definiera 

individens problem samt att finna de faktorer som vidmakthåller och kontrollerar problemen. 

Beteendeanalysen avser alla inre och yttre beteenden, det vill säga hur vi tänker, känner och 

reagerar kroppsligt och fokus ligger på aktuella beteenden, situationer och miljöfaktorer. I 

beteendeanalysen söker man efter funktionella relationer mellan beteenden, samt mellan 

beteenden och miljö. Det ligger ett intresse i att studera miljöfaktorer då omgivningen kan 

påverkas av ett beteende som i sin tur kan påverka beteendet (Öst, 2006). En KBT-terapeut bör, 
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enligt Beteendeterapeutiska föreningen (2007), alltid inleda behandlingen genom att göra en 

beteendeanalys. Beteendemodellen bygger på en vetenskaplig grund med väletablerade 

förändringsprinciper där individens aktivitet och fokus på nuet är viktiga för behandlingen. 

Individen ska hela tiden själv vara ansvarig för sin behandling och terapeuten fungerar mer som 

den som har kunskapen för hur individens problematiska kontexter kan lösas och som en hjälp för 

individen att hjälpa sig själv. Detta skiljer sig från andra terapiformer där dialogen med 

terapeuten är central. Fokus i behandlingen ligger på kontextuella faktorer i nuet och mindre vikt 

läggs vid individens historia och barndomsupplevelser. Vikten ligger istället på vad patienten kan 

göra i kommande problematiska situationer och hur denne i nuet kan agera för att må bättre. 

Individens eget ansvar har visat sig ge mer bestående förändringar hos individen då denne drivs 

av en självsäkerhet och kunskap i att själv lära sig hantera problematiska situationer (Öst, 2006). 

 

Kognitiv terapi utvecklades på 60- och 70-talen av bl.a. psykoanalytikern Aron Beck men har sin 

förankring i gammal filosofi och kan bland annat kopplas till buddismens sätt att se verkligheten 

som en uppbyggnad av våra tankar. Psykoterapiformen bygger på ett antagande om att 

”innehållet i en människas kognitioner bestämmer hennes känsloupplevelser och leder till vissa 

bestämda affektiva svar” (Perris, 2003. s. 22). Kognitioner avser både våra medvetna, verbala 

tankar, samt omedvetna tankar såsom bildföreställningar och fantasier. Ett kognitivt schema eller 

grundantagande är den allmänna kognitiva organisation som en individ styrs av. Schemat präntas 

in genom personliga erfarenheter och bestämmer hur vi tolkar verkligheten. Ledley m.fl. (2006) 

menar att vi utvecklar våra personliga konstruktioner genom att ständigt söka mening och 

sammanhang i de upplevelser vi konfronteras med. Utifrån vår personliga historia har vi 

förmågan att sortera ut relevanta stimuli från en händelse som passar vårt kognitiva schema och 

sortera bort andra. Utsorteringen bestämmer hur vi tolkar händelsen och uppfattar situationen. En 

persons kognitiva scheman kan därför sägas innefatta ”…all kunskap som hon eller han har om 

sig själv och sina relationer till omvärlden” (Perris, 2003. s. 32). Utgångspunkten i kognitiv 

terapi är att individens tankemönster präglas av dysfunktionella kognitiva strukturer och negativa 

automatiska tankar. Det första steget i terapin är att hjälpa patienten att känna igen och 

ifrågasätta olika tankefel i tolkningen av verkligheten. Terapin inriktas sedan på att motverka 

tankefelen genom att identifiera patientens kognitiva strukturer och ersätta dem med nya. 

Terapeutens roll är inte att övertyga individen om dennes dysfunktionella kognitiva strukturer, 
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utan att introducera olika, mer ändamålsenliga sätt att tolka en situation eller händelse (Perris, 

2003).   

 

3.2 Principer för effektiv behandling 

Landenberger och Lipsey (2005) visar i sin metaanalys baserad på 58 studier att 

behandlingsprogram för kriminella ungdomar med inslag av kognitiv beteendeterapi var mer än 

dubbelt så effektiva som andra program. Daleflod och Lardén (2004) vågar hävda att det är fullt 

möjligt att konstruera rehabiliteringsprogram för unga lagöverträdare som ger upp till 40 procent  

bättre effekt på återfall i kriminalitet än dagens behandlingsresultat i Sverige om man skulle 

pröva det som den senaste forskningen föreslår. I detta avsnitt sammanfattas aktuell forskning 

som beskriver hur den allra effektivaste behandlingen bör vara utformad för att ge bästa möjliga 

resultat. Samtliga författare till de metaanalyser som vi läst konstaterar att det finns tre principer 

som, inom ramen för kognitiv beteendeterapi, kännetecknar de mest effektiva behandlingarna. 

Dessa är riskprincipen, behovsprincipen och responsivitetsprincipen. Det är en kanadensisk 

forskargrupp vid Carleton University som först utvecklat dessa utifrån metaanalyser, 

litteraturgenomgångar och enskilda studier (MacKenzie, 2006). Nedan beskrivs var och en av 

principerna samt vilket stöd de har i forskningen. 

 

3.2.1  Riskprincipen                 

Denna princip gör gällande att behandlingsnivån måste vara anpassad till ungdomarnas risknivå. 

Ungdomarna bör alltså särskiljas utifrån hur stor risk de löper att återfalla till kriminalitet 

(Dowden & Andrews, 2000). Landenberger och Lipsey (2005) visar i sin forskning att det är 

nödvändigt att ge en intensiv behandling till högriskkriminella för att kunna minska 

kriminaliteten. Om lågriskkriminella får en intensiv behandling så ger den antingen en mycket 

liten effekt eller så bidrar den till att öka kriminaliteten inom denna grupp. Författarna antar att 

denna skillnad i behandlingseffekt beror på att högriskkriminella har större utrymme för 

förbättringar samt att lågriskungdomar påverkas negativt av högriskungdomar. En ytterligare 

förklaring är enligt författarna att lågriskkriminella inte kan ta till sig behandlingen eftersom de 

inte kan känna igen sig i det som förmedlas. Landenberger och Lipsey föreslår vidare att 

lågriskkriminella endast bör utsättas för en mycket liten dos behandling eller ingen alls. Lardén 

(2004) redogör för olika högriskfaktorer för bestående kriminalitet som enligt honom bör tas i 
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beaktande innan behandling påbörjas. Dessa är:  

  

”tidig debut av antisocialt beteende, antisociala attityder och värderingar, umgänge med andra                   

kriminella,  temperament och personliga faktorer som t.ex. sensationssökande beteende och låg begåvning, 

familjefaktorer som t.ex. kriminella föräldrar, dålig tillsyn och övergrepp, låg utbildningsnivå och 

yrkeserfarenhet” (s. 20). 

 

MacKenzie (2006) menar att ålder också kan ses som en riskfaktor eftersom yngre oftast inte har 

utvecklat en kriminell livsstil i samma utsträckning som äldre har. Men hon vill samtidigt 

understryka att ålder inte alltid kan användas som en jämförande riskfaktor eftersom det är 

tidpunkten för debuten av antisocialt beteende som är den avgörande riskfaktorn. MacKenzie 

(2006) sammanfattar olika forskningsresultat som visar att högriskkriminella hade lägre 

återfallsstatistik när de deltagit i intensivbehandling, samt att lågriskkriminellas återfallsstatistik 

förbättrades minimalt eller i vissa fall försämrades av behandling. MacKenzie hävdar att de flesta 

forskningsresultat stöder riskprincipen men visar även resultat från en metaanalys av Antonowicz 

och Ross (1994) som inte finner stöd för denna princip. De metaanalyser som vi studerat stöder 

denna princip. Lipsey, Chapman och Landenberger (2001) finner dock ett svagare stöd för denna 

princip än för de två övriga principerna. Även Dowden och Andrews (2000) konstaterar att denna 

princip hade en svagare påverkan på behandlingseffekt än de två övriga principerna.   

 

3.2.2  Behovsprincipen                                  

Holmqvist, Hill och Lang (2005) menar att denna princip handlar om att behandlingen i första 

hand måste riktas mot kriminogena behov. Det handlar enligt författarna om att inrikta 

behandlingen på dynamiska faktorer som har betydelse för risken att återfalla till kriminalitet. 

MacKenzie (2006) för ett resonemang om att kriminella ungdomar har vissa s.k. kriminogena 

behov som en behandling måste bemöta för att ge effekt. MacKenzie beskriver en lång rad 

kriminogena behov och hon menar att det framför allt finns fyra sådana behov som är extra 

viktiga att bemöta, nämligen antisocial attityd, antisociala kontakter, en historia av antisocialt 

beteende, och antisocial personlighet. MacKenzie menar också att skolsituationen har betydelse 

för återfall i brott och att en behandling därför bör erbjuda en individanpassad skolgång. 

MacKenzie menar vidare att många behandlingar i första hand inte inriktar sig på de kriminogena 

behoven. Med behovsprincipen i beaktande är också Holmqvist m.fl. (2005) kritisk till att många 
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institutionsbehandlingar lägger tonvikten på att lära ungdomarna hur man sköter hygien och 

hushåll. Författarna menar att personalen på institutioner måste arbeta mera direkt med att 

bemöta uttrycken för kriminellt och antisocialt tänkande och handlande. Dowden och Andrews 

(2000) menar samtidigt att det är viktigt att bemöta icke kriminogena behov av andra orsaker, 

bara man inte tror att detta kommer att minska kriminaliteten. Andreassen (2006) påvisar att 

”behovsprincipen ger information om inriktningen av behandlingen, dvs. vilka områden 

behandlingen bör inriktas på.”(s. 92). Andreassen poängterar därför vikten i att utreda vilka 

kriminogena behov som måste bemötas hos den enskilde ungdomen. Denna princip tycks ha stöd 

i aktuell forskning. Dowden och Andrews (2000) visar i sin metaanalys att 90 procent av de 

effektivaste programmen karakteriserades av att de inriktade sig på kriminogena behov, i 

jämförelse med 58 procent av de mindre lyckade programmen.        

            

3.2.3  Responsivitetsprincipen                                

Denna princip hävdar att behandlingen skall utformas så att ungdomen kan ta den till sig. 

Behandlingsinsatserna måste alltså anpassas efter ungdomarnas individuella egenskaper samt till 

deras personliga inlärningsstil (Lardén, 2004). Holmqvist, Hill och Lang (2005) beskriver tre s.k. 

responsivitetsfaktorer som måste tas i beaktande, nämligen intelligens, kommunikationsstil, 

emotionalitet och ångestnivå. Dowden och Andrews (2000) beskriver två olika sorters 

responsivitet, dels generell responsivitet som syftar på att behandlingsinslag som passar 

ungdomar används. Exempel på sådana inslag är enligt Dowden och Andrews, rollspel, 

interpersonell färdighetsträning, kognitiv omstrukturering, modellärande, gruppträning och 

gradvis praxis. Specifik responsivitet handlar istället om att anpassa behandlingen efter 

ungdomens personliga inlärningsstil. Dowden och Andrews menar att en ungdom som har en 

begränsad kognitiv och problemlösningsförmåga måste få en mera strukturerad och konkret 

behandling. Principen tycks ha stort stöd i forskningen enligt (Dowden & Andrews, 2000; 

Cameron & Telfer, 2004; Lipsey, Chapman & Landenberger, 2001; MacKenzie, 2006; Hollin, 

1999) 

 

3.2.4  Verksamma KBT-baserade behandlingskomponenter            

Hollin (1999) menar att det inte är helt enkelt att sammanfatta de effektivaste enskilda 

komponenterna i kognitiva beteendeterapeutiska program för ungdomar. Detta eftersom vissa 
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programkomponenter endast är effektiva om de kombineras med vissa andra komponenter. Han 

påpekar ändå att det tack vare metaanalyser blivit möjligt att i viss mån utkristallisera vilka 

kombinationer av komponenter som är effektiva. Hollin hävdar först och främst att forskningen 

entydigt visar att framgångsrika program måste innehålla kognitiva komponenter som syftar till 

att påverka attityder, värderingar och övertygelser som leder till anti-socialt beteende. Några av 

dessa komponenter som visat goda resultat har redan beskrivits under rubriken: 

responsivitetsprincipen. Andreassen (2006) skriver att ” Flera metaanalyser och större enskilda 

undersökningar har kommit fram till att program med multimodala metoder generellt uppvisar 

bättre resultat än program som satsar på behandling med en enda metod” (s. 206). Även 

Dowden och Andrews (2000) drar slutsatsen att ”Programs that targeted multiple need areas 

were associated with enhanced effect sizes” (s. 460). Daleflod och Lardén (2004) konstaterar att 

detta stöd för multimodala metoder lett till att olika komponenter sätts samman till program som 

riktas till specifika målområden. Ett exempel på ett sådant program som fått stor genomslagskraft 

är Aggression Replacement Training (ART) som inriktar sig på att bemöta kriminogena behov 

hos unga. MacKenzie (2006) gör ett kvalificerat antagande om att multimodala metoder är 

effektiva eftersom de olika behandlingskomponenterna riktar in sig på olika färdigheter som alla 

är nödvändiga att arbeta med för att uppnå effekt.  

 

ART består av tre parallella kurser. Social färdighetsträning utgår från att färdigheter som är 

viktiga för ett effektivt samspel med andra människor inte lärts in i tillfredsställande grad. 

Metoden går ut på att lära in och träna relevanta sociala beteenden och detta görs oftast i grupp 

genom modellering, rollspel och återkoppling. Ungdomarna får träna på situationer där olika 

sociala beteenden kan komma till användning. Färdigheterna som ungdomarna tränar innefattar 

saker som att inleda en konversation, handskas med känslor, hantera stress och fatta beslut. 

Ilskekontrollträning handlar om att identifiera de yttre händelser och de inre fysiologiska signaler 

som bidrar till ett aggressivt beteende. Syftet är att lära ut en sekvens av beteenden för ökad 

självkontroll. Ungdomen lär sig att hantera situationer där ett aggressivt beteende annars är 

aktuellt och lär sig finna vägar till alternativa beteenden. Det kan handla om att ändra inre 

uttalanden eller finna tekniker som dämpar aurosalnivån, till exempel djupandning. Den tredje 

komponenten i ART är moralutbildning, och den bedrivs i så kallade 

dillemmadiskussionsgrupper där gruppledaren leder in ungdomarna på ett dilemma som 
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diskuteras. Utvecklingen av moral sker i vissa stadier och ungdomen resonerar successivt på ett 

högre och högre plan av moral (Hammerström, 2006). Lardén (2004) menar att även om ART i 

stor grad används på behandlingshem, så är det möjligt att ART har större preventiv effekt 

utanför instutitionsvärlden. Han menar att, då utvärderingsstudier visar att KBT är den överlägset 

bästa behandlingsformen för uppförandestörning och ungdomskriminalitet, borde dessa 

kunskaper även spridas till skola och socialtjänst.  

 

Landenberger och Lipsey (2005) visar i sin metaanalys att behandlingskomponenterna 

interpersonell problemlösning, ilske-kontroll-träning och kognitiv omstrukturering finns med i de 

mest framgångsrika programmen. Författarna visar också att det finns komponenter som ger 

betydligt sämre effekt, nämligen beteende-modifikation (behavior modification) och information 

om påverkan av den person som blir offret (victim impact). Detta resultat skiljer sig något från 

Hollin (1999) som hävdar att victim impact är en viktig komponent att inkludera i program för 

unga. Lardén (2004) vill utöver de tre nämnda komponenterna även betona vikten av 

motivationsarbete samt användandet av teckenekonomi. Lardén anser att ”En risk med kognitiva 

beteendeterapeutiska metoder kan vara att de förutsätter att individen är redo för förändring och 

att de lär ut hur man kan förändra utan att fokusera på varför man önskar förändring” (s. 50). 

Lardén föreslår att principer i metoden motiverande samtal kan användas under hela 

behandlingstiden tillsammans med övriga komponenter. Perris (2003) menar också att ”Eftersom 

den kognitiva terapin kräver ett aktivt engagemang från patientens sida utgör alla förhållanden 

som utgör en inskränkning i denna förmåga även en begränsning i terapins tillämpbarhet” (s. 

114). Perris menar därför att det är ett stort problem att ungdomar tvingas in i terapi. 

Teckenekonomi är enligt Lardén en viktig beteendeterapeutisk teknik som kan användas 

tillsammans med övriga komponenter. Teckenekonomi handlar i stora drag om att ungdomarna 

får förstärkning på beteenden som anses önskvärda utifrån behandlingssyftet, menar Lardén.  
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3.2.5  Organisationens och personalens betydelse för behandlingsresultat  

I tolv av de böcker och artiklar som sammanfattas i denna uppsats nämns behandlingsintegritet 

som en viktig faktor för behandlingens utfall. Daleflod och Lardén (2004) förklarar att 

behandlingsintegritet handlar om att program måste levereras på det sätt de är avsedda. De menar 

vidare att graden av behandlingsintegritet är avgörande för hur effektiv behandlingen blir. Hollin 

(1999) drar följande slutsats: ”The meta-analyses strongly suggest that the high effect programs 

have high treatment integrity.” (s. 365). För att öka behandlingsintegriteten så föreslår Hollin att 

programmet måste vara välbeskrivet, ha ett tydligt syfte samt avläsbara mål. Ett sunt ledarskap 

och en ändamålsenlig organisation är också viktigt. De ansvariga för behandlingen bör vara 

involverade och hålla uppsikt över hela behandlingsprocessen. Även MacKenzie (2006) 

understryker vikten i att de som är initiativtagare till behandlingen har ett ansvar för att den 

genomförs korrekt. Hon menar att de som startar ett program alltför ofta överlåter ansvaret för 

behandlingen till personal som inte har tillräcklig utbildning för att kunna bedriva behandlingen 

ändamålsenligt. Även Andreassen (2006) redovisar forskningsresultat som tyder på att personal 

som arbetar med dessa program ofta har en otillräcklig utbildning. Hollin menar vidare att det 

måste finnas en handlingsstrategi, samt tillgång till välutbildade behandlare som kan göra 

utredningar samt ge handledning till övrig personal. Att personalen får fortbildning är också en 

mycket viktig faktor för hur god behandlingsintegriteten blir hävdar Hollin. Metoderna i 

behandlingen måste finnas beskrivna i manualform samt ha konkreta mål. Sedan menar också 

Hollin att det måste finnas någon form av system som granskar om programmet upprätthåller en 

hög behandlingsintegritet.  

 

Landenberger och Lipsey (2005) redogör för tre slags hot mot en hög behandlingsintegritet. De 

menar att det förekommer att ett program förändras över tid vilket oftast innebär en försämring 

eftersom programmet är utformat genom forskning. Ett annat hot är när personalen har egna 

uppfattningar av hur behandlingen bör bedrivas och frångår manualen för programmet efter som 

de tror sig veta bättre. Det tredje hot som författarna nämner är när personal som administrerar 

programmet byter ut vissa behandlingskomponenter och ersätter med andra. Detta menar 

Landenberger och Lipsey är problematiskt eftersom sammansättningen av programmens 

komponenter utarbetats för att så effektivt som möjligt påverka vissa målområden. Daleflod & 

Lardén (2004) menar dock att det ibland kan vara befogat att göra förändringar i programmet 
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men det är då helt nödvändigt att göra detta i samråd med expertis som har särskild kunskap i 

programmet. Daleflod & Lardén menar att ett program bör ha någon form av behandlingsmanual 

som personalen kan rätta sig efter för att försäkra en hög programintegritet. Författarna påpekar 

samtidigt att det också finns nackdelar med att följa en detaljerad manual. De menar att manualer 

är skrivna för att passa en slags prototyp klient och därför finns alltid risken att denna manual inte 

kommer att passa vissa ungdomar.  

 

3.2.6. Personalens kunskap    

Lardén (2004) anser att terapeuten bör ha kunskap om bakgrunden till de metoder man lär ut. Han 

menar att en terapeut som inte har någon bakgrundskunskap om de teorier han lär ut inte kommer 

att kunna vara flexibel i den meningen att han/hon kan anpassa programmet efter ungdomarnas 

individuella förutsättningar. Han anser att det är relativt lätt att lära sig manualbaserade program 

och att man inte behöver någon högre utbildning för detta. Men Risken finns att ungdomar som 

går en behandling som hålls av personal med ”lägre” utbildning inte kommer att få arbeta med de 

problem som är relevanta för just honom. Om någon personal som inte är psykolog, 

psykoterapeut eller liknande, försöker anpassa ett program så finns också risken att det förlorar 

sina verksamma komponenter menar Lardén. Perris (2003) menar också att ”…den kognitiva 

terapin inte är enklare än andra terapiformer och att viktiga förutsättningar måste vara 

uppfyllda innan den kan praktiseras ändamålsenligt”(s.106) 

 

4. RESULTATREDOVISNING 

 

För att underlätta läsningen benämns behandlingshemmen vid fyra olika fågelnamn, nämligen: 

Örnen, Falken, Tranan och Duvan. Inledningsvis följer en kort presentation av 

behandlingshemmen som verksamheter och därefter beskrivs hur arbete bedrivs utifrån 

presenterade principer och teman. Avslutningsvis följer en sammanfattande analys utifrån samma 

principer och teman. Läsaren rekommenderas att först läsa bilaga 1 i vilken vi beskriver hur 

intervjufrågorna utformats för att kunna svara på hur behandlingshemmen arbetar utifrån dessa 

beskrivna principer och teman.  
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4.1. Behandlingshemmet Örnen 

Behandlingshemmet ägs av ett företag som driver flera olika typer av verksamheter. HVB- 

hemmet arbetar utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv. Behandlingen genomsyras 

av en strikt struktur och det finns en praktikutbildning som syftar till att få ut eleverna i 

arbetslivet. Intervjupersonen arbetar som föreståndare på behandlingshemmet och är socionom.  

 

4.1.2 Organisation och personal 

Behandlingshemmets personalgrupp består av tre fast anställda. En höll vid intervjutillfället på att 

omskola sig till behandlingsassistent. Den andre har tidigare arbetat inom kriminalvården och har 

ingen teoretisk utbildning. Den tredje ska omskola sig till behandlingsassistent till våren 2008. 

Den behandlingspedagogutbildning som personalen går/ska gå, har enligt föreståndaren en tydlig 

KBT-inriktning men stort fokus läggs också på det psykosociala. Behandlingshemmet har också 

två helgvikarier som båda har högskoleutbildning. Det finns alltså en personal på plats dygnet 

runt. Vid intervjutillfället fick personalen ärendehandledning av föreståndaren men i januari 2008 

ska en psykolog utanför organisationen ansvara för handledningen. All personal har fått 

utbildning i ART (Aggression Replacement Training). Föreståndaren vill understryka att 

fortbildning är mycket viktigt. Föreståndaren tycker att han är involverad i ungdomarnas 

behandlingsprocess eftersom många frågor bollas direkt till honom. Målsättningen med 

behandlingen är att är enligt föreståndaren att på effektivaste sätt "Fixa intentionerna i 

vårdplanen och uppfylla de målsättningar som är uppsatta i kontraktet mellan uppdragsgivaren 

och oss”. Föreståndaren anser att det är viktigt att kontinuerligt utvärdera ungdomarnas 

utveckling under behandlingstiden, och detta görs en gång var sjätte vecka.  

 

4.1.3 Behandling med hänsyn till riskprincipen  

Föreståndaren menar att de inte tar emot grovt kriminella killar eftersom de inte har tillstånd för 

att behandla grovt kriminella ungdomar och behandlingshemmets metod lämpar sig heller inte för 

grovt kriminella. De elever som vid intervjutillfället fanns i behandling hade olika erfarenheter av 

kriminella handlingar. En elev placerades på behandlingshemmet eftersom han gjort en enorm 

social revolt mot sina föräldrar. En annan elev kom från en dysfunktionell missbrukarfamilj och 

hade bland annat gjort personrån mot ungdomar. Åldersspridningen på behandlingshemmet är 

mellan 16 och 21 år. Behandlingshemmet tar emot pojkar med neuropsykiatrisk problematik och 



 

18  

i deras fall är det extra viktigt att behandlingen har en tydlig struktur, anser föreståndaren. ART 

är ett obligatoriskt moment i behandlingen. Föreståndaren tror att ART får bättre effekter om det 

tillämpas i grupp än om det används individuellt med en elev i taget. 

 

4.1.4 Behandling med hänsyn till behovsprincipen 

 På Behandlingshemmet görs en beteendeanalys som syftar till att kartlägga orsakerna till en 

individs problem. Det är oftast föreståndaren som sammanställer denna. Under två veckor sätts 

eleven i olika uppgifter och prövningar för att personalen ska kunna få en förståelse för elevens 

sociala färdigheter så som konfliktlösnings-förmåga m.m. Eftersom behandlingshemmet har en 

klar målsättning att få ut eleverna i arbetslivet så läggs stor vikt vid att kartlägga brister som kan 

ha betydelse för hur väl eleven kan fungera i ett arbete. Personalen observerar eleven under två 

veckor för att slutligen sammanställa en individuellt anpassad behandlingsplan som bygger på 

KBT. Det finns en inplanerad ART-lektion i veckan och personalen använder också ART utanför 

dessa lektioner och försöker på det sättet omsätta lärdomarna i praktiken och bemöta den enskilde 

elevens behov. Eftersom behandlingshemmet riktar sig till en målgrupp som inte är skolpliktiga 

så är det möjligt att ha en tydlig yrkesinriktning. Föreståndaren menar att det finns en viktig 

poäng i att inte skicka alla elever till skolan. Han uttrycker att ”det finns ingenting som är så 

korrumperande för de här pojkarnas normaliseringsprocess som skola och skolgård, för de söker 

sig direkt till sina likasinnade, även om du sätter dem i Lycksele, Östersund eller Norrtälje. De 

hamnar direkt på skolgården med de andra grabbarna i munkjacka”. Föreståndaren anser att ett 

yrke skapar en bra identitet och därför är yrkespraktik en mycket viktig del i behandlingen.  

 

4.1.5 Behandling med hänsyn till responsivitetsprincipen 

Beteendeanalysen används som ett underlag för att anpassa behandlingen till elevens personliga 

egenskaper och inlärningsstil. Föreståndaren framhåller att en KBT-behandling måste 

individanpassas eftersom varje individ har en egen problembild. Behandlingsmanualen till ART 

följs exempelvis inte till punkt och pricka utan ses mer som en vägledning i behandlingen. 

Föreståndaren som under många år arbetat som kurator, har individuella samtal med eleverna när 

de uttalat ett behov av detta. Dessa samtal blir ofta en form av stödsamtal då eleven väljer vad 

han vill samtala om. Eleverna har också möjlighet att samtala med en psykolog eller psykiatriker 

som finns utanför behandlingshemmet. Föreståndaren menar att det är viktigt att erbjuda denna 
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möjlighet eftersom många av eleverna har psykologiska problem, så som anknytningsproblematik 

och annat. 

 

4.1.6 Vilka KBT- baserade behandlingskomponenter används? 

Behandlingshemmet använder en form av teckenekonomi som de kallar för motivationssystem. I 

praktiken innebär detta system att eleverna har möjlighet att tjäna 2000 kr i veckan genom att 

göra yrkespraktik, men de måste då betala för allt som behövs för deras dagliga livsföring. Ett 

bonussystem används också som innebär att eleven betygssätts två gånger varje dag. Först sätts 

ett preliminärt betyg och sedan har eleven möjlighet att förbättra detta betyg innan det slutgiltiga 

resultatet sätts. En femgradig skala används och det är enligt föreståndaren en komplicerad 

procedur att räkna ut hur många bonuspoäng eleverna får. Han menar ett det finns en poäng i att 

ha komplicerade regler på ett behandlingshem eftersom man då också får möjlighet att diskutera 

komplicerat. ART är också en behandlingskomponent som bygger på KBT. Föreståndaren har 

utbildning i MI-metoden (motiverande samtal) och han har förmedlat grunddragen i denna metod 

till personalen men det finns långt gångna planer på att låta all personal få gå denna utbildning. 

Föreståndaren berättar också att de precis ska börja använda ADDIS - intervjuer för att få en bild 

över ungdomens drogbeteende. Rollspel används flitigt eftersom föreståndaren tycker sig se att 

elever utvecklas i dessa aktiviteter. Modellärande blir också ett viktigt inslag i behandlingen 

eftersom personalen deltar aktivt i rollspelen menar föreståndaren.  

                

4.2. Behandlingshemmet Falken 

HVB-hemmet tar emot pojkar som är kriminella och/eller har drogproblematik. 

Behandlingshemmet har en lång tradition av medlevarskap och behandlingen bygger på ett 

multimodalt synsätt. All personal arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Intervjupersonen är 

inte föreståndare utan arbetar som behandlingsassistent på behandlingshemmet. 

 

4.2.1 Organisation och personal 

Bemanningen på behandlingshemmet består av fyra personal dygnet runt. Samtliga i 

personalstyrkan är behandlingspedagoger och alla har grundutbildning i ART. En i 

personalgruppen är ART-terapeut och det är hon som har utbildat övrig personal i metoden. 

Personalen har, om intresse finns, möjlighet till kontinuerlig fortbildning då olika högskolekurser 
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finns att tillgå. Handledning har man en gång i månaden med en psykolog som arbetar på 

konsultbasis. Extra handledning brukar också anordnas om någonting svårt inträffar på 

behandlingshemmet. Målsättningen med KBT-behandlingen är enligt intervjupersonen att genom 

beteendeomskolning bidra till att eleven utvecklar ett konsekvenstänkande och får de verktyg han 

behöver för att klara sig ute i samhället. Varje månad sammanställs en utvärdering av 

ungdomarnas utveckling och denna används för att bestämma hur den framtida behandlingen 

skall läggas upp.      

 

4.2.2 Behandling med hänsyn till riskprincipen 

Intervjupersonen menar att det genomsnittligen är ungefär hälften av deras elever som skulle 

kunna beskrivas som kriminella. Den andra halvan består främst av ungdomar som har psykisk 

problematik och många av dem har använt droger. Åldersspridningen på behandlingshemmet är 

13-20 år. Vid intervjutillfället gick alla elever i ART programmet men intervjupersonen vill 

klargöra att ingen tvingas att gå ART. Intervjupersonen har dock har aldrig varit med om att 

någon elev vägrat delta i programmet.  

 

4.2.3 Behandling med hänsyn till behovsprincipen 

När en elev påbörjar behandling så ägnas mycket tid åt att kartlägga hans behov. Eleven ägnar 

inte så mycket tid i gruppaktiviteter utan fokus läggs istället på enskilda samtal. En 

genomförandeplan sammanställs sedan tillsammans med socialtjänsten, och om möjligt, elevens 

föräldrar. Eleven uppmanas också att komma med åsikter om innehållet i planen. ART är 

grunden i behandlingen. Det är tre inplanerade ART-lektioner i veckan och utöver detta används 

också ART individuellt. Behandlingshemmet arbetar med beteendeomskolning och eleverna får 

också lära sig grundläggande och avancerade sociala färdigheter. De flesta elever går i skolan och 

kan erbjudas specialundervisning på behandlingshemmet. De äldre eleverna har även möjlighet 

att praktisera inom olika verksamheter.   

 

4.2.4 Behandling med hänsyn till responsivitetsprincipen 

Intervjupersonen anser att det är viktigt att individanpassa behandlingen eftersom varje individ 

har olika behov. Av denna anledning används inte ART bara i grupp utan också individuellt, i par 

och i nätverk. I gruppsittningarna följs behandlingsmanualen punkt för punkt medan den anpassas 
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efter behov när eleven arbetar enskilt med ART. Intervjupersonen menar att det finns en 

anledning till att manualen är uppbyggd som den är, och därför är det viktigt att följa den. Hon 

påpekar samtidigt att det är viktigt att eleverna måste få arbeta med sådant som är relevant för 

dem, och därför plockar ART-terapeuten ut bitar i ART som eleverna får träna individuellt på. 

Eleven erbjuds individuella samtal med någon i personalen som de känner förtroende för. Eleven 

väljer alltså själv vilken kontaktperson han vill samtala med under behandlingstiden.  

 

4.2.5 Vilka KBT-baserade behandlingskomponenter används? 

Först och främst används ART som den huvudsakliga behandlingsmetoden. Intervjupersonen 

påpekar att detta är en omfattande behandlingsmetod som innehåller flera komponenter. 

Behandlingshemmet arbetar också med beteendeomskolning vilket innebär att eleven får träna på 

att tolka signaler från sin egen kropp och omgivning på olika sätt. Rollspel används ofta i 

behandlingen. Ett slags belöningssystem används också som syftar till att ge eleverna 

uppskattning när de gjort någonting bra för att öka deras motivation.  

 

4.3 Behandlingshemmet Tranan 

HVB-hemmet Tranan har sedan verksamheten grundades arbetat med kriminalitet och 

narkotikamissbruk. Från början hade behandlingshemmet en psykodynamisk ideologi men tog sig 

an det kognitiva tankesättet efterhand när de fick in pojkar med olika neuropsykiatriska symptom. 

Behandlingshemmet använder teorier eklektiskt och har därmed verktyg från många olika 

behandlingsmetodiker. Intervjupersonen arbetar som föreståndare på behandlingshemmet och är 

socionom. 

 

4.3.1 Organisation och personal 

Behandlingshemmet Tranan använder KBT i det vardagliga behandlingsarbetet men använder 

inget specifikt behandlingsprogram då föreståndaren anser att ”branschen är så infekterad av 

olika behandlingsmetoder”. Han säger att man kan hitta verktyg i alla behandlingsmetodiker och 

att ”ju mer fina ord behandlingshem använder och ju mer de pratar om behandlingsideologier, ju 

mindre kan de, och jag kan nästan säga att jag kan bevisa det”. De flesta på behandlingshemmet 

Tranan är behandlingsassistenter och hemmet erbjuder också en vidareutbildning i det kognitiva 

förhållningssättet, som genomförs av en psykolog och en psykoterapeut. De anställda får 
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processhandledning av en psykiater medan föreståndaren tycker behandlingshemmet klarar 

ärendehandledningen själva. Föreståndaren på behandlingshemmet Tranan menar att han i allra 

högsta grad är involverad i behandlingsprocessen och framhäver att alla, oavsett yrkesroll på 

behandlingshemmet, måste vara djupt engagerade i pojkarna för att åstadkomma ett gott resultat. 

Han säger att myndigheterna ofta vill att föreståndarens roll ska vara att endast sköta 

administrationen, men att detta inte fungerar i praktiken. Behandlingshemmet Tranan framhåller 

på sin hemsida att den ideella delen är betydande för en effektiv behandling. Föreståndaren 

förklarar att detta handlar om att behandlingshemmet är mer som en hemliknande miljö än en 

institution, och att det är viktigt att pojkarna känner trygghet och engagemang från personalen. 

Han menar att det kan betyda mycket för eleven att få åka med någon anställd ut på dennes 

landställe, och att kontaktpersonen verkligen är någon de kan lita på. Ungdomarnas utveckling 

under behandlingstiden utvärderas kontinuerligt i samarbete med psykiatriker. Målsättningen 

med behandlingen är enligt föreståndaren att hjälpa eleven att finna hans starka sidor och goda 

egenskaper för att sedan arbeta vidare med dessa, så att han kan fungera bättre ute i samhället 

efter behandlingsperioden än han gjorde innan.    

 

4.3.2 Behandling med hänsyn till riskprincipen 

Behandlingshemmet Tranan tar idag emot pojkar i åldern 13-20 år med kriminalitet, missbruk 

och neuropsykiatriska symptom som problematik. Pojkarna som kommer till behandlingshemmet 

är, enligt intervjupersonen, inte organiserat kriminella eller tungt missbrukande. De elever som 

kan beskrivas som kriminella har olika erfarenheter av kriminella handlingar då de kan ha gjort 

sig skyldiga till allt från bilstöld till bankrån. Behandlingshemmet Tranan utför ett TCI-test 

(Temperament and Character Inventory) när ungdomarna kommer till behandlingshemmet. Det är 

ett självskattningstest som visar hur ungdomen uppfattar sig själv och om han har ett kriminellt 

tänkande. Föreståndaren menar att pojke som är inriktad på action och äventyr mycket väl kan 

ligga i riskzonen för att utföra kriminell aktivitet. Frågorna är väl utformade så att de inte ska 

kunna göra sig en egen påhittad bild av sig själva. Föreståndaren påvisar att de utgår från ett 

symptomtänkande, det vill säga att pojkar som har en bristande psykosocial situation löper stor 

risk att bli kriminella. Han menar att när pojkarna förbättrar sin psykosociala situation kommer de 

kriminella tankebanorna att minska. Behandlingshemmet Tranan använder sig inte av 

påverkansprogram som ART. Även om föreståndaren menar att program som ART kan fungera 
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bra för många så tror han att metoden inte lämpar sig för alla elever och är han reserverad till att 

använda sådana metoder. Föreståndaren menar att behandlingshemmet har tillgång till kompetent 

personal som kan bemöta kriminalitet utan att följa en behandlingsmanual. 

 

4.3.3 Behandling med hänsyn till behovsprincipen 

När en ny elev kommer till behandlingshemmet samarbetar personalgruppen för att göra en 

utredning om vilken behandling som eleven behöver. TCI-testet utgör en grund för denna 

utredning. En psykolog och psykoterapeut finns för handledning men de specifika ärendena anses 

personalen kunna klara själva. Efter några månader görs ytterligare ett psykologtest som enligt 

föreståndaren i klartext; ”visar hur det står till” med pojken. Utifrån den profil de får av svaren 

kan de få ett grepp om pojkens neuropsykiatriska problematik. Utredningen kompletteras med att 

personer som pojken känner får kryssa i frågeformulär. Efter detta kan, enligt föreståndaren, en 

diagnostisering och utvärdering av pojkens problematik göras. Föreståndaren förespråkar att 

dessa tester bör uppdateras kontinuerligt då pojkarna mognar med tiden. Om de får en 

neuropsykiatrisk diagnos har de exempelvis rätt till stöd från samhället och kräver en viss typ av 

behandling, medan de som bara är i ”fel” personkrets behöver annan hjälp. Föreståndaren på 

behandlingshemmet Tranan menar att pojkarnas psykosociala situation och oförmåga att se 

framtiden, gör att de lätt kan fly till drogerna. Han poängterar att hasch är den värsta drogen så 

den kan ge bestående skador som gör det svårt för pojkarna att lämna drogerna. De kan flera 

månader efter att de slutat drabbas av hallucinationer och liknande, vilket måste tas i beaktande 

när det utreds vilka behov killarna har. Ungdomarna erbjuds skolgång eller praktikplats. 

Föreståndaren menar att eftersom de flesta som kommer till behandlingshemmet är i 16-17 års 

ålder och därmed inte är skolpliktiga längre, får pojken själv bestämma om han vill gå i skolan 

eller inte. Detta är, enligt föreståndaren, ett bättre sätt att få pojkarna motiverade att gå i skolan. 

 

4.3.4. Behandling med hänsyn till responsivitetsprincipen 

Behandlingshemmet Tranan fick under tidigare år in pojkar som hade olika typer av 

neuropsykiatrisk problematik som ADHD och DAMP och liknande. De fick in en docent på 

behandlingshemmet som, enligt intervjupersonen, var mycket kunnig inom ämnet och bidrog 

med kunskap om hur dessa ungdomar ska behandlas. Föreståndaren menar att de har 

vidareutvecklats genom att ta in mer kunskap inom ämnet och han menar att de har 
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spetskompetens inom området och kan individanpassa behandlingen efter ungdomens 

problembild. Individuella samtal med pojkarna utförs ostrukturerat och efter behov. Pojkarna får 

ingen tilldelad kontaktperson när de kommer till behandlingshemmet utan föreståndaren menar 

att ”personkemin gör att personal och ungdom väljer varann”. De tester och utredningar som 

behandlingshemmet gör under behandlingens gång, bidrar till att behandlingen kan 

individanpassas ytterligare. 

 

4.3.5 Vilka KBT-baserade behandlingskomponenter används? 

Verksamhetsansvarig på behandlingshemmet Tranan förespråkar ett eklektiskt synsätt, där man 

använder sig av det bästa från många olika metoder För att öka elevens motivation till att gå i 

skolan så låter man honom inte börja i skolan förrän han vill och kan förklara varför han vill gå i 

skolan. Detta fungerar enligt intervjupersonen bra eftersom alla elever går i skolan och då vill den 

nya pojken inte vara ensam om att inte göra det. Tranan använder sig även av teckenekonomi och 

pojkarna får då pengar för att utföra vissa saker, även om föreståndaren framhäver att det inte är 

huvudsyftet. Pengarna motiverar docck ungdomarna till att utföra sina dagliga sysslor. 

Föreståndaren belyser också vikten av att personalen är engagerad och jobbar helhjärtat. Pojkarna 

blir då mer motiverade till behandling. 

 

4.4 Behandlingshemmet Duvan 

Behandlingshemmet Duvan ingår i en större verksamhet med ett antal HVB-hem som alla arbetar 

utifrån samma ideologi. Verksamheten har sedan den startades upp arbetat utifrån ett kognitivt 

förhållningssätt.  Behandlingshemmet Duvan arbetar utefter ett strukturerat fasarbete som är 

strikt inriktat på KBT. Intervjupersonen är föreståndare på behandlingshemmet och är socionom. 

 

4.4.1  Organisation och personal 

Behandlingshemmet Duvan har som målsättning att all personal ska vara utbildade 

behandlingsassistenter, och personalen får en specifik utbildning i KBT på behandlingshemmet 

av en beteendeterapeut som också sköter handledningen av personalen. Beteendeterapeuten är 

enligt föreståndaren framstående inom KBT i Sverige. Föreståndaren framhäver vikten av att ha 

en enig personalgrupp när man jobbar med KBT och som jobbar mot samma mål, något som han 

menar, inte alltid är det lättaste att få till. Han menar att han själv i allra högsta grad är involverad 
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i behandlingsprocessen. Behandlingsplanen blir tydlig i och med det fasarbete som 

behandlingshemmet utför. Målsättningen med behandlingen är enligt föreståndaren att hjälpa 

ungdomarna att se konsekvenserna av sitt handlande och visa att det finns alternativa beteenden 

Utvärdering av de ungas utveckling under behandlingstiden görs dels inom personalgruppen men 

också tillsammans med den unge. 

 

4.4.2 Behandling med hänsyn till riskprincipen 

Behandlingshemmet inriktar sig på pojkar i åldern 14-17 år och tar emot pojkar som utfört 

kriminella handlingar men inte pojkar som är grovt kriminella eller tungt drogberoende. Pojkarna 

får, enligt föreståndaren, när de kommer till behandlingshemmet göra ett test, som är en 

kriminologisk och psykologisk inventering av kriminella tankemönster. Personalen på 

behandlingshemmet kan utifrån detta test utläsa om pojken behöver gå något program för att 

arbeta med kriminella tankemönster. Duvan använder sig av påverkansprogrammet Vägvalet, 

vilket är ett program för personer med kriminalitet som livsstil. Detta program används för de 

pojkar som, utifrån piktestet, har kriminella tankemönster. Behandlingshemmet Duvan använder 

sig av behandlingsmetoden ART för de som anses gynnas av behandlingsmetoden. 

 

4.4.3 Behandling med hänsyn till behovsprincipen 

När pojkarna kommer till behandlingshemmet utförs en TBA (Tillämpad Beteendeanalys), vilket 

innebär att personalen inventerar och noterar pojkens överskottsbeteenden och 

underskottsbeteenden, såsom svordomar och dylikt. Beteendeanalysen görs tillsammans av 

personalen. Analysen används som underlag när en specifik behandlingsplan utformas för att 

eleven ska få insikt i sitt beteende och kunna använda sig av alternativa beteenden. Ungdomarna 

får kontinuerligt och under alla faserna i fasarbetet skatta sig själva med hjälp av ADAD – ett 

självskattningssystem som innefattar nio olika levnadsområden. De kan med hjälp av denna 

tydligt se pojkens utveckling. Behandlingshemmet Duvan kan hjälpa pojkarna att hitta 

praktikplats. Föreståndaren menar att denna erfarenhet kan hjälpa ungdomarna senare i livet när 

de ska söka jobb. Om de då har ett intyg på att de har skött sig på sin praktikplats, ökar det 

chanserna avsevärt för dem att komma ut i arbetslivet. Alla pojkar går i skolan på 

behandlingshemmet Duvan och kan alltså även erbjudas en praktikplats som de går till ungefär en 

gång i veckan. 
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4.4.4 Behandling med hänsyn till responsivitetsprincipen 

Föreståndaren på behandlingshemmet Duvan säger att, även om de har ett grundkoncept som de 

arbetar efter, så skräddarsys behandlingen för varje individ. Detta görs av föreståndaren själv och 

han utgår då från de tidigare psykologiska och neuropsykiatriska utredningar som har gjorts, 

utredningar från socialtjänsten, samt med hjälp av samtal med exempelvis föräldrar och skola. 

Behandlingshemmet använder ART och anpassar programmet efter behov. ART genomförs 

huvudsakligen i grupp men kan också utföras individuellt om pojken exempelvis inte klarar av att 

vara i grupp. Testerna som görs på behandlingshemmet bidrar, enligt föreståndaren, till en mer 

individanpassad behandling. Behandlingshemmet kan också erbjuda en drogterapeut. Individuell 

vägledning förs kontinuerligt med pojkens kontaktperson ungefär en gång i veckan och 

vägledningen är ofta intensiv i början för att sedan avta i frekvens senare under behandlingen. 

 

4.4.5 Vilka KBT-baserade behandlingskomponenter används? 

Duvan använder sig också av det multimodala programmet ART. En behandlingskomponent är 

ett boendekontrakt som upprättas och utgår från pojken och hans problematik. Olika 

boendekontrakt upprättas för varje fas som eleven befinner sig i och varje fas innehåller också 

olika inslag av positiv förstärkning. Fasarbetet genomsyrar hela behandlingen på Duvan och 

pojken ska gå igenom de fem faser som behandlingen innefattar. Vad som ska göras i de olika 

faserna bestäms av den skräddarsydda behandlingsplanen. Pojken blir positivt förstärkt för 

”svårare” saker i varje fas och när han genomgått behandlingen ska han kunna klara sig bra i 

samhället. Föreståndaren säger att det i första fasen kan handla om att kunna bädda sin säng 

medan fas två innefattar behandling och att pojken ska kunna klara av att vara på en praktikplats. 

Avancemanget till de olika faserna samt utvärderingarna håller, enligt föreståndaren, pojken 

motiverad under hela behandlingen Ungdomen är själv ansvarig för hur snabbt behandlingen ska 

gå och personalen agerar som stöttepelare. Påverkansprogrammet Vägvalet är också KBT-baserat 

program och TBA (Tillämpad Beteendeanalys) bygger också på KBT. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION        

5.1 Riskprincipen                    

Principen om risk innebär att ungdomarna måste särskiljas och få olika behandling beroende på 

hur stor risk de löper att återfalla i kriminalitet. Samtliga intervjupersoner menar att de inte 

behandlar grovt kriminella ungdomar. Det är en svår gränsdragning att avgöra vem som är grovt 

kriminell och vem som inte är det. Behandlingshemmet Örnen har exempelvis en elev som gjort 

personrån och en elev som placerats eftersom han gjort en social revolt mot sin familj. Det finns 

anledning till att anta att dessa två elever skulle behöva olika intensiv behandling eftersom de 

antagligen befinner sig på olika risknivå. Alla elever på behandlingshemmet Örnen går i samma 

påverkansprogram som utförs i grupp, och även om programmet anpassas individuellt så tycks i 

stort sätt samma behandlingsinnehåll erbjudas till samtliga elever. På behandlingshemmet Falken 

så går också alla elever i samma påverkansprogram. På detta behandlingshem satsar man på en 

mer intensiv behandling eftersom man har tre ART-lektioner i veckan och utöver det även 

individuella pass med ART, vilket kan jämföras med Örnen som har en sådan lektion i veckan. 

Enligt Landberger och Lipsey (2005) så bör lågriskkriminella inte få någon behandling för 

krminellt tänkande och beteende eller en mycket låg dos behandling medan högriskkriminella 

måste få en mer intensiv behandling. Intervjupersonen för Falken menar att det är ungefär hälften 

av eleverna som kan sägas vara kriminella. Därför är det rimligt att tänka sig att låg- och 

högriskkriminella sammanblandas i deras behandling eftersom alla elever går samma program 

lika intensivt. På Falkens behandlingshem är åldersspridningen 13-20 år och MacKenzie (2006) 

menar att ju mindre åldersspridning desto bättre förutsättningar finns för att bedriva 

ändamålsenlig behandling. Även om tidpunkten för debuten av antisocialt beteende är den 

avgörande riskfaktorn så kan ålder ofta ses som en riskfaktor, menar MacKenzie. Att blanda 13- 

och 20-åringar borde, enligt MacKenzies resonemang, öka möjligheten för att låg- och 

högriskkriminella sammanblandas. På behandlingshemmet Tranan är åldersspridningen också 13-

20 år.  

 

På Tranan görs ett test som enligt föreståndaren ska kunna visa hur pojken uppfattar sig själv och 

vilka värderingar denne har för att få en bild av om pojken är hög- eller lågriskkriminell. Daleflod 

och Lardén (2004) anser att det är av stor vikt att utreda graden av risknivå. Det är bara Tranans 

och Duvans behandlingshem som, enligt vår tolkning, har rutiner för att undersöka risknivå.  På 



 

28  

behandlingshemmet Duvan görs ett psykologiskt test för inventering av kriminella tankemönster. 

Om det skulle visa sig att pojken är högriskkriminell så har de ett program för detta, vilket går 

helt i linje med de forskningsresultat som redovisats i denna uppsats. Föreståndaren på Duvan 

tittar även på gamla utredningar när ett program skräddarsys, vilket kan bidra till att finna vilka 

bakgrundsfaktorer som kan ligga till grund för pojkens problematik. Lardén (2004) menar att det 

är viktigt att undersöka den unges historia för att kunna avgöra vilken risknivå han befinner sig 

på. På Tranan använder man dock inget påverkansprogram för att bemöta kriminalitet utan 

föreståndaren anser att personalen har den kompetens som krävs för att kunna behandla utan att 

följa en programmanual. Föreståndaren på Tranan menar att han är kritisk till att använda ART 

och liknande program eftersom dessa, enligt honom, inte passar för alla ungdomar. Han 

förespråkar istället ett eklektiskt användande av teorier. Detta behöver inte vara fel under 

förutsättning att de inte behandlar högriskkriminella vilket de, enligt föreståndaren, inte heller 

gör. Samtidigt säger föreståndaren att ungdomar som behandlas på Tranan har en mycket 

varierande kriminell problematik då de kan ha gjort sig skyldiga till allt från bilstölder till 

bankrån. Vem som kan beskrivas som högriskkriminell är en definitionsfråga och en kille som 

gjort sig skyldig till bankrån är antagligen inte lågriskkriminell.  

 

5.2 Behovsprincipen                          

Andreassen (2006) menar att behovsprincipen visar vilken inriktning behandlingen bör ha, det 

vill säga vilka kriminogena behov som bör bemötas hos den enskilde individen. 

Behandlingshemmen Örnen, Duvan och Falken bemöter ungdomarnas kriminogena behov i 

ART- programmet. Programmet är utformat för att kunna bemöta dessa behov, menar Holmqvist 

m.fl. (2005). På behandlingshemmen Örnen och Duvan görs en beteendeanalys av pojkarna när 

de kommer till behandlingshemmet. Beteendeanalysen visar vilka individuella problematiska 

beteenden pojken har och det kan enligt föreståndarna bestämma riktningen för behandlingen. På 

Tranans behandlingshem görs ett test som är tänkt att visa vilka behov eleven har. På Falkens 

behandlingshem ägnas de första veckorna av behandlingstiden åt att kartlägga vilka beteenden 

och behov som behandlingen måste bemöta. Andreassen (2006) vill understryka vikten i att 

utreda vilka individuella kriminogena behov ungdomen har.  
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MacKenzie (2006) menar att det framförallt finns fyra kriminogena behov som är extra viktiga att 

bemöta, nämligen antisocial attityd, antisociala kontakter, en historia av antisocialt beteende och 

antisocial personlighet. På Örnen motiveras inte eleverna i första hand till skolgång utan 

föreståndaren menar att praktikutbildningen kan ses som ett sätt att minska möjligheten att knyta 

an till flera antisociala kamrater och ge eleven en yrkesidentitet. Även om det kan finnas viktiga 

poänger i detta resonemang så menar ändå MacKenzie att en det finns en korrelation mellan 

skolsituation och återfall i brott och hon menar att det därför är viktigt att erbjuda en 

individanpassad undervisning. De övriga behandlingshemmen tycks lägga större vikt vid att 

motivera eleverna till skolgång. Behandlingshemmet Tranan gör tester för att få reda på hur det 

står till med pojken och vilka enskilda behov han har. Tranan erbjuder inget specifikt 

påverkansprogram till sina elever. Verksamhetsansvarig menar att dessa program kan göra mer 

skada än nytta för vissa elever. Även om det finns viktiga poänger i detta resonemang så finns det 

ändå en risk att en sådan behandling blir mindre målmedveten då föreståndaren inte tydligt har 

beskrivit att de har en struktur för att bemöta kriminogena behov.  

 

5.3 Responsivitetsprincipen                           

Dowden och Andrews (2000) skriver om generell responsivitet, vilket innebär att 

behandlingsinslag som passar ungdomar används. Författarna nämner interpersonell 

färdighetsträning, kognitiv omstrukturering, modellärande och rollspel som verksamma 

behandlingskomponenter som passar extra bra för ungdomar. Dessa komponenter kan återfinnas i 

behandlingsmetoden ART. Som tidigare nämnts använder sig Örnen, Falken och Duvan av ART. 

På Örnens behandlingshem ingår ART som ett obligatoriskt moment vilket kan anses 

problematiskt eftersom man utgår ifrån att programmet passar alla, dock individanpassas 

programmet efter behov. På Falken går alla elever ART men intervjupersonen menar att det är 

frivilligt att delta. På Duvan går de elever som anses ha ett behov av denna behandling i ART. 

Dessa tre behandlingshem anpassar ART efter ungdomarnas individuella egenskaper och 

inlärningsstil då de väljer ut delar i ART som anses passa individen. Problemet med detta är 

enligt Lardén (2004) att det krävs hög utbildning för att kunna göra detta ändamålsenligt. På 

samtliga behandlingshem erbjuds enskild vägledning under hela behandlingstiden vilket torde ses 

som någonting positivt utifrån principen om specifik responsivitet.  
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Behandlingshemmet Tranan säger sig ha spetskompetens på så kallade bokstavsbarn, vilket kan 

sägas vara en typ av generell responsivitet eftersom behandlingen anpassas efter deras behov. 

Dowden och Andrews (2000) menar att ungdomar som har begränsad kognitiv och 

problemlösningsförmåga måste få en mera strukturerad och konkret behandling. Detta har 

behandlingshemmet Örnen tagit fasta på då de håller en extra tydlig struktur för dessa elever.  

 

5.4 Verksamma KBT-baserade behandlingskomponenter 

Andreassen (2006) skriver att multimodala metoder, det vill säga program som använder sig av 

flera metoder, uppvisar bättre resultat än de som bara använder sig av en metod. 

Behandlingshemmet Duvan, Örnen och Falken använder den multimodala metoden ART, vilket 

innefattar många moment för pojkarna att träna på. Behandlingshemmet Tranan menar att de 

förespråkar ett eklektiskt synsätt, och använder sig därmed av flera olika metoder. Det är dock 

otydligt vilka behandlingsmetoder som används då föreståndaren anser sig själv att vara allergisk 

mot behandlingsmetoder och fina ord. Exempel på behandlingsinslag som visat sig ge goda 

resultat för ungdomar är, enligt Dowden och Andrews bland annat rollspel i grupp och 

modellärande. Föreståndarna för Falken och Örnen menar att rollspel i grupp har visat sig ge 

eleverna många positiva lärdomar. Personalen på båda hemmen deltar aktivt i rollspelen vilket 

innebär att komponenten modellärande också används. Det är endast Falken som säger sig 

använda beteende modifikation i behandlingen. Detta är en behandlingskomponent som ger 

betydligt sämre effekt än många andra KBT komponenter enligt Dowden och Andrews (2000).     

 

Lardén (2004) belyser vikten av att individen måste vara redo och motiverad för behandling för 

att en förändring ska kunna ske. Lardén menar att metoden MI (motiverande samtal) kan 

användas under hela behandlingstiden. På Örnen säger sig företåndaren använda MI i samtalet 

med ungdomarna, då han är utbildad inom denna samtalsmetod. Tranans motivationsarbete 

handlar, i alla fall när det gäller skolan, om att pojken själv ska förstå varför han ska gå i skolan. 

Motivationen ligger i att följa den övriga gruppen och den press som läggs på pojken att förklara 

varför han ska få gå i skolan. När det gäller Duvans motivationsarbete så bidrar kontinuerliga 

utvärderingar och de olika delmålen inom faserna till att ungdomen motiveras till att delta aktivt i 

sin egen behandling enligt föreståndaren. Samtliga behandlingshem använder sig av någon form 

av belöningssystem för att motivera ungdomarna. Pojkarna på behandlingshemmet Örnen och 
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Tranan får i viss mån pengar som belöning för sina insatser, men föreståndaren på 

behandlingshemmet Falken menar att de är noga med att lämna pengar utanför den positiva 

förstärkningen.        

 

5.5 Organisation och personal                      

Landenberger och Lipsey (2005) menar att ett hot mot behandlingsintegriteten är att personalen 

inte är tillräckligt utbildad och att de frångår manualen och hittar på egna 

behandlingskomponenter. På samtliga behandlingshem som presenterats görs beteendeanalyser 

och utredningar av personal som i många fall inte har någon utbildning i KBT. 

Behandlingshemmet Örnen har i nuläget ingen färdigutbildad personal, Falkens personal är 

behandlingspedagoger, Tranans personal är behandlingsassistenter och de flesta av Duvans 

personal är behandlingsassistenter. Detta är intressant eftersom de behandlingshem som använder 

manualbaserade påverkansprogram säger sig individanpassa programmen. Larden (2004) menar 

att det krävs en psykolog eller psykoterapeut för att kunna anpassa ett program för att det inte ska 

riskera att mista sina verksamma komponenter.  

 

Hollin (1999) menar att det är viktigt att programmet har ett tydligt syfte med avläsbara mål och 

att ett sunt ledarskap som håller ordning på behandlingsprocessen är viktigt. Duvan har ett tydligt 

system med fasarbete och behandlingshemmet Örnen följer ART-programmet. Föreståndaren på 

behandlingshemmet Tranan menar dock att ju fler behandlingsmetoder ett behandlingshem pratar 

om, desto mindre kan de, och han anser sig vara ”allergisk mot behandlingsmetoder”. Detta sätt 

att se på behandlingsmetoder frångår Hollins tankesätt om vikten av tydliga metoder och mål. 

Mycket av behandlingen tycks vara ”efter behov” och frågan är vem som bestämmer när det finns 

behov och hur behandlingen får struktur utefter detta. Föreståndaren på behandlingshemmet 

Tranan menar vidare att han i hög grad är involverad i behandlingsprocessen och att alla de 

anställda måste vara djupt engagerade. Föreståndaren på behandlingshemmet Duvan menar att 

det är viktigt att han är involverad i behandlingsprocessen och att de följer de 

kvalitetsledningssystem som finns.  

 

Lardén (2004) betonar vikten av det finns en stark terapeutisk allians mellan terapeut och den 

unge och att terapeuten är engagerad och kunnig. På behandlingshemmet Tranan betonas 
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engagemang och närhet mellan hjälpare och ungdom vilket visas i att de får följa med till 

landställe och dylikt. Engagemang och positiv förstärkning är nyckelord hos samtliga av hemmen 

men vår undran ligger i hur kunnig personalen egentligen är. Personalen får förvisso handledning 

av beteendeterapeuter, psykoterapeuter och psykologer men på behandlingshemmet Falken är 

handledningen så sporadisk som en gång i månaden, behandlingshemmet Tranan påpekar att de 

klarar sig utan ärendehandledning och personalen på behandlingshemmet Örnen har än så länge 

bara föreståndaren som handledare. På behandlingshemmet Duvan får alla en specifik utbildning 

i KBT när de börjar jobba på behandlingshemmet och föreståndaren betonar vikten av att alla 

arbetar lika, är eniga och att metoden utförs på ett korrekt sätt. Detta går i linje med den forskning 

som presenterats om behandlingsintegritet, det vill säga att en metod måste levereras på det sätt 

som den är avsedd för att ge god effekt. Det är dock även i detta fall så att endast handledaren är 

utbildad beteendeterapeut och personalens introduktion till behandlingen är troligtvis inte 

tillräcklig. Lardén (2004) menar att om terapeuten inte har de bakgrundskunskaper i metoden 

som krävs för behandlingen, så kan denne inte vara flexibel i den mån att programmet anpassas 

till individen. Programmen är, enligt samtliga behandlingshem, skräddarsydda, och personalens 

kunskaper kan därför anses vara avgörande för hur behandlingen kommer att fungera. 

 

5.6 Diskussion 

Vi har i denna uppsats presenterat forskning som beskriver hur KBT-behandling bör utformas 

och praktiseras för unga lagöverträdare. När det gäller intervjuundersökningen kan det tänkas att 

vi fått olika bra kontakt med de olika intervjupersonerna vilket kan ha gjort att vi delgetts olika 

mycket information. Intervjupersonerna gav oss information om personalens utbildning, och då 

detta är något konkret, kunde vi göra viktiga analyser utifrån den informationen. I stora drag är 

vår tolkning att elever på samtliga behandlingshem i liten utsträckning särskiljs efter risknivå. 

Duvan kan dock sägas vara ett undantag eftersom de gör en riskbedömning och kan även erbjuda 

olika påverkansprogram utifrån denna. När det gäller behovsprincipen så finns det många 

kriminogena behov som inte redovisats i teoridelen. Vi har endast redogjort för de fyra behov 

som enligt MacKenzie (2006) är de viktigaste att bemöta i behandling. Det hade varit möjligt att 

genomföra en omfattande intervjuundersökning som uteslutande inriktades på att undersöka i 

vilken omfattning kriminogena behov bemöts på HVB-hem. Vi hade kunnat smalna av 

undersökningen till att exempelvis endast gälla någon av de presenterade principerna och göra en 
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mer djupgående analys. Samtidigt har det varit intressant att ge undersökningen denna bredd 

eftersom vi fått en fingervisning om vari de största bristerna ligger. När det gäller 

responsivitetsprincipen så är vår tolkning att alla behandlingshemmen försöker anpassa 

behandlingen efter ungdomarnas individuella egenskaper. De som använder sig av ART säger sig 

anpassa programmet för att bemöta elevens enskilda behov. I vår teoridel framkommer att det är 

viktigt att anpassa program men att det krävs en psykolog eller psykoterapeut för att kunna 

säkerställa att programmet inte förlorar sina verksamma komponenter. Behandlingshemmet 

Falken har en utbildad ART-terapeut och borde därmed ha bättre förutsättningar för att anpassa 

ART än de övriga hemmen.  

 

Det har framkommit att personalens utbildning varit lägre än vad som enligt flera forskare krävs 

för att kunna använda KBT på ett ändamålsenligt sätt. Det finns också ett starkt samband mellan 

personalens utbildning och hur väl principerna kan efterlevas. Kognitiv beteendeterapi kräver att 

terapeuten har breda kunskaper om individers alla möjliga beteenden och kognitioner. Dessa 

kunskaper finns enligt Lardén (2004) hos psykologer och psykoterapeuter som är utbildade inom 

KBT. I de fall där psykologer och psykoterapeuter förekommer på de presenterade 

behandlingshemmen handlar det om utbildning och handledning av personalen. De utbildade 

terapeuterna tycks ha mycket liten eller ingen inblandning i beteendenanalyserna eller 

behandlingen av ungdomarna. En fråga som vi vill rekommendera för fortsatt forskning är att 

göra en mera omfattande undersökning av utbildningsnivån på Svenska HVB - hem.  

 

5.6.1 Hur skulle den idealiska KBT behandlingen se ut på ett HVB-hem? 

Enligt vår tolkning, utifrån den presenterade forskningen, så skulle det bli ett kostsamt projekt om 

ett behandlingshem i största möjliga mån skulle hålla sig till de principer som vi redogjort för. 

Detta behandlingshem skulle behöva en psykolog eller psykoterapeut som antingen anställdes 

eller arbetade på konsultbasis. Denne skulle göra riskbedömningar och även utreda vilka 

individuella kriminogena behov som behandlingen skulle bemöta hos eleverna. Olika 

påverkansprogram med varierande intensitet skulle också erbjudas beroende på risknivå. Personal 

med lägre utbildning skulle kunna hålla i exempelvis ART- lektioner men då under handledning 

av psykolog. En behandlingsplan måste upprättas under ledning av psykolog och den bör 

innehålla tydliga målsättningar som är relevanta för elevens problembild. Enskild kognitiv 
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beteendeterapi skulle ingå i behandlingen i vilken terapeuten aktivt engagerar sig i elevens 

livssituation. Huvudsyftet med en sådan terapi är enligt Lardén att ”… hjälpa dem att finna sina 

egna dysfunktionella tankemönster och få dem att vilja pröva olika sätt att förändra dessa, inte 

att försöka tvinga på dem våra idéer genom att med tunga argument få dem att tiga och 

samtycka” (s. 45). Det bästa vore, enligt vår tolkning, om behandlingshemmet riktade in sig på en 

målgrupp, exempelvis högriskkriminella eftersom det är problematiskt att blanda dessa individer 

då lågriskungdomar kan påverkas negativt av högriskungdomar, enligt Landenberger och Lipsey 

(2005). Lardén (2004) menar att en behandling blir mer effektiv när den riktas till en målgrupp 

som har en tydlig kriminell problematik. Av denna anledning vore det antagligen vettigt att rikta 

sig till en målgrupp som behöver en liknande form av behandling. Detta är dock lättare sagt än 

gjort då behandlingshem är beroende av placeringar för att ekonomin ska gå runt. Det är endast 

mycket ”populära” behandlingshem som har möjligheten att specifikt välja vilka elever de ska ta 

emot medan andra behandlingshem kanske måste välkomna alla de elever som socialtjänsten vill 

placera. Att administrera flera påverkansprogram skulle också bli kostsamt eftersom det krävs 

mer tid av personalen än om man bara har ett program som alla elever går. Holmqvist, Hill och 

Lang (2005) är kritisk till att många behandlingsinstitutioner i första hand bemöter icke 

kriminogena behov. Vi tror att det säkert kan vara befogat att kritisera vissa behandlingshem för 

att de i för liten utsträckning bemöter kriminogena behov men det finns nog också anledning att 

reflektera över dessa forskares kritik. För det första så behöver det självklart inte finnas någon 

motsättning i att lägga stor vikt vid att bemöta icke kriminogena behov och att samtidigt bemöta 

kriminogena behov. Man kan fråga sig om det överhuvudtaget vore möjligt att bemöta de 

kriminogena behoven om man inte först bemött de andra grundläggande behoven varje människa 

har. Forskarna föreslår att behandlingen i första hand ska bemöta de kriminogena behoven men 

frågan är hur en sådan behandling skulle se ut. Vi frågar oss om det inte är så att tonvikten borde 

ligga på att bemöta icke kriminogena behov för att ungdomarna överhuvudtaget ska bli 

mottagliga för att ta emot insatser som riktar sig till deras kriminogena behov. 
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5.6.2 Kritik mot KBT 

I detta arbete har KBT presenterats som den för närvarande bästa metoden för att få aggressiva 

och kriminella ungdomar att ändra sitt beteende. KBT har tagits fram utifrån en vetenskaplig 

metodik och blir därför varmt välkomnad i dagens sociala arbete som måste vara evidensbaserat. 

Payne (2002) menar att det starkaste argumentet för behavioristiska och kognitiva metoder är just 

deras vetenskapliga stöd. Men för att acceptera detta argument så måste man enligt honom också 

”…godkänna (natur)vetenskaplig metodik och modernistiska idéer om kunskap.” (s. 174) Payne 

menar vidare att socialt arbete kan stärka sin professionella position i förhållande till andra 

professioner om evidensbaserade metoder används. Med detta i åtanke blir det extra viktigt att 

socialarbetare använder dessa metoder på ett korrekt sätt, det vill säga så som forskningen 

föreskriver. De fynd som görs i detta arbete kan tyda på att det finns brist på kompetent personal 

som har de kunskaper som krävs för att säkerställa en god behandlingsintegritet. De argument 

som hörts emot KBT har handlat om dess tekniska karaktär, det vill säga att den har utformats 

utifrån ett fast mönster och anses av vissa socialarbetare inte lämpa sig för människor menar 

Payne. Kognitiva metoder bygger enligt Meeuwisse och Swärd (2002) på värdemässiga, 

normativa föreställningar om vad som är ett önskvärt beteende och ett argument mot KBT är att 

teorin trots detta ändå framställs som värderingsfri och objektiv. Kritik har också riktats mot att 

dessa metoder förstärker föreställningen om att behandling är en generell lösning på brottslighet 

och alla andra sociala problem. Från psykodynamiskt håll har kritik riktats mot KBT-metoders 

symtombehandling som inte anses ta tillräckligt stor hänsyn till bakomliggande orsaker 

(Meeuwisse & Swärd, 2002).       

 

5.6.3 Hur viktig är egentligen metoden? 

Vi vill vara tydliga med att vi inte anser att vår undersökning kan svara på hur bra 

behandlingshemmen fungerar eller hur god behandlingskvaliteten är. Vår undersökning kan 

endast säga någonting om hur behandlingsmetodiken förhåller sig till presenterade principer och 

teman. Miller m.fl. (1999) visar i sin undersökning att det finns annat som är viktigare för 

behandlingens utfall än själva behandlingsmetoden. Det är enligt dessa författare viktigare att 

terapeuten upplevs som varm och empatisk än att han använder en viss teoretisk modell eller en 

specifik teknik. Detta betonas starkt av föreståndaren på behandlingshemmet Tranan där 

intervjupersonen anser att alla de behandlingsmetoder, som förespråkas idag, gör att faktorer som 

personligt engagemang hamnar i bakgrunden. Vi upplevde att samtliga intervjupersoner hade ett 
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stort engagemang och en vilja att skapa en god behandlingsmiljö. Behandlingshemmen erbjuder 

fina miljöer, goda utbildningsmöjligheter, musikstudio, sommarstugor på landet, möjligheter till 

roliga fritidsaktiviteter. Behandlingshemmen hjälper elever med mycket praktiska saker så som, 

körkort, upprättar återbetalningsplan för skulder, fixar lägenheter efter behandlingstiden och 

mycket annat. Vi vill dock poängtera att empati och personligt engagemang inte behöver vara 

något som försvinner med en mer metodinriktad behandling. Andreassen (2006) menar att det är 

oerhört viktigt att eftervården eller den så kallade utslussen från behandlingshemmet sköts på ett 

bra sätt och han understryker också vikten av ett nätverksarbete. Samtliga behandlingshem har ett 

nätverksarbete och rutiner för utsluss. Vår undersökning tar inte hänsyn till sådana saker utan 

begränsar sig till att gälla vissa aspekter av hur behandlingsmetoden används och kan därför inte 

användas för att jämföra hur effektiva de olika behandlingarna är. Intervjupersonerna tycktes 

verkligen bry sig och de verkade satsa mycket av sin lediga tid åt att hjälpa och stötta elever. 

Berglund (2000) menar att ett engagemang som sträcker sig utanför ramarna för tjänsteuppdraget 

ofta har stor betydelse för ungdomens förändring. 
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Bilaga 1.  Intervjuguidens koppling till principer och riktlinjer för effektiv KBT-
behandling  
 

I inledningen till intervjun ställer vi ett antal frågor som syftar till att ge oss en övergripande bild 
av verksamheten. Dessa frågor har ingen direkt koppling till de tre principerna eller de övriga 
temana och de presenteras sist i detta dokument. De frågor som redovisas nedan kan svara på en 
eller flera av dessa principer. 
 
Hur stor är åldersspridningen mellan ungdomarna? 
 

Enligt riskprincipen så bör ungdomarna särskiljas utifrån hur stor risk de löper att återfalla i 
kriminalitet och ges olika typer av behandling. Landberger och Lipsey (2005) menar att de 
ungdomar som har en låg risk för att återfalla i kriminalitet kommer att påverkas negativt av de 
ungdomar som löper en hög risk att återfalla, om de går i samma behandlingsprogram. 
MacKenzie (2006) menar att ålder ofta kan ses som en riskfaktor eftersom en yngre ungdom som 
gjort kriminella handlingar oftast inte har utvecklat en kriminell livsstil på samma sätt som en 
några år äldre ungdom. Men MacKenzie menar samtidigt att ålder långt ifrån alltid kan användas 
som en jämförande riskfaktor eftersom tidpunkten för debuten av antisocialt beteende är den 
avgörande riskfaktorn. Utifrån MacKenzies resonemang om ålder kan man ändå anta att ju större 
åldersspridningen mellan ungdomarna blir desto större chans finns att hög- och lågrisk ungdomar 
blandas på ett behandlingshem som riktar sig till målgruppen unga kriminella. Denna mix av hög- 
och lågriskungdomar kan dock bli mindre problematisk om behandlingshemmet individanpassar 
behandlingsinnehållet beroende på hur hög risk ungdomen löper att återfalla i brottslighet. Av 
denna anledning frågar vi också om alla ungdomar går samma program, eller om programmen 
anpassas efter behov, för att få reda på om de särskiljs efter risknivå, se nedan.  
 
Responsivitetsprincipen går ut på att behandlingen måste anpassas så att ungdomen kan ta den till 
sig. Holmqvist, Hill och Lang (2005) menar att det först och främst finns fyra s.k. 
responsivitetsfaktorer som behandlingen måste ta hänsyn till. Dessa är intelligens, 
kommunikationsstil, emotionalitet och ångestnivå. Om åldersspridningen på ett behandlingshem 
är mellan 13 och 20 år så är det inte ett orimligt antagande att de som är 13 år ofta måste bemötas 
på ett annat sätt än de som är 20 år. Lardén (2004) menar att behandlingen måste anpassas efter 
ungdomarnas personliga inlärningsstil samt efter deras personliga egenskaper. Generellt sätt så 
har 13-åringar en annan inlärningsstil och mognad än 21-åringar. Av denna anledning frågar vi 
också om, och i så fall hur, behandlingen individanpassas. 
 
Hur ser killarnas skolsituation ut? 
 
Enligt Lardén (2004) så är låg utbildningsnivå en högriskfaktor för bestående kriminalitet. Därför 
har vi anledning att fråga om hur ungdomarna erbjuds möjligheter till skolgång. MacKenzie 
menar också att skolsituationen kan ses som ett kriminogent behov eftersom den har betydelse för 
återfall i brott och att en behandling därför bör erbjuda en individanpassad skolgång.   
 
 
Hur vanligt förekommande är kriminell bakgrund? 
 

Denna fråga ställs i första hand för att vi vill få en uppfattning om det finns både hög- och 



 

  

lågriskkriminella ungdomar på behandlingshemmet. Landberger och Lipsey (2005) visar i sin 
forskning att det är nödvändigt att ge en intensiv behandling till högriskkriminella, men om 
lågriskkriminella får samma behandling så ger den antingen en liten effekt eller så bidrar den till 
att öka kriminaliteten för denna grupp. 
 
Från vilka yrkesgrupper rekryterar ni er personal? 
 

Det finns enligt Lardén (2004) ett samband mellan personalens utbildning och hur väl 
responsivitetsprincipen efterlevs. Han menar att en terapeut måste ha en bakgrundskunskap om 
de teorier som behandlingsmetoden/programmet bygger på, annars blir det svårt att vara flexibel 
så att ungdomen får arbeta med de behov som är relevanta för varje ungdom. Även om 
manualbaserade program som ART (aggression replacement training) kan verka lätta att använda 
så menar Lardén att det finns en risk att personal med "lägre" utbildning inte kan anpassa ett 
sådant program så att varje ungdom får arbeta med sina individuella problem. Det behövs en 
psykolog eller psykoterapeut för att kunna anpassa ett KBT-baserat program ändamålsenligt 
menar Lardén, annars riskerar man att programmet förlorar sina verksamma komponenter. 
 
Det torde också finnas ett visst samband mellan personalens utbildningsnivå och 
behovsprincipen. Denna princip går ut på att behandlingen i första hand måste riktas mot 
kriminogena mål enligt Holmqvist, Hill och Lang (2005). Vi utgår ifrån att det krävs viss 
utbildning för att kunna bemöta dessa kriminogena behov på ett bra sätt. Personalens utbildning 
påverkar också hur behandlingsintigriteten kommer att se ut eftersom personalen måste ha viss 
utbildning för att kunna bedriva behandlingen ändamålsenligt. 
 
Har personalen KBT-utbildning? 
 

Eftersom behandlingshemmen använder KBT i behandlingen så är en viktig förutsättning 
självklart att personalen har någon form av utbildning i KBT. Det är nödvändigt att personalen 
har sådan utbildning för att alla principer för effektiv behandling ska kunna efterlevas. 
 
Får personalen någon handledning? 
 

För att uppnå en hög behandlingsintegritet menar Hollin (1999) att det måste finnas tillgång till 
välutbildade handledare som kan göra utredningar och ge handledning till personalen. 
 
Finns det möjlighet till fortbildning för personalen? 
 

För en god behandlingsintegritet så bör behandlingshemmet erbjuda kontinuerlig fortbildning för 
personalen samt ha ett nära samarbete med utbildningsinstitution som kan bidra med expertis. 
(Hollin, 1999) 
 
Känner du som föreståndare att du är involverad i behandlingsprocessen? 
 

För att uppnå en bra behandlingsintigritet så menar Hollin (1999) att det är viktigt att de 
ansvariga för behandlingen är involverade och håller uppsikt över hela behandlingsprocessen. 
Även MacKenzie (2006) anser att de som är initsiativtagare till behandlingen måste se till att den 
genomförs korrekt. Enligt Landenberger och Lipsey (2005) så är det också viktigt för en lyckad 



 

  

programimplementerig att de som startar upp behandlingen finns med under hela 
behandlingstiden. 
 
Vilken målsättning har ni med att använda KBT i behandlingen? 
 
För att uppnå en god behandlingsintigritet så förklarar Hollin (1999) att metoderna måste finnas 
beskrivna i manualform och ha konkreta mål. 
 
Vilka KBT-baserade behandlingsinslag/behandlingskomponenter använder ni i 
behandlingen? 
 
Dowden och Andrews (2000) menar att det finns vissa behandlingsinslag som passar ungdomar 
extra bra, s,k generell responsivitet. Exempel på sådana inslag är enligt Dowden & Andrews, 
rollspel, interpersonell färdighetsträning, kognitiv omstrukturering, modellärande, gruppträning 
och gradvis praxis.  
 
Om ett eller flera påverkansprogram används, genomförs dessa lektioner i grupp 
och/eller individuellt? 
 
Dowden och Andrews (2000) menar att specifik responsivitet handlar om att anpassa 
behandlingen efter ungdomens personliga inlärningsstil. Många påverkansprogram är gjorda för 
att användas i grupper men kan ofta också användas individuellt. Dowden och Andrews menar att 
en ung person som har en begränsad kognitiv och problemlösningsförmåga måste få en mera 
strukturerad och konkret behandling.  
 
Går alla samma program? 
 
Enligt riskprincipen så måste ungdomarna särskiljas efter hur stor risken är att de återfaller i 
brott. Landenberger och Lipsey (2005) menar att det är problematiskt att placera 
högriskkriminella i samma program som lågriskkriminella. Av denna anledning frågar vi också 
om ungdomarnas bakgrund. 
 
Hur används manualen, ses den som en vägledning eller följs den till punkt och pricka? 
 
Daleflod och Lardén (2004) menar att ett program bör ha någon form av behandlingsmanual som 
personalen kan rätta sig efter för att försäkra en hög programintegritet. Författarna påpekar 
samtidigt att det också finns nackdelar med att följa en detaljerad manual till punkt och pricka. 
De menar att manualer är skrivna för att passa en slags prototypklient och därför finns alltid 
risken att denna manual inte kommer att passa vissa ungdomar. Responsivitetsprincipen bör alltså 
tas i beaktande när det gäller denna fråga.   
 
Hur ofta utförs sessioner/programbehandling? 
 
Både Holmqvist, Hill och Lang (2005) och MacKenzie (2006) är kritisk till att många 
behandlingar för unga kriminella lägger för liten vikt vid att bemöta kriminogena behov. Av 
denna anledning kan det vara intressant att fråga hur ofta denna form av behandling utförs. Om 
det finns högriskkriminella på behandlingshemmet så skulle de behöva en intensivare behandling 
än lågriskkriminella enligt Landenberger och Lipsey (2005). 



 

  

Erbjuds någon form av enskild vägledning eller terapi för ungdomarna? 
 
Detta kan vara ett sätt att bemöta den enskilde ungdomens behov (behovsprincipen). Sådana 
samtal kan också anpassas efter ungdomens inlärningsstil och dennes personliga egenskaper 
(responsivitetsprincipen).   
 
Hur tar ni reda på vilka behov killarna har? 
 
Denna fråga kan svara på hur väl behovsprincipen efterlevs. Vi utgår ifrån att om 
behandlingshemmet utreder kriminogena behov så kommer intervjupersonen att nämna det. 
Följdfrågor ställs för att säkerställa att frågan uppfattas så som vi vill.   
 
Gör ni någon form av utvärdering av ungdomarnas utveckling under behandlingstiden? 
  
För en god behandlingsintegritet krävs enligt Landenberger och Lipsey (2005) en bra utvärdering 
av ungdomarnas utveckling. 
 
Är alla motiverade till att gå i det påverkansprogram som ni använder? 
Har ni någon form av motivationsarbete?   
 
Lardén (2004) vill betona vikten av motivationsarbete. Lardén anser att ”En risk med kognitiva 
beteendeterapeutiska metoder kan vara att de förutsätter att individen är redo för förändring och 
att de lär ut hur man kan förändra utan att fokusera på varför man önskar förändring”(s.50). 
Lardén föreslår att principer i metoden motiverande samtal kan användas kan under hela 
behandlingstiden tillsammans med övriga komponenter. 
 

 
Inledande frågor 
 

• Först vill jag gärna att du berättar lite kortfattat om er verksamhet!   
• Hur länge har ni varit verksamma?  
• Hur har behandlingen sett ut tidigare? Vilka metoder har använts tidigare?  
• När började ni använda KBT? 

 

 

Övriga frågor 
   

• Hur tycker du att det fungerar att använda metoderna? 
• Går det att se några tydliga resultat, vilka? 

 
• Vilka är fördelarna med metoderna?  
 
• Har metoderna några nackdelar, i så fall vilka?       

 
 

 



 

  

Bilaga 2. Förberedande brev till intervjupersonen 

Hej (intervjupersonens namn)! 
 
Jag heter Jakob Enlöf och ringde tidigare angående C-uppsats intervju. Tack för att du vill ställa 
upp! Jag och min studiekamrat Maria Nevander vill på förhand ge dig lite information om vad 
som är vår tanke med intervjun. Vi är precis i startgroparna inför tio veckors uppsatsskrivande. 
Under dessa veckor vill vi lära oss mer om KBT, och speciellt då om de metoder som används för 
att få aggressiva och kriminella ungdomar att ändra sitt beteende. Vi kommer dels att samla in 
forskning om dessa metoder, men vi vill också ta reda på hur metoderna används i praktiken på 
några olika HVB-hem. Det är därför vi är intresserade av att intervjua dig. 
 
De frågor som vi vill ställa kommer i huvudsak handla om hur KBT används på det 
behandlingshem som du representerar. Vi vill veta hur utformningen av behandlingen ser ut, och 
vilka metoder ni använder som bygger på KBT. Men vi är också intresserade av att få veta vilka 
övriga aktiviteter som involveras i behandlingen, så som fritidssysselsättningar, arbetspraktik 
m.m. Vi vill också veta vilken typ av personal ni har, från vilka yrkesgrupper osv osv. 
 
Eftersom KBT-program för unga lagöverträdare relativt nyligen börjat användas på HVB-hem så 
tycker vi att det är intressant att ta reda på hur du och de övriga i personalgruppen tycker att dessa 
metoder fungerar att arbeta med. Vilka för- och nackdelar finns? Hur är KBT som terapiform att 
arbeta med? Vilken "KBT-kompetens" behövs från personalen? Hur avgör ni vilken metod som 
passar "bäst" för er målgrupp? Ger metoden/metoderna några tydliga resultat? Vi är naturligtvis 
också tacksamma om du har mer information utöver våra frågor, om sådant som vi inte tänkt på 
att fråga om.  
 
För att få intervjun att flyta på så bra som möjligt, vill vi gärna spela in samtalet. Du får 
naturligtvis säga om detta känns obehagligt eller om du helt enkelt inte vill. I sådana fall struntar 
vi i inspelningen. Om du vill nå oss så kan du antingen svara på detta brev eller ringa till Jakob på 
tel: 073-……., Maria tel:073-…….  
 
Vi tackar för att du är med och bidrar till vår C-uppsats! 
 
Ha det gott!  
 
Mvh Jakob och Maria                    

 
 
 

 

 

 

 


