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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund  

 I dagens samhälle är social problematik som våld, hot, mobbning och vandalism vanligt 

förekommande och de psykosociala problemen berör ungdomar och barn i allt lägre åldrar. 

Sverige följer en skrämmande utvecklingskurva där ungdomsvåld och aggressioner ökar 

drastiskt både i samhället i stort och i skolorna (Brottsförebyggande rådet, 2008). Är detta 

beteende något som vi bara ska acceptera eller de facto börja ta på allvar och engagera oss i 

att göra något åt?  För att kunna skapa bättre förutsättningar och nå fram till kärnan i 

problemet måste vi vända oss till teorier om vart ungdomsaggressionens frö börjar gro och 

agera därifrån (Lardén, 2002).  

 

”Ett misslyckande för hela vuxenvärlden. Så sammanfattar justitieminister Beatrice Ask (m) 

dödsmisshandeln av 16-åriga Riccardo. – Det betyder att vi inte har gett tillräckligt med 

verktyg åt unga att lösa konflikter på annat vis för att få ut sina aggressioner, säger hon. 

Från flera olika håll riktas nu krav på regeringen att satsa på åtgärder och ge ökade resurser 

för att inte tragedier liknande den på Kungsholmen förra helgen ska upprepas.” (Lagervall, 

2007).  

 

Våldsbenägenheten är alltså ofta aggressionsrelaterad och ordet ungdomsaggression figurerar 

ofta i media och debattprogram. Aggressivitet är ett synligt beteende som används av personer 

som saknar socialt konstruktiva alternativ eller som på andra sätt saknar positiva erfarenheter 

av att hantera frustration (Daleflod och Lardén, 2004). En gång i tiden ansågs aggressivitet 

vara ett instinktivt mänskligt beteende men forskning har påvisat att aggression i första hand 

är ett inlärt sådant. De största inlärningskällorna för detta är observation, imitation, direkt 

erfarenhet och övning och man tar främst till sig beteendet i hemmet, skolan eller genom 

media (Lardén, 2002). Vilka ungdomar är det i så fall som misshandlar en jämnårig till döds, 

finns det ett visst klientel som använder sig av våld och aggression? Är det klassens bråkstake 

som blivit stämplad sen barnsben för sitt stormiga temperament som begår dessa brott eller är 

det barn som själv blivit utsatt för våld i det egna hemmet enligt inlärningsteori? (Lardén, 

2002).  De ungdomar som utsatts för ett flertal riskfaktorer som barn har en större benägenhet 

att hamna i ovanstående sociala problematik med missbruk och/eller kriminalitet (Claezon, 
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2004). Dessa ungdomar börjar ofta sin kriminella karriär tidigt och de saknar verktyg för att 

kunna hantera beteenden och känslor som kan leda dem på villovägar i kriminalitetens 

snårskog. En del av dem hamnar efter tvångsomhändertaganden, fosterfamiljer och rymningar 

på behandlingshem eller låsta institutioner. Där får de ta del av behandling av olika slag för att 

hjälpa den unge till utveckling och mognad och förhoppningen med detta är att tillsammans 

kunna skapa en vändpunkt i den kriminella tonåringens liv (Berglund, 2000). Med målet att 

skapa förutsättningar för ett liv utan våld, droger och kriminalitet för att till slut kunna leva ett 

vanligt liv utanför samhällets vård (Claezon, 2004). 

 

I Sverige har ungdomsbrottsligheten generellt sett inte ökat, men grova våldsbrott bland 

ungdomar har ökat de senaste åren (Brottsförebyggande rådet, 2008). I USA ligger våldsbrott 

bland unga på en tämligen fast nivå, i jämförelse med andra länder kan den dock beskrivas 

som hög. Särskilt unga människor löper en stor risk att utsättas för våldsbrott USA. Personer 

mellan 14 och 24 år löper fyra gånger så stor risk att bli utsatta för våldsbrott som andra 

åldersgrupper i samhället. I en forskningsstudie från 2004 påvisar Ozer m.fl. att barn och unga 

är särskilt utsatta för att bli tvingade till att anpassa sig till våld under sin personliga 

utveckling. Vilket i sin tur kan leda till aggression, ångest, depression eller post traumatiskt 

stressyndrom.  Då våldsbrottsligheten bland unga särskilt i städerna är så ansenlig och har 

betydande inflytande i ungdomarnas liv menar författarna att det är det största hotet mot barn 

och ungas liv. Deras liv hotas både direkt och indirekt genom de följder som blir av att 

långvarigt utsättas och exponeras för våld (Ozer, Richards & Kliewer, 2004).   

Eftersom aggression blivit ett ungdomsproblem som dessutom ökat i storlek har det tagits 

fram behandlingar och metoder för att förhindra aggression och begränsa dess effekter, inom 

kognitiv beteendeterapi för ungdomar används Aggression Replacement Training (ART) som 

är en multimodal metod för att ge aggressiva barn och ungdomar sociala alternativ (Goldstein 

m.fl., 2006). ART är ett behandlingsexempel som används flitigt på behandlingshem och 

institutioner för ungdomar. Efterfrågan på framgångsrik behandling för antisociala och 

aggressiva barn och ungdomar ökar ständigt, men det finns inte många studier om deltagarnas 

attityd och upplevelse av ART vilket gjorde att vår nyfikenhet kring detta väcktes (Goldstein, 

Glick & Gibbs, 2006). 
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1.1.1. Problemformulering 

I Sverige har ungdomsbrottsligheten generellt sett inte ökat, men grova våldsbrott bland 

ungdomar har ökat de senaste åren (Brottsförebyggande Rådet, 2008). Förra året befann sig 

1101 ungdomar med tung psykosocial problematik på låsta institutioner i Sverige (Statens 

Institutionsstyrelse, 2008). För att få stopp på den här utvecklingen krävs verksamma metoder 

för ge ungdomar andra handlingsmönster än aggressioner och våld. ART används idag på 

institutioner, HVB-hem, skolor och inom socialtjänsten över hela landet för att lära personer 

att handla på andra sätt än med aggressioner och våld (Hammerström, 2008). Då metoden är 

så utbredd är det vikigt att det är en verksam metod.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka ungdomars upplevelse av ART. 

Våra frågeställningar är: 

• Är aggressioner inlärda? 

• Vad har ungdomar som genomgått ART-utbildning för åsikter om metoden? 

• Hur ser ungdomarna på sina ART-instruktörer? 

 

1.3. Avgränsning 

Vi har valt att först och främst avgränsa vårt utvärderingsområde till tonårspojkar som blivit 

placerade på behandlingshem eller institution. Vår främsta tanke är att göra en utvärdering 

eller attitydundersökning kring deras förhållande till ART. Vad som varit bra respektive 

dåligt, framtidsutsikter osv.  

 

1.4. Definition av begrepp 

1.4.1. Aggression och aggressivitet 

Nationalencyklopedins definition av aggression i psykologisk betydelse är ett beteende eller 

en reaktion som syftar till att tillfoga en annan individ skada eller obehag. Där beskrivs också 

aggressivitet eller aggressiva tendenser som individens benägenhet att reagera med aggression 

(Nationalencyklopedin, 2008). Aggression kan beskrivas som ett emotionellt, kognitivt och 

beteendemässigt fenomen som ofta framkallas av ilska eller genom vanmakt. Bonniers 
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svenska ordbok (1991) förklarar aggression på följande sätt: angrepp, fientlig handling och 

fientlig känsla. Dodge (1990) har påvisat två typer av aggression: proaktiv aggression (att 

avsiktligt skada en annan människa i ett försök att skaffa materiell vinning eller att dominera) 

och reaktiv aggression (fientlig, att avsiktigt skada en annan person som ett resultat av hög 

spänningsnivå). Goldstein m.fl. (2006) grupperar istället aggression efter ökande grad av 

allvar. 

 

1.4.2. ART – Aggression Replacement Training 

Inom kognitiv beteendeterapi för ungdomar används Aggression Replacement Training 

(ART) som är en multimodal metod för att ge aggressiva barn och ungdomar sociala 

valmöjligheter. I Sverige är ART en vanlig behandlingsmetod som används inom många olika 

verksamheter, exempelvis på behandlingshem, institutioner, kriminalvård och inom skolan 

och psykiatrin (Goldstein m.fl., 2006). De som utbildas till ART-instruktörer kan vara 

kuratorer, skolpsykologer, behandlingsassistenter, socialarbetare och annan personal. 

Metoden är populär och sprider sig fortfarande på grund av den breda ämnesutsträckningen. 

Även om ART riktar sig till individens egen förändring arbetar man även med ART i familje- 

och gruppsammanhang, ART är alltså inte heller åldersbunden utan används både i 

behandling med barn, ungdomar och vuxna (Lardén, 2002). Metoden är i första hand 

framställd för aggressiva, bråkiga eller stökiga ungdomar men har efterhand vidareutvecklats 

och den har även visat sig fungera för personer som är asociala, deprimerade, inåtvända, 

ängsliga eller har svårt att känna empati för andra. En anledning till detta kan vara att ART lär 

ut generella tekniker för sociala situationer som alla kan lära sig något av oavsett 

grundproblematik (Goldstein m.fl., 2006). Aggression Replacement Training är ett 

individinriktat program som kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker (Lardén, 

2002). ART är manualbaserat och uppdelat på tre delmoment. 

 

1.4.2.1. Ilskekontrollträning – den emotionella komponenten i ART 

Ilskekontrollsträningen är den komponent i ART som främst skapar bättre förutsättningar för 

kroniskt aggressiva ungdomar (Brilje, Hermelin, Kalt & Kliba, 2006).  Träningen har två 

egentliga syften som är sammankopplade med varandra och som berör just dessa 

förutsättningar. Det första är att verka för att ilska ska uppstå mer sällan hos kroniskt 
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aggressiva ungdomar och det andra är att utrusta ungdomarna med de redskap de behöver för 

självkontroll när de blir arga (Daleflod och Lardén, 2004). Den interpersonella 

färdighetsträningen kan beskrivas som ämnad för att lära ungdomarna vad de bör göra i 

problematiska situationer medan ilskekontrollträningen är avsedd för att lära dem vad de inte 

bör göra (Goldstein m.fl., 2006). Träningen syftar till att hjälpa eleverna att förstå hur de 

normalt sett uppfattar och tolkar (eller snarare) missuppfattar eller misstolkar andras 

beteenden på ett sätt som väcker ilska. Genom denna träning får ungdomarna en god hjälp till 

ökad impulskontroll genom att tänka sig för innan de gör något (Lardén, 2002).  

 

Ilskekontrollträningen är en serie i flera steg grundbaserad på en behandlingssekvensteori om 

igångsättare, signaler, påminnelser, dämpare och självutvärdering (Brilje et al, 2006). 

Igångsättare bör man lära sig känna igen då det är de interna tolkningar och externa händelser 

som framkallar ilska, vilket skapar fysiologiska och kinestetiska signaler som informerar om 

individens fysiska spänningsnivå. Det är nu individen ska ta till sina självinstruerande 

påminnelser som har som uppgift att reducera eller minska uppkomsten av ilska eller använda 

sig av dämpare som i kombination med påminnelser blir mer effektivt. Dämpare kan vara 

olika metoder som att andas med djupa andetag, tänka behagliga tankar eller räkna baklänges. 

Till sist i teorin om ilskekontroll läggs vikten vid självutvärdering och möjligheten att 

förstärka och/eller korrigera sig själv beroende på hur bra eller dåligt man använt sig av de 

föregående stegen. Denna sekvens ger en bra beskrivning av hur man använder sig av den 

emotionella komponenten i ART som försöker besvara frågan ”Hur ska jag lugna ner mig?” 

(Goldstein m.fl., 2006). Den mest ordinära arbetsformen är även i ilskekontrollträningen att 

man genomgår tio strukturerade lektioner innehållande modellering, rollspel, återkoppling och 

hemläxor (Lardén, 2002). Den inledande lektionen förklarar målen och presenterar 

programmets regler och procedurer. Instruktören säljer under introduktionen in programmet 

och samtalar med eleverna om hur ilska och aggression kan leda till problem med 

myndigheter, kamrater och med elevens egen självbild. Ofta ges exempel på kända människor 

som besitter utmärkt självkontroll utan att för den skull vara ”mesar” eller styrda av andra. 

Budskapet är att ökad självkontroll betyder större personlig styrka. Instruktörerna lär också 

eleven att känna igen ilskans S-B-K som är ett återkommande moment i ilskekontrollen för att 

förklara konfliktsituationer (Goldstein m.fl., 2006). 
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• S= situation eller igångsättare, vad utlöste problemet? Vad ledde fram till situationen?  

• B= beteende, vad gjorde du? Vad var din respons på S? 

• K= konsekvens, vad blev konsekvenserna (för dig och den andra personen) (ibid.)? 

 

Under andra lektionen ägnas uppmärksamhet åt att identifiera de yttre händelser (externa 

igångsättare) och inre tolkningar (interna igångsättare) som initierar upplevelsen av ilska. 

Instruktören introducerar då även struljournaler, vilket är ett slags formulär där eleven får 

fylla i konflikter och situationer då denne blivit arg eller aggressiv (Hammerström, 2007). 

Eleven får även anteckna situationer som hanterats på ett bra sätt och det är alltid fördelaktigt 

att fylla i struljournalen så snart efter att situationen uppstått som möjligt. Struljournalerna ger 

en verklighetsnära bild av de konflikter som skett under veckan och hjälper eleverna att lära 

sig vad det är som gör dem arga och hur de ska hantera dessa situationer. De är också till nytta 

på så sätt att eleven själv får en bild av vad som hänt och kan därför få dåligt samvete samt att 

struljournalerna innehåller ett bra underlag för rollspelen som genomförs varje lektion 

(Goldstein m.fl., 2006) . Den tredje veckan i programmet diskuterar man enligt de fysiska 

signaler som visar att man är arg – till exempel knutna nävar, spända muskler och käkar, ökad 

puls eller en ”knut” i magen. Alla elever får reflektera över sina personliga signaler genom att 

rollspela korta konflikttillstånd eller rita av sig själva och sina ilskesignaler för att sedan 

berätta inför gruppen genom teckningen (ibid.). När eleven identifierat sina signaler börjar 

man att använda sig av ilskedämpare för att helt enkelt dämpa signalerna. I de kommande fem 

lektionerna presenteras påminnelser, självinstruerande påståenden, som exempelvis ”ta det 

lugnt”, ”slappna av” o.s.v. Den fysiska spänningsnivån måste reduceras och uppmärksamhet 

på signaler och dämpare åstadkommer detta (Lardén, 2002). 

 

Självutvärdering och rannsakan, att lära sig tänka framåt och en sista repetition på alla 

lektioner är likaväl de sista viktiga delarna i programmet (Daleflod och Lardén, 2004). 

 

Önskat resultat är att ungdomen börjar använda sig av mer korrekta, gynnsamma och mindre 

ilskeväckande kognitioner och tolkningar av sin omvärld. Att eleven lär sig använda sig av 

påminnelser är avgörande för utfallet i ilskekontroll då det är i påminnelseskedet som 
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tankeställaren sätter in och det är då individen kan lyssna till sin kropp och förändra sin 

handling. Efter att eleven genomgått ilskekontrollen ska han kunna registrera och känna igen 

samt ta kontroll över sina känsloreaktioner i samband med ilska, för att sen medvetet kunna 

välja att stanna upp, tänka till och på så sätt undvika ilska och aggression (Goldstein m.fl., 

2006). 

 

1.4.2.2. Interpersonell/social färdighetsträning – beteendekomponenten i ART 

Den interpersonella färdighetsträningen inriktar sina krafter på att lära ut mellanmänskliga 

färdigheter (Hammerström, 2007). Grundtanken med detta är att alla har effektiva, sociala och 

friska färdigheter eller förmågor i sin individuella repertoar och att man genom träning ska få 

verktyg för att använda och förstå dessa (Lardén, 2002). Utgångspunkten ligger på de 

kompetensområden som är svaga eller brister i olika avseenden med förändringens fokus på 

frågan Vad kan jag göra istället? (Goldstein m.fl., 2006). 

 

Den interpersonella färdighetsträningen består av 50 färdigheter uppdelade på olika 

färdighetskategorier t.ex. Sociala färdigheter för nybörjare eller Färdighetsalternativ till 

aggression. Varje färdighet delas in i beteendesteg som modelleras av instruktörerna och 

rollspelas av varje elev under färdighetslektionen (Daleflod och Lardén, 2004). Det finns allt 

från inledande färdigheter som att exempelvis kunna inleda ett samtal eller ställa en fråga och 

avancerade färdigheter som att kunna säga förlåt eller att be om hjälp. Det kan även vara 

färdigheter för att handskas med känslor som hantering av rädsla samt alternativ till 

aggression genom att exempelvis kunna förhandla i situationer som upplevs vara hotfulla 

(Goldstein m.fl., 2006). Det finns ett färdigställt program på tio veckor med fastställda 

färdigheter men man kan också planera ett längre ART program som är mer flexibelt och 

inriktat på specifika färdigheter utvalda från elevernas styrkor och svagheter. Även det 

program som är tio veckor är anpassningsbart på så sätt att man kan byta ut vissa färdigheter 

mot andra mer lämpliga eller byta ordning på de fastställda färdigheterna (Lardén, 2002).  

 

Vilka färdigheter som väljs är en process i sig och den metod man funnit mest användbar är 

direkt observation tillsammans med checklistor med olika färdigheter. Checklistorna 

beskriver olika färdigheter som eleverna själva får kryssa för de färdigheter som de anser att 
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de behöver träna mer på och vilka färdigheter som de bedömer att de behärskar. Instruktörer, 

personal eller lärare får göra detsamma och sedan sammanställer man elevernas svar mot 

personalens och gör ett urval utifrån resultatet (Daleflod och Lardén, 2004). Den direkta 

observationen är värd mycket i detta avseende och i synnerhet om de som planerar att vara 

gruppens tränare är samma personer (lärare, personal som arbetar med ungdomsbrottslingar 

osv.) som är tillsammans med ungdomarna hela dagarna och som kontinuerligt ser dem i 

samspel med andra. Under de omständigheterna är det mycket lättare att utröna vilka 

färdigheter som behövs eftersom beteendeobservationerna är frekventa och avspeglar varje 

ungdoms färdighetsnivå i mötet med jämnåriga och vuxna samt med olika krav, tidpunkter 

och fysiska omständigheter samt att de äger rum i en naturlig miljö. Processurvalet av 

färdigheter är viktigt att beakta och ett av de mest verkningsfulla sätten att få ungdomar att 

vilja delta är att de får vara med i förhandlingen om vilka färdigheter som ska ingå (Goldstein 

m.fl., 2006).  

 

En typisk lektion i interpersonell färdighetsträning innehåller fyra centrala träningsprocedurer 

nämligen modellering, rollspel, återkoppling på framförandet samt generaliseringsträning 

(Lardén, 2002). För att kunna genomföra dessa så leder tränarna gruppen genom nio steg som 

strukturerar och skapar trygghet genom rutiner.  

1. Lektionen börjar med att tränarna går igenom och definierar färdigheten. Målet är att 

försäkra sig om att gruppmedlemmarna förstår den färdighet som ska läras ut 

(Goldstein m.fl., 2006). 

2. I steg två modelleras färdigheten. Modellering definieras som inlärning genom 

imitation av positiva förebilder. Tränaren beskriver olika situationer där man kan 

använda sig av färdigheten och det är viktigt att vara mycket tydlig och repetera samt 

ge flera olika exempel. Här är det alltså tränarna som utför rollspel inför eleverna för 

att lösa upp hämningar och skapa frisläppande effekter samt dessutom lära ut 

färdigheten genom observationsinlärning. Innan eleverna själva börjar rollspela så är 

det viktigt att fastslå varje gruppmedlems egna behov av att lära sig färdigheten (ibid.).  

3. Sedan får eleverna chansen att kortfattat beskriva var, när och särskilt med vem han 

eller hon skulle haft nytta av att använda den färdighet som tränarna har modellerat. 

Informationen skrivs upp på en tavla eller i ett blädderblock bredvid respektive elevs 
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namn detta för att man ska kunna använda elevens beskrivning så effektivt som 

möjligt. Att identifiera målpersonen eller målpersonerna som eleverna vill använda 

färdigheten tillsammans med samt att bestämma tema för det rollspel som de 

förknippar med den personen (ibid.).  

4. Steg fyra är att välja en aktör för rollspelet, det är en viktig regel i den interpersonella 

färdighetsträningen att varje elev utan undantag måste rollspela varje färdighet. 

Vanligtvis spelar det ingen roll vem som börjar men det kan hjälpa för dem som tycker 

det är lite jobbigt med rollspelet att slippa göra först. Så snart en elev har beskrivit en 

vardagssituation där användning av färdigheten kan vara till hjälp, blir den eleven 

huvudaktör. Han eller hon väljer en annan elev till medaktör som ska spela den andra 

personen som rollspelet involverar (ibid.).  

5. Steg fem innebär alltså att planera rollspelet och tränaren försöker därmed att få fram 

ytterligare information från huvudaktören som kan vara nödvändig för att genomföra 

rollspelet (ibid.).  

6. Steg sex i lektionen blir att genomföra rollspelet och ofta så tilldelas observatörerna ett 

specifikt beteendesteg i färdigheten och ombeds hålla reda på just det rollspelet 

igenom. Det är tränarens ansvar att förse huvudaktören med hjälp och stöd för att 

vägleda honom igenom rollspelet med hjälp av beteendestegen (Goldstein m.fl., 

2006).  

7. Efter varje rollspel i steg sju sker en återkoppling från de andra deltagarna, både från 

medaktören och från observatörerna. Denna del i träningen är betydelsefull i och med 

att huvudaktören behöver få feedback på hur väl stegen genomförts och vilken 

inverkan det haft på medaktören. Även observatörerna som ger feedback känner sig på 

så vis delaktiga och får chansen att ge tips på vad som kunde gjorts annorlunda (Brilje 

et al, 2006). Det huvudsakliga syftet är att skapa motivation att använda färdigheten i 

verkliga livet och i och med återkopplingen får huvudaktören en klar bild av vad han 

eller hon åstadkommit samt vad som kan förbättras i utförandet av färdigheten. 

Medaktören är den första som får beskriva upplevelsen av huvudaktörens agerande 

och sedan får var och en av observatörerna ge sin uppfattning utifrån deras 

observationsuppgifter och återkoppla detta till det beteendesteg som de tilldelats innan 

rollspelet (Daleflod och Lardén, 2004). Instruktören ser till att denna feedback sker i 
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rätt ordning och återkopplar sedan själv. Instruktören kan förväntas ge beröm och 

uppmuntran i de fall där huvudaktörens agerande bedöms vara utfört på ett bra sätt, 

detta för att förstärka det önskade beteendet. I de fall där negativ feedback erfordras är 

det viktigt att ge konstruktiva förslag på förbättringar i samband med detta. Sist får 

huvudaktören berätta om sin syn på framträdandet, vad som var bra och vad som 

kunde gjorts bättre samt besvara de andra deltagarnas åsikter eller frågor. Tanken med 

att återkopplingen sker i samverkan både positiv feedback och konstruktiv kritik kan 

huvudaktören känna sig trygg som deltagare och därmed fritt tala om sina idéer och 

tankar (Goldstein m.fl., 2006).  

8. Steg åtta i denna komponent är att ge deltagarna hemläxa i att träna på den färdigheten 

som lektionen bearbetat med syftet att få ytterligare förståelse hur färdigheterna kan 

användas i vardagen (ibid.).  

9. Steg nio blir att välja nästa aktör till rollspelet som fortsätter tills alla medverkat 

(ibid.). 

 

1.4.2.3. Moralträning – värderingskomponenten i ART 

Effektiviteten av behandlingsprogram för avvikande ungdomar tappar stor del av sin innebörd 

utan en komponent innehållande moral. Vikten av moraliska värderingar som att tala sanning, 

hjälpa andra, rädda liv och hålla löften är en inneburen förförståelse som finns mer eller 

mindre hos alla alltså även hos ungdomar utan utvecklade sociala förmågor. Om ungdomarna 

hade ett val skulle de allra flesta välja en värld utan våld där människor visar omsorg för 

varandra över det motsatta det är en av anledningarna till att moralträningen är så 

betydelsefull (Goldstein m.fl., 2006). En orsak till att ungdomarna exempelvis inte följt lagen 

kan helt enkelt bero på att de är omogna i sitt moraliska tänkande eller har en försenad 

utveckling vad gäller sunt förnuft. Värderingskomponenten i ART hjälper dessa ungdomar att 

få en ökad förståelse om varför moraliska värderingar som ärlighet och respekt är viktiga 

(Daleflod och Lardén, 2004). Det egentliga syftet är att de efter moralträningen ska inneha 

kunskap om hur deras beteende kan påverka andra (Hammerström, 2007). Här får 

ungdomarna alltså tänka utanför ramarna och resonera kring frågan ”Varför ska jag göra det?” 

i diskussioner gällande etik och moral (Goldstein m.fl., 2006).  
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Moralträningen bygger på teorier om sociomoralisk utveckling och fördröjning av Piaget och 

Kohlberg. Grundtanken är att barnet utvecklas i takt med hur det får möjlighet att interagera 

med andra människor vilket står i relation till barnets senare mognad, sociala 

perspektivtagande och förmåga till moraliskt resonerande (Hammerström, 2007). Om barnet 

varken i sitt sociala nätverk, i skolan eller övriga samhället inte haft tillräckliga möjligheter att 

begrunda över andras perspektiv eller engagera sig i andras roller kan det leda till en 

fördröjning i den moraliska och etiska utvecklingen. Barnets kognitiva utveckling beskrivs i 

Kohlbergs teori i fyra olika utvecklingsstadier. Stadium ett och två representerar en omogen 

och ytlig moralisk bedömning. Det benämns som en fördröjd sociomoralisk utveckling när 

vuxna och ungdomar fastnat i dessa två stadier. Den mogna och medvetna moraliska 

eftertänksamhet som stadium tre och fyra står för kan framställas som det moraliska ideal som 

borde vara rättsnöre i alla kulturer (Goldstein m.fl., 2006). ART försöker igenom 

moralträningen att åtgärda de kognitiva förvrängningar av verkligheten samt den utdragna 

moraliska omogenhet som kan uppstå vid fördröjd utveckling i fråga om tankesätt och 

beteende (Daleflod och Lardén, 2004).  

 

Värderingskomponenten sker liksom förut beskrivna komponenter genom gruppdiskussioner, 

rollspel och hemuppgifter. I moralträningen är dock lektionerna uppdelade i fyra faser; 

 

1. I den första ska instruktören presentera en problemsituation så tydligt så att alla 

förstår.  

2. Fas två är till för att odla en mogen moraluppfattning om situationen. Här har 

instruktören en viktig uppgift att sprida en atmosfär i gruppen som präglas av mogen 

moraluppfattning vilken kännetecknas av positiva beslut i frågor kring den framställda 

problemsituationen tillsammans med moraliskt resonerande (Goldstein m.fl., 2006). 

Instruktören bör också ta vara på ungdomarnas resurser i frågorna kring deras 

moraliska beslut och särskilja positiva beslut från de negativa (Daleflod och Lardén, 

2004).  

3. I fas tre så åtgärdas en försenad moralutveckling genom att utmana eleverna att tänka 

på andra mer mogna synsätt kring problemsituationen eller att tänka sig in i någon 

annans roll. Hela tiden leder instruktören diskussionen och för den framåt genom 
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förslag och vinklingar på elevernas moraltänkande (ibid.).  

4. Fas fyra i lektionen är till för att befästa den mogna moraluppfattning som man 

genomgått i fas tre (Goldstein m.fl., 2006). Detta sker lättast om man sammansvetsar 

gruppen genom att framhålla det positiva av det gruppdeltagarna sagt så att de på så 

sätt känner samhörighet och drabbas av ett positivt tryck som leder till att de som 

svarat det motsatta böjer sig och rekonstruerar sina svar till mer mogna och 

eftertänksamma moraluppfattningar (Hammerström, 2007).  

 

Önskat resultat med detta är alltså att eleverna ska lära sig att genom ansvarsfullt 

beslutsfattande i grupp få en mer utvecklad moralbedömning, moraluppfattning och moraliska 

ideal. I gruppen upptäcker eleverna gemensamma moraliska värderingar vilket skapar en 

känsla av positiv potential inom individen själv (Goldstein m.fl., 2006.)  

 

1.5. Tidigare forskning 

1.5.1. Forskning kring aggressioner och ungdomsvåld 

Enligt Nasch & Kim (2007) finns ett starkt band mellan användande av aggressioner hos 

ungdomar och attityden till ”legitimt våld”. Med attityd till ”legitimt våld” menar författarna 

till artikeln i vilken utsträckning en person tycker att det är okej att slå en annan person för att 

få sina vänners respekt och användande av oschysta metoder för att uppnå mål. I studien har 

framkommit att just denna attityd till våld har en otroligt stor påverkan i början av en karriär 

inom våld och aggressioner, i de tidiga tonåren. Attityden har en viss inverkan under hela 

ungdomen och upp i vuxen ålder men klingar av allt eftersom. Vidare menar författarna på att 

preventivt arbete angående attityder till aggressioner och våld hos ungdomar skulle ha mycket 

stor inverkan (Nasch & Kim, 2007). 

Huruvida barn och ungdomar har en anknytning och känner en tillhörighet till skolan påverkar 

i stor utsträckning vilken nivå av aggressioner de utvecklar i och utanför skolan. Barn och 

ungdomar som har en låg tillhörighet och anknytning använder oftare fysiska och psykiska 

aggressioner än barn och ungdomar som har en god tillhörighet och anknytning. Det finns 

dock en skillnad bland pojkar och flickor där man kan se sambandet starkare hos pojkar. Ett 

sätt att verka preventivt mot aggressioner hos barn och unga är att försöka öka delaktighet och 
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tillhörighet i skolan (Hill & Werner, 2006). 

Det mest effektiva arbetet med aggressiva ungdomar har enligt forskning påvisats vara 

baserad på kognitivt beteendeterapeutiska metoder. Detta förklaras genom att dessa 

multimodala metoder riktar in sig på förändring på flera olika plan av ungdomens beteende, 

exemplvis får metoder som omfattar träning i sociala färdigheter ett bättre resultat 

(McMurphy, 1996). Utformningen av själva programmet har också visat sig ha betydelse för 

ungdomarnas benägenhet att ta till sig förändringsmetodens stöd. En studie konstaterar att 

antisociala eller avvikande ungdomar svarar bra på behandling med aktiva inslag såsom 

rollspel och interpersonell färdighetsträning (Day och Howells, 2002).  

1.5.2. Forskning angående ART 

Det har gjorts en del studier angående utfallet av ART de senaste åren. Dock har en stor del av 

studierna metodologiska brister, de är ofta gjorda i för liten omfattning och det går därför inte 

att dra några generella slutsatser. Dock har vi hittat några större vetenskapliga studier, och alla 

dessa visar på ett gott utfall av metoden.  

I Norge gjordes 2006 den första stora studien i Skandinavien angående utfallet av ART 

(Gundersen & Svartdal, 2006). I Norge har man de senaste åren, liksom i Sverige, använt sig i 

stor utsträckning av ART som behandlingsmetod på bland annat skolor och institutioner och 

har förlitat sig på de utvärderingar från USA som visat på mycket positiva effekter. I studien 

fick barn och ungdomar genomgå en ART – behandling om 24 timmar totalt. Utfallet av 

denna ART-behandling blev mycket positivt. Man tittade här på huruvida 

barnens/ungdomarnas sociala färdigheter hade ökat och graden av beteendestörning minskat. 

Det visade sig att bland barnen/ungdomarna i ART-gruppen syntes en betydande skillnad i nio 

fall av tio. När man gjorde samma mätning bland barnen/ungdomarna i kontrollgruppen var 

det endast två av tio som visade en markant förbättring inom de aktuella områdena 

(Gundersen & Svartdal, 2006). 

 

I Kanada har ART använts i stor utsträckning på ”Youth and Family Centers” sedan 1992.  De 

har tagit fasta på teorin att betydelsefulla människor i klientens närhet är mycket viktiga vad 

gäller utfallet av ART. I en studie angående detta påvisades att de elever som haft närstående 

involverade i programmet fick ett bättre resultat och mer långvarigt positivt utfall än 
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kontrollgruppen utan delaktiga närstående (Calame och Parker, 2003). 

 

En forskningsstudie gjord på tre ungdomshem i egenskap av att utvärdera behandlingsmetoder 

betonar vikten av bra vuxna förebilder. Att kunna identifiera sig med och ha nära kontakt med 

sina instruktörer i behandlingen ger ett bättre resultat. Och det gör även ungdomarnas 

inställning till behandlingen, en mer öppen inställning påvisar positivt resultat (Holmqvist, 

Hill & Lang, 2005).  

 

I USA har många försök gjorts för att undersöka effekterna av ART på aggressiva ungdomars 

beteende. Ett gänginterventionsprojekt utfördes av Goldstein, Glick, Carthan & Blancero 

(1994) som gick ut på att utvärdera om ART fungerade bättre om programmet applicerades på 

ett helt ”gäng” i den kriminella ungdomskulturen i Brooklyn. Projektet genomfördes på två 

ungdomsvårdshem och båda institutionerna genomförde tre stycken fyramånaderssekvenser 

av ART. Även en kontrollgrupp utan ART undersöktes. Studien visade på ett mycket gott 

utfall av ART, där endast 13 % av deltagarna återfallit i kriminalitet efter åtta månader. I 

kontrollgruppen utan ART var siffrorna mycket sämre, där hade hela 52 % av deltagarna 

återfallit i kriminalitet efter åtta månader (Goldstein m.fl., 2000). 

2. MATERIAL OCH METOD 

2.1. Metodval 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie om ART. Det beror på att den tidigare forskning vi 

hittade på området var till störst del kvantitativa studier angående utfallet av ART. Vi blev då 

intresserade av vad ungdomar som genomgått ART-behandling själva tycker om ART, och se 

om det stämmer överens med teorin inom det aktuella området. Syftet med studien är det som 

styr metodvalet, och är syftet att se mönster eller att förstå ett fenomen så bör en kvalitativ 

studie genomföras (Trost, 2005). Vårt primära syfte med studien är att undersöka ungdomars 

upplevelser av ART.  

 

2.2. Insamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Studien bygger på både empiri och teori. För att få fram teorinära fakta började vi med att leta 

efter både aktuell forskning och litteratur skrivna inom vårt område.  
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För att hitta aktuell forskning angående aggressioner sökte vi på Academic Search Elite på 

sökorden ”youth aggression” och kryssade peer-reviewed. Efter detta sökte vi istället på 

”youth aggression” + violence. Därefter testade vi att söka på ”youth aggression” + school.  

För att hitta aktuell forskning angående ART började vi med att söka på LIBRIS på 

Aggression Replacement Training. Vi sökte också sedan på Academic Search Elite på samma 

sökord. Alla var inte helt relevanta så vi försökte därför göra sökningen lite snävare. Eftersom 

vi var mest intresserade av utfallet av ART sökte vi sedan på samma databas på Aggression 

Replacement Training + outcome.  

För att samla in empiriska fakta använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer. 

Halvstrukturerade intervjuer innebär att en rad teman är förutbestämda och förslag till 

relevanta frågor är gjorda i en intervjuguide. Dock är det mycket flexibelt då nya frågor kan 

uppkomma under intervjutillfället och intervjun kan anpassas för att få korrekta och 

uttömmande svar inom relevanta områden (Kvale, 1997). Intervjuguiden kan ses i bilaga 3.  

2.3. Procedur 

Då en av författarna gjort sin andra praktik och arbetar extra på en av institutionerna där de 

tilltänkta intervjupersonerna befann sig tog vi kontakt med institutionschefen och fick därefter 

en kontaktperson på institutionen som hjälpte till i kommunikationen med intervjupersonerna 

och andra praktiska förberedelser. Vid kontakt med den andra institutionens institutionschef 

fick vi även en kontaktperson där som hjälpte till. Kontaktpersonerna blev informerade om 

syftet med studien och övriga relevanta fakta, och fick även läsa intervjuguiden innan 

intervjuerna startade. Det var likaså kontaktpersonen som vidarebefordrade 

informationsbreven till intervjupersonerna, och som fanns behjälplig för intervjupersonernas 

frågor.   

Intervjuerna genomfördes i enskilt rum på institutionen med en intervjuperson och en av 

författarna, detta för att det skulle bli en så avslappnad miljö som möjligt. Alla 

intervjupersoner blev tillfrågade om de godkände att intervjun bandades men samtliga tackade 

nej. Därför fick författaren istället skriva minnesanteckningar under intervjutillfället.  

2.4. Urval 

Statens institutionsstyrelse, SiS, är huvudman för de låsta institutioner där ungdomarna är 
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placerade. På dessa särskilda ungdomshem vårdas ungdomar med tung psykosocial 

problematik enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om 

verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Påföljden innebär att ungdomar som är mellan 

15 och 17 år när de begår allvarliga brott kan dömas till sluten ungdomsvård i stället för 

fängelse. I Sverige finns det för närvarande 31 institutioner med sammanlagt 680 platser. Det 

totala antalet enskilda ungdomar som inhystes under 2007 var 1 101 varav 693 pojkar och 408 

flickor. De allra flesta av ungdomarna placerades enligt LVU (Statens Institutionsstyrelse, 

2008).  

 

Vi har intervjuat sammanlagt sju pojkar som befann sig på låst SiS-institution under 

intervjutillfället, de befann sig på två olika institutioner. Anledningen till att vi intervjuade på 

två institutioner var att vi ville minimera risken för att resultatet skulle påverkas av 

intervjupersonernas positiva åsikt angående en enskild ART-instruktör och inte deras 

egentliga åsikt om metoden. Våra kriterier var att intervjupersonerna skulle ha varit delaktiga 

i ett ART-program i minst fyra månader, på grund av att det kan vara svårt att få en 

uppfattning om programmet om man deltagit endast under en kort period. Pojkar som passade 

våra kriterier och dessutom hade passande schema där vi fick tid att göra en intervju blev 

tillfrågade om de ville medverka av vår kontaktperson på institutionen.  

 

2.5. Respondenterna 

Pojkarna som ingår i studien är alla mellan 15 och 17 år gamla. De har befunnit sig på låst 

institution från tre månader upp till 14 månader. ART – behandling har de genomgått från fem 

månader upp till två år. Flera av pojkarna har gått ART genom socialtjänsten innan de 

hamnade på institutionen. Varför de har hamnat på institutionen varierar, men exempel på 

brott som har begåtts är misshandel, rån, bilstöld, sexuellt ofredande, drogförsäljning, dråp, 

utpressning och övergrepp i rättssak. Även vilket lagrum de befinner sig där på varierar, både 

LVU och LSU finns representerat, fyra stycken är där enligt LVU och tre enligt LSU.    

2.6. Analysmetod 

Vi har valt att göra en manifest innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). 

Metoden bygger på att man utför analysen i fyra steg. Dock krävs en sammanställning av allt 

material och en utförlig genomgång av materialet innan analysen påbörjas för att få så kallad 
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materialkännedom. Det första steget i analysen är att hitta meningsbärande enheter detta görs 

genom att markera stycken i texten som är relevanta för det aktuella syftet och 

frågeställningarna. I de markerade delarna blir kärnan av stycket de meningsbärande 

enheterna. Det andra steget av analysen är att korta ner, kondensera, de meningsbärande 

enheterna. Därefter, i steg tre, skall de kondenserade meningarna bilda koder, alltså skall det 

som sagts med olika ord men har samma innebörd kodas, koderna är de kärnor som finns i de 

koncentrerade meningarna. I det fjärde steget kopplas koderna samman till kategorier och 

subkategorier, slutligen kan ett fåtal stora teman formas och behandlas i analysen (Graneheim 

& Lundman, 2004). 

 

2.7. Validitet 

Validitet betyder hur väl till exempel en undersökning mäter det som skall mätas. I intervjun 

bestäms validiteten av tillförlitligheten hos intervjupersonen och kvaliteten i intervjuandet. 

Kvaliteten i intervjun är avgörande för den senare analysen (Kvale, 1997). I intervjuerna som 

har utförts kan validiteten anses vara relativt hög då en intervjuguide användes, med på 

förhand hade vi bestämda frågor som tjänade studiens syfte väl. Dock kan kvaliteten i 

intervjuandet ha sjunkit på grund av att ingen av intervjupersonerna godkände att bli bandade. 

Vi upplevde en svårighet i att anteckna minnesanteckningar och samtidigt återkoppla till 

intervjupersonen för att kontrollera att inga missförstånd skett, återkopplingarna blev i vissa 

fall lidande på grund av att vi strävade efter ett fortlöpande samtal utan större avbrott. 

Tillförlitligheten hos intervjupersonerna kan även den anses som förhållningsvis hög då de 

blev intervjuade på institutionen där det är en välkänd miljö. Kvale (1997) menar på att 

intervjupersoner kan komma att svara så som de tror att intervjuaren vill att de ska svara. För 

att undvika detta i så stor utsträckning som möjligt så informerades intervjupersonerna noga 

om att personalen på institutionen inte skulle få ta del av vem som hade svarat vad på 

frågorna, detta för att intervjupersonerna inte skulle få uppfattningen att de genom sina svar 

kunde få fördelar eller nackdelar på institutionen. Vi valde också att endast en av oss 

närvarade i intervjusituationen, detta för att intervjupersonen skulle känna sig så trygg som 

möjligt. Dock kan intervjupersonerna ändå ha svarat på ett visst sätt för att de trodde att 

författarna ville ha en viss typ av svar.  
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Validiteten i utskriften bestäms av huruvida författaren gör en valid översättning från talspråk 

till skriftspråk (Kvale, 1997). Då vi inte kunde använda oss av bandspelare under intervjun 

och därför var tvungna att göra minnesanteckningar av vad som sades, kan antas att delar av 

intervjun, som tillexempel tonfall eller pauser i svaren, inte har kunnat tas hänsyn till. Det 

innebär att utskriftens validitet är relativt låg.  

 

2.8. Reliabilitet 

Reliabiliteten påvisar hur säker metoden man använt sig av i en mätning är, alltså huruvida 

man får samma resultat om man utför studien exakt likadant igen (Kvale, 1997). För en hög 

reliabilitet användes intervjuguiden noga under intervjuerna. Dock har förmodligen även 

reliabiliteten påverkats av att bandare inte fick användas under intervjuerna. Då tonfall eller 

pauser i svaren, och möjligtvis också hela meningar kan ha missats på grund av kortfattade 

minnesanteckningar, skulle en ny studie förmodligen inte få exakt samma resultat. Kvale 

(1997) menar på att intervjuaren lätt kan påverka intervjupersonen i kvalitativa studier. Detta 

försökte vi minimera genom att noga följa intervjuguiden och inte sväva ut mycket från de 

förutbestämda frågorna under intervjun. Att hålla sig noga till intervjuguiden ökar 

reliabiliteten i studien.   

 

2.9. Etiska överväganden 

Då vi genomförde vår undersökning på två låsta institutioner för ungdomar var det viktigt för 

oss att noga se över etiska riktlinjer vad gäller den sortens undersökningar. Kvale (1997) 

förordar tre etiska riktlinjer i forskning om människor, dessa är (1) informerat samtycke, (2) 

konfidentialitet och (3) konsekvenser (Kvale, 1997). 

 

Informerat samtycke innebär att intervjupersonen blir informerad om undersökningens syfte, 

hur undersökningen ser ut i stort och om undersökningen kan innebära några speciella 

fördelar eller nackdelar. När en intervju görs i informerat samtycke är intervjun helt frivillig 

och intervjun kan avbrytas när som helst, intervjupersonen kan även välja att inte svara på alla 

frågor. Även detta ska intervjupersonen noga informeras om (ibid.). Detta gjorde vi genom att 

först skicka ut brev till institutionerna, både till personal och till de ungdomar som tillfrågades 

att vara med i undersökningen. Brev kan ses som bilaga 1 och bilaga 2. I brevet redogjorde vi 
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för undersökningens syfte, hur den skulle gå till och att allt var helt frivilligt. Vi var även noga 

med att tillsammans med intervjupersonen gå igenom brevet muntligt under intervjutillfället 

för att det inte skulle bli några missförstånd. Intervjupersonen fick sedan skriva under en 

svarstalong om godkännande av att delta i undersökningen.  

Det kan dock vara problematiskt med informerat samtycke, när en överordnad ger sitt 

samtycke kan underordnade bli ”tvingade” att ge sitt samtycke på grund av förhoppningar 

eller rädsla angående positiva eller negativa följder av att ge respektive inte ge sitt samtycke 

(Kvale, 1997). Då våra intervjupersoner är inlåsta och i beroendeställning till personal och 

chefer på de två institutionerna blev vi lite osäkra på huruvida det informerade samtycket 

skulle bli helt frivilligt. Vi tog därför kontakt med kursansvarig och ordförande för Etiska 

kommittén, Mittuniversitetet, för att ta reda på om en etisk prövning var aktuell för oss. Efter 

diskussion med dessa och även vår handledare kom vi fram till att en etisk prövning inte 

behövdes under förutsättningen att vi följde detta: 

Personen skall vara över 15 år, vi skall inte fråga om helt namn, personnummer, inte läsa 

journaler eller annat tidigare skrivet material om ungdomen, och därefter i intervjusituationen 

noga gå igenom informationsbrevet och ungdomen får skriva under om godkännande av 

medverkan i studien. 

Konfidentialitet innebär att intervjupersonen skall avidentifieras i det skrivna materialet, både 

med fiktivt namn och att man inte skriver ut några individuella särdrag som kan härleda till 

intervjupersonen. Detta för att intervjupersonen skall vara anonym i resultatet av studien 

(Kvale, 1997). Vi har i vår studie tagit fasta på detta och ingen av ungdomarna kan därför 

identifieras i vårt skrivna material, det är något som vi även lovat ungdomarna innan 

intervjuerna skedde.  

Den tredje etiska principen, som handlar om konsekvenser för intervjupersonen, har som 

grund att risken för att intervjupersonen lider skada skall vara så liten som möjligt. Det är 

viktigt att se till de risker som undersökningen kan medföra, och väga dessa mot de fördelar 

som uppstår av genomförandet av studien, både för intervjupersonen och för den population 

som intervjupersonen representerar (Kvale, 1997). Vi ansåg att det var en relativt liten risk för 

att intervjupersonerna skulle lida skada på grund av studien. Det grundade vi på att vi inte har 

några som helst personuppgifter om någon av intervjupersonerna, och allt som kan härledas 
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till dem i det slutgiltiga resultatet är borttaget. Den risk vi såg var att frågorna möjligtvis 

kunde göra att intervjupersonerna mådde dåligt, ett exempel på en sådan fråga var om 

intervjupersonen upplevt våld i hemmet. Denna risk minimerade vi genom att personal var 

informerade om frågorna innan intervjuerna, och vi hade även en kontaktperson på varje 

institution som var medveten om vilka frågor vi ställde så att pojkarna skulle kunna vända sig 

till någon efter intervjun var avslutad. Vidare ansåg vi att de positiva fördelarna för 

populationen som blir av en studie av det här slaget väger upp de små risker som togs genom 

att genomföra studien.   

 3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1. Vad behövs för att göra en behandlingsmetod effektiv? 

Behandlingsmetoder för psykosociala problem kräver många olika parametrar för att klienten 

ska kunna ta till sig och tillgodogöra sig den nya kunskap eller bearbetningsprocess som 

behandlingen tillhandahåller. 

Först och främst krävs motivation. Den kognitiva beteendeterapin har motiverande intervju 

som grund och synsättet präglas av stor förändringsoptimism. Forskning från 

förhållningssättet förordar tesen ”utan motivation inget resultat” och behandlingen i sig bör ha 

motiverande inverkan på klienten och dennes syn på sina möjligheter att förändra sin 

situation. Den centrala utgångspunkten bör vara att klienten inte är ett problem, utan att han 

har ett eller flera problem (Lardén, 2002). Principer från Spivack, Platt och Shure (1976) 

åsyftar att de flesta framgångsrika behandlingsmetoder för antisociala problem innehåller 

social problemlösning. Problemlösningen ger klienten verktyg för hur han ska tänka 

konstruktivt före, under och efter situationer som kan bli till igångsättare för aggression på ett 

eller annat sätt. Kognitiv omstrukturering gör klienten medveten om sina svårigheter och ger 

honom möjlighet att utmana sina antisociala tankemönster och ersätta dessa med tankar 

präglade av ett moget moraliskt resonerande (prosociala tankar) (Berglund, 2000).  

Behandlarens eller instruktörens roll är också av stor vikt för att motivera antisociala 

ungdomar att förändra sitt beteende. Det är viktigt att förhållandet är präglat av ömsesidig 

respekt och att behandlaren är en stark prosocial förebild utan att för den skull bli ”kompis” 

med sin klient (Andreassen, 2003). I behandlarens arbete pågår en ständig motivationsprocess 
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som kan illustreras med ”Fyra F”. Dessa står för Förtroende, Feedback, Förstärkning och 

Förändring . Klienten måste känna förtroende både för behandlaren och behandlingen och 

detta förtroende måste hållas vid liv under hela behandlingen, det är därför viktigt att 

behandlaren släpper in klienten och låter honom känna att han själv bidrar minst lika mycket 

som behandlaren till förändringsarbetet. Behandlaren måste vara öppen, ärlig samt göra 

återkopplingar till vad klienten sagt eller gjort. Det måste finnas balans mellan positiv och 

negativ feedback och att återkopplingarna ges till klientens beteende inte dennes person. 

Behandlaren bör ge klienten positiv feedback fyra gånger så ofta som han ger negativ, på så 

sätt förstärks det positiva beteendet. Att få något positivt eller slippa något obehagligt genom 

att engagera sig i behandlingen kallas förstärkning (Lardén, 2002). Det är en central uppgift 

att se till att klientens följsamhet och framsteg verkligen förstärks även om det så bara är 

genom beröm. Behandlingen måste leda till förändring i positiv riktning för att klienten ska 

vara fortsatt engagerad (Andreassen, 2003). Instruktören måste tillhandahålla positiv 

vägledning under hela behandlingstiden samt aktivt uppmärksamma klienten på de 

förändringar som skett (Lardén, 2002). Utfallet av behandling handlar i stor grad om 

behandlaren. Ungefär 30 % av det goda utfallet beror på behandlare och endast 15% på vilken 

metod behandlaren använder sig av (Fleischer & Merrild, 2007) 

 

Något som enligt forskning inte fungerar när man vill förändra ett beteende på lång sikt är 

bestraffning. Att använda sig av en straffmetod ger budskapet att ”den starke har rätt” samt lär 

bara individen vad den inte ska göra. ”Om en ung person inte har förmåga att be om något 

istället för att ta det, att önska istället för att befalla eller förhandla istället för att slå, 

kommer hur mycket tillrättavisning eller aga som helst inte att kunna lära honom eller henne 

önskvärda alternativa beteenden” (Goldstein & Glick, 2000, s. 31).  

 

3.2. Inlärningsteori 

I allt mänskligt komplext beteende spelar inlärning en stor roll, det gäller både normalt och 

avvikande beteende (Rönnberg, 1977). Inlärning skulle man kunna beskriva som en 

förändring av en människas sätt att tänka, känna och handla, detta sker på grund av nya 

erfarenheter. Inom inlärningsteorin finns en positiv syn på människan som föränderlig och 

flexibel. Människan har också en otrolig förmåga att anpassa sig till situationen och en 
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förmåga att lära nytt och lära om hela livet (Kåver, 2002). 

Från födseln har varje person en uppsättning variabler, till exempel variabler för 

temperament, dessa är mer eller mindre biologiska. Utöver dess variabler spelar inlärningen 

en otroligt stor roll i formandet av en personlighet (Kåver, 2002). Uppmärksamhet, minne och 

tolkning spelar är av stor betydelse vid inlärning (Hwang & Nilsson, 2003). 

Inlärningshistorien påverkar centrala delar av personen, bland annat identitet, självuppfattning 

och förhållningssätt till omvärlden. En person kan inte göra något som den aldrig lärt sig. Om 

en person aldrig har fått lära sig att hantera ilska på ett socialt accepterat sätt, kommer den 

förmodligen inte heller att kunna göra det i situationer där ett socialt accepterat 

handlingsmönster krävs. Om man följer detta resonemang innebär det att man inte kan ställa 

för stora krav på sig själv eller andra att åstadkomma vissa saker, där förutsättningarna inte 

finns (Kåver, 2002). Barn som får se vuxna bete sig aggressivt kommer i stor utsträckning 

reagera på samma sätt i liknande situationer (Hwang & Nilsson, 2003).  

Det finns tre punkter som psykologiska problem kan bottna i enligt inlärningsteorin. Dessa är: 

1. Bristfällig eller total avsaknad av inlärning.  

2. Felaktig inlärning som lett till dysfunktionella lösningar och beteenden.  

3. Blockering av kunskap och färdigheter som personen egentligen besitter (Kåver, 

2002). 

Det finns även olika sätt att lära in kunskap och färdigheter. De huvudsakliga punkterna är: 

• Modellinlärning/observationsinlärning. Här observerar personen först någon som 

utför en handling, och härmar därefter handlingen. 

• Instruktioner. Personer läser eller får genom muntlig kommunikation veta hur en 

handling skall utföras.  

• Egen direkt upplevelse eller erfarenhet. Här prövar personen sig fram själv, i 

handlingar, tankar och känslor. Personen upplever alltså något nytt och lär sig av detta 

nya. 

 

Det vanligaste sättet människor lär sig på är genom en kombination av de tre kanalerna (ibid.). 

I inlärningsteorin finns åsikten att beteende finns i två former, inre och yttre. Det yttre 
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beteendet är observerbart för omgivningen, som till exempel skratta, knyta skor och gå. Det 

inre beteendet där emot är till exempel känslor, tankar och kroppsreaktioner. Beteenden som 

dessa går inte att se, men de finns där och kan beskrivas och identifieras. Om det går att 

förklara och beskriva hur de är och känns så är det lättare att kunna ändra och det finns en 

möjlighet att hantera dem.  För att exemplifiera ett inre beteende kan man använda sig av 

beteendet ilska. Ilska kan beskrivas som spänning i musklerna, hjärtklappning och en impuls 

att handla på något sätt, till exempel att börja springa eller att slåss (ibid.).  

Stimulus är faktorer i en persons omgivning som gör att denne reagerar på något sätt. 

Reaktionen kan var reflexmässig, som till exempel att rycka bort handen när man tar i något 

hett, eller inlärd. När en person reagerar på stimuli, en eller flera gånger och (ibid.) 

konsekvenserna av reaktionen blir positiva, kommer personen med stor sannolikhet att även i 

framtiden reagera på samma sätt vid samma stimulus. Är däremot konsekvenserna av 

reaktionen negativa, finns det en betydande chans att personen ändrar sitt beteende och 

handlar annorlunda nästa gång den utsetts för samma stimulus. Konsekvenserna av 

handlingarna blir till positiva och negativa förstärkningar av beteendet. Förstärkningarna kan 

se olika ut, och kan användas medvetet av omgivningen för att befästa eller förändra en 

persons beteende, men de finns också många förstärkningar som är omedvetna från personens 

omgivning (Kåver, 2002). Miljön påverkar alltså i stor utsträckning personer, och även om 

miljön inte utgör hela förklaringen till ett problem kan detta ändå ibland lindras genom en 

förändring i miljön (Hwang & Nilsson, 2003).  

När inlärningsteori används i terapeutiskt behandlingsarbete i praktiken, kallas det 

beteendeterapi. Målet med beteendeterapi är att är att skapa ett normalt liv, och en förmåga att 

uppnå sina mål hos patienten, det sker genom att man ger patienten de rätta förutsättningarna 

för att lyckas. För att patienten skall lyckas kan det ibland både krävas en förändring hos 

patienten och i dennes omgivning (Kåver, 2002).  

Kritiker menar att inlärningsteorin är för enkel, att det behövs ytterligare förklaringsmodeller 

för att förstå mänsklig psykologi. Här menar man på att till exempel tankarna ”glömts bort” 

och inte tas i beaktning i tillräckligt stor utsträckning (ibid.) 
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3.3. Kognitiv teori 

I den kognitiva teorin är tankar bärare av känslor och handlingar (Kåver, 2002). Teorins fokus 

ligger på hur människans tankeprocesser är uppbyggda och hur de utvecklas, påverkar 

förståelsen och uppfattningen om omvärlden och hur allt detta i förlängningen påverkar vårt 

beteende (Hwang & Nilsson, 2003). Här ses människan som en upplevande, tolkande och 

bearbetande varelse. Vi tolkar vår omgivning utifrån individuella erfarenheter, vilket i 

förlängningen innebär att varje människa får individuella tolkningsmönster vid analysen av 

omvärlden. De tidigt inlärda kognitiva strukturerna blir till ett filter för våra upplevelser 

(Kåver, 2002). Kognitiva strukturer bildas genom en process av bearbetning och tolkning av 

inkommande stimuli. Utvecklingen sker främst genom sociala relationer (Perris, 1996). En 

person reagerar alltså inte automatiskt på sin omgivning, det erfarenhetsbaserade filtret 

hjälper oss att tolka, bearbeta och lagra informationen. Förespråkare för den kognitiva teorin 

menar på att det inte är händelserna i våra liv, det är vårt sätt att reagera på dem som blir till 

problem (Kåver, 2002).  

Inom den kognitiva teorin är förklaringen till en patients psykiska problem dennes felaktiga 

kognitiva informationsbearbetning. Den felaktiga bearbetningen leder till ett irrationellt 

tänkande om den egna personen, omgivningen och livet i stort. Den praktiska behandlingen 

med grund i kognitiv teori är kognitiv terapi. Här är målet att förändra innehållet i en persons 

tankar, och som följd av en tankeförändring kan även beteenden ändras, ett beteende som 

blivit irrationellt på grund av det förvrängda tänkandet (ibid.).  

I den kognitiva teorin betonas interaktionism, här menar man på att omgivningen påverkar en 

person, men en person påverkar även sin omgivning i samma utsträckning. Det medför att 

man i kognitiv terapi inriktar sig på individen, dennes historia och personer och miljö 

runtomkring individen (Perris, 1996).  

Kritik mot kognitiv teori och terapi är bland annat att förgrundsgestalten, Aron Beck, har 

byggt teorin på förnuftiga resonemang och klinisk erfarenhet, inte genom studier och 

experiment som till exempel inlärningsteori. Exempelvis beteendevetare menar på att den 

viktiga länken mellan forskning och praktiskt kliniskt arbete helt saknas (Kåver, 2002). 

Beteendeterapi tillsammans med kognitiv terapi är grundstenarna i KBT (kognitiv 
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beteendeterapi). KBT är egentligen ett slags paraplybegrepp, där många teorier och metoder 

ryms och kompletterar varandra. Gemensamt för metoderna är att de är baserade på 

inlärningsteori och kognitiv teori, men kan ha olika mycket av de två beståndsdelarna (ibid.). 

4. RESULTAT & ANALYS 

4.1 Resultat 

Vi analyserade intervjuerna med hjälp av manifest innehållsanalys. Vi kom därigenom fram 

till teman, kategorier, subkategorier och meningsbärande enheter. Resultat en kan ses i 

tabellerna 1a, 1b och 1c.  

 

Tabell 1a  Tema Aggression (Innehållsanalys av intervjuer på SiS-institution) 

Tema Kategori Subkategori Meningsbärande enhet 

Hantering av 
ilska 

”Ja, jag kunde inte hantera ilska, om 

någon sa något som jag tyckte var lite 

fel så exploderade jag direkt.” 

Tidigare aggression hos 
intervjupersonerna 

Utfall av ilska ”Ja jag har bråkat så mycket och nu 

sitter jag ju här, eller hur?” 
Ilskekontroll/ilskedämpare ”Ilskekontrollen. Den har lärt mig 

tänka på andra saker när det är som 

värst... om man blir arg kan man gå 

undan och räkna till tio…” 
Föräldrars våld ”Ja, jag och mamma har blivit utsatta. 

Mamma av farsan och jag av 

mamma.”  

Eget våld ”Ja, det är det jag är dömd för, 

misshandel.” 

Aggression 

Våld i hemmet 

Våld som föder 
våld? 

”Jag har börjat tänka på det nu, att 

det var kanske därför jag blev 

kriminell. De säger ju att våld föder 

våld, och det tror jag på.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

26 

 

Tabell 1b Tema ART (Innehållsanalys av intervjuer på SiS-institution) 

Tema Kategori Subkategori Meningsbärande enhet 

ART i stort ”Man kan säga att ART är en hjälp på traven till livet.” 

Social 
färdighets-
träning 
 

”Man kommer på olika sätt lugna ner sig och att kommunicera 

med vuxna. ” 

Moralträning ”Moralträningen. Då slipper man ha rätt eller fel. Man 

diskuterar det är mycket bättre än när man frågar och det finns 

ett svar som är rätt.” 

Positiva åsikter 
om ART 

Rollspel ”Det är roligt att ha ART, jag tycker särskilt om rollspelen.” 

Mindre grupper ”…kanske att man inte skulle vara så stor grupp. För då om 

vissa kanske bara fjantar runt och då dras man lätt in i det. Om 

man är en mindre grupp tror jag det blir lättare att koncentrera 

sig…”  

Förslag till 
förändring i 
metoden 

Eget inflytande ”Men det är också dåligt att vi inte själva får bestämma 

färdigheterna”. 

Motivation ”Jag kanske kommer ha nytta av den sen, men inte nu eftersom 

jag inte har någon motivation.” 

Prevention ”Jag tycker att man ska börja med ART tidigare, så att man 

slipper komma hit. När man kommit hit har det gått långt” 

ART 

Intervjupersonernas framtid som 
konsekvens av ART 

”När man är ute i olika situationer som man kan hamna i 

hemma. Någon kanske börjar bråka eller så.” 

 

 

Tabell 1c Tema ART-instruktören (Innehållsanalys av intervjuer på SiS-institution) 

Tema Kategori Subkategori Meningsbärande enhet 

Att kunna 
förklara och 
förstå 

”Det är viktigt att de förstår andra. De ska kunna förklara 

saker som är bra att veta… de ska förstå vad vi säger 

också och lyssna på vad vi tycker. Sen är det ju bra om de 

är snälla och trevliga då är det lättare för oss…” 

Ledarrollen ”De ska ha mycket humor. Men fortfarande kunna hålla 

sig och vara ledare fast de skojar och så…” 

Egenskaper hos 
en ART- 
instruktör 

Egna 
erfarenheter 

”Det kan göra det lättare att lära ut om man vet vad som 

händer i situationer, om man har varit med själv…” 

ART-
instruktören 

Intervjupersonernas åsikter om 
”sina” instruktörer 

”Jag tycker att de är riktigt bra, de har verkligen lärt mig 

ART. Jag gick ART innan jag kom hit också, men då lärde 

jag mig bara vilka situationer som triggar mig, inte hur 

jag skulle hantera dem, men det tycker jag att de har lärt 

mig här…” 
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4.2. Analys 

4.2.1. Aggression 

4.2.1.1. Tidigare aggressioner hos intervjupersonen 

4.2.1.1.1. Hantering av ilska 

”Ja, jag kunde inte hantera ilska, om någon sa något som jag tyckte var lite fel så 

exploderade jag direkt.” 

Intervjupersonerna uppger att de tidigare haft problem med aggressioner. Flera uppger att 

skolan har varit en plats där problem och aggressioner uppkommit, de pratar om att ha bråkat 

och slagits med jämnåriga, och en om att slåss med lärare. Intervjupersonerna uppger även att 

de tidigare inte kunnat kontrollera sig själva och att de inte har kunnat hantera ilska. Deras 

tidigare aggressioner kan tolkas ur flera perspektiv. Enligt inlärningsteorin har människor en 

förmåga att anpassa sig till situationer (Kåver, 2002). Skolan är en plats där de menar på att de 

utvecklade mycket aggressioner, det kan ha varit ett sätt att anpassa sig till en skolgång som 

var problemfylld. Hill & Werner (2006) menar i sin artikel på att personer som känner liten 

anknytning och tillhörighet till skolan i högre grad än andra är både fysiskt och psykiskt 

aggressiva, framförallt i skolan (ibid.). De uppger också att de inte kunnat hantera ilska. Ur ett 

inlärningsteoretiskt perspektiv kan man härleda det till att en person inte kan hantera ilska om 

den inte har fått lära sig att hantera ilska. I den kognitiva teorin menar man på att en person 

tidigt lär in kognitiva strukturer för att tolka omvärlden, även här skulle oförmågan att inte 

kunna hantera ilska kunna härledas till felaktiga kognitiva strukturer (Kåver, 2002). 

Ungdomarna har alltså haft ett ”felaktigt filter” som har gjort att de inte kunnat tolka 

omvärlden på ett adekvat sätt och därför reagerat med ilska och aggressioner.  

4.2.1.1.2. Utfall av aggressioner 

”Ja jag har bråkat så mycket och nu sitter jag ju här, eller hur?” 

Flera menar på att de har fått positiva konsekvenser av sina aggressioner, men påpekar också 

att det endast var positivt för stunden. De tyckte att deras aggressioner medfört även negativa 

konsekvenser, särskilt i längden. Flera intervjupersoner tycker sig ha fått positiva 

konsekvenser i direkt anslutning till sina aggressioner. I inlärningsteorin är tanken att positiva 

konsekvenser som följer ett beteende är förstärkningar som leder till att personen kommer att 
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använda sig av samma beteende även nästa gång den utsetts för liknande stimuli (Kåver, 

2002). Då intervjupersonerna har fått positiva förstärkare på sitt aggressiva beteende har de 

fortsatt att reagera på det sättet i fler situationer, vilket har befäst aggressioner som ett inlärt 

och tryggt beteende som personen kan. De menar även på att aggressionerna har skapat 

negativa konsekvenser i längden. Enligt den kognitiva teorin är det inte händelser i vårt liv 

som är problem utan vårt sätt att reagera på dem (Kåver, 2002), vilket är något som 

intervjupersonerna pratar om. Ingen av intervjupersonerna säger att det är någon person eller 

speciell händelse som skapat problem för dem, det är aggressionerna som skapat deras 

problem. De har däremot olika åsikter och tankar på varför aggressionerna uppkommit. Man 

kan även se att de fått inlärningsteorins negativa förstärkare i anslutning till sina aggressioner, 

men i ett mer långsiktigt perspektiv. Därför menar alla på att deras aggressioner är negativa i 

längden.  

4.2.1.2. Ilskekontroll och ilskedämpare 

”Ilskekontrollen. Den har lärt mig tänka på andra saker när det är som värst... om man blir 

arg kan man gå undan och räkna till tio…” 

Det som framhävdes extra och som haft stor personlig betydelse för flera var ilskekontrollen 

främst för att den emotionella komponenten i ART lär ut hur man ska känna igen sina egna 

fysiska signaler och hur man sedan genom som en av pojkarna nämnde använder sig av 

ilskedämpare. Intervjupersonerna uttryckte att ART hjälper dem eftersom de fått lära sig 

hantera olika redskap för att kontrollera sin ilska vilket är ett av den emotionella 

komponentens eller ilskekontrollens huvudsakliga syften (Goldstein m.fl., 2006). Ingen av 

intervjupersonerna nämnde huruvida deras allmänna aggressionsläge minskat vilket är det 

andra syftet med ilskekontrollen, fokus låg istället helt på att kunna kontrollera sin ilska eller 

aggression innan man får ett utbrott. Träningen är enligt Hammarström (2007) till för just 

detta, att eleverna ska förstå hur de vanligen urskilt andras beteenden på ett sätt som leder till 

ilska. Istället får de i programmet god hjälp till denna impulskontroll vilket ger dem utrymme 

att tänka efter innan de handlar, vilket flera av pojkarna påpekade att de lärt sig. En 

intervjuperson säger att han på tidigare institution bara lärt sig vad som ”triggar” honom men 

inte hur han skulle hantera det som han senare lärt sig på nuvarande institution. Han hade 

alltså lärt sig känna igen sina igångsättare vilket är ett steg i rätt riktning i aggressions 
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ersättningsträning.  Igångsättare kan förklaras som interna tolkningar och externa händelser 

som framkallar ilska (Goldstein m.fl., 2006). Enligt Lardén (2004) skapas utrymme att tänka 

på konsekvenser och känna igen sina fysiska signaler när man genomgår ett ART-program. 

Flera poängterade att en av de bästa sakerna som hjälpt dem med ART är ilskedämpare. 

Vilket är metoder att ta till när de fysiska signalerna gör sig påminda och man behöver 

reducera eller minska uppkomsten av ilska exempelvis kan man som ilskedämpare räkna till 

tio, tänka på någon man håller kär eller djupandas (Goldstein m.fl., 2006).  

Ett par av pojkarna förklarade under frågesamtalen hela scenarion enligt S-B-K: situation, 

beteende och konsekvens. Med början i deras igångsättare till ilskedämpare och sedan 

moralisk eftertänksamhet och kunskap samt självrannsakan vid den hypotetiska situationen 

och slutet på deras berättelse utmynnade i vilka sociala färdigheter som kunde användas för 

att åtgärda problemet eller för att bli sams med en person. Vilket kan härledas till Goldstein 

m.fl. (2006) där instruktörerna lär ut just detta vilket kan kallas ökad självkontroll och 

självförståelse. S-B-K är ett återkommande moment i ilskekontrollsträningen med det önskade 

resultatet att eleven ska börja använda mer korrekta, gynnsamma och mindre ilskeväckande 

kognitioner och tolkningar av sin omvärld vilken i sin tur kan leda till dessa medvetna 

beskrivningar som pojkarna gav (Goldstein m.fl., 2006). 

4.2.1.3. Våld i hemmet och intervjupersonernas bruk av våld 

4.2.1.3.1.  Föräldrars våld 

”Ja, jag och mamma har blivit utsatta. Mamma av farsan och jag av mamma.”  

Flera av dem berättar om att det funnits våld i det egna hemmet, de har både själva blivit 

slagna av sina föräldrar som små, och även bevittnat våld mellan andra i familjen.   

4.2.1.3.2. Eget våld 

”Ja, det är det jag är dömd för, misshandel.” 

Flera av ungdomarna har även utövat våld mot andra människor. I den kognitiva teorin tolkar 

vi vår omvärld på grund av vilka individuella erfarenheter vi fått. Dessa erfarenheter kommer 

i förlängningen påverka hur vi hanterar olika situationer då tolkning, bearbetning och lagrande 

av information är erfarenhetsbaserat. I inlärningsteorin finns olika orsaker till att en person 
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handlar på ett felaktigt sätt, och en av dem är felaktig inlärning som leder till dysfunktionella 

lösningar och beteenden (Kåver, 2002).  

4.2.1.3.3. Våld som föder våld? 

”Jag har börjat tänka på det nu, att det var kanske därför jag blev kriminell. De säger ju att 

våld föder våld, och det tror jag på.” 

Flera i ungdomarnas nära omgivning har uppenbart eller har haft ett dysfunktionellt 

handlingsmönster vad gäller aggressioner. Om det beror på felaktiga kognitiva mönster och 

filter eller bristfällig/felaktig inlärning gällande aggressioner är upp till teoretiker att orda om. 

Klart är dock att intervjupersonerna exponerats för ett felaktigt beteende vid aggressioner. 

Nash & Kims (2007)  studie visar på att attityder till ”legitimt våld” medför stora risker för att 

ungdomar särskilt i yngre tonåren brukar våld (Nash & Kim, 2007). Genom att 

intervjupersonerna kan ha lärt sig i hemmet att det finns legitimt våld kan det ha påverkat att 

de själva använt våld, alla intervjupersonerna är dessutom i tonåren vilket är då attityder om 

det legitima våldet påverkar som mest.   

4.2.2. ART 

4.2.2.1. Positiva åsikter om ART 

4.2.2.1.1. ART i stort 

”Man kan säga att ART är en hjälp på traven till livet.” 

De ungdomar som intervjuades påvisade en på det stora hela positiv bild av 

behandlingsmetoden. Framförallt ilskekontrollen framställdes som mycket lärorik och av stor 

personlig betydelse. Ungdomarnas upplevelse av ART var till stor del att de hade liknande 

positiva åsikter om programmets olika delar. 

4.2.2.1.2. Social färdighetsträning 

”Man kommer på olika sätt lugna ner sig och att kommunicera med vuxna. ” 

Flera påpekade att programmet lär ut hur man kommunicerar med vuxna och lär sig samtala 

med andra samt överföra personliga budskap på ett mer verkningsfullt sätt. Goldstein (2006) 

menar att beteendekomponenten i ART syftar till att ungdomarna ska lära sig sociala 
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färdigheter såsom att basala förmågor att t.ex. inleda ett samtal, presentera sig eller ge en 

komplimang. Sedan utökas kompetensen genom att man övergår till mer avancerade 

färdigheter som att följa instruktioner, förstå andras känslor och att undvika slagsmål. I denna 

del eller komponent av ART så kompletteras asociala ungdomars brister i olika avseenden och 

helt enkelt lära ut färdigheter som de uppvisar svaga kunskaper kring eller helt avsaknad av. 

Hammerström (2007) poängterar att den sociala färdighetsträningen också är till för att skapa 

nya möjligheter i mötet med andra människor och till lärdom om hur man bygger på sina 

relationer.  

 

4.2.2.1.2. Moralträning 

 

”Moralträningen. Då slipper man ha rätt eller fel. Man diskuterar det är mycket bättre än 

när man frågar och det finns ett svar som är rätt.”  

Även moralträningen framhålls som en positiv del av ART. Meningen med dessa diskussioner 

är enligt Hammerström  (2007) att diskussionerna ska leda till ett sorts positivt ”grupptryck” 

där man diskuterar etiska och moraliska dilemman (Goldstein m.fl., 2006). Att eleverna är 

positivt inställda till ART kan enligt Holmquist m.fl. (2005) medverka till att inlärningen och 

slutligen resultatet blir bättre.  

Värderingskomponenten i ART framhölls av respondenterna som en viktig del. Det positiva 

var att pojkarna fick chans att diskutera utan att behöva känna att något var helt rätt eller fel i 

olika problemsituationer. Meningen med dessa diskussioner är enligt Hammerström  (2007) 

att diskussionerna ska leda till ett sorts positivt ”grupptryck” där man diskuterar etiska och 

moraliska dilemman. Vid samtal om etiska dilemman upptäcker ofta eleverna i gruppen 

gemensamma moraliska värderingar vilket skapar en känsla av positiv potential inom 

individen själv (Goldstein m.fl., 2006). Etiska dilemman framhöll flera respondenter som 

positivt med ART för att man får tänka själv att man får höra flera sätt att tänka om samma 

problem och lär sig därför tänka i andra banor. Den ursprungliga meningen kan förklaras med 

att ungdomen efter moralträningen ska inneha kunskap om hur deras beteende kan påverka 

andra (Daleflod och Lardén, 2004).  
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Goldstein m.fl. (2006) menar att moralträningen eftersträvar en mer mogen etisk 

eftertänksamhet och försöker genom programmet åtgärda de kognitiva och ihärdiga 

förvrängningar av verkligheten samt den utdragna moraliska omogenhet som kan uppstå vid 

fördröjd utveckling i fråga om tankesätt och beteende. Instruktörens betydelse bör inte heller 

försummas, enligt Daleflod och Lardén (2004) ska denne lära ut genom att påvisa mogen 

moraluppfattning och förklaringar med flera olika tillvägagångssätt samt moraliskt 

resonerande i problemsituationen som framställs under lektionen.  Syftet med moralträningen 

är en ökad insikt om varför moraliska värderingar som ärlighet och respekt är viktiga.  

 

4.2.2.1.4. Rollspel 

”Det är roligt att ha ART, jag tycker särskilt om rollspelen.” 

En av eleverna accentuerade rollspelen som en vägande del i hans behandling. Daleflod och 

Lardén (2004) menar att rollspelets främsta syfte är att förkovra ett socialt perspektivtagande 

hos ungdomarna. Eftersom gruppen i rollspelen får ta del av varandras tankar och känslor kan 

det leda till inlärning just kring sociala perspektiv på andra människors förutsättningar och 

avsikter. Här observerar personen först någon som utför en handling, och härmar därefter 

handlingen (Kåver, 2002). Detta kan deriveras till att bekräftande modellinlärning och 

observationsinlärning tillsammans med goda förebilder att imitera har positiv påverkan på 

ungdomarna. Forskning har påvisat att modellinlärning passar träning av aggressiva 

ungdomar (Day och Howells, 2002). 

 

4.2.2.2. Förslag till förändring i utförandet av metoden 

4.2.2.2.1. Mindre grupper 

”…kanske att man inte skulle vara så stor grupp. För då om vissa kanske bara fjantar runt 

och då dras man lätt in i det. Om man är en mindre grupp tror jag det blir lättare att 

koncentrera sig…”  

Ett förslag på förbättring som hör till inlärningen var att ART lektionerna ska hållas två 

gånger istället för en eftersom lektionsinnehållet då skulle ”fastna bättre”.  Återigen kom 

mindre grupper upp som ett önskemål på vad som skulle kunna ge bättre resultat i 
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behandlingen. En annan idé var att man skulle kunna individualisera vissa ART lektioner och 

ha dessa enskilt. Gruppverksamheten skulle fortfarande finnas kvar men vissa lektioner skulle 

eleverna få ha en och en för att få lite egen tid med en instruktör. En tanke med det var att 

nivån på samtalet skulle höjas och få en chans att bli mer förtroligt. 

4.2.2.2.2. Eget inflytande 

”Men det är också dåligt att vi inte själva får bestämma färdigheterna.” 

Den sociala färdighetsträningen blir enligt Goldstein (2006) mer effektiv om eleverna själva 

får vara med och bestämma vilka färdigheter de behöver träna mer på samt i vilken ordning 

lektionerna ska komma. En av respondenterna framhåller att han är missnöjd med att de i hans 

grupp inte haft möjlighet att välja själva. Vikten av att eleverna först får svara på vilka 

färdigheter de behöver och att man sedan sammantaget med personalens åsikter om vad 

gruppen behöver träna mer på ger sammanfattningsvis ett bättre resultat i slutändan. Elevens 

eget processurval av färdigheter kan alltså leda till mer utförligt inlärda teorier och bör 

beaktas som ett mer verkningsfullt sätt att få ungdomarna att vilja delta (ibid.).  

 

4.2.2.3. Motivation 

 

”Jag kanske kommer ha nytta av den sen, men inte nu eftersom jag inte har någon 

motivation.” 

 

Flera av intervjupersonerna pratade om att motivation var viktigt för att behandlingen skulle 

ge något. Motivation ger även enligt Goldstein (2000) ett bättre resultat, av behandlingen. Då 

intervjupersonerna inte valt att själva att delta i ART-programmet utan tvingats på grund av 

att de befinner sig på institutionen kan detta bidra till ett sämre utfall då alla elever inte är 

motiverade.  
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4.2.2.4. Prevention 

 

”Jag tycker att man ska börja med ART tidigare, så att man slipper komma hit. När man har 

kommit hit har det gått så långt redan…” 

En ståndpunkt som finns bland intervjupersonerna är vikten av vilken tidpunkt i livet som en 

person börjar med ART. En intervjuperson uttrycker att man ska börja med ART tidigare så 

att man slipper bli inlåst. Han påpekar också att möjligheten att han inte skulle ha hamnat på 

institution finns om han fått behandling tidigare. Nasch och Kim (2007) menar på att 

preventivt arbete angående attityder till aggressioner och våld hos ungdomar skulle ha mycket 

stor inverkan på ungdomens fortsatta användande av aggressioner och våld (Nasch & Kim, 

2007). Annat effektivt preventivt arbete mot aggressioner hos barn och unga är att försöka öka 

delaktighet och tillhörighet i skolan (Hill & Werner, 2006). 

4.2.2.5. Intervjupersonernas framtid som konsekvens av ART 

 

”När man är ute i olika situationer som man kan hamna i hemma. Någon kanske börjar bråka 

eller så.” 

Flera av intervjupersoner anser att de kommer ha användning för ART i framtiden. I deras 

svar tror de att de kommer ha nytta av ART om de i framtiden behöver säga ifrån eller om 

någon börjar bråka med dem osv. vilket de förklarar att de fått inhämtat kunskapen om att 

tänka på konsekvenserna av sitt handlingssätt (Daleflod & Lardén, 2004). 

4.2.3. ART – instruktören 

4.2.3.1. Egenskaper hos en instruktör 

4.2.3.1.1. Att kunna förklara och förstå 

”Det är viktigt att de förstår andra. De ska kunna förklara saker som är bra att veta… de ska 

förstå vad vi säger också och lyssna på vad vi tycker. Sen är det ju bra om de är snälla och 

trevliga då är det lättare för oss…” 

Det viktigaste är enligt intervjupersonerna att ART-instruktören ska kunna förklara på ett bra 
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sätt. Att förklara bra gör man enligt intervjupersonerna genom att gå igenom detalj efter 

detalj. Det blir lättare att lära sig om instruktörerna går djupt in i lösningen och därefter 

förklarar och visar i små steg. Att ha en berättande ton och förklara olika scenarion om hur 

saker skulle kunna te sig är också positivt. En annan viktig egenskap som instruktörerna bör 

ha är att de ska ha förmågan att lyssna till eleverna och anstränga sig för att förstå vad 

eleverna har för åsikter. Allt detta kan härledas till relationen mellan instruktör och elev. 

Andreassen (2003) menar på att det är viktigt att förhållandet mellan elev och instruktör 

präglas av ömsesidig respekt (Andreassen, 2003). Det är precis det som intervjupersonerna 

framhåller som viktiga egenskaper fast de inte uttrycker det ordagrant. Även Lardén (2002) 

visar på betydelsen av förtroende hos eleven gentemot behandlaren och behandlingen, detta 

medför att en behandling har chans att fungera  (ibid.). 

4.2.3.1.2 Ledarrollen 

”De ska ha mycket humor. Men fortfarande kunna hålla sig och vara ledare fast de skojar 

och så…” 

Instruktörerna ska inte vara för stränga men inte heller för mesiga då det är viktigt att de säger 

ifrån om det blir för stökigt under lektionerna. De ska ha en klar och tydlig ledarroll och 

måste därför ha förmågan att gå rakt på sak för att ta itu med problem som kan uppstå. Även 

detta kan kopplas till teorin som säger att det är viktigt att behandlaren är en stark prosocial 

förebild utan att bara vara ”kompis” (Andreassen, 2003).  

4.2.3.1.3. Egna erfarenheter 

”Det kan göra det lättare att lära ut om man vet vad som händer i situationer, om man har 

varit med själv…” 

Åsikter finns att det är bra om ART-instruktören själv har egna erfarenheter av aggressivitet 

eller har begått illegala handlingar förut men sedan tagit sig ur det levernet. Även detta skulle 

kunna härledas till elevens förtroende för sin instruktör (Lardén, 2002), som en intervjuperson 

uttryckte det ”Då vet han vad han pratar om och kan lättare förstå eleverna”.  

En ART-instruktör ska inte ha en attityd som är allvetande bara för att de lär ut, de ska alltså 
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inte tro att de vet mer än andra.  

4.2.3.2. Intervjupersonernas upplevelser av ”sina” ART-instruktörer 

 

”Jag tycker att de är riktigt bra, de har verkligen lärt mig ART. Jag gick ART innan jag kom 

hit också, men då lärde jag mig bara vilka situationer som triggar mig, inte hur jag skulle 

hantera dem, men det tycker jag att de har lärt mig här…” 

Intervjupersonernas samlade åsikt om de instruktörer som de har på sina respektive 

heminstitutioner är positiv. En intervjuperson tycker att det har varit skillnad på de ART-

instuktörer som han har träffat tidigare och de han nu har på institutionen. Utfallet av 

behandling handlar i stor grad om behandlaren. Ungefär 30 % av det goda utfallet beror på 

behandlare och endast 15% på vilken metod behandlaren använder sig av (Fleischer & 

Merrild, 2007).  

5. DISKUSSION 

5.1. Resultat av frågeställningar 

De primära frågeställningarna i studien har ständigt funnits vid vår sida under arbetets gång 

och vi har spekulerat och resonerat. Ibland har uppgiften känts invecklad och tidvis har det 

varit enkelt att se samband med pojkarnas svar för att dra paralleller till våra teorier. Frågor 

om våld förekommit i hemmet eller om pojkarna tidigare varit aggressiva talar för den här 

gruppen respondenter sitt tydliga språk med stöd av inlärningen. Svaren på de frågor vi ställt 

under intervjuerna tyder på att aggressioner är inlärda. Både inlärningsteorin och den 

kognitiva teorin går att applicera på ungdomarnas aggressioner och uppväxtförhållanden i de 

fall där våld förekommit (Kåver, 2006). Det har väckt känslor att se detta samband där våld 

och aggressioner ärvs genom den sociala sfären i familjen eller nätverket. Detta för tankarna 

till att barn inte är på ett visst sätt från start utan att de växer upp för att bli på ett sätt som de 

undermedvetet fått lära sig av sin omgivning. Vi har också funderat i banor kring huruvida 

vårt resultat försvarar det faktum att pojkarna i sin tur använt sig av våld mot andra 

människor. Diskussioner runt ämnet har lett oss fram till vår åsikt att det inte på något sätt 

försvarar det brukade våldet men snarare hjälper oss att förstå och att se till människan bakom 

det brott som begåtts. 
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ART bygger på kognitiv beteendeterapi vilken i sin tur är baserad på de två teorier som vi 

använt oss av i vår studie. I teorin bör ART alltså vara en bra metod att använda i arbetet med 

ungdomar som har brister i den sociala utvecklingen. I studien undersöktes hur ungdomarna 

faktiskt upplever ART i praktiken.  Gensvaret var mycket positivt och tillhandahöll oss med 

nya synvinklar och exemplifierad ren klartext om vad som var bra och vad som behöver 

förbättras i ART (Kåver, 2006). Alla frågesamtal gav många tänkvärda ståndpunkter från 

ungdomarnas sida och författarna kunde också snabbt urskilja ungdomarnas sakkunnighet och 

begreppsfasthet i frågor om ART. Alla hade uttalat positiva åsikter om metoden och framhöll 

det som hjälpt just dem mest. Att ungdomarna har så stor kunnighet om metoden skulle kunna 

tyda på att de tagit den till sig och ansträngt sig för att lära sig och förstå metoden, något som 

är väsentligt för att metoden skall kunna hjälpa eleven att förändras (Goldstein m.fl., 2006).  

 

Även ART-instruktörerna har fått mycket bra kritik av ungdomarna och som vi visat på innan 

så är instruktören otroligt viktig för utfallet av en metod (Berglund, 2000). Instruktörens 

viktigaste mål vid sidan av att lära ut verktyg för att undvika aggression blir enligt pojkarnas 

svar att motivera och skapa en känsla av sammanhang. Ungdomarna gav också många tips om 

hur metoden skulle kunna förbättras vilket kan vara intressant för personer som arbetar med 

ART. Enligt vår studie är metoden följaktligen en bra metod i arbetet med pojkar placerade på 

låst SiS-institution. Men vad behövs mer utöver arbetet på institutionen? En reflektion kring 

detta är att för att få ett bättre och mer långvarigt resultat involvera föräldrar eller 

vårdnadshavare i verksamheten. På så vis får ungdomen en mänsklig påminnelse om det han 

lärt sig samt att föräldern kan engagera sig och hjälpa till efter institutionsvistelsen. Forskning 

stöder att familje-ART får ett mer positivt utfall och att det även hjälper till att utveckla 

relationer inom familjen (Calame och Parker, 2003).   

 

5.2. Prevention ger liv åt socialt arbete 

Att arbeta förebyggande kan beskrivas som det mest fruktbara sociala arbetet och det stämmer 

även i arbete med aggressioner. Betydelsefullt blir det arbete som kan förhindra eller verka 

förebyggande för människor som inte kan hantera sina reaktioner på omvärlden eller som 

tidigare beskrivits tolkar budskap från sin omgivning på fel sätt. Det är likaledes 
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betydelsefullt att ha i åtanke att om man lade extra resurser på förebyggande arbete så skulle 

man ha chansen att fånga upp dessa ”stökiga” ungdomar innan de hinner växa in i sin bråkiga 

och aggressiva (inlärda) identitet som i många fall kommer att prägla hela deras ungdomstid 

och i vissa fall hela deras liv (Daleflod och Lardén, 2004). Ungdomar som växer upp så 

kanske aldrig fått möjligheten att lära sig hantera svårigheter i livet genom sina föräldrar eller 

annat socialt nätverk. Att ha gått miste om lärdomen att hantera vardagliga ting i livet såsom 

problem i olika storlekar måste vara oerhört svårt och frustrerande. Tanken att genom en 

behandlingsmetod insatt i tid kunna hjälpa en människa som annars måhända skulle hamnat 

snett i livet är en tanke som vi anser ger kraft och liv åt det sociala arbetet. Den 

grundläggande människosynen som vi vill förmedla är den starka tron på att människan är 

god och att alla kan förändra sitt beteende om man tillgodoser dem med rätt verktyg. Frågan 

om prevention är av yttersta vikt och fördelarna med det förebyggande arbetet kommer enbart 

föräras rättvisa då det används mer frekvent och får en större del av samhällets resurser 

(Lardén, 2002).  

 

5.3. Återfallsprevention 

Efter att man genomgått ART tror vi också att det skulle göra stor skillnad om det fanns 

utvecklad återfallsprevention och eftervård i form av möten eller sammankomster med ART-

instruktörer som visar att de fortfarande bryr sig om hur det gått för deltagarna. Det kan vara 

extra viktigt när ungdomarna kommer ut och ska tillbaka till de gamla vännerna, och 

verkligheten utanför institutionen att det finns något att falla tillbaka på, alltså en fungerande 

öppenvård som tilltalar och motiverar ungdomarna att fortsätta använda sig av genom ART 

nyförvärvade kunskaper, till exempel vid hantering av grupptryck eller provokation (Lardén, 

2002) 

 

5.4. Genusperspektiv 

På senare år har ungdomskriminalitet bland flickor ökat. En signifikant del av dessa brott är 

relaterade till ilska och aggressivt beteende (Brottsförebyggande Rådet, 2008). Dock finns det 

få behandlingsmetoder som är anpassade speciellt för flickor. Det är intressant att fundera i 

banor kring just genus och aggressioner. Berglund (2000) påvisar utifrån sin bok att 

aggression kan vara något så enkelt som att man helt enkelt försöker att konstruera sitt kön 



 

 

   

39 

 

och sin identitet utifrån gällande normer och värderingar. ART har inte något specialutformat 

program för flickor och inte heller mycket forskning har gjorts på området. Flickors och 

pojkars aggressioner ser inte likadana ut (ibid.) och därför är det inte säkert att samma  

metoder hjälper för flickor som för pojkar. Här finns ett vitt fält inom ART och möjligheten 

att utforma metoden mer anpassad till ett genusperspektiv finns alltså kvar.  

 

5.5. Diskussion kring forskning angående ART 

Vår studie visar på gott resultat av behandlingen vilket stämmer överens med tidigare 

forskning som finns på området. Dock är forskningen som finns inte tillräcklig. Forskningen 

kring ART, speciellt i Norden, är mindre utförlig och djupgående än vad man skulle kunna 

önska. Det har gjorts en del små studier, bland annat i Sverige, men dessa har det varit svårt 

att utläsa något evidensbaserat resultat av. De har till exempel gjorts utan kontrollgrupp i vissa 

fall, i väldigt liten skala med få deltagare och därför kan man inte dra några allmängiltiga 

slutsatser av dessa (Gundersen och Svartdal, 2006). Vilket inte heller går att göra om man ser 

till storleken på vår studie. Norden har stor brist på kvalificerad forskning vilket vi alltså anser 

skulle behövas i en högre grad.  ART används frekvent på institutioner, skolor och HVB-hem. 

Det finns forskning på området i USA och Canada vilka visar på gott utfall av metoden, dock 

skulle det behövas mer forskning i Norden för att utesluta att till exempel kulturella skillnader 

kan ha inverkan på utfallet (Goldstein et al, 1994). Sverige är idag ett mångkulturellt land och 

detta ställer krav på kulturell kompabilitet hos metoden, alltså att ART skall fungera lika bra 

för alla oavsett härkomst.  

 

5.6. Diskussion kring instruktörens roll 

Vår studie påvisar att instruktörernas handling och motivationsförmåga har betydelse för att 

avvikande ungdomar ska förändra sitt beteende. Hur väl man blir behandlad och att man blir 

sedd, uppmärksammad och att någon lyssnar på vad man har att säga har bevisad effekt för 

inlärningen. Instruktören måste tillhandahålla positiv vägledning under hela behandlingstiden 

samt aktivt uppmärksamma klienten på de förändringar som skett (Lardén, 2002). Våra 

reflektioner kring resultatet styrker svaren vi funnit i intervjuerna. Vi anser dock att utan en 

bra, fungerade och strukturerad metod skulle inte heller behandlarens roll vara lika kraftfull. 

Det är ett ömsesidigt förhållande där både kvaliteten på metoden i sig och på instruktörerna är 
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av betydelse. Engagemang och tilltro till metoden som kommer från instruktörerna kan därför 

tänkas ha stor betydelse för deltagarnas framsteg och förtroende till att de kan förändra sitt 

beteende genom ART. Av den orsaken tycker vi det är viktigt att ART fortsätter att vara en 

utbildningsbaserad metod. Att instruktörerna kan förväntas ha en utbildning för att lära ut 

Aggression Replacement Training tror vi ger ART en slags tyngd som spelar roll för 

deltagarnas synsätt på behandlingen (Goldstein m.fl., 2006). 

 

5.7. Varför är ämnet intressant för socialt arbete? 

ART används idag i stor utsträckning i Sverige inom många olika områden. Inom socialt 

arbete är det därför väsentligt att känna till metoden då den används på många arbetsplatser 

för socialt arbete. Metoden finns bland annat på socialtjänst, HVB-hem, inom psykiatrin, 

inom kriminalvård och sluten ungdomsvård, i skolor och i öppenvården (Hammerström, 

2008). En stor del av Sveriges socialarbetare kommer därför komma i kontakt med metoden i 

sitt yrkesliv, särskilt i arbetet med ungdomar där metoden används mest frekvent.   

 

5.8. Styrkor och svagheter i studien 

Vi (författarna) har båda klinisk erfarenhet av ART vilket kan ha varit både till fördel och till 

nackdel för vår studie. Med både klinisk erfarenhet och därefter en noggrann genomgång av 

teorier och litteratur om ämnet fanns en någorlunda stor förkunskap. Enligt Kvale (1997) är en 

bra intervju beroende av sakkunskap hos intervjuaren. Intervjuresultatet beror på intervjuarens 

kunnande, känslighet och empati. Förkunskapen hjälpte oss i utformandet av frågor och även i 

intervjusituationen då vi kunde återkoppla till det ungdomarna sa, och ha ett kvalificerat 

samtal kring ART. Vi kunde därför få uttömmande svar om behandlingsmetoden. Förkunskap 

kan dock enligt Kvale (1997) även låsa en intervjuare då det kan vara svårt att se nya mönster 

och ”ny kunskap”. Vi anser att vår förkunskap blev till en styrka i studien då intervjuerna gav 

oss mycket ny kunskap, och detta mycket tack vare vår förkunskap. Trots att det var svårt att 

intervjua, då vi var mycket ovana i intervjusituationen kunde detta överbryggas av vår 

förkunskap.  

 

Den främsta svagheten i studien de utskrivna intervjutexternas validitet och reliabilitet. Det 

beror först och främst på att vi inte fick banda intervjuerna (se vidare information i Metod.).  
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5.9. Slutsats 

Orsakerna till att människor blir aggressiva är många och det finns ingen gyllene metod som 

fungerar för alla och möter alla individers behov för att förändra ett negativt beteende. En sak 

vet vi säkert och det är att aggressivitet är en av vägarna till ungdomskriminalitet och att det 

alltså är viktigt att både förebygga innan uppkomsten av sociala problem och om de redan 

uppstått rikta in en behandling som tar vid där klienten befinner sig. Som blivande 

socialarbetare är det dock av synnerligen stor vikt att vi möter våra klienter där de befinner sig 

och att vi försöker motivera till att förändra negativa beteenden på bästa sätt.  Aggression 

Replacement Training har i alla de studier som vi tidigare granskat haft ett positivt utfall. På 

ett sätt känns detta föga förvånande då det är en metod med tre olika moment vilket betyder 

att man förmodligen når ut till fler individer eftersom de kan ta till sig den del av programmet 

som fungerar bäst för dem (Goldstein m.fl., 2006). Metoden är basal och grundläggande där 

de sociala färdigheterna kan vara allt ifrån att ge en komplimang till att lyssna. Det innebär 

alltså att någon av de 50 sociala färdigheter som finns i programmet ska kunna passa 

deltagarna (Lardén, 2002). Dels har vi funderat på om det verkligen är tillräckligt stora och 

översiktliga utvärderingar som genomförts och det skulle behövas mer evidensbaserad 

forskning, utvärderingar och utfall på hur ART fungerar i Sverige. Vi sätter dock vår tilltro till 

denna behandling som även om den inte kan hjälpa alla når ut till vissa och hjälper dem 

igenom livet utan att återfalla i kriminalitet eller aggressiva beteenden.  

 

5.10. Reflektion  

Slutligen vill vi delge er vår personliga reflektion kring skapandet av uppsatsen. Det ligger 

nära till hands att beskriva denna process som en slags resa. Allt började med nyfikenhet och 

intresse i metoden ART. Detta utvecklades med frågeställningar och teorier vilket ledde oss 

fram till faktiska upplevelser. Under skrivandets gång har vi själva fått genomleva en 

expedition till några av Aggression Replacement Trainings olika komponenter. Vi har genom 

intervjuer och möten med nya människor fått träna våra sociala färdigheter. Samtalen med 

ungdomarna har innehållit empatiträning och upplysningar om sociala problem som vi har fått 

chansen att dokumentera. Vi har även fått erfara moralträning då vi kommit i kontakt med 

etiska och moraliska dilemman som behövt diskuteras. Allt detta tillsammans har givit oss 

flera olika perspektiv, delar och smakprov på vårt framtida arbete som socionomer. 
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Mittuniversitetet Östersund 2008-04-07 

Institutionen för socialt arbete  

 

Examensarbete om ART 

Hej! 

Detta är en inbjudan till att delta i en studie om Aggression Replacement Training (ART). Vi är 

två socionomstudenter som ska skriva vår examensgrundande C-uppsats i ämnet och skulle 

vilja att just du deltar. Tanken är att vi ska genomföra en utvärdering av ART genom att 

intervjua killar som kommit i kontakt med programmet under tiden de suttit på institution.  

Studien sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som en akademisk 

uppsats vid Mittuniversitetet, Östersund. 

 

Nu söker vi alltså pojkar som kan tänka sig att ställa upp på dessa intervjuer. Intervjun 

kommer att ta ungefär en halvtimme per person och du som deltar kommer att vara 

anonym. Några av frågorna kommer att handla om dig och din bakgrund men främst om 

dina tankar kring ART-programmet. För att kunna delta i studien krävs att du tagit del av 

ART-programmet på institution under en period som minst omfattar fyra månader. Vår 

önskan är att intervjua fyra personer och om det är fler än fyra som vill delta i studien 

kommer vi att lotta om vilka som får möjlighet att delta.  

 

Deltagandet sker frivilligt och du som deltar garanteras anonymitet eftersom vi kommer att 

använda oss av påhittade namn. Materialet kommer att förvaras inlåst under tiden för c-

uppsatsen och när arbetet är klart kommer band och dylikt att raderas. Du har möjlighet att 

avbryta intervjun när du vill och du får välja att inte svara på frågor om du inte vill det. 

Materialet kommer endast hanteras av oss som skriver uppsatsen och möjligtvis av vår 

handledare. Vi kommer inte titta i dina journaler eller annat skrivet material angående dig.  

 

Om du har ytterligare frågor kan du ta kontakt med X (kontaktperson på institutionens 

namn). 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Elsa Brobacke och Sara Fröberg 

Socionomstuderande, Mittuniversitetet Östersund 
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Mittuniversitetet Östersund     2008-04-07 
Institutionen för socialt arbete  

 

 

Detta är en inbjudan till att delta i en studie om Aggression Replacement Training (ART). Vi är 

två socionomstudenter som ska skriva vår examensgrundande C-uppsats i ämnet och skulle 

vilja att just du deltar. Tanken är att vi ska genomföra en utvärdering av ART genom att 

intervjua pojkar som kommit i kontakt med programmet under tiden de suttit på institution.  

Studien sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som en akademisk 

uppsats vid Mittuniversitetet, Östersund. 

  

 

Svarstalong: 

 

 Ja, jag vill delta i studien  

 

 

                 Jag godkänner att intervjun spelas in via bandspelare 

 

 

Jag har läst igenom informationsbrevet och godkänner villkoren. 

 

Underskrift: Datum: 

 

Namnförtydligande: 

 

Institution:                                   
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Mittuniversitetet Östersund     2008-04-07 
Institutionen för socialt arbete  

 

Examensarbete om ART 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som ska skriva vår examensgrundande C-uppsats i ämnet 

Aggression Replacement Training. Tanken är att vi ska genomföra en utvärdering av ART 

genom att intervjua pojkar som kommit i kontakt med programmet under tiden de suttit på 

institution. Studien sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som en 

akademisk uppsats vid Mittuniversitetet, Östersund. Vi kommer att kontakta ytterligare en 

institution i samma ärende för att få möjlighet att jämföra svar samt eventuella skillnader. 

 

Nu söker vi alltså pojkar som kan tänka sig att ställa upp på dessa intervjuer. Intervjun 

kommer att ta ungefär en halvtimme per person och pojkarna som deltar kommer givetvis 

att vara anonyma. Några av frågorna kommer att handla om pojken och hans bakgrund men 

främst om hans tankar kring ART-programmet. För att kunna delta i studien krävs att pojken 

tagit del av ART-programmet på institution under en period som minst omfattar fyra 

månader. Vår önskan är att intervjua fyra personer och om det är fler än fyra som vill delta i 

studien kommer vi att lotta om vilka som får möjlighet att delta.  

 

Deltagandet sker frivilligt och pojkarna som deltar garanteras anonymitet eftersom vi 

kommer att använda oss av påhittade namn. Materialet kommer att förvaras inlåst under 

tiden för c-uppsatsen och när arbetet är klart kommer band och dylikt att raderas. Pojkarna 

ska informeras om att de har möjlighet att avbryta intervjun när de vill. Pojkarna får också 

får välja att inte svara på frågor om de inte vill det. Efter intervjun bör personal på 

institutionen finnas tillgänglig för eventuellt samtal och stöd till pojkarna som deltagit.  

 

Materialet kommer endast hanteras av oss som skriver uppsatsen och möjligtvis av vår 

handledare. Vi kommer inte titta i journaler eller annat skrivet material angående pojkarna.  

 

Om du har ytterligare frågor kan du ta kontakt med oss genom mail. 

Safr0500@student.miun.se 

Elbr0500@student.miun.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Elsa Brobacke och Sara Fröberg 

Socionomstuderande, Mittuniversitetet Östersund 
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Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Hur länge har du varit här? 
 

3. Hur länge har du varit delaktig i ett ART-program? 
 

4. Vad har gjort att du har hamnat här? (möjligtvis även fråga om LVU/LSU) 
 

5. Vad tycker du om ART? 
 

6. Vad tycker du är bra med ART? 
 

7. Vad tycker du är dåligt med ART? 
 

8. Finns det någon del av ART som haft stor betydelse för dig? 
 

9. Tror du att du kommer att ha nytta av ART i framtiden? 
 

10. Har aggressioner tidigare varit ett problem för dig? Har det varit något som påverkat dig och 
ditt liv positivt eller negativt och i så fall på vilket sätt? 

 

11. Har du eller närstående varit utsatt för våld i det egna hemmet? 
 

12. Har du utsatt någon för våld? 
 

13. Vad tycker du om din ART - instruktör/er? 
 

14. Vilka egenskaper ska en bra ART - instruktör ha? 
 

15. Har du något förslag om vad som skulle kunna göra ART bättre? 
 

16. Skulle du rekommendera ART till andra? 
 


