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arbetsmetoder med vad som enligt forskning kan klassas som effektiv 

institutionsbehandling av ungdomar. Rapporten baserades på kollektivets 

verksamhetsbeskrivning och kompletterades med datorstödda intervjuer med 

kollektivets personal. Resultatet visar att Älgeredskollektivet har valt sina 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Inom svensk lagstiftning finns en grundläggande princip att barn och ungdomar skall ha rätt 

att växa upp under trygga och utvecklande förhållanden. Dock kan inte alla föräldrar erbjuda 

detta och då ligger det på statens, landstingens och kommunernas ansvar att sörja för dessa 

barn och ungdomar som riskerar att utvecklas i ogynnsam rikting (Statens Institutionsstyrelse 

[SiS], 2003). 

Statens institutionsstyrelse (SiS) tog 1994 över ansvaret för de särskilda ungdomshemmen 

och LVM-hemmen i Sverige istället för kommuner och landsting (Öberg, Carpelan & 

Hermodsson, 1997).  När SiS bildades avsattes särskilda medel för forskning, utveckling och 

utbildning samt att en FoU-enhet tillsattes. Idag ansvarar SiS för mellan 30-40 särskilda 

behandlingshem och drygt 700 platser där merparten avser långsiktiga placeringar medan ca 

en tredjedel av platserna avser akuta placeringar samt utredningsplaceringar. Majoriteten av 

platserna är låsbara och ungdomarna är i regel placerade med tvång (Carpelan & Hermodsson, 

2004). Varje år skrivs mer än 1000 ungdomar in på särskilda behandlingshem i Sverige 

(Öberg, Carpelan & Hermodsson, 1997). I november 2008 fanns 359 HVB-hem för 

ensamplacerade barn och unga med olika inriktningar. Av dessa var 336 enskilda 

tillståndspliktiga verksamheter, 23 offentliga verksamheter och 43 offentliga HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn (SOU, 2009). 

Målet med starten av SiS och övertagandet av ansvaret för de särskilda 

behandlingshemmen samt LVM-hemmen från kommuner och landsting var att garantera 

tillgången på platser, höja kvalitén på vården för ungdomar samt utforma vården så att den 

passade ungdomarnas behandlingsbehov bättre. Förutom detta framhävdes målet kring 

resultatuppföljning och utvärdering. Det ansågs vara av vikt att beskriva målgruppen och 

kvalitetssäkra verksamheterna för att således följa upp hur klienterna utvecklades samt ifall 

behandlingen visade något resultat. (Carpelan & Hermodsson, 2004).  

Generellt har antalet stora traditionella träningsinstitutioner med huvudsakligen 

skiftarbetande personal minskat under senare år för att ge plats åt mindre 

institutioner/grupphem med mer familjeliknande atmosfär och utbildad personal som lever 

tillsammans med ungdomarna. Dessa enheter har mellan 7-12 barn och/eller unga och kan ses 

som en stor fosterfamilj eller en liten boendeenhet. Sådana grupphem har samma fördelar och 

nackdelar som både fosterhem och mer regelrätta institutioner vilket placerar dem i en 
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mellanställning mellan fosterhem och institution. Dessa institutioner kännetecknas av att de 

har begränsad fokusering på medicinska modeller, måttlig vistelsetid (upp till två år), 

använder sig av miljöterapi, har få medicinskt utbildade bland personalen jämfört med 

psykriatiska enheter, bruk av multidiciplinära teambaserade behandlingsformer och att man 

inte behandlar psykotiska eller utpräglat självmordsbenägna ungdomar (Andreassen, 2003). 

1.1.1. Ungdomar med allvarliga beteendeproblem 

Det finns en osäkerhet i hur allvarliga beteendeproblem hos ungdomar skall definieras, 

speciellt då ungdomars problem präglas av en stor komplexitet. Enligt diagnossystemet ICD-

10 kännetecknas beteendestörningar av ett långvarigt antisocialt, aggressivt eller utmanande 

beteende med tydliga brott mot lagar eller sociala förväntningar eller normer i förhållande till 

åldern samt att detta beteendemönster fortlöper under minst sex månader. Exempel på dessa 

beteenden är en utpräglad benägenhet till våld och förtryck, grymhet mot människor och djur, 

skolk, rymning, våldsamma raseriutbrott samt olydnad. Vart och ett av dessa kriterier är 

tillräckliga för att ställa en diagnos om de är framträdande men inte vid enstaka antisociala 

handlingar. Ett annat diagnossystem som används är CBCL (Aschenbacks Child Behavior 

Check List) vilket ger en översikt om den unges symtom främst utifrån föräldrarnas och 

lärarnas synvinkel men eventuellt även utifrån den unges synvinkel. CBCL-profilen delar in 

symptomen i åtta områden: inåtvändhet, somatiska lidanden, ångest/depression, sociala 

problem, regelstridigt beteende, aggression samt internaliseringsproblem kontra 

externaliseringsproblem (Andreassen, 2003).   

En modell har utvecklats av Lyman och Campbell (1996) utifrån de viktigaste 

riskfaktorerna som skapar beteendemässiga och emotionella problem samt de 

beteendestörningar beskrivna i ICD-10, CBCL och DSM-IV.  Modellen klassificerar 

beteendeproblemen i två kategorier, internaliseringsproblem vilka är orienterade mot den 

unge och täcker affektiva sjukdomar så som ångest och depression samt 

externaliseringsproblem vilket innefattar aggression, hyperaktivt beteende och antisocialt 

beteende (Andreassen, 2003).   

1.1.2. Älgeredskollektivet 

Älgeredskollektivet, placerat i byn Älgered i Hälsingland, är ett HVB-hem (hem för vård och 

boende) som bildades med stöd av Hasselakollektivet 1976. Samarbetet med 

Hasselakollektivet var länge intensivt och Älgeredskollektivet praktiskt taget kopierade deras 

arbetsmetoder med medlevarskap, pedagogik och ledarutbildningar, vilka fortfarande är 
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viktiga grundstenar i verksamheten. Kollektivet fungerar som ett mellanting mellan 

fosterfamilj och institution (Fjällborg, 2009).  

Målgruppen var tidigare främst narkomaner mellan 16-20 år från Stockholm och många 

kom från Mariapol kliniken som kollektivet hade ett nära samarbete med. Efter önskemål från 

Stockholms kommun, som då var den största uppdragsgivaren, beslöt man att 1986 börja 

arbeta med högstadieungdomar och därför startades ett samarbete med en högstadieskola.  

Idag är målgruppen både tjejer och killar i högstadieåldern. Älgeredskollektivets tillstånd 

medger åldrarna 13-20 år men de tar endast i undantagsfall in elever som vid intagningen är 

äldre än 15,5 år gamla (ibid.).  

Älgeredskollektivet har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med 

missbruksproblematik och de problem som följer på detta då de mellan åren 1976 till 1986 

arbetade renodlat med missbruk för att sedan övergå till en mer blandad problematik som 

följde med bytet av målgrupp. Det har visat sig genom arbetet med föräldrarna att även de 

ofta har missbruksproblematik. Förutom själva medlevarskapet är de flesta av de tekniker som 

kollektivet arbetar med väldokumenterade som effektiva metoder för att behandla 

missbruksproblematik. Detta är även tekniker som majoriteten av personalgruppen behärskar. 

Alla nyanställda får en grundläggande utbildning i drogkunskap och urinprovtagning. På 

kollektivet gäller nolltolerans gentemot alkohol och narkotika för både ungdomar och vuxna 

medan nolltolerans gentemot tobak endast gäller ungdomarna (ibid.).  

Kollektivet har ett nära samarbete med psykiatrin men erbjuder inte individualterapi då de 

anser att det skall utföras av legitimerade terapeuter som inte bor tillsammans med 

ungdomarna. Ungdomar och personal erbjuds även akupunktur samt massage en gång i 

veckan av legitimerade utövare (ibid.).     

Alla eleverna är i behov av långtidsplacering enligt SoL eller LVU och problematiken 

varierar mellan aggressivitet, utåtagerande beteende, självdestruktivt beteende, psykosociala 

problem, skolproblem eller destruktiva livsmönster. Detta kan innebära ungdomar som begår 

brott, missbrukar eller befinner sig i riskzonen. Dock åtar sig inte Älgeredskollektivet att 

arbeta med ungdomar som är psykotiska, har annan kraftig psykiatrisk problematik eller som 

är i behov av regelbunden medicinering med psykofarmaka (ibid.). 

1.3. Syfte 

Syftet med rapporten är att göra en explorativ fallstudie av beskrivningen av 

Älgeredskollektivets arbetsmetoder utifrån deras verksamhetsbeskrivning och intervjuer med 

personalen samt vidare en jämförande analys gentemot forskning kring hur effektiv 
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behandling av ungdomar med allvarliga beteendeproblem skall bedrivas. Syftet innehåller 

följande frågeställningar;  

- Vilka arbetsmetoder arbetar Älgeredskollektivet utifrån? 

- Vilken grund har de arbetsmetoderna i aktuell forskning? 

- Skulle Älgeredskollektivet kunna anses vara en institution som bedriver 

evidensbaserad behandling av både pojkar och flickor med allvarliga 

beteendeproblem?   

- Vilken påverkan kan medlevarskapet ha på Älgeredskollektivets effektivitet som 

institution för behandling av ungdomar med allvarliga beteendeproblem? 

2. Material och Metod 

Denna rapport är en kvalitativ fallstudie av Älgeredskollektivets arbetsmetoder utifrån 

intervjuer med anställda på kollektivet samt deras verksamhetsbeskrivning. Detta har sedan 

analyserats utifrån aktuell forskning om effektiv institutionsvård av ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem.  

2.1. Urval 

De behandlare på Älgeredskollektivet som tillfrågades valdes genom ett strategiskt urval i 

form av snöbollseffekten för att få största möjliga kvalité på svaren. Denna urvalsmetod är att 

föredra där populationen är kraftigt begränsad, då svaren kräver höga kunskaper hos 

respondenterna, samt vid slutna miljöer (Halvorsen, 1992). Populationen på 

Älgeredskollektivet är liten, endast tio anställda samt tre praktikanter, och personaltätheten 

varierar beroende på antalet placerade ungdomar. Detta plus att kollektivet ligger geografiskt 

svårtillgängligt ligger till grund för valet av urvalsmetod. Urvalet gjordes i och med det i 

samarbete med kollektivet som har bra insikt i personalgruppen. Intervjumanualen 

vidarebefordrades via mail till en av de anställda som i sin tur vidarebefordrade intervjun till 

de i personalgruppen som ansågs kvalificerade till att fungera som respondenter. För den 

första delen av intervjun krävs att respondenterna har höga kunskaper om kollektivets 

arbetsmetoder vilket låg till grund för både valet av urvalsmetod samt i urvalet av vilka två 

respondenter som var mest lämpade för denna uppgift. Denna del av intervjun ansågs inte 

kräva fler än två respondenter då frågorna är inriktade på fakta, vilket gör att svaren inte 

skiljer sig i särskilt hög grad. Således bör två respondenter kunna ses som ett representativt 

urval för populationen. Dessa två respondenter svarade även på del två av intervjun. För del 

två av intervjun ansågs att svaren kunde skilja sig i högre grad och därför valdes ytterligare 
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åtta personer till att endast svara på del två av intervjun. Sammanlagt svarade 10 personer på 

denna del. Urvalsmetoden kan dock innebära problem i och med att den person som valts att 

vidarebefordra intervjumanualen kan göra ett medvetet val om vilka personer som borde vara 

delaktiga i intervjun så att svaren på frågorna kan gynna kollektivets anseende.   

2.2. Intervjumanual 

Utifrån Älgereds verksamhetsbeskrivning samt den aktuella forskningen angående effektiv 

institutionsbehandling av ungdomar utformades en intervjumanual (se bilaga 1) bestående av 

två delar med sammanlagt 18 frågor. De första 13 frågorna avsåg att klargöra hur kollektivet 

arbetar mer specifikt med den valda teoretiska inriktningen samt med modeller för behandling 

av ungdomar med allvarliga beteendeproblem. Den andra delen av intervjumanualen avsåg att 

studera personalens syn på sina arbetsmetoder, främst då medlevarskapets fördelar och 

nackdelar men även kring de andra modellerna. Frågor ställdes även kring personalgruppens 

sammanhållning samt professionellt förhållningssätt. Intervjumanualen anpassades för att 

göras i skriftlig form som en datorstödd intervju, då detta underlättar för respondenterna att 

finna tid till att svara på intervjumanualen, och återgavs till författaren genom mail eller brev. 

Att utforma intervjumanualen efter att verksamhetsbeskrivningen redan studerats har 

däremot skapat problem eftersom det då är lätt att missa viktiga frågor om deras 

arbetsmetoder eftersom dessa besvarats redan i verksamhetsbeskrivningen. Det blir alltså 

svårare att formulera frågor om hur de faktiskt arbetar då det redan bildats en uppfattning 

genom verksamhetsbeskrivningen som kan vara mer eller mindre felaktig. Att 

intervjumanualen utformades till att fungera som datorstödd intervju leder till problem då det 

blir svårt att ställa följdfrågor och nyanser i respondenternas svar som kan utläsas av tonlägen, 

kroppsspråk samt pauser försvinner.   

2.3. Analysmetod  

I arbetet med verksamhetsbeskrivningen användes kvalitativ meningskoncentrering för att 

sammanfatta den omfattande informationen och resultaten har redovisat genom referenser till 

verksamhetsbeskrivningen. Intervjusvaren analyserades även de utifrån meningskoncentrering 

och intervjupersonernas svar återges i rapporten genom citering.   

2.4. Forskningsetiska överväganden 

Studien är motiverad främst genom att den ger en insyn i en institution där ungdomar vistas 

en längre tid för att få hjälp med sina problem. Studien är även relevant för 
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Älgeredskollektivet då de får en uppfattning om hur deras arbetsmetoder svarar gentemot 

forskning kring institutionsbehandling av ungdomar. Under processen har kollektivet hållits 

informerade främst genom mailkorrenspondens angående syftet med rapporten och intervjun. 

Denna information har sedan vidarebefordrats till respondenterna via en person i personalen. 

Deltagande i intervjun var frivilligt och respondenterna ombads uppge namn endast för 

särskiljandet av intervjuerna. Dessa uppgifter skulle hanteras konfidentiellt samt inte uppges i 

rapporten. I intervjumanualen förekommer inga känsliga uppgifter och populationen tillhör 

ingen speciellt utsatt grupp och således bör uppsatsen utifrån ett forskningsetiskt perspektiv 

inte innebära några risker.         

2.5. Datakvalitet 

Intervjumanualen fungerade väl för respondenterna då ett lågt bortfall kunde uppvisas, 

förutom i fråga 17, angående respondenternas syn på fördelar samt nackdelar kring 

kollektivets arbetsmetoder, där 40 procent av de tillfrågade missuppfattat eller inte förstått 

frågan. Detta hade kunnat undvikas genom att precisera vilka arbetsmetoder som 

efterfrågades. Strävan efter att förankra intervjumanualen i aktuell forskning om effektiv 

institutionsbehandling av ungdomar med allvarliga beteendeproblem och utifrån den matrisen 

utforma intervjun utifrån vad som ansågs saknas i verksamhetsbeskrivningen bör ha stärkt 

validiteten.    

3. Tidigare forskning  

3.1. Effektiv behandling av ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem  

3.1.1. Riskfaktorer  

På institutioner har man kartlagt fem problemprofiler hos ungdomar varav de tre 

huvudproblemen är kriminalitet, missbruk samt psykiska problem med hög grad av 

samproblematik. Forskning har visat att ungdomarna med de allvarligaste beteendeproblemen 

har uppvisat problembeteende i tidig ålder samt att de har försvagade eller helt saknar 

färdigheter på en rad olika områden. Dessa ungdomar uppvisar även de personlighetsdrag som 

förknippas med behandlingsavbrott eller sämre resultat av behandling.  Det finns dock även 

ungdomar som senare uppvisar problembeteende vilka också har allvarliga beteendeproblem 

trots att de inte uppvisat problembeteende tidigare. Det har visat sig att riskfaktorerna för att 



7 

 

utveckla beteendeproblem samt att funktionsskillnaderna på olika områden skiljer sig mellan 

ungdomar med tidigt respektive sent uppvisat problembeteende. Därför kan även de 

förhållanden som är viktiga att betona i behandlingen skilja sig mellan de två grupperna av 

ungdomar. En del i det som förutsätter effekten av institutionsbehandling är riskfaktorer för 

allvarliga beteendeproblem samt dålig långtidsprognos (Andreassen, 2003). De ungdomar 

som har fler riskfaktorer tillgodogör sig behandlingsinsatser på ett sämre sätt än de med 

mindre riskfaktorer (Collins m.fl. 2001).  

Riskfaktorerna varierar inte bara mellan grupperna för tidig respektive sen debut i 

problembeteende utan även inom grupperna (Andreassen, 2003). Till de viktigaste 

riskfaktorerna hos ungdomarna räknas historia av problembeteende från tidig ålder, missbruk, 

antisociala attityder och värderingar samt bristfälliga färdigheter gällande problemlösning. 

Andra viktiga riskfaktorer ligger hos föräldrarna så som bristande föräldratillsyn, bristande 

föräldrafärdigheter, konflikter, kriminalitet och psykosocial problematik. Bristande 

föräldrafärdigheter påverkas bland annat av stressbelastningen på familjen så som sjukdom, 

missbruk, dålig ekonomi, psykiska problem eller samlevnadsproblem som försvagar 

uppfostringsförmågan. Bristande föräldrafärdigheter anses ligga till grund för en avvikande 

utveckling hos ungdomar som senare leder till nya riskfaktorer för upprätthållandet av 

beteendeproblemen, så som association och kontakt med antisociala kamrater samt svaga 

skolprestationer och litet deltagande i skolan (SiS, 2009). 

Omfattande forskning har visat att de ungdomar som blir föremål för institutionsvård har 

problem på inte bara det område som leder till institutionsplaceringen, exempelvis ett 

omfattande missbruk, utan även på fler livsområden så som skola, familj, brottslighet och 

vänskapskrets. För att behandlingen då skall ge effekt behöver man rikta insatser även på de 

övriga problemområdena (Hilton m. fl. 2003; Mulford & Redding 2008). 

Populationen som är institutionsplacerade har visat sig vara den grupp som är sämst 

anpassade för institutionsbehandling då de är de ungdomar med mest allvarliga problemen 

och således sämst anpassar sig till behandling. Dock finns det flera exempel på institutioner 

som lyckas väl även med de ungdomar som har allvarliga beteendeproblem (Andreassen, 

2003). Bland annat fann Lipsey (1999) inget signifikant samband mellan effekten av 

behandling och ungdomarnas egenskaper. Även annan forskning har visat att ungdomarnas 

individuella egenskaper spelar mindre signifikant roll än institutionernas förmåga att erbjuda 

effektiv behandling (Andreassen, 2003).      
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3.1.2. Differentieringsmodeller 

Det finns relativt starka bevis för att allvarliga beteendeproblem har sin grund i ett antal 

orsaker. Att fastställa riskfaktorer är av vikt för att öka förståelsen för uppkomsten av 

allvarliga beteendeproblem samt att de ökar effektiviteten hos behandlingen ifall 

behandlingen utformas efter kunskap kring hur allvarliga beteendeproblem uppkommer. För 

mest effektiv behandling krävs att behandlingen är baserad på tre principer: riskprincipen, 

behovsprincipen samt responsivitetsprincipen. Detta innebär att behandlingen måste 

individanpassas så att den överrensstämmer med den risk den unge löper, den unges behov 

samt den unges personliga egenskaper. Ifall den unge löper större risker finns det stöd i 

forskningen att den på ett bättre sätt kan tillgodogöra sig mer intensiva insatser. Behandlingen 

behöver individanpassas så att den riktas mot de individuella behoven, inte bara kring 

kriminalitet eller narkotika, utan även kring andra livsområden så som familj, skola, kontakt 

med prosociala kamrater, fritid och så vidare. Slutligen behöver behandlingen individanpassas 

så att den passar den unges personliga inlärningsstil samt i vilken grad den unge är mottaglig 

för olika behandlingsmetoder. Dessa tre principer bestämmer vilken behandling som passar 

för vem och styr således även effekterna av behandlingen samt att det visat sig att behandling 

inriktad på dessa principer är överordnad miljöns betydelse (Andreassen, 2003).        

3.1.3. Behandlingsinriktning 

Den teoretiska behandlingsinriktningen som väljs på institutionen ligger till grund för vilka 

metoder som institutionen använder för att behandla de allvarliga beteendeproblemen hos 

ungdomarna. Höjda krav på metodologisk kvalité generellt försämrar behandlingsresultaten 

utom i de fall där en kognitiv komponent finns med i behandlingen (Andreassen, 2003). Den 

behandlingsinriktning som visat sig vara mest effektiv är program som innehåller en kognitiv 

komponent kombinerat med ett beteendeteoretiskt angreppssätt. Program som grundas i 

kognitiv beteendeterapi uppvisar dock inte tillräckligt positiva resultat utan hänsyn till andra 

variabler (Landenberger & Lipsey 2005). De behandlingstekniker som uppvisat sämst resultat 

är ostrukturerade och psykodynamiska inriktningar, vilka saknar direkta träningstekniker, 

samt att användandet av institutionsorienterade, relationsberoende eller straff är ineffektivt 

eller negativt (Hilton m.fl. 2003).  

Även om den teoretiska behandlingsinriktningen förklarar en del varierar resultaten även 

inom de mer specifika metoder som används (Andreassen, 2003). Ingen specifik metod, 
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speciellt inte inom KBT
1
, har visat sig ge optimal effekt. Däremot har KBT, som tränar 

ilskekontroll och problemlösning, visat bättre effekt än beteendemodifikation (Landenberger 

& Lipsey 2005). Multimodala angreppssätt, användandet av en mängd metoder som täcker 

flera områden, utifrån ett beteendeterapeutiskt angreppssätt tillsammans med kognitiva 

komponenter har visat sig vara mest effektivt ur behandlingssynpunkt. Multimodala 

angreppssätt gör att skillnader mellan ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandlingen 

utjämnas (Andreassen, 2003).  

De behandlingsmetoder som uppvisat de bästa resultaten för ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem lägger vikt vid både förändring av beteendet och sättet att tänka samt att de 

fokuserar på att träna upp ungdomarnas färdigheter på flera områden, så som 

aggressionskontroll, sociala färdigheter och moralisk träning (Andreassen, 2003; Gibbs m.fl. 

1996). Resultatet blir bäst om behandlingen koncentreras mot faktorer som bidrar till att 

utveckla och upprätthålla beteendeförändringar genom användandet av aktiva och deltagande 

problemlösningsmetoder.  Färdighetsträning är dock mer effektivt för ungdomar som tidigt 

uppvisar problembeteende medan det för de ungdomar som debuterar senare inte är av lika 

stor vikt. För gruppen med sent uppvisade beteendeproblem har möjligheten att i en trygg och 

stödjande miljö få reflektera över det förflutna visat sig ge resultat som varar över tid 

(Andreassen, 2003). 

3.1.4. Behandlingsintegritet 

En annan viktig faktor för lyckade behandlingsresultat är behandlingsintegritet. Förutom 

betydelsen av att man använder sig av metoder som har visat sig effektiva är det även viktigt 

att dessa används på ett korrekt sätt (Andreassen, 2003; Gibbs m.fl. 1996). För att 

behandlingsintegriteten skall säkras krävs att programmet bygger på en teoretisk 

behandlingsinriktning (Andreassen, 2003). Vidare är det av vikt att planera 

behandlingsförloppet, vilka metoder som skall användas, att personalgruppen är utbildad i 

teknikerna samt att teknikerna används korrekt. Detta gäller specifikt för kognitiva 

komponenter i behandlingen (Andreassen, 2003; Gibbs m.fl. 1996). Att institutionen 

utvärderar beteendeförändringarna samt dokumenterar är har även det betydelse, då det gör att 

institutionen sedan kan ändra behandlingsinnehållet utefter vad som är mest effektivt 

(Landenberger & Lipsey 2005). 

                                                 
1
 Kognitiv beteendeterapi 
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3.1.5. Öppna institutioner 

Öppna institutioner omfattar både kollektiv, som bygger på att personalen lever med de 

intagna, och institutioner med skiftarbetande personal. Kollektiv bygger på att personalen 

lever med de unga därför att man tror att den täta kontakten mellan ungdomarna och 

personalen bidrar till att förändra ungdomarnas identitet och att det ökar förstärkningsvärdet 

av beteendebelöningar, som exempelvis beröm och kritik (Andreassen, 2003). Öppna 

institutioner eller familjeliknande institutioner har visat sig ge positiva effekter efter avslutad 

behandling så som: att ungdomarna klarar sig signifikant bättre i skolan, hade en starkare 

känsla av personlig kontroll, kände sig mindre isolerade från kamrater och familj samt hade 

ett bättre förhållande till vuxna (Friman m.fl., 1996). Det har dock visat sig att ungdomar 

förbättrats under behandling med familjeliknande program men vid kritiska variabler, så som 

arresteringar, så varar inte förändringarna över tid (Friman, 1996). Den största nackdelen med 

familjeliknande program samt öppna institutioner är att många ungdomar, främst de med de 

mest allvarliga beteendeproblemen, inte fullföljer behandlingen (Andreassen, 2003).  

3.1.6. Behandlingstidens längd 

En annan viktigt del i behandlingen av ungdomar med allvarlig social problematik är 

behandlingstidens längd, men det är dock svårt att fastslå en generellt optimal behandlingstid 

då olika metoder kräver varierande behandlingstid och således måste behandlingstiden 

fastställas utefter insatstyp. Behandlingstiden kan variera mycket från några veckor till flera 

år. Undersökningar har bedömt att systematiska insatser baserad på kognitiv beteendeterapi 

har en planerad behandlingstid på tre-fyra månader andra insatsformer, exempelvis 

behandlingskollektiv, antas behöva en behandlingstid på 1-2 år, i vissa fall ännu längre. Även 

faktorer som ungdomarnas individuella egenskaper, riskerna med försvårad återkomst till 

samhället, personalens kompetens och sätt att fungera, hur väl institutionen fungerar samt 

smittorisken måste vägas in (Andreassen, 2003; Winokur m.fl. 2008). Under vistelsen skall 

antisocialt och våldsamt beteende minska till acceptabel nivå samt att ungdomarna skall lära 

sig de färdigheter de behöver för ett liv utanför institutionen. Det som kan sägas är att 

behandlingstiden måste vara så pass lång att de nödvändiga behandlingsmålen uppnås så till 

den grad att ungdomen kan tillgodogöra sig insatser i öppenvård efter avslutad 

institutionsbehandling. Behandlingsavbrott, där ungdomarna skrivs ut innan avslutad 

behandling på grund av exempelvis våldsamt beteende eller rymning, bör försöka förhindras 

av institutionen för att motverka negativa behandlingsresultat (Andreassen, 2003). 
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3.1.7. Negativ ungdomskultur 

Vid institutionsbehandling där man samlar ungdomar med allvarliga beteendeproblem finns 

risken att en negativ ungdomskultur utvecklas med följden att behandlingsresultatet 

försämras. Denna smittoeffekt kan kontrolleras med hjälp av åtgärder från personalgruppen, 

bland annat genom att lägga stor vikt vid arbete med grupprocesser samt att tillåta 

ungdomarna en viss självbestämmanderätt och autonomi. En bra balans mellan autonomi och 

kontroll, i kombination med en strukturerad personalgrupp som arbetar överrensstämt med 

behandlingsorientering, metoder och tillämpning av dessa, en låg grad konflikter samt att 

ungdomskulturen präglas av samarbete och prosocialt beteende påverkar ungdomskulturen. 

Även graden av isolering påverkar smittoeffekten. Institutioner med en behandlingsmiljö som 

är så lik den naturliga miljön som möjligt och i de fall där det är möjligt även är integrerad i 

den naturliga miljön har visat att det är lättare att överföra och upprätthålla 

beteendeförändringar. Att ungdomarna får möjlighet att utöva konventionella sociala roller 

och ta ansvar för det egna beteendet har visat sig effektivt. Den negativa effekten av 

antisociala kontakter kan även neutraliseras genom kontakten med jämnåriga utan social 

problematik (Andreassen, 2003).      

3.1.8. Familjebehandling 

Familjen är en mycket viktig faktor i behandling av ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem då familjens engagemang påverkar resultatet både under och efter avslutad 

vistelse. För att behandlingen skall vara effektiv krävs att behandlingsmodellen fokuserar 

även på ungdomarnas närmiljö, skolan och familjen samt att dessa blir involverade i 

behandlingen (Hilton m.fl. 2003). Institutionstiden bör inte bara användas till att förändra 

beteendet utan även till arbete i den miljö ungdomarna senare skall återvända till (Andreassen, 

2003). Familjebehandling leder till en rad positiva effekter så som förbättrad 

familjekompetens, förbättrad omsorg mellan familjemedlemmarna, en förbättrad 

kommunikation samt att familjerna blir bättre på att lösa problem och bemästra konflikter 

(Mulford & Redding 2008; Smith & Stern, 1997). För att uppnå dessa effekter bör arbetet 

inriktas mot att förbättra samarbetsmönster, bemästringsfärdigheter, gränssättning, 

konsekventa följder av negativt beteende och mot att förbättra interaktionen mellan 

föräldrarna och ungdomarna (Smith & Stern, 1997). Det är av vikt även vid dåliga 

familjeförhållanden att ungdomarna bevarar familjebanden då detta har visat sig öka de 

positiva effekterna av behandlingen om ungdomarna får möjligheten att utforska den egna 
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historien. Detta gav ungdomarna en positiv identitet och skapade en bättre grund att stå på 

efter utskrivningen. Dock är det vanligt att ungdomarna utvecklas mer än resten av familjen 

vilket leder till negativa effekter när ungdomarna sedan lämnar institutionen. Därför bör 

arbetet riktas även mot att lära ungdomarna strategier för att bemästra de situationer som 

tidigare bidragit till deras svårigheter (Andreassen, 2003).   

3.1.9. Vikten av skolgång 

Skolan är ytterligare en faktor som påverkar behandlingsresultatet. Institutioner som lägger 

vikt vid ungdomarnas utbildning uppvisar klart bättre resultat oavsett allvarsgraden på 

ungdomarnas beteendeproblem (Andreassen, 2003). Detta är även ett livsområde som 

ungdomarna själva anser vara aktuellt att arbeta med (Hermodsson, 2000). En 

institutionsplacering ger möjligheten att skapa en stabil grund vilket ökar möjligheterna för en 

regelbunden skolgång. Forskningen har visat att ju större förbättringar som åstadkommits i 

ungdomarnas beteende under placeringen samt ju mer man lyckats intressera ungdomarna för 

deras skolgång desto mer prosocialt beteende uppvisade de efter utskrivning (Andreassen, 

2003).    

3.1.10. Eftervård 

Eftervård är en faktor som visat sig ha betydelse för resultatet och en bra uppföljning hjälper 

ungdomarna till anpassning i livet utanför institutionen. Institutionsvistelsen skall endast ses 

som ett första steg i behandlingsprocessen där grunden läggs .  Den mest effektiva eftervården 

riktar sig mot fyra områden: lokalsamhälle, familj, skola samt individ. Eftervården skall vara 

individanpassad och fokuseras på behovsprincipen, det vill säga på de områden som 

identifierats som problematiska under institutionsvistelsen (Cass & Nelsson 1998). I vilken 

utsträckning som eftervård behövs är även det individuellt för ungdomarna samt hur mycket 

arbete som behövs med skola, familj och närmiljö. En behandlingsplan med tillhörande 

eftervård som är anpassad efter den unges behov ger ungdomen de färdigheter denne behöver 

för att fungera i världen utanför institutionen. (Andreassen, 2003). 

3.1.11. Könsskillnader 

De flesta studier som genomförts kring ungdomar med allvarliga beteendeproblem handlar 

om pojkar, dock har flickor uppmärksammats mer och mer under senare år (Andreassen, 

2003). Vidare har könsspecifika program inte utvärderats i samma utsträckning så som icke 

könsspecifika program (Zahn m.fl. 2009). I de studier som gjorts kring ungdomar med 
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allvarliga beteendeproblem har man funnit ytterst får riskfaktorer som skiljer sig åt mellan 

pojkar och flickor. Generellt visar forskningen att flickor upplever mer depressioner samt att 

de i högre grad blir sexuellt utnyttjade. Vidare har de även speciella behov på grund av sådant 

som graviditet, omsorg samt sexuellt utnyttjande. Dock är riskfaktorerna för att utveckla 

antisocialt beteende rent generellt likartade för pojkar och flickor. Studier har även visat att 

effektiv behandling grundar sig på de tre principerna som styr behandling för både pojkar och 

flickor. Detta behöver inte betyda att det inte finns skillnader i vad som är effektiva 

behandlingsinsatser, exempelvis har det visat sig att de tidiga indikationerna på 

beteendeproblem hos pojkar inte är lika för flickor (Andreassen, 2003).  

Forskning har visat att behandling inriktad mot multipla riskfaktorer är effektivt för att 

behandla både pojkar och flickor oavsett om detta görs på icke könsspecifika eller 

könsspecifika institutioner (Zahn m.fl. 2009).  Vid icke könsspecifik behandling ligger en 

minskning av återfall till grund både för målsättningen med behandlingen samt till vad som 

anses vara effektiv behandling. I könsspecifik läggs större vikt vid flickornas delaktighet samt 

livskvalitet, så som vikten av kvinnlig personal, trygg miljö samt relationen mellan flickorna, 

när målen med behandlingen skall bestämmas och i vad som bedömdes som effektiv vård 

(Hubbard & Matthews, 2008). 

Även om forskning har visat att icke könsspecifika behandlingar fungerar lika bra för både 

flickor och pojkar visar de könsspecifika programmen bevis på andra positiva effekter för 

resultatet, exempelvis utbildning, sysselsättning, relationer med familj och vänner samt 

självkänsla. De könsspecifika programmen visar även på andra socialpsykologiska fördelar så 

som förbättrad självmedvetenhet, kroppsuppfattning och social utveckling. Detta kan stärka 

flickor och förbättra deras livskvalitet i stort vilket således visar att könsspecifika program har 

betydande effekter förutom i att minska återfall. Vissa komponenter, såsom att öka 

självkänslan, kan vara viktigare för flickor än för pojkar, på grund utav flickornas sociala 

plats i samhället. Vidare är förmågan att kommunicera och bygga relationer med familjen och 

kamrater något som anses vara särskilt viktigt för flickor, men samma bedömning har inte 

gjorts om effekten av sådana resultat för pojkar. Könsspecifika och icke könsspecifika 

program har visat sig kräva en helt annan tillämpning än generella program eller de som är 

inriktade specifikt mot pojkar. Trots de positiva resultaten för könsspecifika 

behandlingsprogram finns små bevis för programmens effektivitet att minska de totala 

återfallen, det saknas bevis för att de ger långsiktiga effekter på återfallen. Detta tyder på ett 

behov eftervård samt att en kontinuitet skall byggas in i program för både pojkar och flickor. 

(Zahn m.fl. 2009). 
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4. Resultat och analys 

4.1. Kvalitetssäkring 

Enligt verksamhetsbeskrivningen lägger Älgeredskollektivet stor vikt vid kvalitetssäkring och 

de har utarbetat ett kvalitetssäkringssystem. De använder sig av flera instrument för utredning, 

utvärdering, mätning och dokumentation av sina ungdomar, däremot framgår det inte om de 

diagnostiserar sådant som exempelvis psykiska sjukdomar. Främst använder de sig av ett 

ADAD
2
-baserat kvalitets- och utvärderingsprogram, där de använder sig av alla de tre 

ADAD-intervjuerna, inskrivning, utskrivning samt uppföljning. Dessa kompletteras med 

MAPS
3
, ORS/SRS

4
, Y-OQ

5
, BBIC

6
, SAVRY

7
 samt SiL;s kvalitetsindex

8
 för att få ett bättre 

beslutsunderlag samt för att på ett mer vetenskaplig sätt kunna matcha och individanpassa 

behandlingen. ADAD- inskrivning används när ungdomen kommer till kollektivet och skall 

göras inom en vecka men senast inom 14 dagar efter ungdomens ankomst till kollektivet och 

den efterföljande skattningen av den unges hjälpbehov skall göras senast en vecka efter 

genomförd intervju. Får ungdomarna värden över 5 vid skattningen görs kompletterande 

tester, exempelvis AUDIT
9
, DUDIT

10
, SAVRY, URICA

11
 eller PIKT

12
. ADAD- intervjun 

tillsammans med resultaten från de kompletterande testerna ligger sedan till grund för en 

individanpassad behandlingsplanering samt utvärdering av den unge.  Kollektivet har delat 

                                                 
2
 Adolescent Assessment Dialogue, en strukturerad intervjumetod för bedömning av ungdomars problematik. 

Intervjun omfattar förutom bakgrundsuppgifter nio levnadsområden, fysisk hälsa, skola, arbete/sysselsättning, 

fritid/vänner, relation till familjemedlemmar, psykisk hälsa, brottslighet, narkotika- och alkoholvanor (Carpelan 

& Hermodsson, 2004; SOU, 2009). Förutom de direkta frågorna gör den unge samt intervjuaren en bedömning 

av problemens svårighetsgrad och hjälpbehovet inom varje område (Carpelan & Hermodsson, 2004).  ADAD 

syftar även till att vara till hjälp i behandlingsplanering samt att undersöka förändringar i de olika 

problemområdena och svårighetsgraden vid olika tidpunkter (Carpelan m.fl. 1997).  
3
 Monitoring Area and Phase System är en metod för att fastställa förändringsfas, det vill säga individens 

beredskap till att förändra problembeteenden (SOU, 2009). 
4
 Outcome Rating Scale/Session Rating Scale, skalorna är avsedda att mäta patientens upplevelse av relationen 

mellan behandlare och patient under behandlingssamtal (Ahlin, 2009). 
5
 Youth Outcome Questionaire, ungdomsversionen av ORS/SRS (Ahlin, 2009). 

6
 Barnens Behov I Centrum är ett system som gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser 

strukturerat, med barnets behov i centrum (SOU, 2009c). 
7
 Structured Assessment of Violence Risk in Youth är ett beslutsstöd i utredningar gällande risker och behov hos 

ungdomar med känt antisocialt beteende (SOU, 2009d). 
8
 Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex 

9
 Alcohol Use Disorders Identification är ett test som används vid screening för att identifiera personer med 

riskabla alkoholvanor (SOU, 2009b) 
10

 Drug Use Disorders Identification är ett test som används vid screening för narkotika (SOU, 2009a). 
11

 Detta test ska ge den unge möjlighet att reflektera över vikten att förändra kriminaliteten. Resultatet visar var 

eleven befinner sig i förändringsprocessen (SiS, 2009). 
12

 Psykologisk Inventering av kriminella tankemönster vilket ska visa inom vilka områden kring kriminella 

tankar den unge behöver arbeta med (SiS, 2009). 
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upp utbildningen i 7 faser, en fas innan placering, placeringsfasen, fem faser under 

behandlingstiden samt en eftervårdsfas. I slutat av varje fas samt i slutet av eftervårdsfasen 

har de valt att göra en uppföljning med hjälp av ADAD- utskrivning för att undersöka 

utvecklingen inom ADADs livsområden. Utvärdering görs främst för att Älgeredskollektivet 

värdesätter att kvalitetssäkra sin verksamhet och för att ungdomarnas vårdplan och 

genomförandeplan skall vara uppfyllda i alla väsentliga delar (Fjällborg, 2009).  

Det är oklart vilken grundutbildning två av respondenterna har men sju av de anställda är 

utbildade socionomer, behandlingsassistenter och hälsopedagoger. Kollektivet 

kompetensutvecklar också sin personal genom att de deltar i en mängd kurser så som KRIM
13

, 

LIP
14

, KBT, SAVRY och Y-OQ. De är även medlemmar i EUROMET
15

, EBTA
16

, BTF
17

, 

Svenska Behandlingshem samt MINT
18

. Kollektivet har vidare ett nära samarbete med SiS. 

Därigenom får Älgeredskollektivet tillgång till den senaste forskningen. Älgeredskollektivet 

har även skaffat sig kompetens i handledning och utbildning för ett antal metoder samt 

utvärderingsmetoder så som SAVRY, BBIC, ADAD och Y-OQ för att lättare kunna 

upprätthålla sin egen kompetens. Kollektivet har förutom det tre externa handledare, en som 

handleder i metod, fall och personalgrupp, en som handleder kring frågor om familj och 

nätverk samt en som handleder i metod och vetenskapsfrågor inom exempelvis SAVRY och 

Y-OQ. (ibid.).  

Då det är viktigt att de metoder som en institution arbetar med används på rätt sätt, att 

personalen är utbildad, att behandlingsförloppet planeras samt att utvärderingar genomförs så 

torde det verksamhetsbeskrivningen anger om Älgeredskollektivets kvalitetssäkring 

överensstämma med vad som benämns som effektiv behandling av ungdomar.  

4.2. Teoretisk Behandlingsinriktning 

Enligt verksamhetsbeskrivningen använder sig Älgeredskollektivet av en mängd metoder och 

modeller som alla bygger på väldokumenterad empiri och kollektivet introducerar inga 

metoder som inte har starkt vetenskapligt stöd (Fjällborg, 2009). Detta bekräftas även i en av 

intervjuerna: ”Vi har medvetet valt de metoder som har fördelar och evidens.” En annan 

respondent har svarat: ”Jag har aktiv i att välja de metoder där man enligt forskning och vår 

                                                 
13

 Kriminalitet som livsstil 
14

 Lösningsinriktade och lösningsfokuserade metoder  
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erfarenhet får ut mesta möjliga resultat i förhållande till insatsen.” Kollektivet arbetar med 

medlevarskap, en form av miljöterapi, där de främst använder sig av KBT och utifrån detta 

främst med ART
19

, KRIM samt MI
20

. Vidare använder sig kollektivet av flera delar av LIP så 

som lösningsinriktad - och lösningsfokuserad pedagogik/terapi/metod/arbetsätt samt 

RETEAMING
21

. Vid familjearbete används TTM
22

 på systemteoretisk grund samt att 

föräldrarna erbjuds både ART och MI. I ledarskapsutbildningen används metoder som UGL
23

, 

Hasselapedagogik, Äventyrspedagogik samt SDI
24

 (ibid.). I en av intervjuerna så svarar 

respondenten: ”Vi har satsat mycket på behandlingsmetoder och att jobba individuellt med 

ungdomarna, vilket jag tycker är mycket bra men vi kanske inte ska försöka förändra så 

mycket mer nu utan låta arbetsmetoderna få sätta sig i väggarna.”.  

Alla i personalgruppen på Älgeredskollektivet är utbildade i de olika teknikerna (Fjällborg, 

2009) vilket även framgår i intervjuerna. Dock varierar omfattningen av utbildningen vilket 

visas i flera av intervjuerna, främst i frågan om personalgruppen arbetar åt samma håll; ”Nej, 

inte alla men vi försöker att flera är utbildade inom samma metoder. I nuläget är alla 

anställda ADAD och BBIC utb, alla utom en har haft nån form av ART utb, 3 st är MI 

utbildade, 2 är KRIM utb, alla har minst grundutbildning i lösningsinriktad pedagogik, KBT – 

alla och alla utom en har genomfört försvarets UGL kurs varav 2 har gått FUGL och en 

HUGL, det är väl i stort dem metoderna vi använder mest men jag kan ha glömt nåt”. En av 

respondenterna lyfter fram en nackdel med den varierade omfattningen av utbildning i de 

övriga arbetsmetoderna; ”De nackdelar jag kan se är att alla inte är färdigutbildade i allt – 

då skulle det vara lättare att behandla oavsett vem som arbetar – då kan alla utföra 

behandlingen/ utbildningen.”. I frågan ifall kollektivet arbetar utefter manualerna angående 

de strukturerade arbetsmodellerna anser båda respondenterna att så är fallet, vilket beskrivs 

följande; ” Strävan är alltid att följa manualen så långt det är möjligt och att se till att vi får 

adekvat handledning och påfyllning i metoden”. Däremot vidareutvecklar dock en av 

respondenterna sitt svar: ”vissa av metoderna som vi använder upplever jag att vi inte riktigt 

gör enligt manualerna och det är något som jag tidigare ansett önskvärt men i det stora hela 
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vet jag faktiskt inte om det skulle göra någon skillnad för barnen, vi ger dem så oerhört 

mycket verktyg.” 

En av metoderna som kollektivet använder sig av är ART som består av tre delar; social 

färdighetsträning, ilskekontroll samt moralträning och fungerar bra att använda även på de 

elever som inte är motiverade. För att behandlingsprogram skall vara effektiva krävs en 

moralkomponent vilket ART har i sin moralträning. Denna moralträning tränar elevens 

värderingar i etiska och moraliska frågor. ART används både i lektionsform, som vid den 

sociala färdighetsträningen som består av 50 olika färdigheter och i det dagliga arbetet, som 

vid ilskekontroll vilket tränar självbehärskning och kontrollen över våldsamt beteende. ART 

tränas i lektionsform en gång i veckan på kollektivet men även hela tiden i den dagliga 

verksamheten (Fjällborg, 2009). Detta bekräftas av båda respondenterna i frågan om de följer 

de uppsatta manualerna i arbetet på kollektivet, varav en respondent förtydligar genom svaret; 

”Vi följer manualerna angående lektionsstrukturerna. I nuläget kör vi en känslokontroll 

lektion och en färdighetsträning i veckan, önskvärt om det skulle vara helt enligt ramarna 

borde det kanske vara en morallektion i veckan också, detta är dock svårt för oss rent 

tidsmässigt”.  

Utöver det så använder sig även kollektivet av LIP där fokus ligger på resurser, att se 

möjligheter och att lyfta fram det som fungerar istället för att fokusera på problem eller 

brister. Utifrån detta synsätt använder kollektivet regelbundet, men efter behov, sig av 

reteamingprogram så som Kid Skills, Jag Kan samt Mission Possible. Här fokuseras det på de 

problem som ungdomarna vill ha hjälp med utan straff, skuldbeläggning eller kritik samt att 

utan påverkan få dem att sluta. Istället erbjuds ungdomarna ett belöningsprogram som steg för 

steg lär ut färdigheter och ett acceptabelt beteende (Fjällborg, 2009). Speciellt det 

lösningsfokuserade synsättet lyftes fram av respondenterna ”Fördelarna med ex. LIP 

(lösningsfokuserat) är att alla tänker lika.” En annan respondent skriver att: 

”Lösningsfokuserade synsätt hjälper och föräldrar att se framsteg och jobba på det som 

fungerar.” En annan faktor som lyftes fram var att det skapar en sammanhållen struktur i 

personalgruppen då ”alla tänker lika” som en respondent uttryckte det.   

Ledarutbildningen är en viktig del av Älgeredskollektivets verksamhet och enligt 

verksamhetsbeskrivningen genomgår alla på kollektivet, ungdomar som vuxna, utbildningen. 

Utbildningen bygger på Hasselakollektivets ledarutbildning men har vidareutvecklats med 

inslag av KBT-metoder, lösningsfokuserade metoder, äventyrspedagogik, SDI-triangeln samt 

upplevelsebaserad inlärning. Utbildningen är även grundad i UGL som behandlar ledarskapets 

problematik och möjligheter utifrån gruppens mognadsutveckling. Ledarutbildningen bygger 
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på gruppsykologi och ledarskapsteorier som ger ungdomarna en förståelse för hur samhället, 

grupper och ens egen roll i grupp och samhälle fungerar. Utbildningen ökar självförståelsen, 

förståelsen för den egna historien och nutiden samt ger möjligheter att forma den egna 

framtiden. Ledarutbildningen skapar även ett gemensamt språk för ungdomarna och de vuxna 

som motverkar kommunikationsproblematik. Ledarutbildningen kombineras oftast med ART 

och ser lite olika ut beroende på i vilken fas av utbildningen ungdomarna är. Under 

inskolningslägret består ledarutbildningen av korrumperad kamratskap, referensramar, 

nätverkskarta, feedbacktrappan samt a/b-karriärer. I placeringsfasen kompletteras 

ledarutbildningen specifikt med ART känslokontroll (Fjällborg, 2009).  En av respondenterna 

beskriver i frågan angående hur ledarutbildningen genomförs att ledarutbildningen är 

anpassningsbar; ”Det beror givetvis på vilka ämnen man pratar om, vanligt är att vi använder 

oss av hassela pedagogiken och diskuterar olika ämnen: A/ B karriär, kritiktrappan, 

censurapparten, muren, båten är ex på olika pass. Vanligtvis börjar vi passen med en 

uppvärmare (en rolig lek) så alla är här och nu, därefter brukar det vara en föreläsning via 

White Board tavlan där det öppet förs en diskussion med ungdomarna. Lektionen avslutas i 

nuläget med att dem får skriva en känsla eller beröm i sina och andra ungdomars kroppar, 

detta sker för att öka deras själv känsla. Det kan också vara att vi sitter och spelar 

självkännedomsspel som Orangino, Jag själv alt Sån är jag. Även olika samarbetsövningar/ 

äventyrspedagogik utförs då och då.”  

Slutligen så tar respondenterna även upp vikten av färdighetsträning. En av respondenterna 

har svarat: ”Mycket viktigt sen måste de individuella förutsättningarna få avgöra vilka 

färdigheter som är viktigast för just denna individen. Ofta kör vi ART-grunderna, kriminalitet 

och förmåga att hantera drogsug.” I de två intervjuerna lyfts flera färdigheter fram som 

tränas i det vardagliga arbetet; ”Framförallt de färdigheter som kompletterar 

känslokontrollen dvs tex att hävda sig, att be om ursäkt, att förhandla mm. Men även mer 

basiska färdigheter som att säga tack, presentera sig. Vi tränar periodvis mycket att hantera 

att bli retad, att ta emot kritik, att ge kritik beroende på hur ungdomsgruppen fungerar”. 

Enligt forskning är det viktigt att vid behandling av ungdomar använda sig av ett 

multimodalt angreppssätt med inslag av kognitiva komponenter som även ska kombineras 

med ett beteendeteoretiskt angreppssätt. Dessa måste även utföras utefter manualen. Då 

kollektivet har valt att använda en mängd olika metoder som även är inriktade mot KBT så 

har de valt ett bra sätt att arbeta på. Däremot kan det skapa problem då vissa av metoderna 

inte används utifrån manualerna då detta gör att metoderna kan bli verkningslösa. Kollektivets 



19 

 

användande av ART tyder även det på att de inte följer manualerna precis så som de är 

utsedda för genom att de är i behov av en morallektion i veckan.  

Forskningen har även visat att färdighetsträning är av vikt för ungdomar med allvarlig 

beteendeproblematik, vilket Älgeredskollektivet tagit fasta på vilket bör gynna deras 

behandlingsresultat.   

Den population som har visat sig minst anpassad för institutionsbehandling är dock den 

grupp av ungdomar som har de allvarligaste beteendeproblemen vilket kan betyda att den 

grupp som Älgeredskollektivet tar emot inte är anpassade för behandlingen.  

4.2.1. Medlevarskap 

På Älgeredskollektivet är medlevarskapet den mest grundläggande arbetsmetoden. 

Medlevarskapet är en pedagogisk form av miljöterapi som Hasselarörelsen utvecklat och som 

pågår dygnet runt. Det innebär att personalgruppen lever tillsammans med ungdomarna och 

delar sina liv och sin fritid med ungdomarna. Alla fast anställda tillbringar fem veckor, dygnet 

runt, på kollektivet och är lediga två veckor. I vissa fall bor hela familjen till en anställd på 

kollektivet och lever där samt att familjen är välkommen att besöka kollektivet. Närheten på 

kollektivet ger ett naturligt sätt att styra ungdomsgruppen på och hjälper till att bygga 

relationer. (Fjällborg, 2009). Vid frågan angående medlevarskapets fördelar respektive 

nackdelar har flera respondenter tagit upp fördelar och nackdelar med den långa arbetstiden. 

En av respondenterna svarar att: ”Man kan bygga en fantastisk relation till ungdomarna. Man 

finns där 24 timmar om dygnet och sviker inte dem genom att försvinna som många har varit 

vana vid sedan tidigare”. En annan respondent skrev; ”Behandlingen/ Utbildningen blir 

bättre med så mycket tid tillsammans, man är tillsammans både morgon, dag, kväll och man 

kan utöva behandling/ utbildning hela tiden jämfört med om man bara arbetade dagtid eller 

kvällstid eller helgtid”.  

Intervjuerna uppvisade även nackdelar med dessa arbetstider men detta anser majoriteten 

av respondenterna endast drabbar personalgruppen. En av respondenterna svarar: ”Alla 

nackdelar ligger på personalen för barnen finns det enbart fördelar.” En annan respondent 

skriver: ”Nackdelarna är att jag är långt och länge från min familj.” Förutom detta nämnde 

flera av de tillfrågade att de långa arbetspassen leder till trötthet både psykiskt och fysiskt i 

slutet av arbetsperioden. En respondent skrev; ”Kan vara tungt att jobba i 5 veckor i sträck, 

segt att gå på och trött i slutet”. Vid frågan angående om det fanns något respondenterna 

skulle vilja förändra med sin verksamhet var svaret genomgående relaterat till att förändra 

arbetstiden endera till att arbeta fyra veckor och vara ledig två veckor eller att utarbeta ett 
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bättre system för att öka möjligheterna till egen tid. En respondent beskrev situationen 

följande; ”Ett bättre system för egna intressen/aktiviteter. Nu känns det ofta som om jag är 

egoistisk om jag ex. vill ha ledig kväll/ en timme till träning under dagen”.      

Att kollektivet använder sig av medlevarskap skulle kunna vara positivt då den täta 

kontakten kan bidra till att förändra ungdomarnas identitet och att det ökar 

förstärkningsvärdet av beteendebelöningar. Familjeliknande institutioner har även visat 

positiva effekter i form av att ungdomarna klarar sig bättre i skolan, att de får en starkare 

känsla av personlig kontroll, att de känner sig mindre isolerade från kamrater och familj samt 

att den naturliga miljön gör att det är lättare att överföra och upprätthålla 

beteendeförändringar. Medlevarskapet kan dock även bidra till mer negativa konsekvenser 

exempelvis då det är påfrestande för de anställda då de har långa arbetsperioder och inte får 

möjlighet att träffa sina familjer vilket även respondenterna tar upp. Att respondenterna även 

tar upp att de under sin sista arbetsvecka känner sig trötta kan ge effekter på deras behandling 

av ungdomarna.  

4.3. Behandlingstidens längd 

Enligt verksamhetsbeskrivningen så är behandlingstiden på Älgeredskollektivet vanligtvis 

1½-2½ år och ungdomarna flyttar vanligtvis dit under det år de skulle påbörjat åk 8, alltså vid 

14 års ålder. Behandlingstiden på Älgeredskollektivet är uppdelad i sju faser, en fas innan 

placering, placeringsfas, utredningsfas, motivationsfas, hemresefas, hemflyttsfas och 

eftervårdsfas med bestämda mål som skall uppfyllas för att gå vidare till nästa fas. Dessa faser 

styr inte behandlingen utan är verktyg för arbetet med ungdomarna och för att ge ungdomarna 

feedback samt bekräftelse på förändringar och uppnådda mål. För varje uppnådd fas minskar 

graden av styrning av ungdomarna samt att deras färdigheter tränas allt mer. I utredningsfasen 

skall ungdomen lära sig förstå regler respektive konsekvenser, bygga en relation till de vuxna, 

lita på och lyda de vuxna samt att ungdomarna skall fungera i grupp. I motivationsfasen har 

graden av färdigheter höjts till att ungdomen passar tider, bygger tillit, uppnår samma 

kunskapsnivå som sin årskurs, tar eget ansvar för läxor, tillhörigheter samt tysta timmen, 

fungerar i skolmiljö och hanterar konflikter på ett bättre sätt. Vid hemresefasen skall 

ungdomen uppnå en mognadsgrad vilken innebär att inga grundregelbrott begåtts den senaste 

månaden, så som rymningsförsök, varit på kollektivet i mer än 14 månader, gjort en 

fungerande hemresa där ungdomen fått träffa vänner, ungdomen fungerar i skolan och på 

kollektivet, har en fungerande relation till föräldrarna, bor någorlunda frivilligt på kollektivet 

samt visar i handlingar inför nya ungdomar att han/hon står emot de nya ungdomarnas strul 
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(Fjällborg, 2009). Angående längden på behandlingstiden så har en av respondenterna svarat: 

”Den största nackdelen är att behandlingsformen tar lång tid och ungdomarna är långt ifrån 

sin hemmiljö, vilket gör att det kan vara svårt för dem att komma tillrätta i sin hemmiljö igen 

efter att ha haft en så strukturerad vardag på kollektivet, med vuxna som ger uppmärksamhet, 

stöd och råd.” 

Att kollektivet har en behandlingstid på 1½-2½ år stämmer in på det Anderassen (2003) tar 

upp om förväntad behandlingslängd för kollektiv. Detta kan däremot skapa problem vilket en 

av respondenterna själv tagit upp då ungdomarna länge är borta från sina hemmiljöer vilket 

kan göra att kontrasten blir allt för stark då de väl kommer hem igen. Kollektivet tycks 

däremot har anpassat tiden efter de metoder de har valt att använda sig av.  

4.4. Förebyggande av negativ ungdomskultur 

4.4.1. Miljöpåverkan 

Vuxengruppen på Älgeredskollektivet är blandad i alla avseenden, åldersmässigt, könsmässigt 

och erfarenhetsmässigt samt att kollektivet har en hög personaltäthet. (Fjällborg, 2009). 

Personaltätheten är något respondenterna på intervjun anser vara positivt med 

medlevarskapet. Dock visar det sig i detta avseende att en del respondenter anser att det 

speciella arbetssättet och levnadssättet som medlevarskapet innebär kan vara till nackdel vid 

nyanställningar. En respondent beskrev följande; ”Nackdelen jag kan se är att om man inte är 

rätt för jobbet som medlevare, så spelar det ingen roll hur bra behandlare man är, man måste 

arbeta på detta viset för att vara här. Vilket är synd, då många kompetenta människor inte är 

rätt”.  

På Älgeredskollektivet kombineras medlevarskapet med strukturerad miljöterapi vilket 

bedrivs genom fasta rutiner kring tider, mat, sömn, fritidsaktiviteter och arbete. Detta ger 

ungdomarna en struktur och bidrar till en stark familjekänsla samt att det ger utrymme för 

mycket bus och lek (ibid.). Även familjekänslan anser flera av intervjupersonerna vara en 

fördel med medlevarskapet och beskriver sammanhållningen på kollektivet som ”en mysig 

familjekänsla” eller ”som en stor familj”. En respondent väcker dock åsikten att graden av tid 

som tillbingas tillsammans med eleverna samt närheten denna tid ger kan vara en nackdel; 

”Ibland kan medlevarskapet med så mycket tid – närhet med ungdomarna göra att man blir 

”för tajt” med de ungdomar man skall behandla/utbilda. Detta kan bli nackdelar, MEN måste 

behandlas professionellt av oss så att detta med medlevarskap inte blir till en nackdel”.  

Graden av struktur kring ungdomarna minskar lite efterhand men är trots detta fortsatt hög 

även senare under utbildningstiden. Fasta rutiner behålls så som skola, läxläsning fyra gånger 
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i veckan, ledarutbildning minst en kväll i veckan samt motion minst två kvällar i veckan.  Allt 

hushållsarbete på kollektivet sköts av ungdomarna tillsammans med personalen. Graden av 

ansvar som läggs på ungdomarna ökar efterhand och målet är att ungdomarna vid avslutad 

vistelse skall kunna sköta den egna ekonomin, hygien, städning och tvätt. Arbetet på 

Älgeredskollektivet präglas av en hög kontinuitet både för innehållet och för personalen 

(ibid.). Flera av respondenterna påpekar kontinuiteten som en fördel av medlevarskapet samt 

att de långa arbetspassen leder till att man har tid att slutföra sina arbetsuppgifter. En 

respondent skrev följande; ”Stort plus för ungdomarna, mer kontinuitet, stabila vuxna som 

finns kvar”. Vidare läggs stor vikt vid traditioner, både kollektivets egna som vid varje 

avslutad fas, och de av samhället redan etablerade så som påsk, jul och midsommar som firas 

på traditionellt svenskt vis (ibid.).  

Alla respondenter upplever även att personalgruppen har en stark sammanhållning samt 

arbetar likartat, även om de påpekar att alla är individer; ”Om man tittar i stort så tror jag vi 

drar åt samma håll, sen är det klart att det finns nivå skillnader angående vilken vikt vi lägger 

på reglerna, och vissa regler är mer viktiga att följa än andra för olika personer. Men detta 

är en svår debatt, dels måste man skilja på rutiner och regler och dessutom bör man beakta 

vad som är bäst för ungdomen just i den stunden. De metoder som passar dig bäst utifrån hur 

du är och utifrån ungdomen du har att göra med används, vi försöker att alla i personalen 

har övergripande kunskap om dem olika metoderna. Sen har vissa specialiserat sig inom 

olika områden för att på bästa sätt möta ungdomar och föräldrar”. Flera av respondenterna 

har påpekat vikten av att alla har samma utbildning som en fördel för att gruppen arbetar 

samspelt med regler och rutiner. Slutligen nämns det bra feedbackklimatet samt den 

kontinuerliga handledningen som fördelar för att skapa en samstämmighet i personalgruppen.    

Då det är viktigt att personalen håller ett professionellt förhållningssätt till ungdomarna så 

kan medlevarskapet bidra till att behandlingen av ungdomarna tappar sin effektivitet i och 

med att, så som en respondent skriver, de kommer för nära ungdomarna. Att personaltätheten 

är stor och att respondenterna även anser att gruppen är sammanhållen torde däremot ses som 

positivt, men att det ibland förekommer skilda åsikter kan vara skadligt för ungdomarna då de 

inte vet vad som är korrekt eller inte korrekt om de får höra skilda saker ifrån de anställda.  

4.4.2. Grupprocesser  

Älgeredskollektivet arbetar intensivt med grupprocesser och använder sig av olika metoder 

för att utveckla elevgruppen. Bland annat använder de sig av FRIO- teorin, en teori vilken 

behandlar hur grupprocessen skall fortlöpa för att utvecklas på bästa sätt, eller SDI-trianglen, 
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som kollektivet använder i arbetet med grupprocessen samt i arbetet med relationer. 

Kollektivet arbetar även aktivt med ungdomskulturen och lägger stor vikt vid språkbruket då 

det påverkar våra tankesätt, känslor och vårt agerande, vilket i sin tur påverkar våra attityder 

till och vår uppfattning om omgivningen. De har valt att minimera bruket av ord så som 

personal, klienter och permissioner, för att ersätta dem med mindre negativt laddade ord så 

som ungdomar, vuxna och hemresor. Man arbetar även med bemötande, attityder och 

hantering av regler både i storgrupp, i kill- respektive tjejgrupper samt med nya och äldre 

elever för sig (Fjällborg, 2009). 

Utifrån intervjuerna framgår i frågan om arbetet med negativ ungdomskultur att 

Älgeredskollektivet är medvetna om riskerna med negativ ungdomskultur samt att de på flera 

sätt försöker motverka att detta förekommer; ”Detta är jättesvårt att förebygga då 

smittoeffekten tyvärr är ett faktum. Oftast är det ungdomar i en ledarposition som styr 

gruppen och då kan vi med hjälp av olika samtal försöka få de individerna att vända, alt. 

använda ledarutbildning och diskutera hur olika beteende påverkar varandra m.m. Hög 

vuxentäthet och mycket aktiviteter med lite dötid är ett annat sätt att försöka förebygga att 

detta sker.”. Vidare framgick det att personalen anser att personaltätheten som kommer med 

medlevarskapet är en fördel i arbetet med att förebygga negativ ungdomskultur då det finns 

tid till diskussioner och feedback på ungdomarnas beteende; ”Många, engagerade och 

kompetenta vuxna som är nära barnen jämt, ständiga diskussioner, mycket feedback och 

regelbunden moralträning utifrån ART-manualen”. Förutom ART framgår det i intervjuerna 

att respondenterna även anser att ledarutbildningen samt den höga graden av aktiviteter 

används till att förebygga att negativ ungdomskultur utvecklas. 

Då risken att det uppstår negativa ungdomskulturer är stor på institutioner är stora så är det 

positivt att kollektivet arbetar med grupprocesser. Att kollektivet däremot är ganska isolerat 

och att de som tidigare nämnt är långt ifrån sin hemmiljö kan däremot medverka till att det är 

svårare överföra och upprätthålla beteendeförändringar.  

4.5. Familjearbete 

Älgeredskollektivet har valt att inkludera familjen i behandlingen av ungdomarna. 

Kollektivets utbildning bygger på att föräldrarna aktivt tillämpar kollektivets arbetsmetoder i 

uppfostringssituationer i hemmet. Föräldrarna tränas i att identifiera och värdera 

problembeteenden och resurser på ett annorlunda sätt, ge feedback, stöd och uppmuntran samt 

att öka deras kompetens i olika uppfostringssituationer. Älgeredskollektivet tar i och med det 

inte emot ungdomar utan föräldrarnas godkännande och utlovade aktiva stöd. Målet med 
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föräldraarbetet är att skapa en stark allians mellan föräldrarna och kollektivet, stärka dem i 

deras föräldraroll samt hålla dem engagerade och informerade om ungdomarnas utbildning. 

Dock arbetar Älgeredskollektivet inte med föräldrarnas eventuellt egna problematik eller med 

familjeterapi utan har valt att istället stötta föräldrarna i att själva ta kontakt med socialtjänst 

eller liknande i de fall det behovet finns. Kollektivet arbetar även med det övriga nätverket 

kring ungdomarna genom kontaktpersoner som har regelbundna möten med exempelvis 

socialtjänsten. (Fjällborg, 2009).  

I fråga om vad de grundade sina beslut att arbeta med familjen i så svarade en av 

respondenterna: ”Vår erfarenhet och forskning, tex Tore Andreasson, säger att det är den 

bästa vägen att gå”. En annan respondent skriver: ”eftersom föräldrarna är vår viktigaste 

samarbetspartner, de är oerhört viktiga i barnens liv och utan deras delaktighet så minskar 

chansen för att ungdomen ska lyckas i livet. Det är sällan det bara är barnet som har problem 

utan oftast är hela familjen i behov av hjälp”. Ett annat svar är: ”Speciellt föräldraarbetet 

tycker jag är jättebra och att man lägger så stor vikt vid att skapa en så bra relation barn-

förälder som det är möjligt.” I intervjuerna beskrivs av en av respondenterna hur de arbetar 

med att informera föräldrarna samt få föräldrarna delaktiga i ungdomarnas behandling; 

”Ledarutbildning har vi varje måndagskväll. Om föräldrarna är här så får även de vara med, 

föräldrarna blir även uppdaterade för vilken utveckling vi ser hos ungdomen genom de olika 

övningarna vid tex föräldrasamtal”. 

Att kollektivet lägger stor vikt med att även inkludera föräldrarna stämmer med vad 

forskningen har visat som positivt för institutionsbehandling av ungdomarna och kan 

exempelvis leda till familjekompetens, förbättrad kommunikation o.s.v.  

4.6. Skolgång 

Älgeredskollektivet har valt att satsa intensivt på ungdomarnas skolgång (Fjällborg, 2009), 

dels utifrån erfarenhet dels för att forskning visat att detta är av vikt men även då ungdomarna 

själva anser detta vara av vikt. En av respondenterna beskrev följande; ”För att skolan är det 

som alla ungdomar vill ha hjälp med och vi anser att chansen till att funka efter kollektiv 

tiden ökar om de har ett betyg från högstadiet och därmed kan fortsätta på gymnasiet”. 

Genom samarbetet med högstadieskolan får alla elever som fullgör sin placering på 

Älgeredskollektivet ett vanligt grundskolebetyg som inte antyder att de varit placerade. Målet 

med satsningen på skolgången är att alla elever skall få godkända betyg i alla ämnen, öka 

motivationen till skolgång och att sträva efter de betyg de är värda samt att ungdomarna efter 

placeringen skall vidareutbilda sig på gymnasial nivå. (ibid.). 
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Ungdomarna börjar inte i skolan förrän efter inskolningsfasen, vilken brukar vara efter ca 

sex månader. Fram tills dess får ungdomarna istället undervisning i basämnena av en lärare 

som besöker kollektivet. När ungdomarna sedan anses vara redo börjar de gå i vanlig skola. 

Under skoltid finns alltid vuxna från kollektivet tillgängliga som resurser och stöd, men hur 

närvarande de är under lektionstid och raster varierar utifrån ungdomarnas mognad och 

beteende. Under de första veckorna är de närvarande konstant för att successivt minska till att 

finnas med endast vid behov. Kollektivet värdesätter samarbetet med skolan, vill ses som en 

tillgång och resurs för lärarna i deras arbete samt för en ständig dialog med lärarna angående 

ungdomarnas individuella behov (ibid.).  

Enligt Andreassen (2003) så uppvisar institutioner som lägger stor vikt vid ungdomarnas 

utbildning klart bättre resultat oavsett allvarsgrad på ungdomarnas beteendeproblem. Att 

kollektivet lägger stor vikt vid skolgången och ser den som viktig stämmer alltså med vad 

forskningen säger om effektiv behandling av ungdomar. De kan alltså bidra till att 

ungdomarna uppvisat ett mer prosocialt beteende efter utskrivning.  

4.7. Eftervård 

Enligt verksamhetsbeskrivningen så erbjuder kollektivet efter avslutad behandling en 

individuellt anpassad eftervård under 3 månader, ibland längre beroende på 

överrenskommelser med familjen och socialtjänsten. Kontakten med socialtjänsten 

vidmakthålls enligt socialtjänstens önskemål. Uppföljningen varierar från fall till fall, i de fall 

där hemflytten fungerar bra håller sig kollektivet i bakgrunden, vid motgång ges mycket stöd 

samt vid kriser finns Älgeredskollektivet som full resurs och personal från kollektivet kan 

vara på plats inom fyra timmar. Ledarutbildning, föräldrahelger, familjesamtal samt 

föräldramöten hålls för både elever och föräldrar regelbundet under eftervården samt att 

kollektivet hjälper eleven att ta körkort, vilket fungerar som en morot för eleven. Föräldrar 

och elever har möjlighet att bo kostnadsfritt upp till 14 dagar på kollektivet samt extra helger 

vid behov (Fjällborg, 2009).  

Kollektivet har valt att dela upp eftervården i fyra faser, hemmaplacering, hel eftervård, 

halv eftervård samt kontaktmannaskap. För alla faser erbjuds en samtalskontakt vars tid 

familjerna är berättigade till sjunker successivt för varje fas, 20, 10, 5 och 2 timmar per vecka 

samt en telefonjour dygnet runt. För faserna hemmaplacering samt hel- och halv eftervård 

innebär eftervården även stöd för körkort samt ekonomiskt stöd för resor för ungdomarna och 

familjerna till kollektivet, övningskörning, terapikontakt, fickpengar, klädpengar och 

aktiviteter. Vid kontaktmannaskap erbjuder Älgeredskollektivet endast ekonomiskt stöd för 
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resor till kollektivet. Älgeredskollektivet bistår även med hjälp vid eventuella omplaceringar 

eller extra insatser för familjerna så som att skaffa fram adekvat hjälp för att motivera till 

kontakt med psykiatrin, att hitta passande fosterhem, kontakt med skola eller arbetsplats samt 

att kollektivet stödjer i arbetet att finna vettiga fritidssysselsättningar för ungdomarna (ibid.).  

Ifall verksamhetsbeskrivningen stämmer och kollektivet ägnar sig åt ovanstående form av 

eftervård så kan det ses som positivt då själva institutionsvistelsen endast ska ses som ett 

första steg i behandlingsprocessen. Eftervården är en väldigt stor del då den kan bidra till att 

ge ungdomen de färdigheter som krävs för att denne ska fungera i världen utanför 

institutionen.  

4.8. Könsskillnader 

Älgeredskollektivet är icke könsspecifikt i sin behandling då de tar emot både pojkar och 

flickor, således har de även anpassat levnadssättet på kollektivet utefter detta. Det är otillåtet 

med parförhållanden mellan de placerade ungdomarna vilket är en av kollektivets 

grundregler, däremot motsätter sig kollektivet inte förhållanden med andra jämnåriga i 

bygden. Pojkarna och flickorna bor på olika våningar i husen och får inte vistas på de 

våningar de inte tillhör utan vuxens tillsyn (Fjällborg, 2009). Valet att separera pojkarna från 

flickorna motiveras på följande sätt av en av respondenterna; ”För att minimera risken för 

parförhållande samt att tjejerna ska kunna känna sig trygga. Flera av ungdomstjejerna har 

farit illa av att killar eller män våldsfört sig sexuellt på dem”. 

I intervjuerna framgår att den uppsatta ramen är lika för alla ungdomar oavsett kön. 

Kollektivet strävar efter att minimera skillnaderna mellan könen, att inte negativt särbehandla 

någon på grund av deras kön samt för att utjämna samhällets skapade könsskillnader. Dock 

värdesätts bevarandet av individualiteten vid val av aktiviteter och behandling och 

Älgeredskollektivet försöker bemöta individernas specifika problem vilket beskrivs av en av 

respondenterna; ”Vi strävar efter att inte ha så stora skillnader mellan könen. Däremot tar vi 

hänsyn till det vid tex aktiviteter tjejerna kanske hellre är i dansstudion och killarna kör 

cross. Men då är det på deras önskemål, killar får givetvis gärna dansa och tjejer köra 

cross!”. Älgeredskollektivet har sett vissa tendenser till generella skillnader mellan könen så 

som att flickorna vill prata mer och att killarna vill ha mer aktion i sina fritidsaktiviteter. Vid 

behandling har alla samma möjligheter förutom i ett fall; ”Den enda specifika behandlingen 

vi har för ett kön är tjejgrupper där vi pratar makt, rättigheter och sexualitet”. Samma 

respondent skriver även att: ”Alla har samma möjligheter men fler tjejer än killar väljer att gå 

till psykolog, tjejerna har också längre terapier. Tjejer går oftare till ungdomsmottagningen.  
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De svar som framkommit visar på att tjejerna och killarna har något annorlunda behov. Att 

kollektivet bedriver icke-könsspecifik behandling har visat sig vara lika bra för både flickor 

och pojkar enligt Zahn m.fl. (2009), men däremot kan könsspecifika behandlingar ge fler 

positiva resultat när det kommer till exempelvis utbildning, sysselsättning, relationer med 

familj och vänner o.s.v. Detta gör att Älgeredskollektivets arbetsmetoder skulle fungera bättre 

om de valde att endast rikta in sig på ett specifikt kön.  

4.9. Sammanfattning 

Det har visat sig att det är av vikt att institutionens arbetsmetoder används på rätt sätt, att 

personalen är utbildad, att behandlingsförloppet planeras samt att utvärderingar genomförs 

därför borde det verksamhetsbeskrivningen anger om Älgeredskollektivets kvalitetssäkring 

överensstämma med effektiv behandling av ungdomar.  

Enligt forskning är det viktigt att vid behandling av ungdomar använda sig av ett 

beteendeteoretiskt angreppssätt med multimodala arbetsmetoder med inslag av kognitiva 

komponenter. Dessa metoder måste utföras utefter respektive manualer. Då 

Älgeredskollektivet har valt att använda en mängd olika metoder som även är inriktade mot 

KBT så har de valt ett bra sätt att arbeta på. Däremot kan det skapa problem då vissa av 

metoderna, exempelvis ART som saknar en morallektion i veckan, inte används utifrån 

manualerna vilket kan bidra till att metoden kan bli verkningslös. Forskningen har även visat 

att färdighetsträning är av vikt för ungdomar med allvarlig beteendeproblematik och detta har 

Älgeredskollektivet tagit fasta på vilket bör gynna deras behandlingsresultat.   

Den population som har visat sig minst anpassad för institutionsbehandling är dock den 

grupp av ungdomar som har de allvarligaste beteendeproblemen. Detta kan betyda att den 

grupp som Älgeredskollektivet tar emot inte är anpassade för behandlingen vilket således 

skulle kunna sänka behandlingens effektivitet.  

Familjeliknande institutioner har visat positiva effekter i form av att ungdomarna klarar sig 

bättre i skolan, att de får en starkare känsla av personlig kontroll, att de känner sig mindre 

isolerade från kamrater och familj samt att den naturliga miljön gör att det är lättare att 

överföra och upprätthålla beteendeförändringar. Att kollektivet använder sig av medlevarskap 

skulle således kunna vara positivt då den täta kontakten kan bidra till att förändra 

ungdomarnas identitet och öka förstärkningsvärdet av beteendebelöningar. Medlevarskapet 

kan dock också bidra till mer negativa konsekvenser. Exempelvis skulle tröttheten och 

avsaknaden av fritid för de anställda kunna sänka behandlingens effektivitet.  
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Älgeredskollektivets behandlingstid, som ligger kring 1½-2½ år, verkar anpassad efter de 

metoder kollektivet arbetar utifrån och detta ligger även i linje med vad som ses som 

förväntad behandlingstid på kollektiv. Detta kan däremot skapa problem då ungdomarna är 

placerade utanför hemmet under en längre tid och kontrasten kan bli allt för stark då de väl 

återvänder hem.  

Då det är viktigt att personalen håller ett professionellt förhållningssätt till ungdomarna så 

kan medlevarskapet bidra till att behandlingen av ungdomarna tappar sin effektivitet då 

behandlarna riskerar att komma för nära ungdomarna. Att personaltätheten är stor och att 

respondenterna även anser att gruppen är sammanhållen kan ses som positivt, men 

åsiktsskillnaderna som emellanåt förekommer i personalgruppen kan vara skadligt för 

ungdomarna då detta skapar förvirring kring reglerna och minskar kontinuiteten. 

 Då risken att det uppstår negativa ungdomskulturer på institutioner är stor så är det 

positivt att kollektivet arbetar med grupprocesser. Att kollektivet däremot är ganska isolerat 

och att ungdomarna är placerade långt ifrån sin hemmiljö kan däremot medverka till att det är 

svårare att överföra och upprätthålla beteendeförändringar.  

Att kollektivet lägger stor vikt med att även inkludera föräldrarna i behandlingen stämmer 

överrens med vad forskningen har visat vara positivt för institutionsbehandling av 

ungdomarna och kan exempelvis leda till familjekompetens, förbättrad kommunikation o.s.v. 

Kollektivets inriktning på ungdomarnas utbildning kan även det leda till positiva effekter då 

studier visar att behandling som lägger stor vikt vid skolgång bland annat kan leda till ett mer 

prosocialt beteende efter utskrivning. 

Då institutionsvistelsen endast ska ses som ett första steg i behandlingsprocessen och kan 

bidra till att ge ungdomen de färdigheter som krävs för att denne ska fungera i världen utanför 

institutionen är arbetet med eftervård av vikt. Ifall Älgeredskollektivet arbetar med eftervård 

utifrån det som beskrivs i deras verksamhetsbeskrivning bör de uppfylla detta krav.  

Älgeredskollektivet har bevittnat en del könsskillnader bland sina ungdomar vilket ligger i 

linje med det forskningen visat angående att tjejer och killar har något annorlunda behov. 

Kollektivet bedriver icke-könsspecifik behandling vilket har visat sig vara lika bra för både 

flickor och pojkar enligt Zahn m.fl. (2009), däremot kan könsspecifika behandlingar ge fler 

positiva resultat när det kommer till exempelvis utbildning, sysselsättning, relationer med 

familj och vänner o.s.v. Detta gör att effektiviteten av behandlingen skulle kunna fungera 

bättre om kollektivet valde att endast rikta in sig på ett kön.  
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5. Diskussion 

Studien har visat att Älgeredskollektivet, utifrån den bild de uppvisar genom sin 

verksamhetsbeskrivning samt intervjuerna, till stor del uppfyller de krav som ställs på en 

institution som behandlar ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Vidare har även en 

del brister i kollektivets verksamhet kunnat uppvisas. Dock kan studien inte visa på om 

kollektivet verkligen arbetar på det sätt som beskrivs. Studien har heller inte kunnat bevisa 

effekterna av medlevarskapet utifrån en vetenskaplig synvinkel.    

Då Älgeredskollektivet har valt att arbeta utifrån ett multimodalt angreppssätt med 

kognitiva inslag så som ART och KRIM uppfyller de det forskningen säger om 

behandlingsinriktning. Dock kunde studien uppvisa brister i att följa de uppsatta manualerna 

för vissa metoder så som ART, där det saknas en morallektion i veckan, vilket kan göra 

metoderna verkningslösa. För att undvika att metoderna blir verkningslösa skulle en satsning 

på att verkligen följa manualerna vara av vikt.  

Älgeredskollektivet har bevittnat en del könsskillnader bland sina ungdomar vilket ligger i 

linje med det forskningen visat angående att tjejer och killar har något annorlunda behov, 

exempelvis har flickor i högre utsträckning än pojkar blivit sexuellt utnyttjade samt behöver 

längre terapier. Att förespråka icke– könsspecifika institutioner skulle kunna ha många 

fördelar, även i de fall då sexuellt utnyttjande innan placering av ungdomarna förekommit. I 

samhället utanför institutionen förekommer båda könen vilket inte går att undvika. Aktuell 

forskning har även visat att de institutioner som efterliknar verkligheten får bättre resultat, 

därför kan det vara en fördel att bedriva behandling av pojkar och flickor integrerat med 

varandra i den mån det anses lämpligt. Då kan man redan under behandlingen bearbeta denna 

problematik samt att ungdomarna får bygga tillit till det andra könet i en trygg och säker 

miljö. Tyvärr finns alltid risken med integrerad behandling att det förekommer sexuellt 

utnyttjande på institutioner, men hur kollektivet arbetar med detta framgår inte i 

verksamhetsbeskrivningen eller intervjuerna. Kollektivet försöker även motverka skapandet 

av könsstereotypiska bilder genom en individualisering av behandlingen, oberoende av kön, 

vilket är en fördel. Detta kunde ses i respondenternas svar där de påpekade just detta att även 

pojkar kan gilla att dansa och flickor föredra att köra cross. Detta, om det stämmer, stärker 

kollektivets effektivitet då ungdomarna genom individualiseringen och 

kvalitetssäkringssystemet behandlas för sina individuella problem.  

Att Älgeredskollektivets personal är utbildade i alla de arbetsmetoder som används i 

verksamheten är en fördel då forskning visat på vikten av detta. Att kollektivet använder sig 
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av flera externa handledare kan motverka utvecklingen av destruktiva arbetssätt tillsammans 

med att kollektivet upprätthåller kompetensen i arbetsmetoderna genom att utbilda andra 

behandlare.   Dock väcks frågan vilken grundutbildning har de som inte kunde redovisas? Att 

inte alla har exakt samma utbildning kan vara bra då detta ger olika synvinklar på problem 

samt hur dessa skall lösas vilket kan utveckla verksamheten. Dock skapar detta även 

nackdelar för verksamheten som även respondenterna tar upp. Om alla i personalen hade 

likvärdig utbildning i arbetsmetoderna skulle alla kunna utföra samma arbete. Sedan finns det 

även risker med att kollektivet själva verkar utföra en del av utbildningen av sin personal. Då 

kollektivet är relativt isolerat finns risken att personer med åsikter, värderingar och arbetssätt 

som är skadliga för ungdomarna utbildar även den övriga personalen och således sprids detta 

och gör verksamheten destruktiv. Detta skulle kunna motverkas av att hela personalen 

utbildas av utomstående personer vilket det inte framgår ifall de gör.  

Älgeredskollektivets behandlingstid ligger kring 1½-2½ år, vilket är förväntad 

behandlingstid på kollektiv. Det verkar som att kollektivet valt en behandlingstid anpassad 

efter de arbetsmetoder de arbetar utifrån. Att de dessutom valt att arbeta med föräldrarna och 

att de gör en stor satsning på ungdomarnas utbildning är även det i linje med aktuell 

forskning. Den långa behandlingstiden kan dock skapa problem då ungdomarna är placerade 

utanför hemmet under en längre tid vilket kan göra att kontrasten blir allt för stark då de väl 

återvänder hem. Att vara placerad så långt hemifrån och också i en så isolerad miljö måste 

vara påfrestande för ungdomarna, speciellt då många kommer från Stockholm. Dock kan nog 

miljöombytet gynna dessa ungdomar då de inte behöver konfronteras med sin invanda miljö 

som skapat problem. Det väcks dock funderingar kring om den isolerade miljön ger 

ungdomarna de färdigheter de behöver för att kunna återvända hem till Stockholm? Samtidigt 

kanske detta uppvägs genom arbetet med föräldrarna som efter hemkomsten tillskansat sig 

bättre färdigheter för att hantera sin föräldraroll samt att de är utbildade i kollektivets 

uppfostringsmetoder, vilket skulle kunna minska kontrasten mellan kollektivet och 

hemmiljön. Detta förutsätter dock att kollektivets arbetsmetoder fungerar och utförs som 

beskrivet. Skolgången skulle även den kunna minska kontrasterna då ungdomarna dels har ett 

betyg vilket ger dem möjligheten att fortsätta på gymnasiet och således undvika en del av de 

gamla vännerna. Att de dessutom fått möjligheten under skolgången att umgås med ungdomar 

utan beteendeproblematik skulle kunna öva upp deras färdigheter i att välja och umgås med 

vänner utan beteendeproblematik. Det finns dock en risk med att blanda ungdomar med 

allvarlig beteendeproblematik med ungdomar utan allvarlig beteendeproblematik vilket kan 

leda till att en negativ ungdomskultur utvecklas bland de prosociala ungdomarna.  
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Medlevarskapet är kanske det mest intressanta med Älgeredskollektivet även om denna 

studie var menad att studera alla kollektivets arbetsmetoder utifrån aktuell forskning om 

effektiv behandling av ungdomar med allvarliga beteendeproblem. Detta skulle ställa 

medlevarskapet lite åt sidan men metoden kan inte förglömmas. Det har visat sig att 

familjeliknande institutioner har positiva effekter i form av att ungdomarna klarar sig bättre i 

skolan, att de får en starkare känsla av personlig kontroll, att de känner sig mindre isolerade 

från kamrater och familj samt att den naturliga miljön gör att det är lättare att överföra och 

upprätthålla beteendeförändringar. Att kollektivet använder sig av medlevarskap skulle 

således kunna ses som positivt då det skapar starka relationer mellan ungdomarna och 

personalen som gynnar beteendeförändringar. Dessa ungdomar har generellt inte särskilt 

många bra vuxna förebilder och medlevarskapet kan ge dem detta. Dock kan 

relationsbyggandet även vara negativt då detta skapar möjligheter att påverka ungdomarna på 

fel sätt. Det kan bland annat bli så att vissa behandlare sätter relationen före effektiv 

behandling eller att de påverkar ungdomarna till att fatta felaktiga beslut. Den starka 

relationen kan även vara negativ ifall ungdomarna fäster sig allt för mycket vid någon 

behandlare då relationen mellan behandlare och klient inte får ersätta relationer utanför 

kollektivet och hemmiljön. Detta kan nog motverkas dels genom klimatet i personalgruppen 

där dessa frågor kan väckas och ges feedback på. Sedan arbetar kollektivet aktivt med 

föräldrar samt nätverk vilket även kan bidra till att hålla distansen. Detta skapar även en stark 

relation till föräldrarna vilket inte bara är en fördel i behandlingen av ungdomarna utan skulle 

kunna leda till att även föräldrarnas egen problematik uppmärksammas och behandlas utöver 

ungdomarnas. Detta skulle då eliminera en av de riskfaktorer som finns för att ungdomarna 

återfaller i beteendeproblem samt ge ungdomarna ytterligare bra vuxna förebilder i deras liv. 

En annan nackdel som studien funnit med medlevarskapet är de långa arbetspassen och 

avsaknaden av fritid för personalen. Majoriteten av respondenterna påpekade denna 

problematik och skulle vilja att kollektivet utarbetade en med välfungerande strategi kring 

detta. Detta kan ha en mycket negativ inverkan på behandlingen då personalen inte orkar 

bedriva en bra behandling av ungdomarna. Den höga personaltätheten kan motverka något av 

detta då det ger utrymme för personalen att ha en dålig dag samt att inte alla i 

personalgruppen är trött samtidigt.  

Då Älgeredskollektivet håller sig väl uppdaterade med aktuell forskning bör de bedriva 

effektiv behandling av de placerade ungdomarna och bör således också fortsättningsvis 

bedriva effektiv behandling. Studien har dock baserats på kollektivets 

verksamhetsbeskrivning och intervjuer med de anställda vilket gör att en komplettering med 
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exempelvis observationer kan undersöka om kollektivet faktiskt arbetar på det sätt som 

framkommit i denna studie. Vidare kan ytterligare studier undersöka om de ansträngningar de 

gör verkligen visar de resultat som kan förväntas efter denna rapport genom en statistisk 

framställning av Älgeredskollektivets återfallsstatisk kombinerat med en studie i de tidigare 

placerade ungdomarna nöjdhetsgrad. 

Studiens styrka är att den ger en sammanställning över vad Älgeredskollektivet säger att de 

gör, både fördelar och nackdelar med verksamheten, som sedan kan användas som underlag 

för fortsatta studier. Vidare har studien visat att kollektivets verksamhet verkar 

överrensstämma till stora delar med vad aktuell forskning säger om behandling av ungdomar 

med allvarlig beteendeproblematik. En av svagheterna hos rapporten är att det finns begränsad 

aktuell forskning angående medlevarskapet vilket gjorde att denna frågeställning inte kunnat 

besvaras utifrån en vetenskaplig synvinkel. En annan svaghet hos rapporten ligger i att de 

placerade ungdomarnas syn på verksamheten inte finns med vilket hade gett en bredare bild. 

Intervjuer hade även kunnat göras med ungdomar som tidigare varit placerade och undersökt 

deras syn på Älgeredskollektivets arbetsmetoders effektivitet. En annan svaghet med 

rapporten är att den baserats på kollektivets verksamhetsbeskrivning och att urvalsmetoden 

ger möjligheter till att endast de som svarar överensstämmande med den bild kollektivet vill 

ge av sin verksamhet väljs till respondenter. Detta gör att man inte kan dra några generella 

slutsatser om ifall Älgeredskollektivet verkligen arbetar på det sätt som beskrivs i 

verksamhetsbeskrivningen och av respondenterna.  

Validiteten i denna rapport stärks av att intervjumanualen fungerade väl och besvarade de 

frågeställningar som krävdes för att komplettera studien av bilden som ges av 

Älgeredskollektivets arbetsmetoder utifrån dem själva. Dock skulle fråga 17 om fördelar 

respektive nackdelar med kollektivets arbetsmetoder förtydligats för att klargöra att det var de 

övriga arbetsmetoderna förutom medlevarskapet som efterfrågades. Dock var respondenternas 

svar på denna fråga ändå relevanta för studien i flera fall och kunde användas i hög grad. Det 

som försvagade validiteten var avsaknaden av en fråga om behandlingsavbrott för att 

komplettera denna studie för att se ifall effektiviteten hos behandlingen skulle kunna minska 

för att vissa ungdomar inte får tillräcklig behandling då de avbrutit denna samt en fråga om 

eftervård skulle ha behövts för att göra studien komplett. Rapporten kan inte anses 

generaliserbar trots det höga antalet respondenter då urvalsmetoden gett möjligheter till att 

endast välja respondenter som talar för kollektivets bästa.  

Denna rapport har ett värde då den ger en samlad översikt av Älgeredskollektivets 

verksamhet samt inkluderar personalgruppens syn på sin arbetssituation. Då rapporten även 
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gör en jämförande analys med aktuell forskning skapas ett underlag för fortsatta studier av 

kollektivet och dess verksamhet. Studien är även av vikt då den ger en inblick i en institution 

där ungdomar vistas under lång tid.  

Älgeredskollektivet känns som en mycket säregen verksamhet som verkar ha lyckats 

sammanbinda alla de delar som forskning visat påverka effektiviteten i en verksamhets 

resultat av behandling av ungdomar. Det skulle vara intressant att vidare studera om detta är 

något unikt för deras verksamhet eller om det finns fler behandlingsalternativ som lyckas 

binda samman alla de verksamma delarna för effektiv behandling av ungdomar med allvarliga 

beteendeproblem. Vidare är det intressant att studera vad det kan bero på att 

Älgeredskollektivet har lyckats sammanbinda dessa faktorer.  Kan det vara så att 

medlevarskapet är den faktor som på ett effektivt sätt binder ihop de faktorer som forskningen 

visat krävs för en effektiv behandling av ungdomar med allvarliga beteendeproblem eller är 

medlevarskapet en nackdel för behandlingsresultaten?   
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 Bilaga 1 – Intervjumanual Del 1 

 Namn:_____________________________________________ 

 

1. Varför har ni valt att arbeta just utefter medlevarskapet?   

 

2. Vad vill ni uppnå med medlevarskapet? 

 

3. Hur arbetar ni mer specifikt med de olika teknikerna så som ART, följer ni de uppsatta 

ramarna för hur de skall arbetas med eller gör ni en egen version?  

 

4. Hur fungerar ledarutbildningen mer specifikt, hur är den upplagd, vad gör man under 

den samt hur används den i arbetet med föräldrarna? 

 

5. Är all personal utbildad i alla metoder ni använder er av?  

 

6. Hur ser ni på professionellt förhållningssätt? 

 

7. Hur viktig anser ni färdighetsträning är och vilka färdigheter hos ungdomarna anser ni 

vara de viktigaste att träna?  

 

8. Varför har vi valt att lägga fokus på skolgång och familjearbete?  

 

9. Vilka skillnader finns för pojkar respektive flickor på kollektivet?  

 

10. Skiljer sig behandlingen åt beroende på kön?  

 

11. Varför har ni valt att skilja på pojkar och flickor (boende på olika våningar, separerad 

läxläsning o. s. v)?  

 

12. Hur stor vikt läggs vid individanpassning av behandlingen och på vilket sätt 

individanpassas behandlingen? 
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13. Hur arbetar ni för att förebygga att en negativ ungdomskultur (smittoeffekt) utvecklas?  

14. Hur ser du på medlevarskapet, vad kan du se är fördelarna och nackdelarna med 

medlevarskapet?   

 

15. Arbetar personalgruppen samlat eller drar den åt olika håll, det vill säga lägger alla 

samma vikt vid de olika reglerna och används de olika metoderna på samma sätt av 

alla i personalgruppen? 

 

16. Är det svårt att behålla det professionella förhållningssättet när ni bor och lever 

tillsammans med ungdomarna? 

 

17. Vilka för och nackdelar kan du se med era arbetsmetoder? 

 

18. Vad skulle du vilja förändra med er verksamhet?  
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Bilaga 2 – Intervjumanual Del 2 

1. Hur ser du på medlevarskapet, vad kan du se är fördelarna och nackdelarna med 

medlevarskapet?   

 

2. Arbetar personalgruppen samlat eller drar den åt olika håll, det vill säga lägger alla 

samma vikt vid de olika reglerna och används de olika metoderna på samma sätt av 

alla i personalgruppen? 

 

3. Är det svårt att behålla det professionella förhållningssättet när ni bor och lever 

tillsammans med ungdomarna? 

 

4. Vilka för och nackdelar kan du se med era arbetsmetoder? 

 

5. Vad skulle du vilja förändra med er verksamhet?  
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Bilaga 3 – Lagstiftningen kring institutionsbehandling 

Det finns två specifika lagar som styr vilka ungdomar som blir aktuella för 

institutionsplacering och hem för vård och boende, Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453, då 

främst § 2 och § 3, samt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 1990:52.  

Vidare finns ett antal lagar som styr institutionernas verksamhet, främst då SoL: 

 5 kap – Särskilda bestämmelser för olika grupper (Barn och unga §1-§3), vilken säger 

att socialnämnden skall verka för att barn och ungdomar skall växa upp under trygga 

och goda förhållanden. 

 6 kap – Vård i familjehem och i hem för vård eller boende, där det bland annat tas upp 

i §1 att socialnämnden skall sörja för dem som behöver vårdas utanför det egna 

hemmet.  

 7 kap – Föreskrifter om enskild verksamhet, där det framgår att man måste ha tillstånd 

för att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av hem för vård och boende.   

 13 kap – Tillsyn över socialtjänsten, där det framgår att länsstyrelsen har tillsyn över 

verksamheten i hem för vård och boende samt att länsstyrelsen, om de finner att 

missförhållandena är tillräckligt allvarliga, kan förbjuda fortsatt verksamhet.  

 Lag (2007:171)- Om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård och boende 

som tar emot barn. I §4 framgår det att vården i hem för vård och boende skall 

bedrivas i samråd med socialnämnden  

 Socialtjänstförordningen (2001:937), främst kap 3 – Vård i familjehem och i hem för 

vård och boende, där det står om definitioner, verksamhet, inskrivning och 

utskrivning.  

 LVU (1990:52) En lag som talar om hur vård kan beredas med stöd av denna lag och 

vänder sig till den som är under 18 år, men som också får beredas den som fyllt 18 år 

men inte 20 år. Lagen består av 44 paragrafer och är en såkallad tvångslag. Med stöd 

av denna lag får omedelbara omhändertaganden göras samt även placeringen av en 

ungdom på såkallade §12-hem, vilka är till för ungdomar som behöver stå under 

särskilt noggrann tillsyn.  

 SOSFS (2003:20) – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för hem för vård 

och boende. 
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 SOSFS (2006:5) – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation 

vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM 

och LSS.  

 FB – Föräldrabalken, främst kap 6 där det framgår att alla barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran.  

 


