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Syftet med vår studie var att belysa behandlares erfarenheter, upple-

velser om implementering och användning av evidensbaserade meto-

der i behandling av ungdomar på en SiS-institution relaterat till kon-

textuella, organisatoriska och professionella villkor.  

Den metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer. En SiS- institution har be-

sökts och sex behandlare  på verksamheten har intervjuats.  

Resultatet analyserades med hjälp av implementeringsteorin OMRU 

av Logan och Graham. Studien visar att verksamheten omges av orga-

nisatoriska och strukturella faktorer som hämmar implementerings-

processen. En faktor som hämmar behandlingsarbetet och implemen-

teringsprocessen är att när det kommer till att införa ett nytt behand-

lingsprogram på institutionen har personalen inget inflytande alls över 

det. Ett annat element som är på organisatorisk nivå och som påverkar 

negativt behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är att verk-

samheten saknar ett system för att utvärdera behandlingens effekt som 

erbjuds ungdomarna. Detta gör att de heller inte kan få någon respons 

på vad de behöver förstärka, bibehålla,förändra och utesluta i behand-

lingsarbetet. Faktorer som främjar behandlingsarbetet och implemen-

teringsprocessen är bland annat att personalens professionella förhåll-

ningssätt samt  att en positiv inställning från de äldre ungdomar som 

behandlas på institutionen smittar av sig på de andra ungdomarna. En 

av våra slutsatser är att implementeringsarbetet kräver mer kunskap 

om implementering och det är ledningen som brister och inte behand-

larna.
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1 Inledning 
Anledningen till att vi har valt att inrikta vårt arbete på institutionsvården med ungdo-

mar bottnar i VFU-tiden där vi fick praktisera på HVB-hem. Där fick vi chansen att 

arbeta med ungdomar med antisocial problematik. Med tiden kunde vi uppleva och ob-

servera att personalen allt för ofta inte tillämpade metoderna som fanns inom verksam-

hetens riktlinjer. De använde sig istället av egna arbetsformer och rutiner som de tyckte 

var mer passande. När vi ställde oss frågande kunde vi få svar allt från att de har jobbat 

länge på detta sätt och att det fungerar lika bra till att man faktiskt inte riktigt visste hur 

man skulle arbeta med metoderna ifråga. Efter den verksamhetsförlagda praktiken var 

över uppstod det en nyfikenhet och undran hos oss över hur det kan vara inom den 

svenska institutionsvården med ungdomar och hur pass evidensbaserat de arbetar. 

I en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering(SBU) behand-

las ett flertal aspekter med anknytning till institutionsvården i Sverige, som erbjuder 

vård till ungdomar med allvarlig antisocial problematik. Inledningsvis framgår det i 

rapporten att institutionsvården i Sverige men även internationellt som vänder sig till 

ungdomar med svårartade problembeteenden misslyckas mer eller mindre med sitt upp-

drag. När det gäller den inhemska institutionsvården handlar det om SiS-institutioner 

(Statens institutionsstyrelse). Statistiken är oroväckande. Det framgår att upp till 80 % 

av de ungdomar som vårdas inom SIS utför någon form av kriminell handling efter ut-

skrivning. I rapporten framgår också att ungefär 70 % missbrukar narkotika efter vården 

på institution. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att det framkommer att ungdomarna 

inleder ett missbruksmönster eller ökar sin användning av narkotika efter placeringsti-

den på SiS. Endast 5 % blir färdigbehandlade för sin missbruksproblematik (SBU, 

2016) 

Att institutionsvården i Sverige är högt kritiserad framgår likaså av Sallnäs (2009) och 

Andreassen (2003). Forskarna redogör på olika håll att det har pågått omfattande dis-

kussioner bland annat av professionella inom Socialtjänsten och psykiatrin men också 

av massmedia där de har haft som fokus de brister som har visat sig i behandlingssam-

manhang inom fältet. Brister som har kartlagts är bland annat att personalkompetensen 

varit låg, ungdomar har kommit till skada och att verksamheter saknat behandlingsmo-

deller av teoretisk grund (Andreassen, 2003: Sallnäs, 2009).  

Enligt James m.fl. (2015) är dygnsvårdskonceptet i högsta grad kritiserad, särskild i 

USA och Australien. Författaren förtydligar att kritiker menar att denna typ av behand-

ling är alldeles för kostsam och har ytterst begränsad effekt. James m.fl. (2013) belyser 

också att Residential institutional i USA har under tjugo års tid präglats av missämja. 

Behandlingsresultat har inte påvisats i forskningen. Så pass stark kritik har varit riktad 

mot hela dygnsvården att man var nästan tvungen att lägga ner konceptet. Studien säger 

vidare att räddningen troligtvis kom i samband med att evidensbaserade praktik infördes 

på samtliga institutioner inom landet.   

Vård och omsorgspolitiken i de flesta länder betonar användningen av evidensbaserad 

praktik inom institutionsvården. Press har legat på offentliga, vinstdrivande och icke 

vinstdrivande organ att de ska använda evidensbaserad praktik (James m.fl. 2013). En 

primär orsak till att efterfrågan på evidensbaserad praktik har ökat är att det finns en 

växande grupp ungdomar som har omfattande psykosociala svårigheter. Detta inklude-

rar missbruksproblematik, psykiska problem, perioder av hemlöshet och avvikande be-

teende (Mitchell, 2010). 

En studie om institutionsbehandlingens effekt med ungdomar har visat att institutions-

vården ger betydande positiva resultat ifall den innehåller evidensbaserad behandling 
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(De Swart m.fl. 2012). I de reviderade nationella riktlinjerna som kom år 2015 vänder 

sig bland annat till missbruk/beroendevården med syftet att väcka och stimulera använ-

dandet av vetenskapliga och effektiva metoder. Rekommendationerna ska också fungera 

som en grund för öppna och systematiska prioriteringar i hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten (Nationella riktlinjer, 2015). 

Mattson (2008) redogör bland annat för att ungdomar som är placerade på institutioner 

utsätts för allvarliga inskränkningar av sina mänskliga rättigheter. Det handlar om en av 

barnkonventionens delgivna medborgerliga rättighet som också är av grundläggande 

karaktär och som innefattar att barn har rätt till delaktighet i bestämmelser om deras liv. 

Forskaren hävdar att en lösning på problemet är att institutioner tillämpar evidensbase-

rad praktik. Detta för att denna arbetsgång ger utrymme till att klientens medverkan 

ökar och hen får vara med och påverka sin behandling. Mattson (2008) använder meto-

den Multifunktionell behandling av ungdom inom institution och närmiljö (MultifunC) 

för att exemplifiera och beskriva för hur själva inkluderingsprocessen kan se ut. Hon 

påpekar också att det finns flera andra metoder som uppfyller kraven i kontexten (Matt-

son, 2008). 

Laanemets och Kristiansen, (2008) förklarar att för att öka möjligheten till att institut-

ionsvården med ungdomar främjar ungdomens utveckling i positiv anda så bör den vara 

förankrad i vetenskapligt och beprövad erfarenhet och likaså att det utförs kontinuerliga 

granskningar som fokuserar på de effekterna av behandlingsarbetet. 

Trots detta tryck från aktörer som nämns i avsnitten ovan finns det en enighet bland 

forskare och andra medverkare att det uppstår hinder och att det går för långsamt att 

börja med implementering av evidensbaserad praktik, generellt, inom barn och ung-

domsvården (James m.fl. 2013). Melin och Näsholm (2011) beskriver bland annat att 

det är väldigt få professionella som använder de evidensbaserade metoderna i praktiken.  

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv innebär det bland annat att en stor del av de 

ungdomar som vårdas inom institutionsvården både internationellt och inrikes inte får 

den hjälp de behöver. Dessa ungdomar fortsätter att falla tillbaka till sin tidigare livsstil 

efter att de genomgått en behandling på en institution. Något som är minst lika allvarligt 

och kanske till och med värre är det som framgår av rapporten (SBU,2016) att det finns 

ungdomar som för första gången inleder ett narkotikamissbruk under behandlingstiden 

på en institution. Inte nog med att ungdomarna inte finner någon hjälp med att förändra 

sin livsstil under tiden de vårdas på en institution utan att de till och med kommer till 

skada på olika sätt och utvecklar en förvärrad livssituation. De starka rekommendationer 

som finns både från socialstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter menar på att ett sätt 

att effektivisera och förbättra institutionsvården med ungdomar är att införa evidensba-

serad praktik. Det tror vi också på just för att genom denna arbetsgång eller förhåll-

ningssätt så kan man komma ifrån arbetssätt som kanske saknar vetenskaplig grund och 

som till och med är skadliga för ungdomen. Vidare innebär det också att ungdomen får 

möjligheten att vara med och påverka sin egen behandling vilket inte bara är etiskt rätt 

utan att detta leder också till att hens motivation höjs och därmed ökar chansen till ett 

gynnsammare behandlingsresultat. Behandlarens roll får ett större ansvar och dennes 

erfarenhet och kunskaper blir viktiga vid valet av behandlingsmetod. Fördelen med 

denna arbetsgången är också att man ger ett stort utrymme till utvärdering och uppfölj-

ning av metodens effektfullhet. På så sätt anser vi att huvudansvaret kommer att ligga 

på institutionen som nu måste erbjuda effektiva arbetssätt och att man inte kan lika lätt 

stigmatisera ungdomen och skylla på att det är hens fel eftersom den saknar intresse 

osv. Institutionen behöver alltså ständigt ompröva, bekräfta och sträva efter att finna 

arbetssätt som faktiskt hjälper målgruppen som man erbjuder vård.  
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1.1  Problematisering och syfte 
Syftet med vår studie är att belysa behandlares erfarenheter och upplevelser om imple-

mentering och användning av evidensbaserade metoder i behandling av ungdomar på en 

SiS-institution relaterat till kontextuella, organisatoriska och professionella 

villkor. 

 Vilka forskningsbaserade metoder används inom SIS enligt behandlingspersonal 

och vilka för- och nackdelar har dessa?  

 Hur används dessa metoder enligt behandlingspersonal? 

 Vilka organisatoriska och professionella faktorer främjar eller hämmar 

tillämpningen av forskningsbaserade metoder på SiS-institutionen? 

 
2 Bakgrund 

 2.1 Ungdomar med antisocial problematik 

Ungdomar med en antisocial problematik (Antisocialt beteende – ett begrepp som står 

för utåtagerande handlingar som bryter mot andras rättigheter eller bryter mot sam-

hällets normer) är en ganska liten grupp men de tar stora samhällsresurser i anspråk. 

Detta är också en grupp som gång på gång sätter skola, barnavården, sjukvården och 

rättsväsendet på prov och som får mycket uppmärksamhet. Många av dessa ungdomar 

har en blandning av missbruk, kriminalitet, hälsoproblem och upplevelser av trauman 

eller svåra familjeförhållande. När åtgärder på hemmaplan eller i öppenvården inte fun-

gerar kan någon form av institutionsplacering komma att bli aktuell (SBU, 2016).  

Meyer (2017) redogör för att Allan Frances som är en amerikansk professor och psykia-

ter, förhåller sig dock kritisk till dagens överdiagnostisering främst på ungdomar och 

menar att det finns brister i det. Frances lyfter bland annat fram exemplen att läkare idag 

har mindre tid med patienten vilket innebär att de inte kan lära känna patienten och som 

i sin tur kan leda till feldiagnostisering. Han benämner också att läkemedelsbolagen har 

ett finger med i detta eftersom en diagnostisering innebär oftast att patienten medicine-

ras och att detta gynnar läkemedelsbolagen (Meyer, 2017). Utifrån det Frances säger så 

skulle det betyda att det finns ungdomar som felbenäms med att omges av antisocial 

problematik.  

 
2.2 Institutionsvården 

Institutionsvården i Sverige har som uppdrag att ta emot ungdomar som har blivit place-

rade antingen under tvång eller på frivillig basis av sociala myndigheter till institutions-

vård. Institutionerna erbjuder boende i anknytning till vård eller behandling. Begreppet 

hem för vård eller boende (HVB-hem) är ett svenskt begrepp som kom till år 1982 och 

medförde att de tidigare institutionerna i form av barnhem, upptagningshem eller ung-

domshem ingick under beteckningen (Sallnäs, 2009).  

Statens institutionsstyrelse (SiS) är huvudman för särskilda ungdomshem också be-

nämnda för SiS- institutioner eller § 12-hem. Vid de särskilda ungdomshemmen place-

ras främst ungdomar som är omhändertagna med tvång på låsta avdelningar och under 

strikta restriktioner (Enell, 2014). Statens institutionsstyrelse (2016) förklarar vidare att 

beteckningen SiS- institutioner ingår likaså under termen HVB (hämtat 29-11-16 från 

www.statinst.se).  Enligt Enell (2014) är ungdomsgruppen som vårdas inom SiS-

institutioner den svåraste gruppen inom ungdomsvården.  

http://www.statinst.se/
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Sallnäs (2009) förklarar att det internationella begreppet Residential care eller Institut-

ional treatment (behandling) innefattar boende med vård eller behandlingsinslag. De 

klienter som behandlas inom Residential care är antingen tvångsplacerade eller också 

placerade på frivillig grund p.ga. omfattande beteendeproblematik eller för att man har 

brutit mot lagen (De Swart m.fl. 2012).  

Inom SIS-hemmen används flera olika forskningsbaserade behandlingsprogram i om-

sorgen av unga med antisocial problematik. Ändamålet med programmen är att dämpa 

ungdomarnas antisociala problem rent allmänt och att minska antisocialt beteende som 

aggressivitet eller missbruk. Många program har också som syfte att förstärka positiva 

sociala nätverk och att ungdomen bryter med ett negativt socialt umgänge som kan leda 

till antisocialt beteende (SUB 2016).  

Enligt studien James m.fl. (2012) finns det sammanlagt tio olika evidensbaserade meto-

der att tillgå för institutioner inom ungdomsvården. Det är platschefens uppgift att be-

sluta vilken eller vilka metoder som ska tillämpas på den aktuella verksamheten. De tio 

evidensbaserade metoderna är: The Adolescent Community Reinforcement Aapproach 

(A-CRA), är en metod som syftar till att hitta orsaken till klientens missbruk eller åter-

fall av missbruk och motivera klienten till en positiv förändring.  Aggression Replace-

ment Training (ART), metoden syftar till att minska ungdomars aggressivitet, öka deras 

sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen. Dialectal Behavioral Thera-

py (DBT), är en metod som leder till att minska självskadande beteende hos personer 

med personlighetsstörningar. Ecologically-Based Family Therapy (EBFT), metoden 

leder till att integrera grundtanken från krisingripande teorier och multisystem modeller 

för att erbjuda tjänster till ungdomar och familjer i hemliknande miljöer. Eye Movement 

and Desensitization Therapy (EBFT), metoden är en form av psykoterapi utformad för 

att minska traumarelaterad stress, ångest och depressionssymtom. Functional Family 

Therapy (FFT), syftar till att förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna. 

Multimodal Substance Abuse Prevention (MSAP), syftar till att utveckla färdighetsför-

mågor inom flera områden för att minska negativt beteende. The Residential Student 

Assistance Program (RSAP), metoden förebygger användning av alkohol och droger 

bland ungdomar. Solution-Focused Brief Therapy (SFBT), är en alternativ behandling 

som fokuserar på lösningar till klientens egen vilja och framgå istället för destruktiva 

vanor. The Trauma Intervention Program for Adjudicated and At-Risk Youth (SITCAP- 

ART), metoden är framtagen för att hjälpa ungdomar med traumatiska upplevelser (Ja-

mes m.fl. 2012). 

På statens institutionsstyrelses hemsida framgår det också att institutionsvården i Sve-

rige arbetar efter evidensbaserade metoder och man exemplifierar med att benämna me-

toderna Aggression Replacement Training (ART) samt kognitiv beteendeterapi (KBT) 

(hämtad 02-12-17 från www.statinst.se).  

 

2.3 Evidensbaserad praktik 

Metodiken Evidensbaserad praktik (EBP) infördes i Sverige av statliga myndigheter 

med syftet att utveckla och införa en gemensam arbetsgång som grundar sig på veten-

skapliga principer. Det handlade om områdena inom socialt arbete med betoning på 

områdena individ-och familjeomsorg, vård och omsorg samt stöd och service riktad till 

äldre och funktionshindrade men också missbruksvården. Grundtanken med att införa 

metoden och förhållningssättet Evidensbaserad praktik inom socialt arbete innebär mer 

konkret att använda forskningsbaserad kunskap, klientens bästa skall hamna i huvudfo-

kus, att praktikerns roll professionaliseras i form av ökat ansvar (ex, aktivt reflekte-

rande) och kunnande. Vidare skulle konceptet likaså främja och utveckla en fortlöpande 
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transparens och förbättrings tänkande i anknytning till behandlingsmetoder och forsk-

ningsresultat. Ideologin bakom Evidensbaserad praktik härstammar från metoden och 

förhållningssättet Evidensbaserad Medicin vars utgångspunkt är att integrera forskning, 

klinisk expertis och patient värderingar för att kunna erbjuda patienten den mest opti-

mala hjälpen (insatsen) (Oscarsson, 2009). 

Tengvald,(2008)  säger att ambitionen att söka en säkrare och mer allmän kunskapsbas 

om effektiva insatser är en av grunderna i evidensbaserad praktik. Den här profession-

ella ambitionen efter att bli bättre passar väl in i den arbetsutveckling som sker inom 

välfärdstjänst sektorn. 

I ett av regeringens protokoll år 2012 talar om att de godkänner en överenskommelse 

om att stödja Socialtjänsten till att använda evidensbaserad praktik och där man också 

förklarar begreppet evidensbaserad praktik. Det som menas med evidensbaserad praktik 

är en målinriktad och organiserad användning av flera kunskapskällor för beslut om 

insatser. Meningen är att brukaren ska få ta del av de åtgärder som grundas på de bästa 

tillgängliga kunskaperna (Regeringen 2012). James m.fl. (2015) säger följande om evi-

densbaserad praktik. Evidensbaserad praktik är att integrera tre saker 1. valid forskning 

2. rätt vård 3:e klientinflytande. James m.fl. (2015) hävdar likaså att evidensbaserad 

praktik identifieras med att vara effektiv, just för att det grundar sig i vetenskaplig 

forskning och har tydliga mål. 

 
2.4 Synsätt med EBP  

Metoden och förhållningssättet Evidensbaserad Medicin i praktiken inte allt för sällan 

omtolkas och fel prioriteras av både kliniker och forskare. Dessa anhängare av koncep-

tet förhåller sig snarare endast till en av principerna nämligen forskningen. Ytterligare 

innebär detta att man dessutom bara fäster avseende vid den forskning som består av 

s.k. randomiserade kontrollerade studier eller experimentella studier. Randomiserade 

kontrollerade studier inbegriper kortfattad att man jämför effekten av en särskild insats 

genom att man formar två slumpmässiga grupper med klienter där den ena gruppen er-

bjuds insatsen men inte den andra och därefter jämför man resultaten (Oscarsson, 2009).  

Även bland anhängare (Socialtjänsten framförallt) av Evidensbaserad praktik råder det i 

praktiken delade meningar om hur man ser på arbetsgången vilket delvis har att göra 

med att man har infekterats av de anhängarna av Evidensbaserad Medicin. Det finns 

alltså tre diskussioner på hur metoden och förhållningssättet bör vara. Ett är att man ska 

utgå utifrån de randomiserade kontrollerade studierna, nästa tankegång menar på att 

man ska utgå från den kunskapen som träder fram i mötet mellan behandlaren och klien-

ten. Och den tredje gruppen väljer insatser baserade på det traditionella evidensbaserade 

medicinska synsättet, kunskapskällorna forskning, praktiken och klienten. Professorn 

Oscarsson argumenterar i sitt verk just för att det tredje betraktelsesättet som nämns 

ovan skall också vara det mest valida inom Evidensbaserad praktik (Oscarsson, 2009). 

 
 
 
2.5 Svårigheter med EBP 

Risken med att bara utgå efter källan forskningen och randomiserade kontrollerade stu-

dier (RCT-studie) är att omständigheter som studierna utförs under skiljer sig ganska 

markant utifrån verkligheten där EBP tillämpas. Det handlar bland annat om att klient-

gruppen som ingår i studien kännetecknas av homogenitet. Likaså kräver RCT-studier 

en standardisering för att kunna genomföras. I praktiken däremot så är det komplicerat 
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att kunna uppfylla och möta dessa krav. Klientgruppen som vårdas inom respektive 

verksamhet är i stora drag inte homogen. Det är också mycket besvärligare att införa en 

standardisering gällande en insats just för att det kräver en stor omställning inom en 

organisation. En annan fara med att förlita sig helt och hållet på RCT-studier är att re-

sultatet mäts på gruppnivå vilket gör att man faktiskt inte ser till de individer som insat-

sen kan ha hjälpt utan istället väljer att utesluta den ifall utfallet är lågt. Man kan alltså 

gå miste om en insats som hade kunnat hjälpa en eller flera enskilda klienter (Oscars-

son, 2009). 

Kontextberoendet är det begrepp som står för att klientens livsomständigheter och förut-

sättningar är högst väsentliga att beaktas vid val av insats men som kan vara oerhört 

svårt att fånga upp. Oscarsson nämner några faktorer i sammanhanget, ursprunget till 

klientens problem kan vara både av interna men också externa skäl, att klienten genom-

går parallella insatser av diverse slag i form av andra myndigheter mm, likaså att klien-

ten erbjuds insatser som mer eller mindre saknar befogenhet. Klient -/brukarrationalitet 

innebär att insatserna som erbjuds är beroende av att klienten tror på att insatsen är 

verkningsfull. Detta för att en positiv inställning i behandling underlättar förloppet men 

också att en positiv tro i sig kan fungera som en självuppfyllande profetia (Oscarsson, 

2009). 

Jergeby och Sundell (2008) beskriver att bristen på utvärdering av metoder är ett be-

kymmer, ett annat problem är felaktig information om metoders effekt. Metoder visas 

fram som effektiva men det finns inte alltid bevis för detta. Men samtidigt betyder detta 

inte att allt som inte är granskat är dåligt, metoder som inte har vetenskapligt stöd kan 

fungera lika bra eller vara lämpligare än de metoder som har vetenskapligt stöd. Om 

man nu använder sig av en sådan metod bör man klart och tydligt tala om att metoden 

inte har vetenskapligt stöd. Evidensbaserade insatser har i de flesta fall utvärderats med 

en bestämd målgrupp som till exempel ungdomar 13 – 17 år som är lagförbrytare men 

som inte har några problem med ett substansbrukssyndrom. Men i verkligheten så har 

brukare mer komplexa och oklara problem. Därför blir det svårt att hitta en insats som 

är fungerande till just den brukaren man har framför sig (Jergeby & Sundell, 2008).  

 
2.6 Evidensbaserat arbete 

I SBU (2016) väljer man att definiera, klargöra och betona att trots att ett behandlings-

program saknar vetenskapligt stöd så innebär det inte att man inte jobbar evidensbaserat 

som verksamhet utan att när det fattas vetenskaplig kunskap så kan man utgå ifrån de 

två andra kriterierna som är klientinflytande och behandlarens erfarenhet och kunskap. 

Dock så markerar man att det evidensbaserade arbetet inte håller lika hög standard utan 

den tredje källan, forskningen (SBU, 2016). 

Att inte ha tillgång till det vetenskapliga stödet utan att man bara arbetar efter kriterierna 

klientinflytande och behandlarens erfarenhet innefattar istället ett evidensbaserat för-

hållningssätt och inte renodlad evidensbaserad praktik. Men då kräver det en löpande, 

systematisk dokumentation och utvärdering av insatsens effekt. På så vis har man skapat 

det som man kallar för lokal kunskap (Oscarsson, 2009). 

Bergmark och Lundström (2011), är också inne på tanken om att ifall evidensbaserad 

praktik utgår endast ifrån den vetenskapliga (forskningen och RCT-studier) aspekten så 

kan man inte avgöra om en metod är effektiv eller inte. Skribenterna går så långt i sitt 

verk att de menar på att utan att de generella faktorerna (terapeutiska alliansen, kontex-

tuella faktorer osv) tas under övervägande vid utvärdering av en evidensbaserad metod 

så är alla metoder precis lika effektiva eller ineffektiva. Med andra ord så betonar de 

starkt att ifall arbetsgången evidensbaserad praktik inte lutar sig på de generella 



  
 

7 

 

aspekterna så är de lika med vilken social insats som helst (Bergmark och Lundström, 

2011).  

 
2.7 Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras flertal faktorer som antingen främjar eller hämmar be-

handlingsarbetet och implementeringsprocessen på en institution med ungdomar. I en 

studie skriven på uppdrag från institutionen för utveckling av metoder i socialt arbete 

(IMS) förklaras det att begreppet implementering innebär de tillvägagångssätt som an-

vänds för att införa nya metoder i en verksamhet. Implementering står också för att man 

säkerställer att metoderna används enligt instruktioner med varaktighet (IMS, 2008). 

 
2.7.1 Evidensbaserade metoder inom ungdomsvården 

Huvudsyftet med SBU- rapporten (2016) är att granska och belysa de nio mest använda 

metoderna inom den så kallade dygnsvården, ifall de innefattar evidensbaserad behand-

ling men också att utvärdera dess effekt. De nio behandlingsprogrammen är följande: 

Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA),  Aggression Replacement 

Training (ART), Dialectical Behavior Therapy/Dialektisk beteendeterapi (DBT), 

Functional Family Therapy/Funktionell familjeterapi (FFT), Multisystemic Therapy–

Family Integrated Transitions (MST–FIT), Parent Management Training (inklusive 

Komet), Relapse Prevention/Återfallsprevention (RP), Token Economy/Teckenekonomi 

(TE), Structured Sensory Intervention for Traumatized Children, Adolescents and 

Parents for Adjudicated and At-Risk Youth (SITCAP-ART) (SBU, 2016).I rapporten 

har man kommit fram till att ovan nämnda programmen saknar vetenskapligt stöd i frå-

gan om effektivitet vilket bland annat kan ha att göra med att med undantag för pro-

grammet ART så är de utvecklade för att nyttjas inom öppenvård, skola, familj eller 

annan miljö av liknande karaktär och inte inom institutioner. En annan minst lika aktu-

ell förklaring i kontexten kan vara att programmen som erbjuds till dessa ungdomar 

riktar sig endast på att förändra några faktorer medan andra väsentliga förhållanden ute-

blir och på så sätt inte kan förklaras ur ett vetenskapligt perspektiv som lämpliga meto-

der. Detta då klienter som placeras inom SiS-institution oftast präglas av omfattande 

social problematik (SBU, 2016). 

Michell m.fl. (2010) förklarar att diskussioner inom psykoterapiforskningen har pågått 

under en lång tid gällande det som talar för brister och fördelar med att implementera 

manualbaserade metoder.  Kritiker pekar på att manualbaserade metoders stränga kon-

struktion begränsar den kliniska friheten samt att den terapeutiska alliansen blir lidande. 

Dessa är avgörande faktorer som leder till pedagogers negativa attityd. närheten till kli-

enten minskas. Anhängare av fenomenet yttrar sig istället att programmen banar vägen 

för metodisk tillämpning. En annan fördel är att man betydligt enklare kan följa utveckl-

ingen vid implementering av metoderna. 

 
2.7.2 Strukturella faktorer 

Holmqvist m.fl. (2005) hävdar att faktorer såsom strängt restriktiva åtgärder i form av 

tvångsbehandling och behandling bakom låsta dörrar påverkar behandlingsarbetet med 

ungdomar på institution negativt. 

Mitchell m.fl. (2010) betonar att organisationen har en inverkan på implementering av 

evidensbaserad praktik och menar att en organisation som består av öppenhet, tolerans, 

flexibilitet och som är mottaglig för förändring ökar möjligheten till ett mer gynnsamt 

resultat. Holmqvist m.fl. (2005) säger att en organisation som är professionell och kom-
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petent är en grundläggande faktor för ett gynnsamt genomförande av evidensbaserad 

praktik. 

Vidare menar Mitchell m.fl. (2010) att  implementering av evidensbaserad praktik krä-

ver generellt fortlöpande stöd såsom klinisk handledning, uppföljning och fallgenom-

gång. För att uppnå oavbruten implementering är det viktigt att organisationen utvecklar 

strategier som vidmakthåller en hög motivation i behandlingssyfte.  

Vikten av ett fungerande system på organisationsnivå förklaras på följande vis av Sout-

ham och Rodriguez (2012). Vid upplysning av stöd för spridningen och implemente-

ringen av evidensbaserad praktik på systemnivå, blir ett antal samverkande faktorer vik-

tiga att ta hänsyn till: (a) samordnade kliniska och administrativa funktioner, (b) sekre-

tess, (c) systemstandardisering och (d) kvalitetsövervakning. En organisation som för-

håller sig till ovannämnda punkter bidrar till att evidensbaserad praktik kan implemente-

ras. Som minimum bör professionella psykologer och terapeuter vara medvetna om vik-

ten av samverkan mellan administrativ och klinisk service för att kunna underlätta för-

ändringar i systemet, inkluderat implementering av ny evidensbaserad praktik (Southam 

och Rodriguez 2012).  

Holmqvist m.fl. (2005) framhäver också att positiv implementering av behandlingspro-

gram kräver kontroll över delarna i behandlingsprocessen, tydligt tillvägagångssätt och 

successiv granskning av programanvändning. 

I både James m.fl. (2012) och Mitchell m.fl. (2010) artiklar framgår vikten av tillgång 

till resurser. Båda menar att ekonomiska nedskärningar i form av personalomsättning, 

men också bristande ledarskap, medför hinder i implementeringen av evidensbaserad 

praktik i ungdomsvården.  

James m.fl. (2015) belyser i sin artikel allvarligheten av resursfrågan och dess negativa 

utfall på evidensbaserad praktik inom ungdomsvården. Som resultat av begränsade re-

surser tydliggör forskarna att många institutioner valt att lägga ner verksamheten eller 

minska på antalet vårdplatser. 

 
2.7.3 Professionella faktorer 

Forskarna Laanemets och Kristiansen (2008) konstaterar att tvångsvården konstruerar 

könsstereotyper. Vilket har med att gör att personalen omges av en konservativ syn på 

kön och dessutom saknar kunskap om hur det påverkar behandlingsarbetet. Studien be-

lyser att klienter bemöts efter förväntade beteendemönster beroende på om man är en 

pojke eller flicka. Ett förhållningssätt som bygger på antagande av att klienten skall vara 

på ett visst sätt beroende på kön influerar behandlingsvården negativt. Man lyfter bland 

annat fram att bemötande av klienten skiljer sig ifall man tillhör det manliga eller kvinn-

liga könet och att viktiga aspekter förbises. Ett tydligt exempel är att killar inte ges möj-

ligheter till att uttrycka känslor lika mycket som tjejer samt att killar skall bemötas med 

strikt struktur och tuffare attityd (Laanemets och Kristiansen, 2008).    

Holmqvist m.fl. (2005) använder ett antal principer som förklarar hinder eller möjlig-

heter med att implementera behandlingsprogram. Bland annat försvarar författarna 

starkt vikten av att behandlaren förhåller sig till det de benämner för programintegritet. 

Att som behandlare inge integritet gentemot ett behandlingsprogram innebär bland an-

nat att genomförande av behandlingsmodeller fullföljs enligt dess riktlinjer. I sin studie 

kunde de visa på indikationer mellan avvikande integritet till modellen och negativt 

implementeringsutfall. 
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James m.fl. (2013) menar att personalens bristande engagemang, otillräcklig fokus och 

inkompetens är andra hinderområde. Noteringen skedde likaså i samband med tillämp-

ningen av ART-metoden. Här noterades svårigheter i att förstärka inlärningsfärdigheter 

även utanför gruppsessionerna. Metoden implementerades därför inte fullt ut.  

Det optimala förhållningssättet som Holmqvist m.fl. (2005) studie beskriver kategorise-

ras av en auktoritativ hållning hos behandlaren och kännetecknade positiv utfall i be-

handling. Hållningen innebär att behandlaren har utvecklat förmågan att bemöta klien-

ten både på en personlig och emotionell plan samtidigt som man uppger en konsekvent 

hållning till hens utveckling på institutionen. Vilket innebär förutom att vara ett stöd för 

klienten så ska man samtidigt kunna sätta ramar och regler som är gynnande för klien-

tens utveckling (Holmqvist m.fl. 2005). 

Holmqvist m.fl. (2005) fortsätter ytterligare att markera önskvärd kvalité hos en be-

handlare. Behovsprincipen förmedlar förhållningssätt och egenskaper som behandlaren 

bör utveckla i arbetssammanhang.  Principen illustrera den inställning som går ut på att i 

allra högsta grad arbeta med problembeteenden som klienten har fått behandling för och 

inte fästa så mycket fokus på andra mindre relevant handlande hos hen. Responsivitets-

principen handlar om att klienten bedömer behandlingen relevant och motiverande. Det 

handlar också om att kunna nå ut till klienten genom att forma och anpassa behandling-

en efter hens förmåga. Färdigheter som kommunikationsstil och emotionellt åtagande är 

viktiga delar som gynnar responsivitet i behandling. Vikten av kompetens bland perso-

nalen lyfter Mitchell (2010) också i sin artikel som en essentiell del och understryker att 

personalens attityd och inställning är minst lika viktig för ett lyckat genomförande av 

evidensbaserad praktik.  

 
2.7.4 Klientfaktorer 
Southam och Rodriguez (2012) belyser faktorer inom ungdomsvården som försvårar 
implementeringen av evidensbaserad praktik. En faktor som kan vara hämmande för 
implementering av evidensbaserad praktik inom ungdomsvården är att de flesta av stu-
dierna har testats primärt på medelklassfamiljer. Enligt forskarna väcker det misstanke 
ifall de rådande evidensbaserade behandlingarna har lika fungerande effekt för andra 
grupper utan vidare modifiering. Forskarna menar att faktorer som ekonomisk utsatthet 
och etniska skillnader kan hejda behandlingsprocessen. När det gäller den ekonomiska 
utsattheten rör det sig om klienter som på grund av otillräckliga ekonomiska tillgångar 
blir tvungna att avbryta behandlingen. Etnicitet i sammanhanget handlar om att klien-
tens kulturella bakgrund skiljer sig gentemot inhemska kulturen vilket kan bidra till en 
kulturkrock (Southam och Rodriguez, 2012). 

I en omfattande studie om effektfullhet och implementeringsprocessen av evidensbase-

rad praktik inom Residential care framgår det i James m.fl. (2013) artikel ett antal hin-

der för implementering. Brist på intresse hos klienten var en av stötestenarna som häm-

mar genomförandet av metoden. Detta visade sig vid granskning av ART-metoden (Ag-

gression Replacement Training). Reaktionen av att vara uttråkad, uttryckte klienterna 

till följd av att behandlarna förlängde metoden (James m.fl. 2013). Holmqvist m.fl. 

(2005) är en studie som syftar bland annat till att vetenskapligt undersöka implemente-

ringsprocessen av det evidensbaserade programmet ART inom en särskild SiS institut-

ion, ”Sundbo”. I rapporten analyserar man relationen mellan klientens inställning till 

behandlingen och dess utfall. Klienter som har haft en positiv inställning till behand-

lingen har uppvisat bättre resultat än de klienter som inte omgivits av liknande attityd 

gentemot modellen. James m.fl. (2013) visar också att ungdomars tilltro till verksam-

heten och dess behandlingsmetoder leder till positiva behandlingsresultat. 
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Holmqvist m.fl. (2005) introducerar forskning som innebär att inkludering av klientens 

nätverk underlättar realisering av evidensbaserad praktik inom HVB-hem(SiS). Med 

nätverk menas exempelvis att klientens familj involveras. Detta har visat sig ha en posi-

tiv effekt hos klienten, i form av att hen uppvisar positiv inställning och en ökad tillit till 

verksamheten. 

 
3 Teoretisk utgångspunkt  
3.1 The Ottawa Model of Research  
 

Implementeringsteori 
 

Figur 1. The Ottawa Model of Research Use och dess ingående element (efter Logan & Graham 2010, s. 

85) 

 

 

 

 

 

 
 
 

The Ottawa Model of Research Use (OMRU) är en implementeringsteori som omges av 

ett vetenskapligt ramverk och där syftet är att fungera som ett stöd till analys men även 

att belysa olika aspekter som kan hindra och stödja själva implementeringsprocessen. 

Modellens ramverk består av sex grunddrag. Första grunddraget handlar om själva 

forskningsbaserade idén eller metoden i sig (The innovation). Det andra grunddraget 

fokuserar på de potentiella användarna (Potential adopters). Praktikens kontext är det 

tredje grunddraget i teorins ramverk (Practice enviroment). Fjärde grunddraget berör de 

interventioner som bör göras för att implementera innovationen (Implementation inter-

ventions). Adoption är det femte grunddraget som innebär själva lanseringen av inno-

vationen. Och det sjätte grunddraget i processen går ut på att belysa och granska imple-

mentering resultaten av innovationen (Outcomes). Teorin vänder sig främst till verk-

samheter som planerar att införa och tillämpa forskningsbaserad kunskap i praktiken 

(Logan och Graham, 2010). Vi har valt att avgränsa oss genom att använda de fyra 

första elementen ur OMRU i vår studie då vi anser att de är av störst relevans.  

Interventioner 
- Hantering av hinder 
- Kunskapsöverföring 
- Uppföljning 
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3.1.1 Innovationen 

Innovationsfasen har som syfte att belysa anpassningsformer som är väsentliga för att 

mottagandet av en innovation blir lyckad. Begreppet innovation innebär att något nytt 

presenteras för de berörda. En innovation kan uttrycka sig i form av praktiska riktlinjer, 

policy eller andra kunskapsverktyg, metoder och produkter. Innovationen bör också 

vara utvecklad efter trovärdiga källor och där processen är lättillgänglig och tydlig för 

dess anhängare. Den bör dessutom styrkas av valida studier som pekar på positiva resul-

tat med innovationen. Innovationen skall likaså erbjuda praktiska verktyg för att kunna 

mäta dess effekt. Allt detta tillsammans bör leda till att innovationen omfamnas i positiv 

bemärkelse.  (Logan och Graham, 2010). I vårt fall innebär det att innovationen står för 

olika behandlingsmetoder och de potentiella användarna innefattar behandlarna. 

I introduktionen behöver man vidare tillvarata behandlarnas intryck och uppskattning av 

behandlingsmetoden. Behandlarnas uppfattning av metodens egenskaper har visat sig ha 

inverkan på deras beslut att acceptera, använda eller uppehålla användningen av den. 

Att presentera och tydliggöra för behandlarna om forskningsgruppens  (som har ingått i 

studien)uppfattning av metoden  har också en värdefull inverkan på deras ståndpunkt till 

behandlingsmetoden (Logan och Graham, 2010). 

Vidare lyfter man också fram att en behandlingsmetod kännetecknas av tre karaktärist-

iska drag som är avgörande för i vilken takt den kommer att godtas av behandlarna. 

Man pratar om termerna förenlighet, komplexitet samt oberäknelighet. Ifall metoden 

omges av låg komplikation (enkel att använda) så är den av tilltalande karaktär. Begrep-

pet förenlighet inbegriper att metoden inte kräver stora förändringar att applicera och 

präglas av att vara förenlig med verksamheten. Detta gör att metoden upplevs mer lock-

ande och kommer därför också att accepteras snabbare (Logan och Graham, 2010). 

En behandlingsmetod är dessutom oberäknelig i bemärkelsen att man aldrig på förhand 

kan avgöra ifall den går att anpassa till verksamheten eller inte. Och ifall metoden er-

bjuds i testform utan bindningskrav så kommer det att leda till att metodens anseende 

ökar., vilket gör att verksamheter kommer att vara mer mottagliga för den. I kontexten  

beskriver man ytterligare en faktor som går ut på att de rekommendationer/instruktioner 

som hör till behandlingsmetoden bör vara tydliga och icke kontroversiella (Logan och 

Graham, 2010). 

En annan faktor som är av positiv betydelse för användandet av metoden är ifall den 

inte kräver stora resurser att införa, särskilt för de verksamheter som har en begränsad 

budget. Komplikationer däremot som kan försvåra processen i kontexten är ifall en me-

tod kräver flera specifika yrkeskompetenser för att arbeta med den. Man lyfter dessutom 

fram att metodens format och stil också spelar en viss roll på behandlarens inställning 

(Logan och Graham, 2010). 

Metoder som är utformade för ett specifikt behandlingsområde leder till att användar-

na(behandlarna) förhåller sig ytterst försiktiga till den samtidigt som förväntningarna är 

höga men också kritiska på metodens kvalité. Väljer man att arbeta med olika metoder 

så måste dessa anpassas till den verksamhet som de ska användas inom för att underlätta 

implementeringen av den (Logan och Graham, 2010). 

 
3.1.2 Potentiella användare 

I avsnittet om potentiella användare (potential adopters) förklaras inledningsvis termens 

betydelse. Med benämningen potential adopters innesluts de som berörs av metoden och 

syftar på behandlaren. 

- 
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Denna fas är beroende och påverkas av följande inslag: medvetenhet, attityd/intention, 

kunskap/färdighet samt faktorn oro. Ifall de potentiella användarna, behandlaren inte är 

medveten om den specifika metoden så är allt annat av mindre vikt att undersöka såsom 

attityd osv. Att förstå hur pass medvetna och hur mycket kunskap de som ska rätta sig 

efter metoden har om metoden samt om det är något som de inte förstår och som behö-

ver klargöras ger viktig information till den som står bakom införandet av metoden. 

Informationen är viktig för att kunna förbereda och utforska metoden och där man 

snabbt och effektivt kan handla för att underlätta användandet. Mer konkret handlar det 

om att vara förberedd på svårigheter som behandlarna och klienten kan stöta på under 

implementeringsprocessen. Ett sätt som denna medvetenhet kan höjas på är att söka 

efter respons från behandlaren och klienten under själva tillämpningsprocessen av me-

toden (Logan och Graham, 2010).  

Vidare beskriver man att attityden är beroende av fem faser som är kunskap, överty-

gelse, beslut, implementering och bekräftelse. Om behandlaren saknar kunskap om me-

toden så kommer hen att ha en svagare övertygelse om dess effekt, vilket gör att  för-

hållningssättet till metoden känns osäker och detta i sin tur berör implementeringen i 

negativ bemärkelse. Vidare leder det också till att behandlaren upplever att metoden är 

opassande (Logan och Graham, 2010).  

Forskarna förtydligar att skillnaden mellan att studera metodens syfte och de fem faser-

na som nämns ovan är att syftet inte ger en lika bred förkunskap om huruvida anpass-

ningen kommer att gå tillväga. Det är dock också väsentligt att studera syftet med meto-

den eftersom den ger information och kunskap om vilka svårigheter men också vad som 

främjar mottagandet och användningen av behandlingsmetoden. Om svårigheter uppstår 

så har man kunskap för att enkelt och snabbt ingripa så att implementeringen kan fort-

löpa och inte avbrytas. Finner man information som gör att det förenklar implemente-

ringen så kan man dela med sig av denna information till användarna av metoden, syftar 

på behandlarna. Denna typ av information gör att de kommer att inta en mer positiv 

attityd till metoden. (Logan och Graham, 2010). 

Oro är ett element som forskarna har lyft fram då de har sett att även bland grupper (be-

handlare) som varit positivt inställda till ett eventuellt användande av metoden, så har 

de i alla fall haft en oro gällande de förändringar som skall göras vid införandet av me-

toden. Behandlarna har varit oroliga över hur klienten kommer att påverkas av den, och 

ifall klientens utveckling kan ta skada av metoden, vilket i sin tur kan leda till juridiska 

konsekvenser för de och verksamheten. Man har också kunnat konstatera att den ökade 

arbetsbördan och ökade arbetstiden som krävs för att personalen ska få tillräckligt med 

kunskap och färdighet för att kunna utföra och förhålla sig till den nya metoden genere-

rar i mer oro hos de (Logan och Graham, 2010).  

 
3.1.3 Praktikens kontext/Arbetsmiljön 

Arbetsmiljön begränsas av strukturella faktorer, såsom beslutsfattarna (exempelvis led-

ningen), lagar, bestämmelser, policyn, fysiska strukturer såsom arbetsbörda och nuva-

rande arbetssätt. Professionellt arbetssätt och medicinsk-lagliga (hälsobehandlings) pro-

blem ingår också under strukturella faktorer. Kulturella och sociala faktorer som omfat-

tar lokala politiker, personer med inflytande (personaliteter), ledarskap samt allmänhet-

ens uppfattning är likaså av betydelse i detta avsnitt. Ledarskap spelar en central roll i 

arbetsmiljön. Klienter är också en viktig faktor som påverkar arbetsmiljön. Kamratinfly-

tande är en annan stark faktor som kan orsaka problem inom en organisation. Alla dessa 

faktorer har alltså noterats påverka mottagandet och tillämpandet av en metod (Logan 

och Graham, 2010).  
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3.2 Interventioner 

Forskarna poängterar att åtgärderna skall utformas efter varje specifik situation helt be-

roende på utvärderingens resultat om metodens effektfullhet, behandlarens förmåga att 

arbeta med metoden, klientens inställning till metoden samt hur pass lämplig arbetsmil-

jön är inom en verksamhet. En variation av implementeringsåtgärder är därmed viktiga 

för implementeringsprocessen (Logan och Graham, 2010).  

OMRU klassar åtgärderna i tre kategorier: strategier för hantering av svårigheter, strate-

gier för att öka ett inaktivt implementeringsarbete samt strategier för uppföljningsarbete. 

Strategier för hantering av svårigheter syftar till att minska eller eliminera noterade svå-

righeter under implementeringsprocessen. Strategi för ett aktivt implementeringsarbete 

är att förmedla och påminna behandlaren att metoden är forskningsbaserad och att un-

dersöka och säkerställa att behandlaren har inhämtat tillräckligt med kunskap för att 

kunna arbeta med metoden. En god strategi för utvärdering och uppföljningsarbete kan 

identifiera problem och stödja behandlarna att fortsätta med användningen av metoden 

(Logan och Graham, 2010).  

Faktorer såsom metodens komplexitet, antalet personer inblandade samt deras arbets-

börda, kan påverka situationen negativt. Att arbeta efter en ny behandlingsmetod leder 

oftast till en inlärningsperiod för behandlaren och detta kräver uppföljningsåtgärder för 

att säkerställa att de kan bemästra det nya arbetssättet. Uppföljningsarbetet avgör om 

arbetet med metoden har förändrats på något sätt som går emot originalinstruktionerna 

eller om behandlarna funnit arbetssättet och dess förändringarna omöjliga att utföra 

(Logan och Graham, 2010).  

Sammanfattningsvis framgår det i studier att de flesta åtgärder är effektiva under vissa 

omständigheter men ingen är effektiv under alla omständigheter, därför är det viktigt att 

utvärdera och följa upp varje specifik situation (Logan och Graham, 2010). 

 
4 Metod 
Till detta arbete har vi beskrivit de metodologiska utgångspunkterna utifrån Bryman 

(2011), Kvale och Brinkmann (2014), Eriksson och Hultman (2016). Vi utgår ifrån den 

hermeneutiska forskningsprocessen med fokus på en kvalitativ undersökning med kvali-

tativa intervjuer.  Vi tar även upp de forskningsetiska principer som vi behövt ta ställ-

ning till och de kvalitetskriterier som finns.  

 
4.1 Metodologisk utgångspunkt  

Hermeneutik är kvalitativ och det kvalitativa ställningstagandet är ofta kritisk till sam-

hället och ser människan som ett subjekt och aktör. Människan tar inte bara ansvar för 

sitt eget liv utan också hur den vetenskapliga kunskapen är socialt uppbyggd. Hur man 

ser på denna kunskap har idag en betydande mening för politik, sociala förhållanden, 

ekonomi med mera, (Erikson och Hultman, 2016). Kvalitativ forskning har ofta en verk-

lighetstrogen utgångspunkt. Detta betyder att forskaren försöker samla in data i naturligt 

befintliga situationer och miljöer, inte tillgjorda eller konstruerade sammanhang. Denna 

metod passade oss bra när det kommer till folklivsforskning där en närvarande observat-

ion utgör en central del under datainsamlingen (Bryman, 2011). 

Utifrån vår problemformulering valde vi en kvalitativ forskningsmetod då vi ville ha 

djupare kunskap om vår frågeställning. Vi ville också genom intervjuer få en närmare 

förståelse för om man använder sig av evidensbaserade metoder. Vad finns det för för-
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delar respektive nackdelar av att använda sig av evidensbaserade metoder i vården av 

ungdomar på institution. Enligt Bryman (2011) så grundar sig kvalitativa studier på ett 

tillvägagångssätt där betoningen ligger på det som sägs istället för inhämtning och tolk-

ning av data. Vårt intervjumaterial blev vår data, då vi koncentrerade oss på vad respon-

denterna sa. Det finns också tre saker som en kvalitativ forskning visar på. En induktiv 

syn vilket är de erfarenheter som finns mellan forskningen och forskaren teorin utveck-

las med stöd av de verkliga forskningsresultaten. En kunskapsteoretisk ståndpunkt 

forskningen bygger på en kunskap som finns i den sociala miljön och hur människor 

uppfattar det verkliga livet. En ontologisk ståndpunkt är de sociala egenskaper man får 

genom att vara med andra människor och inte genom omständigheter av det som finns 

runt omkring. I den kvalitativa metoden är det forskaren som är en central del då vi ge-

nom våra intervjuer samlade in och försökte förstå de svar vi fick av våra respondenter 

(Bryman, 2011).  

 
4.2 Planering och genomförande  

Vi utformade en tidsplan där vi tog upp de olika skeden som fanns i vårt projekt där 

ingick litteraturgenomgång och slutförandet av arbetet. I tidsplanen fanns det de olika 

faserna i vårt arbete där vi kom att börja respektive avsluta. Läsning av litteratur och 

forskningsrapporter pågick under hela arbetet. Ett arbete med för öppna frågor kan leda 

till att vårt fokus blir otydligt och att vi får alldeles för mycket data när vi kommer till 

slutförandet om man har för snäv frågeställning kommer vi kanske inte bidra till med 

någon aktuell fakta till området vi vill undersöka (Bryman, 2011). Därför försökte vi 

göra en bestämd frågeställning vi kommer kanske att få mindre data men det vi får fram 

ligger närmre vår frågeställning. Våra forskningsfrågor styrde litteraturen och bidrog till 

vilken data vi behövde men bidrog också till att leda in vår undersökning på det som var 

viktigt (Bryman, 2011). 

Vi valde öppna frågor för att det kunde ge oss vissa fördelar. Respondenten kunde tala 

fritt och kan svara med sina egna ord. Vilket gjorde att respondenten tolkade frågorna 

efter sin erfarenhet. Eftersom vi inte riktigt lyckats med att sätta oss in i hur evidensba-

serad praktik fungerar i vården av unga på SIS institution. Öppna frågor passade oss bra 

eftersom vi ville veta så mycket som möjligt. Nackdelar med öppna frågor fanns också. 

Intervjuerna kunde ta tid då respondenterna pratar längre än om vi valt en sluten fråga. 

Detta kunde avskräcka respondenterna för att det krävdes en större insats än att bara 

behöva svara på ja och nej frågor. Vi var uppmärksamma på att vi våra strukturerade 

intervjuer hade fokus på vår frågeställning och att frågorna var relevanta (Bryman, 

2011). 

 
4.2.1 Kvalitativa forskningsprocessen 

Den kvalitativa forskningsprocessen kan se ut så här Forskningsfrågor – kvalitativ 

forskning är mer öppen till sättet än kvantitativ forskning men man måste vara obser-

vant på att den inte blir för öppen. Risken var då att vi hamnade utanför vår problem-

formulering och det kunde hända att vi tappade fokus. Vår frågeställning blev mycket 

viktig vad ville vi veta? Vad ville vi ta reda på? Våra forskningsfrågor blev också vä-

sentliga för att de ledde oss till den litteratur vi kom att använda oss av och som hind-

rade oss från att hamna utanför målet. Val av relevanta platser och undersökningsper-

soner – vi genomförde vår undersökning på en utvald SIS institution för ungdomar vi 

intervjuade personal som har erfarenhet av just detta arbete. Insamling av data –  I den 

kvalitativa metoden är det forskare som är en central del då vi genom våra intervjuer 

samlade in och försökte förstå de svar vi fick av våra respondenter Tolkning av data – 
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tolkningen av de intervjuer vi kom att genomföra ledde till ett intressant resultat till vårt 

arbete. Denna information kopplade vi ihop med relevant litteratur. Begreppsligt och 

teoretiskt arbete – det är denna fas som tillsammans med vårt arbete som bestod av 

tolkning av data som omfattade studiens resultat. Till detta arbete så hade vi inte möj-

ligheter att gå tillbaka till de personer vi intervjuade på grund av tidsbrist. Så vi blev 

tvungna till att intervjuerna som vi genomförde blev så bra som möjligt. Formulering av 

forskningsrapporten – de som eventuellt kommer att läsa vårt arbete måste kunna tro på 

att resultatet är relevant och inte något som vi hittat på. Och att detta resultatet vi fått 

fram kanske inte betyder att alla personal som arbetar med evidensbaserade program 

inom ungdomsvården upplever situationen som vi beskriver den (Bryman, 2011). Re-

sultatet är en kvalitativ bearbetning blev en jämn blandning av citat, kommentarer och 

egna tolkningar för att det skulle bli intressant för den som sedan läser arbetet, (Patel 

och Davidsson 2011). 

 
4.2.2 Kvalitativa intervjuer  

Den kvalitativa forskningsintervjun försöker begripa omgivningen utifrån forsknings-

personernas perspektiv, att skapa en mening ur deras upplevelser. Forskningsintervjun 

är inte en kommunikation mellan två personer på samma nivå utan det är forskaren som 

bestämmer och styr situationen. Det var viktigt att vi som intervjuare hade kunskaper i 

det ämne som intervjuerna handlade om vi ställde frågor som var lätta att förstå, tydliga 

och begripliga. Vi lät också våra respondenter tala till punkt, tänka och prata i sin egen 

takt, vi lyssnar aktivt på det som sades. Enligt Kvale och Brinkman 2014 finns sju steg i 

en intervjustudie.  

1. Tematisering – att utforma en studies syfte och frågeställning innan intervjuerna 

börjar. Man ska ha klart för sig studiens varför? och vad? innan frågan om hur 

ställs. 

2. Planering – den görs utifrån vilken kunskap vi ville uppnå med våra intervjufrå-

gor men vi tittade också på de etiska följderna av vår undersökning. 

3. Intervjun – vi följde vår intervjuguide vid intervjuerna och höll oss till det vi 

ville undersöka.  

4. Utskrift – vi förde över våra intervjuer från tal till skrift.  

5. Analys – vi såg vilken analysmetod vi skulle använda oss av när vi har resultatet 

från våra intervjuer.  

6. Verifiering – vi såg om vi fått det resultat vi förväntade oss.  

7. Rapportering – vi visade resultatet av vår undersökning där vi tagit hänsyn till de 

vetenskapliga och etiska aspekterna. Detta ledde då till ett läsbart resultat (Kvale 

och Brinkmann 2014). 

Vid våra intervjuer upptäckte vi att öppna frågor passade våra respondenter bra. De var 

avslappnade och hade inga direkta problem att svara på våra frågor. Det som var lite 

svårt för oss var att respondenterna pratade om mycket bra saker som var intressanta 

som vi blev intresserade av men som kanske inte direkt hade någon koppling till vårt 

syfte och frågeställningar. Men vi lyckades ändå gå tillbaka till vårt syfte och problem-

formulering, därför blev en del samtal längre och en del kortare. 
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4.2.3 Urval  

Kvalitativa forskare använder sig ofta av målstyrda urval. Detta innebar att vi valde ut 

enheter efter de forskningsfrågor som var utformade för att på bästa sätt få svar på syfte 

och frågeställningar (Bryman, 2011). Det finns 24 stycken särskilda ungdomshem som 

SIS bedriver i Sverige vi besökte ett utav dem. Vi valde att utföra alla våra sex inter-

vjuer på en och samma dag då vi ansåg att tiden inte skulle räcka till att besöka fler 

ungdomshem. Vi tog kontakt med en utvald SIS institution via telefonkontakt där en 

enhetschef hjälpte oss att plocka ut sex stycken respondenter med erfarenhet av att ar-

beta med ungdomar som var relevanta för vårt syfte och frågeställning. Att valet föll på 

att intervjua personal kom ifrån att vi läst mycket om evidensbaserad praktik och där-

med blivit medvetna om hur viktigt det är i implementeringsprocessen att personalen är 

med från början och blir delaktiga i denna process. Därför blev vi intresserade av perso-

nalens delaktighet av implementering av evidensbaserade metoder.    

 
4.2.4 Datainsamling 

Forskningsintervjun är viktig och används ofta som tillvägagångssätt för datainsamling 

både i kvantitativ och kvalitativ forskning, (Kvale och Brinkmann 2014). Bryman 

(2011) menar att kvalitativa intervjuer oftast spelas in för att man för det mesta är in-

tresserad av vad respondenterna säger men även hur de säger det. Den som intervjuar 

vill inte bli distraherad av att föra anteckningar om det som sägs utan vara uppmärksam 

på samtalet som kan följas upp med intressanta synpunkter (Bryman, 2011). 

Genom att spela in intervjun kan en del respondenter uppleva obehag för att det som 

sägs bevaras åt eftervärlden. Ingen av våra respondenter upplevde obehag med att bli 

inspelade, våra respondenter var olika när det kom till att besvara våra intervjufrågor 

därför blev intervjuerna mellan tjugo minuter till över en timme. Vi upplevde också att 

en del respondenter fortsatte prata efter vi stängt av inspelningen vilket innebar att vi 

fick ta fram papper och penna. Men det finns ändå fördelar med att spela in intervjun. 

det förenklar en grundlig analys av vad respondenterna sagt och att man kan flera 

gånger lyssna på respondenternas svar (Bryman, 2011).  Med detta som grund valde vi 

att ta med två mobiltelefoner med inspelningsfunktioner till våra intervjuer.  

 
4.2.5 Analysmetod 

Att transkribera vårt intervjumaterial innebar att vi skrev ner muntligt tal till skriven 

text. Eftersom vi var ovana vid transkribering tog det tid, vi valde att transkribera tre 

intervjuer var för att detta underlättade arbetet för oss. Vi var mycket noga med våra 

transkriberingar då vi skrev ner ord för ord allt som sades i intervjun skrev vi ner. Detta 

innebar att det blev mycket pappersmaterial när vi skulle skriva ut våra transkriberingar 

och mycket att gå igenom när vi skulle hitta passande underrubriker. Bryman (2011) 

menar på att man inte ska vänta för länge med att börja skriva ner intervjuerna för då är 

det lätt att känna man står inför en omöjlig uppgift. För att inte känna att man hamnar i 

tidsnöd och bli stressad ska man ha tillräckligt med tid för transkribering. Vi hade våra 

intervjuer i ett tidigt skede av arbetet detta gjorde att vi inte upplevde någon särskild 

tidspress och transkriberingen av våra intervjuer började vi med dagen efter intervjuer-

na. 

Intervjuanalysen vi använde oss av till detta arbete grundar sig i meningskoncentrering. 

Denna metod ansåg vi vara användbar för att tolka vårt intervjumaterial. Meningskon-

centrering innebär att man kan ta intervjupersonernas svar och göra detta till kortare 
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formuleringar att kärnan i det som sagts görs om i några få ord. I och med detta blev 

intervjumaterialet mer begripligt och vi kunde hitta teman som stämmer med vårt syfte 

och frågeställningar (Kvale och Brinkman 2014). 

Vi valde att använda oss av Kvale och Brinkman (2014) som menar att analysen av en 

intervju kan bestå av fem steg.  

1. Hela intervjun lästes av oss som forskare för att få en uppfattning av inter-

vjun. 

2. Därefter bestämde vi de ”meningsenheterna” som intervjupersonerna ut-

trycker i texten.  

3. Detta steg innebar att vi som forskare formulerade de rubriker framträdde 

starkast i texten som vi sedan använde i resultat kapitlet. Med utgångspunkt 

från intervjupersonernas perspektiv detta tolkades sedan av forskaren. 

4. Dessa teman som kom fram jämfördes mot arbetets syfte och frågeställning. 

5. I detta sista steg band vi ihop de teman som framkommit och detta blev en 

text som innehöll det resultat som kommit fram av intervjuerna (Kvale och 

Brinkman, 2014) 

 
4.2.6 Etiskt förhållningssätt  

En forskare måste alltid vid varje tillfälle vara ärlig med sitt forskningsresultat. Alla 

forskningsresultat måste presenteras öppet så att andra forskare kan granska och göra 

om forskningen. Då kan forskningen ses som vetenskapligt accepterad (Vetenskapsrå-

det, 2016). 

Regler och riktlinjer ger en viss hjälp men det är inte helt enkelt och lämnar ofta plats 

för egna beslut, linjen mellan vad som är etiskt/oetiskt är inte alltid uppenbar. Vi som 

forskare får inte blanda in våra förutfattade meningar eller värderingar i detta projekt. 

Det är vanligt bland forskare som använder sig av en kvalitativ undersökning att på 

grund av djupare intervjufrågor känna en slags närhet, gemenskap med de människor 

som deltar i studien. De väsentligaste etiska riktlinjer som gäller Svensk forskning är 

Informationskravet – forskaren vi upplyste de personer som medverkade i undersök-

ningen om arbetets syfte. Vi som forskare informerade om att deltagandet var frivilligt 

och man fick hoppa av om man inte längre ville vara med. Samtyckeskravet – de som 

deltog i undersökningen fick själva avgöra om de vill vara med eller inte. Ville de inte 

vara med längre i studien så kunde vi som forskare inte ”tvinga” hen att vara med de 

behövde inte heller berätta varför de ändrat sig. Vi berättade för respondenten att inter-

vjun vi kommer att göra spelas in och att det är bara vi som ska använda den. Efter att 

vår studie var avklarad raderade vi de inspelade intervjuerna. Vi informerade också att 

intervjun kommer att visas upp i vårt uppsatsarbete. Konfidentialitetskravet – informat-

ion om de personer som fanns i undersökningen hanterades med stor försiktighet och 

den information som vi hade lades undan så att inte utomstående kom åt informationen. 

Vi som forskare hade ett ansvar för att inte lagra namn eller adresser på datorer som gör 

det lätt för andra att komma åt. När vi sedan skrev ut våra intervjuer på papper så såg vi 

till att våra respondenters namn inte fanns med. Nyttjandekravet – de anteckningar som 

samlas in om olika personer använde vi bara i forskningssyftet (Bryman, 2011). 

Det är betydelsefullt att som student och forskare att vi är eftertänksamma när det kom-

mer till vårt ansvar gällande skydd av information. I kvantitativ forskning är det ganska 

enkelt att låta respondenterna och deras uppfattning vara namnlös. Det är lite mer kom-

plicerat i en kvalitativ undersökning där vi måste vara uppmärksamma på att responden-
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ter och platser förblir oigenkänd. Vi som forskare kom att tolka materialet och det var 

då viktigt att vi hade ett objektivt förhållningssätt genom hela studien. Genom intervju-

erna kunde vi ta del av respondenternas erfarenheter vilket vi senare tolkade för att föra 

oss närmare vår problemformulering (Bryman, 2011). För att vi skulle hålla oss till de 

etiska riktlinjer som finns har vi avidentifierat verksamheten och respondenterna. I re-

sultatet benämner vi verksamheten som Pärlan och våra respondenter R1, R2, R3, R4, 

R5 och R6. 

Vi har inte ställts inte inför några direkt etiska svårigheter som vi har behövt ta ställning 

till. Men det finns ett dilemma vi hade kunnat ställas inför. Eftersom enhetschefen på 

vår utvalda institution valde ut våra respondenter skulle hen kunna räkna ut vilken av 

hens personal som har sagt vad genom att läsa vårt resultat. Då enhetschefen står i 

maktposition hade vårt resultat kunnat leda till problem för våra respondenter.  

 

4.2.7 Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) menar för att kunna avgöra om det finns kvalitet i en kvalitativ studie 

finns det två grundläggande regler att utgå ifrån tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlig-

heten består av fyra delkriterier Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och styrka och 

konfirmera. Trovärdighet – vi har genomfört våra intervjuer efter de regler som finns 

genom muntlig information till respondenterna inför varje intervju. Vi har inte skickat 

tillbaka vårt resultat till våra respondenter för att se om vi uppfattat dem rätt (respon-

dentvalidering) på grund av tidsbegränsning av denna studie. Men ingen av responden-

terna frågade heller efter detta. Överförbarhet och Pålitlighet – vi tycker att vi gett en 

klar bild över forskningsprocessens olika skeden som innefattar problemformulering, 

val av respondenter vilket var personal som arbetar med evidensbaserade metoder inom 

ungdomsvården, analys, teoretiska utgångspunkter, intervjuguide och hur vi valt att tyda 

resultatet efter vårt syfte och problemformulering. Styrka och Konfirmera – vi var med-

vetna om att det inte går att få en fullständig rättvisa när det kommer till samhällelig 

forskning. Men vi har handlat i god tro och har inte medvetet lagt våra personliga värde-

ringar i arbetet. Dessa fyra kvalitetskriterier har vi försökt att uppnå i detta arbetet.  

När det kommer till äkthet så finns det även här kriterier som man strävar efter att upp-

fylla. Rättvis bild - att vår studie har gett en så rättvis bild som möjligt av våra respon-

denter genom att tolka våra intervjuer så noga som möjligt. Ontologisk autencitet – Det 

är mycket möjligt att denna studie kommer att hjälpa våra respondenter att få en tydli-

gare bild av sitt arbete men det är inget vi vet. Mycket på grund av att de inte har haft 

möjligheter att ge respons på resultatet. Pedagogisk autencitet, Katalytisk autencitet och 

Taktisk autencitet vårt arbete kommer kanske inte i daxläget  påverka våra responden-

ters arbetssätt eller möjligheter att påverka deras arbetsmiljö. Dessa kriterier upplevs 

som lite provocerande och hur de påverkar forskningen finns det delade meningar om 

(Bryman, 2011) 

5 Resultat 
Den empiriska datainsamling är inhämtat från en SiS-institution för ungdomar som är 

finns någonstans i mellersta Sverige. Vi har valt att benämna verksamheten för ”Pär-

lan”. Pärlan tar emot ungdomar som har psykosocial problematik, kriminalitet eller 

missbruk. Verksamheten vänder sig till målgruppen 13 - 20 år gamla. Vi har intervjuat 

sammanlagt sex personer från verksamheten Pärlan som vi har valt att kalla R1, R2, R3 

R4, R5 och R6 för att säkerställa avidentifieringen. Respondenterna på Pärlan har olika 

erfarenheter, kunskaper och utbildning. När det kommer till utbildning så har tre av våra 

respondenter högskoleutbildning varav en är utbildad behandlingspedagog. Två har 
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gymnasieutbildning med en helt annan inriktning än vården och en respondent saknade 

gymnasieutbildning. Våra respondenter har arbetat lite olika länge inom SiS och är allt 

mellan två till tjugo år. Sedan har fyra respondenter gått på olika SIS internutbildningar 

i Stopp och Tänk (det inriktar sig mot kriminalitet), ÅP (Återfallsprevention), ART 

(Aggression Replacement Training), KBT (Kognitiv beteendeterapi), SFT (social fär-

dighetsträning) och MI (Motiverande samtal).  

Vi har valt att dela upp resultatet i två delar utifrån våra frågeställningar. Den första 

delen har vi valt att kalla för Forskningsbaserade behandlingsmetoder. Denna del be-

skriver de olika behandlingsprogrammen som används på Pärlan samt användningssätt 

och utvärdering av programmen. Den andra delen kallar vi för Professionella och orga-

nisatoriska faktorer samt klienten. Den här delen behandlar personalens arbetssätt och 

hur det kan främja eller hämma tillämpningen av behandlingsmetoderna, prioritering av 

program, där fokus ligger på hur man inför ett nytt behandlingsprogram på institutionen 

och personalens påverkan och samarbete. Här presenteras också klientens inställning.  

 
5.1 Forskningsbaserade behandlingsmetoder  

5.1.1 Behandlingsprogram  

Vad det finns för behandlingsprogram och om de arbetade med programmen ser lite 

olika ut för våra sex respondenter. De program som används inom denna verksamhet är 

ÅP, Stopp och tänk och ART, som de arbetade med ungdomarna men även kartlägg-

ningssamtal där det inte finns några manualer att följa. Det fanns även arbete med ung-

domarna utanför institutionen i form av utslussnings arbete. Även om några av våra 

respondenter inte höll i något program så visste de vilka som fanns och användes. Per-

sonal som inte höll i något behandlingsprogram hjälpte till med läxor som ungdomen 

ska göra i samband med behandlingsprogrammen. 

Jag är ansvarig för ART som vi använder, det är ett manualbaserat 

behandlingsprogram som är uppdelat på tre delar där ungdomarna 

får lära sig social färdighet och självkontroll.  Det arbetar jag mycket 

med, jag tar även fram material till detta program. Och så har jag 

även programmet ÅP som jag kör med killarna (R4).  

5.1.2 Användningsgrad, uppföljning och utvärdering  

Det finns en enighet om att de behandlingsprogram som används måste anpassas efter 

ungdomarna på grund av att ungdomarna är olika och kanske inte kan ta till sig alla de-

lar i programmet, även fast man vet att det är manualstyrda program som bör följas.   

När det kommer till utvärdering och uppföljning av programmen menar respondenterna 

att det finns olika skattningsskalor som hör till de olika programmen som både personal 

och ungdomar använder för att se om de använder sig av de färdigheter som man lärt sig 

av programmen. Dock vet de inte hur det går för ungdomen efter att de avslutar sin vis-

telse på ”Pärlan” men att det finns en önskan från personalens håll att få veta om pro-

grammen har hjälpt ungdomen eftersom mycket tid och arbete läggs ner i programverk-

samheten. De uttrycker alltså att det finns stora brister i uppföljningsarbetet och att det 

egentligen inte finns något uppföljningsarbete alls. Det enda som våra respondenter får 

höra är på  ryktesvägen eller att någon elev hör av sig och berättar hur det har gått efter 

att man har lämnat Pärlan. 

Men vi vet ju inte vad som händer sen. Vi gör inga utvärderingar på 

de ungdomar som har gått ett program och som sedan går här ifrån. 

Det hade ju varit kul att veta om de gör några förändringar (R4). 
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5.2 Professionella och organisatoriska faktorer samt klien-
ten  

5.2.1 Socialtjänstens uppdrag och klientens delaktighet och påverkan  

Respondenterna berättar att de anser att socialtjänstens uppdrag försvårar behandlings-

arbetet med ungdomarna. En svårighet som nämns är att man anser att man har som 

behandlare och ungdomen själv ganska litet utrymme att påverka ett behandlingsarbete 

då de är tvungna att utgå ifrån socialtjänsten vårdplan. Flertalet ungdomarna är tvångs-

placerade och tycker därför inte att de behöver denna typ av behandling och delar inte 

alls samma uppfattning som socialtjänsten. 

De är inte här frivilligt och en del killar är mycket omotiverade till 

programverksamheten. De säger ingenting för att det står ju i deras 

vårdplan att de ska delta, de är mer eller mindre tvingade till att ge-

nomgå de här programmen för annars så kommer de inte att skrivas 

ut härifrån (R1). 

Respondenterna menar att ungdomarnas delaktighet till programmen har en betydande 

påverkan på deras motivation. Det finns en del kartläggningssamtal som personalen gör 

med ungdomarna när de kommer till institutionen som syftar till att ungdomarna är 

själva med och ser vad de behöver och kanske får önska själva, vilket gör det lättare att 

få de till att börja ett behandlingsprogram. Sedan har de ungdomar som tycker att de 

inte har några problem eller brister och då är det svårt att få dem motiverade. 

Ju mer ungdomarna får vara delaktiga och tycka själva ju lättare är 

det att få de motiverade till att göra vissa saker så att de själva för-

står, ja det där behöver jag hjälp med, och det har jag önskat själv 

(R1).   

Ibland upplevs uppdraget från socialtjänsten luddigt och oklar och mycket styrt säger en 

respondent. Hen förklarar att om man går in och läser flera olika vårdplaner så ser de 

nästan likadana ut, man kan tro att de är kopierade säger hen. Respondenten tycker vi-

dare att vårdplanen försvårar hens arbete. Ungdomen upplever också svårigheter med att 

förhålla sig till den. 

5.2.2 Prioritering av behandlingsprogram  

Vi hade en fråga i vår intervju till våra respondenter om de hade varit med om när man 

inför nya behandlingsprogram till verksamheten. Det var bara några som hade varit med 

om detta men alla viste om att införandet av nya behandlingsprogram gör av ledningen. 

Personalen erbjuds internutbildning av det nya programmet och sedan är det till att börja 

arbeta efter det.  

Om man ska hård dra det så kan det vara att på måndag nästa vecka 

ska vi börja med något nytt program och att det ska implementeras i 

vår verksamhet. Man går en tredagars utbildning, får ett diplom och 

sedan är det bara att börja arbeta med det nya programmet. Förbere-

delserna är dåliga man är duktig på att starta upp program efter det 

som är modernt just nu. Det är bara att gilla läget (R3). 

5.2.3 Personalens förhållningssätt  

Alla sex respondenterna är eniga i denna fråga att den viktigaste egenskapen hos be-

handlaren är att kunna skapa gynnande relationer med ungdomen. Samtliga responden-
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ter värdesätter likaså relationen högt och menar på att det underlättar behandlingsar-

betet.  

Många är ju så himla rädda, jätterädda för att säga saker. Så just re-

lationen spelar jättestor roll. Och om pojkarna, om de verkligen vill, 

om de vågar släppa taget lite och berätta. Jag är ju här för att hjälpa 

ungdomarna och hoppas inte att det ska gå dåligt för de (R1).  

En respondent benämner också olika egenskaper såsom empati, flexibilitet med mera, 

som en behandlare bör ha eftersom det underlättar relationen och arbetet med ungdomen 

  För att vara en bra behandlare så bör man först och främst vara 

medmänsklig, försöka vara anpassningsbar och försöka vara en bra 

lyssnare. Höra vad ungdomarna säger och ge bekräftelse på att man 

har hört vad de har sagt (R2).   

Vidare betonas också att ifall man är tillmötesgående och ärlig mot arbetskamraterna 

och ungdomarna brukar det leda till att arbetet känns roligare och trevligare. Man vinner 

mycket på att vara mer öppen uttrycker en respondent. 

Respondenten menar också att om en ungdom blir arg och börjar kasta saker ska man 

inte vara för snabb att döma utan det finns för det mesta en bakomliggande orsak till 

varför just denna ungdomen blev arg och frustrerad. Intervjupersonerna pratar också om 

vikten av yrkeserfarenhet och säger att i vissa fall kan man känna av stämningen och 

läsa av signaler när man kommer in på avdelningen. 

Något som också understryks är att ungdomarna vill ha en tydlighet i sin vård, de vill 

veta vad som ska hända. Framförhållning och tydlighet leder till att man kan avvärja 

konflikter med ungdomen. 

Det man kan se på dagens ungdomar är att alla ungdomar vill ju ha 

en tydlighet. De vill ha framförhållning, de vill ju veta vad det är som 

ska hända, dem, de vill inte ha en överraskning, precis som vi (R3).  

5.2.4 För- och nackdelar med tillämpning av behandlingsmetoderna  

Fördelarna med behandlingsmetoderna är att alla ungdomar får samma program och att 

ungdomarna via programmen blir mer medvetna om vad som är deras problem och hur 

de ska ta sig ur situationer som de ställs inför. Och att de kan använda sig av de verktyg 

som de får med sig när institutionsvistelsen är över. En annan fördel är att de är lätta att 

använda, man gör inga större ändringar från manualen som följer programmet, man tar 

det steg för steg. Respondenterna säger också att det är positivt att programmen är upp-

byggda på ungefär samma sätt. På lektionerna går man igenom det som har varit i läxa, 

hur dagens lektion ser ut och att man sedan har en sammanfattning. Programmet ART 

nämns framförallt som lätt att förstå och utföra.  

Det är manualbaserade program dvs att alla elever får samma pro-

gram, man gör inga större ändringar utan följer manualen från bör-

jan till slut (R1). 

 
5.2.4.1 Nackdelarna 

På frågan om vad de anser att det finns för svårigheter med programmen så svarar re-

spondenterna lite olika. Programmen inte är lämpade för svagbegåvade ungdomar och 

en del program är mycket komplicerade och väldigt svåra att genomföra. Respondenter-

na säger också att programmen är inte lämpade för ungdomar med koncentrationssvå-
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righeter och ungdomar som har språkbrister. Och detta leder till att respondenterna upp-

lever svårigheter med att arbeta efter programmen. En respondent berättar också att hen 

inte får någon hjälp utan får ensam handskas med programmen.  Andra nackdelar är att 

tidsbrist samt begränsad personalbemanning utgör hinder för programmens användning 

likaså miljön på verksamheten. De tycker också att det finns svårigheter med att köra 

programmen i grupp, killarna har svårare att öppna upp sig under programmens övning-

ar. 

En del ungdomar har svårt för att prata om känslor och  då kanske 

man får sätta sig en och en och prata i stället. Man måste verkligen se 

till vilka individer man har framför sig eftersom det är olika vilka kil-

lar som är här (R6).  

En annan reflektion är att programmen inte erbjuds i rätt tid utan att de skulle erbjudas 

redan när första oros anmälan kommer in då ungdomen kanske bara är 12 år. Respon-

denten förklarar att de ungdomar som kommer till institutionen är i sena tonåren och är 

nästan fullfjädrade kriminella. Intervjupersonerna lyfter också fram att de ungdomar 

som de tar emot omges av mer omfattande problematik än förr vilket försvårar behand-

lingsarbetet. Det nämns också att de ensamkommande ungdomar som verksamheten 

erbjuder vård gör att behandlingsarbetet lider. Dessa ungdomar försöker man plocka 

upp genom vanliga samtal men någon programverksamhet erbjuds inte på grund av 

språksvårigheter.  

Man ställs hela tiden inför nya problem, det är inte samma nu som för 

20 år sedan då man hade samma bemötande till alla. Nu ställs man 

inför ensamkommande ungdomar som inte kan språket, de kanske har 

ett missbruk och är traumatiserade. Och de låses in på en SiS avdel-

ning. Och då kan man undra vem ska jobba med dessa ungdomar? 

(R3).  

 5.2.5 Personalens delaktighet och påverkan 

Här uppstår det olika åsikter från respondenternas håll när det gäller deras delaktighet 

och påverkan i behandlingsarbetet på institutionen. Flertalet av de anser att de kan 

vända sig till avdelningsföreståndaren om de har tankar och ideer för att förbättra och 

underlätta behandlingsprogrammen och att de brukar få sin vilja igenom. En respondent 

är dock missnöjd i sammanhanget och tycker inte att man tillvaratar hens kunskaper.  

Jag har läst mycket psykiatri men jag tycker inte verksamheten an-

vänder mina kunskaper så mycket. Många ungdomar har en dubbel-

diagnos men man fokuserar inte så mycket på det. Man måste kanske 

ändra om hela programverksamheten och individanpassade mer (R6). 

5.2.5.1 Samarbete  

Samarbetet är en viktig punkt i detta arbetet att det finns ett samarbete i arbetsgruppen 

som gör att man kan utbyta ideer och funderingar med varandra. Men också att det finns 

ett stöd om man funderar eller behöver hjälp med något. Att få råd och tips är också 

viktigt. På institutionen finns inte bara ett samarbete i den egna arbetsgruppen utan även 

med socialtjänsten, föräldrar, psykolog och lärare, vilket är viktigt att alla får komma till 

tals och att alla röster blir hörda även ungdomens för att få det bästa resultatet av insti-

tutionsvistelsen, förklarar respondenterna. För att detta ska kunna genomföras finns det 

en rad olika möten inom behandlingsverksamheten som till exempel behandlingskonfe-

renser där det tas upp vad som bäst skulle kunna passa ungdomen. Det finns också re-

gelbundna team möten där man går igenom vad som har hänt sen sist och vad som ska 



  
 

23 

 

hända framöver. Inom dessa mötet utvärderar de även ifall de har skett framsteg eller 

inte med ungdomen.  

Många gånger har jag stöttning av mina kollegor och en psykolog 

som också kan hjälpa till att stötta. Att man tillsammans kan försöka 

hitta andra vägar som inte jag finner själv, för så kan det ju vara 

(R4). 

Det är också viktigt att man kan ta hjälp av sina kolleger och chefer när personkemin 

med en ungdom inte fungerar. Detta inträffar ibland på verksamheten eftersom man 

jobbar med människor och att alla inte går ihop med alla förklarar en respondent. Inter-

vjupersonen säger vidare att då får man inte vara rädd att be om hjälp av sina arbetskol-

legor och de som finns i närheten när problem dyker upp. Man bör också vara beredd på 

att ta ett steg tillbaka och låta någon annan personal ta den närmare kontakten med ung-

domen. Sammantaget uttrycker alla respondenter att arbetsgruppen måste ha en bra 

sammanhållning så att man vågar säga vad man tycker och känner. 

 

Det får inte finnas någon stolthet i att jag inte fungerar med vissa 

ungdomar då får man ta ett steg tillbaka. Man får inte känna att jag 

är störst och bäst jag kan allt. Man måste kunna prata i arbetsgrup-

pen.  (R6).  

 
5.2.6 Klientens inställning  

På frågan om klientens inställning till programmen så pratar respondenterna om att de 

äldre ungdomarna är lättare att nå eftersom de har kommit till insikt om deras livssituat-

ion. En anna viktig sak som kommer upp är att ungdomens positiva inställning kan fun-

gera som en sporre på andra ungdomar. Det upplevs också att en del ungdomarna ser på 

behandlingen som en tidsfördrift och därför genomgår programmen och att majoriteten 

av ungdomarna har till en början en negativ inställning till verksamheten. Det kan också 

vara så att de ungdomar som redan genomgått liknande behandlingsprogram är inte lika 

positivt inställda till dem. Respondenterna uppmärksammar också en negativ och tuff 

attityd hos ungdomarna eftersom de upplever att det är mycket svårt att vara inlåst.  

Ibland har man den turen att man får in en eller två ungdomar som 

verkligen vill det här och tycker det är bra. De vill lära sig något av 

den här resan och då kommer man fortare härifrån istället för att 

bara sitta och säga att jag vill inte det här. Dessa ungdomar kan vara 

lite förebilder för de andra ungdomarna (R3).  

 
6 Teoretisk problematisering  

6.1 Innovationsfasen 

På frågan om vilka forskningsbaserade behandlingsmetoder man använder sig av på 

verksamheten svarar alla sex respondenter för de metoder som de antingen själva är 

med och arbetar efter eller vet om att dessa metoder används på institutionen. De meto-

der som respondenterna presenterar är utvecklade ur utgångspunkten KBT och är också 

valida forskningsbaserade metoder/program som verksamheten jobbar efter. Respon-

denterna nämner bland annat metoderna ART, ÅP och Stopp och tänk programmet. Lo-

gan och Graham (2010) beskriver att första delen i implementeringsteorin OMRU är 

innovationsfasen och där bör metoden som presenteras vara utvecklad efter trovärdiga 

källor. Detta innebär att den bör styrkas av evidensbaserad forskning.  
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Majoriteten av respondenterna svarar att när det kommer till att införa ett nytt behand-

lingsprogram (innovation) på verksamheten innebär processen att ledningen talar om att 

man har beslutat att införa ett nytt program och man tillfrågar de behandlare som kan 

tänka sig arbeta med programmet och att dessa skickas kort därpå på SiS egna interna 

utbildningar. Den är med andra ord redan förutbestämt av ledningen att innovationen 

skall implementeras. I innovationsdelen framgår det att en introduktion av behand-

lingsmetoden är väsentlig där fokus skall ligga på behandlarens tankar och värderingar 

angående metoden. Och beroende på vad behandlarna får för intryck av metoden så 

kommer det att påverka ifall den accepteras, används och upprätthålls av behandlaren. 

Forskarna förklarar även att en behandlingsmetod inte kan på förhand antas med stor 

säkerhet att den kommer att kunna anpassas till verksamheten och därför bör innovat-

ionen erbjudas i test form utan bindnings krav (Logan & Graham, 2010). På Pärlan är 

det är alltså inte på tal om att hålla en introduktion om metodens karaktär och låta be-

handlaren vara delaktig i processen, man tillvaratar heller inte behandlarens intryck och 

åsikter (inställning) om metoden. Och likaså erbjuds inte behandlingsmetoden i form av 

testperiod eller liknande. 

Utifrån det empiriska resultatet framgår det också att behandlingsprogrammen på verk-

samheten är komplexa eftersom programmen behöver individanpassas och att man inte 

kan arbeta fullt ut efter manualerna. Behandlingsprogrammen är inte heller förenliga 

med institutionen p.ga. de kräver resurser i form av rätt personalbemanning, tid till för-

beredelse samt att miljön inom verksamheten inte är lämpad för att arbeta med pro-

grammen. Logan & Graham (2010) lyfter fram i innovations fasen att ifall en metod är 

enkel att använda så kommer den att vara tilltalande för behandlaren. Och ifall behand-

lingsmetoden är förenlig med verksamheten och inte kräver större förändringar att im-

plementera så kommer den att uppfattas mer inbjudande vilket också kommer att leda 

till att innovationen kommer att antas snabbare av behandlarna.  

6.2 Potentiella användare 

När det gäller behandlarens kunskap om behandlingsmetoder samt färdigheter att arbeta 

med de, beskriver respondenterna att de berörda erbjuds interna utbildningar och på så 

sätt förväntas de att inhämta kunskap och färdigheter för att kunna arbeta med de. Men 

trots att de genomgår dessa utbildningar framgår det att behandlarna har en relativt ne-

gativ inställning till programmen och att de upplever svårigheter med dem. Ungdomens 

attityd är också något som respondenterna berättar hämmar arbetet med programmen då 

många ungdomar de möter har en tidigare dålig erfarenhet av programmen eller att de 

inte ser någon större mening med dem. Detta hanterar man genom att behandlarna för-

söker kontinuerligt motiverade till att genomgå programmen. Det kan bland annat 

handla om att man försöker lägga upp delar av programmen som ungdomen tycker om 

eller att man i dialog med dem informerar om programmens innehåll och varför det 

skulle gynna ungdomen och på vilket sätt.  Logan och Graham (2010) poängterar att 

ifall behandlaren och klienten saknar tillräckligt med kunskap om innovationen, gör att 

de får en svagare tilltro till innovationen och kommer att bedöma den som olämplig att 

använda och detta på sin tur påverkar implementeringen negativt. De förtydligar även 

att ifall man inhämtar denna typ av information gör att man snabbt kan justera och ef-

fektivisera de svårigheter som kan uppstå i implementeringsprocessen (Logan & Gra-

ham, 2010).  

Sammanfattningsvis innebär det att behandlaren även om den genomgår de interna ut-

bildningar som ska utrusta de till att arbeta med programmen så upplever de fortfarande 

svårigheter med programmen och känner att de behöver arbeta utanför manualerna för 

att det ska vara genomförbart. Vidare menar de att stödet och hjälpen som de får när de 

själva vänder sig till ledningen underlättar deras arbete med programmen. Ungdomens 
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inställning gentemot programmen och verksamheten utgör hinder i arbetet och det lig-

ger på behandlaren (potentiella användaren) att motivera de till att vilja genomgå pro-

grammen. Ledningens ansvar är däremot att kartlägga och uppmärksamma behandlarens 

och klientens inställning till innovationen och sedan följa upp och genomföra de föränd-

ringar som behövs. Inom verksamheten Pärlan är det istället behandlaren som informe-

rar ungdomens om programmens innehåll och likaså söka efter deras respons av pro-

grammen och försöker arbeta efter det.  

6.3 Praktikens kontext/Arbetsmiljön 

Respondenterna tycker att socialtjänstens uppdrag komplicerar behandlingsarbetet be-

tydligt. Motivering till detta lyder att ungdomarna på verksamheten är tvångsplacerade 

av socialtjänsten och att detta i sig gör att behandlarna upplever ett motstånd från ung-

domarnas håll. Ungdomarnas negativa inställning till programmen och verksamheten i 

sig beror till stor del på att de känner sig påtvingade av socialtjänsten att genomgå vår-

den och behandlingsprogrammen. En annan respondent tillägger också att socialtjäns-

tens uppdrag upplevs till och från, oklar och komplex. Ytterligare en faktor som häm-

mar arbetet med behandlingsprogrammen är att ungdomen som kommer till institution-

en lider av komplex problematik, i form av dubbeldiagnoser, missbruksproblem, en-

samkommande flyktingar mm. Detta säger en av respondenterna gör att behandlings-

programmen som erbjuds inte är tillräckliga och lämpade för alla individer. Logan och 

Graham (2010) förklarar i avsnittet om arbetsmiljön att strukturella faktorer såsom, la-

gar, policyn och arbetssätt påverkar mottagandet och implementeringen av en behand-

lingsmetod.  

När det handlar om stöd från chefer och ledarskap svarar hälften av respondenterna att 

de är nöjda med sina ledare och att de känner att de råder transparens mellan ledare-

behandlare. Ledarna finns där för de när de har behovet. En respondent är dock miss-

nöjd med supporten från sin ledare. Logan och Graham (2010) lyfter fram vikten av en 

god ledning för att främja arbetsmiljön på en institution. 

Endast en utav respondenterna pratar om kamratinflytande och säger kortfattat att en 

eller flera ungdomars positiva inställning till programmen kan fungera som en motivat-

ionspinne för andra ungdomar på institutionen. Logan & Graham (2010) benämner vik-

ten av att uppmärksamma faktorn kamratinflytande eftersom den kan påverka arbetsmil-

jön som på sin tur påverkar implementeringsarbetet. 

En respondent talar om att lokalerna på verksamheten inte är lämpade för att kunna ar-

beta med en utav programmen. Logan och Graham (2010) pratar om att fysiska struk-

turer såsom arbetsbörda har en inverkan på implementeringsarbetet. Och i det här fallet 

ses olämpliga lokaler som en arbetsbörda.  

Det professionella förhållningssättet är också ett element som respondenterna får ta 

ställning till i intervjuerna. Även här är svaren enhälliga om att den viktigaste egenskap-

en som en behandlare bör vara utrustad med är förmågan att kunna etablera goda relat-

ioner med ungdomen. Vidare säger respondenterna att för att kunna upprätta en gyn-

nande relation så behöver man vara empatisk, en god lyssnare, jobba på att öka ungdo-

mens tillit till behandlaren och verksamheten, samtidigt som man ska vara beredd på att 

dra gränser. Att vara flexibel och tydlig i sin framförhållning är också två utav respon-

denterna inne på. Utan en bärande relation till ungdomen är det praktiskt omöjligt att 

kunna tillämpa programmen tydliggör respondenterna. Professionellt arbetssätt är en 

strukturell faktor som positivt påverkar tillämpningen av en metod (Logan & Graham, 

2010).  
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6.4 Interventioner 

På frågan om utvärdering och uppföljning av behandlingsprogrammen säger flertalet av 

respondenterna att de saknar en arbetsgång för att utvärdera och följa upp programmens 

effekt. När det handlar om att utvärdera och följa upp innovationens komplexitet eller 

behandlarens förmåga att arbeta med programmen så är det inget som respondenterna 

nämner. Logan och Graham (2010) betonar vikten av att utvärdera och följa upp be-

handlingsmetodens effekt men också för att kunna säkerställa att behandlaren kan be-

mästra det nya arbetssättet. Och utifrån analysen från utvärderingen så kan man justera 

eller åtgärda eventuella svårigheter som kan framkomma.     

 
7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

Den metod vi har använt oss av i detta arbete är Hermeneutisk forskningstradition med 

kvalitativa intervjuer. Detta innebär att vi som forskare är intresserade av att få en dju-

pare kunskap om våra forskningsfrågor. Forskare är en central del då vi genom våra 

intervjuer samlar in och försöker förstå vad våra respondenter säger. Vi ansåg att denna 

inriktning passade vårt syfte och frågeställningar eftersom vi var intresserade av re-

spondenternas ställningstagande till evidensbaserade metoder i arbetet med ungdomar. 

De svar vi fick är respondenternas personliga upplevelser och man kan därför inte säga 

att detta gäller för all personal som jobbar evidensbaserat med ungdomar.  

Vi avgränsade vår studie med tydliga forskningsfrågor som var både öppna och slutna 

relevanta för vårt syfte. Vi hade också följdfrågor men dessa behövdes inte alltid allt för 

att få ett så bra material som möjligt. Och med detta kunde vi hålla våra intervjuer inom 

det syfte vi hade utan några större avvikelser. Det är viktigt att vi som intervjuare har 

frågor som är begripliga och lätta att förstå och att man har syfte och frågeställning klart 

för sig innan intervjun. Vi utförde intervjuerna på respondenternas arbetsplats detta för 

att göra det enkelt för respondenterna men också för att vi bedömde att detta skulle leda 

till bättre samtal och med detta få ett bättre material. Vi intervjuade en respondent i ta-

get för att vi var intresserade av respondentens egna upplevelser vi ansåg att responden-

terna var avslappnade i vårt sällskap och var villiga att dela med sig av sina erfarenhet-

er. I vår intervjuguide hade vi en fråga om evidensbaserade metoder denna frågeställ-

ning fick vi göra om till behandlingsprogram för att respondenterna skulle förstå vad vi 

var ute efter. Två av våra respondenter hade ingen erfarenhet av just behandlingspro-

grammen så en del av våra intervjufrågor föll bort och intervjuerna blev lite kortare. 

Men vid transkriberingen upptäckte vi att vi ändå hade fått bra svar som vi kunde an-

vända oss av i resultatet. Vi hade tur med att kontakta en verksamhet som ville ta emot 

oss och hjälpa oss med relevanta respondenter. Det höll på att gå lite på tok då avdel-

ningsföreståndaren på verksamheten kontaktade oss för att meddela att två av våra re-

spondenter var sjuka. Vi hade då redan på börjat vår resa till verksamheten. Detta löste 

sig genom att två andra respondenter ställde upp.  

Nackdelarna med våra intervjuer var att vi hade alla sex på samma dag och därför hade 

vi liten möjlighet att reflektera över våra frågor och de svar vi fick detta innebar att en 

viktig fråga i vår intervjuguide uteblev. När detta upptäcktes vid sammanställningen av 

resultatet fick vi maila till våra respondenter om de hade möjligheter att besvara ytterli-

gare frågor och sedan skicka svaret till oss vilket de senare gjorde. 
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Detta hade säkert kunnat undvikas om vi bara hade haft våra intervjuer uppdelade på ett 

par dagar för då hade vi kanske reflekterat över vad som hade kommit fram under inter-

vjuerna och uppmärksammat det vi hade missat.  

 
7.2 Resultatdiskussion  

I denna resultatdiskussion har vi valt att ordna diskussionen efter samma teman som 

resultatet. Nedan kommer vi att diskutera våra insamlade empiriska data, tillsammans 

med tidigare forskning på området. 

 
7.2 Forskningsbaserade behandlingsmetoder 
7.3.1 Behandlingsprogram 

Fyra av våra sex respondenter på Pärlan arbetar med evidensbaserade metoderna ART, 

Stopp och tänk programmet och ÅP.Inom SiS institutionen används det flera olika be-

handlingsprogram i behandlingen av ungdomar. James m.fl. (2012) nämner i sin studie 

att det finns tio olika evidensbaserade metoder att använda inom institutionsvården av 

ungdomar.  I SBU rapporten (2016) kom man att granska och belysa de nio mest an-

vända evidensbaserade metoderna inom den slutna ungdomsvården men också att titta 

på effekten av dessa metoder. Man kom fram till att åtta av dessa metoder saknade ve-

tenskapligt stöd om effektfullhet med undantag för programmet ART, vilket kan ha att 

göra med undantag för progamet ART att de är framtagna för att användas inom skola, 

familjen eller annan liknande miljö, men inte inom institutioner. Southam och Rodri-

guez (2012) konstaterar att det som kan vara svårigheten med de evidensbaserade meto-

derna inom ungdomsvården är att metoderna inte är testade på denna målgrupp, vilket 

gör att utfallet av metoderna blir dåliga. Utifrån SBU rapporten (2016) och Southam 

och Rodriguez (2102) kan det fastställas att Pärlan använder sig av behandlingsprogram 

som inte är avsedda för institutionsvården med ungdomar, främst när det gäller pro-

grammet ÅP och Stop och tänk programmet. Detta skulle också kunna förklara de svå-

righeter som behandlarna har uppgett att de upplever med programmen.   

7.3.2 Användningsgrad 

När det kommer till användningsgrad av programmen säger våra respondenter lite olika, 

de vet att behandlingsprogrammen ska följas efter manualen men att de i alla fall är 

tvungna till att individanpassa programmen efter ungdomarna, eftersom de anser att 

programmen inte är lämpade för alla ungdomar. Jergeby och Sundell (2008) är inne på 

samma linje som respondenterna att evidensbaserade metoder har i de flesta fall utvär-

derats med en bestämd målgrupp som till exempel ungdomar 13 – 17 år som är lagför-

brytare men som inte har problem med ett substansbrukssyndrom. I verkligheten så har 

ungdomar ett mer komplext och oklara problem. Därför blir det svårt att hitta en insats 

till just de här ungdomarna. Holmqvist m.fl. (2005) menar istället att man ska följa den 

manual som finns kring metoden och förhålla sig till det som forskarna kallar för pro-

gramintegritet annars riskerar man att få dåliga implementeringsresultat. Om behandlar-

na ska utgå ifrån forskningen i kontexten innebär det att de gör fel hur de än väljer att 

göra, eftersom det framgår två olika tillvägagångssätt från forskarna. 

 
7.3.3 Uppföljning och utvärdering av ett behandlingsprogram  

På Pärlan saknar de system för att bedöma behandlingsresultatet av de behandlingspro-

gram man erbjuder ungdomen. De har vissa skattningsskalor som följer med program-

men där ungdomarna själva får fylla i hur de tror att programmen har hjälpt ungdomen 
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men inget mer utvecklat än så. De följer heller inte upp ungdomen efter behandlingsti-

den på verksamheten. I princip uttrycker respondenterna att de inte har en aning om ifall 

behandlingsprogrammen är effektfulla eller inte men de uttrycker samtidigt en önskan 

att de skulle ha ett system för att verifiera programmens resultat. Bergmark och Lund-

ström (2011) understryker vikten av att utvärdera och följa upp ett behandlingsprogram 

och menar på att om man bara utgår ifrån att en metod är evidensbaserad och utesluter 

utvärdering av insatsens effekt så vet man inte om en insats är effektfull eller inte. Jer-

gerby och Sundell (2008) påpekar också att brist på utvärdering av metoder är ett be-

kymmer eftersom dessa verksamheter inte har en aning om ifall metoderna hjälper ung-

domen. Oscarsson (2009) betonar inte bara vikten av att utvärdera en behandlingsmetod 

utan han går så långt att han menar att en verksamhet kan arbeta evidensbaserad utan att 

arbeta efter evidensbaserade metoder så länge man utvärderar de behandlingsinsatser 

som finns på verksamheten och kan mäta att de har effekt och på så sätt har man skapat 

det som han kallar för lokal kunskap. Vi förhåller oss starkt till argumenten som fram-

går ovan av forskarna att om man inte utvärderar en behandlingsinsats innebär det att 

man saknar evidens för det arbete man utför. Vi tycker också att verksamheten Pärlan 

bär på ett ansvar likväl alla institutioner som arbetar med människor att de ska arbeta för 

att främja målgruppens utveckling. Och det är inget organisationen Pärlan kan hävda att 

de gör eftersom de saknar kunskap om ungdomens behandlingsutveckling. 

 

7.4 Professionella och organisatoriska faktorer samt klien-
ten 

7.4.1 Socialtjänstens uppdrag och klientens delaktighet och påverkan 

Av de empiriska resultat som är insamlad i vår studie säger hälften av respondenterna 

att socialtjänstens uppdrag(vårdplan) försvårar betydligt behandlingsarbetet med ung-

domarna på institutionen. Ungdomarna är framförallt emot att de blir tvångsplacerade 

av socialtjänsten på institutionen men också att de ska behöva ingå i ett behandlingspro-

gram som de inte anser ha ett behov av. När det handlar om behandlingsprogrammen 

som finns på institutionen så har inte ungdomen mycket att säga till om eftersom social-

tjänsten har redan i sitt uppdrag klargjort vad ungdomen behöver hjälp med. Detta leder 

till att ungdomarna intar en negativ inställning gentemot verksamheten och dess ramar, 

vilket påverkar behandlingsarbetet negativt. Personalen försöker däremot på sitt håll att 

få klienterna delaktiga genom att de bland annat får vara med och välja inslag i pro-

grammen som de själva tycker att de har behov av och på så sätt kan de lite grann moti-

vera klienten. 

Mattson (2008) framlägger att institutioner som vårdar ungdomar begår allvarliga in-

skränkningar som rör barnkonventionens delgivna medborgerliga rättigheter, i synner-

het rätten att få vara delaktig i bestämmelser om sitt liv. Och för att förhindra något så-

dant förklarar forskaren att institutioner bör förhålla sig till evidensbaserad praktik. På 

verksamheten Pärlan innebär det att man faktiskt går emot just den rättigheten delgiven 

av barnkonventionen som Mattson (2008) skriver om eftersom ungdomen inte får vara 

med och välja behandlingsprogram. Till personalens försvar så gör de vad de kan av den 

lilla möjligheten de har att involvera ungdomar i sin behandling. 

Holmqvist m.fl. (2005) hävdar att tvångsplacering av ungdomar på institution samt 

stränga restriktioner är två faktorer som negativt påverkar implementeringen av behand-

lingsmetoder på en verksamhet. Detta är något som stämmer in även på Pärlan då ung-

domarnas inställning påverkas av att de blir tvångsplacerade och tvingade till att ingå i 
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ett behandlingsarbete. Ungdomarna vänder sig istället mot verksamheten och motivat-

ionen till att vilja vara delaktiga i behandlingsprogrammen är låg. 

 
7.4.2 Prioritering av program  

På frågan om hur man gör när man inför ett nytt behandlingsprogram på Pärlan var det 

fyra av respondenterna som hade en uppfattning om det. Resultatet visade på att alla de 

delade samma mening. De säger att det är ledningen som beslutar om när ett nytt be-

handlingsprogram ska implementeras på verksamheten och personalen är överhuvudta-

get inte inkluderad i det beslutet och inte heller ungdomen. Personalen som enskilda får 

däremot en förfrågan om de vill arbeta med det nya programmet och om fallet är sådan 

erbjuds de en intern utbildning och där förväntas det att de ska lära sig att arbeta med 

programmet. 

James m.fl. (2013) och Mitchell (2010) är eniga om att institutionsvården med ungdo-

mar har ett stort behov av att praktisera arbetsgången evidensbaserad praktik, främst för 

att det finns ett stort tryck från bland annat vård och omsorgspolitiken i de flesta länder 

där de betonar användningen EBP inom institutionsvården. Mitchell (2010) förklarar 

dessutom att EBP fångar upp den växande gruppen ungdomar med omfattande psyko-

sociala svårigheter. De Swart m.fl. (2012) och Laanemets & Kristiansen (2008) hävdar 

också att EBP ger betydande positiv effekt inom institutionsvården. I de Nationella rikt-

linjerna (2015) framhållas rekommendationer till institutionsvården och främst inom 

missbruks och beroendevården att rätta sig efter EBP. Utifrån de empiriska resultaten 

om verksamheten Pärlan blir det tydligt att verksamheten inte förhåller sig fullt ut till 

EBP när det gäller att välja behandlingsinsats, detta trots att det finns starka rekommen-

dationer på att institutionsvården bör arbeta efter arbetsgången.  

Oscarsson (2009) klargör att metoden/förhållningssättet evidensbaserad praktik innebär 

att vid val av behandlingsmetod så ska man använda sig av forskningsbaserad kunskap, 

klientens erfarenhet och önskemål samt den professionelles expertis. Forskaren förklarar 

också att EBP fel prioriteras av flertalet kliniker och institutioner genom att de förhåller 

sig endast till en av principerna, forskningen. Och att detta har att göra med att dessa 

anhängare låter sig inspireras av evidensbaserad medicin istället. Risken med att utgå 

efter bara forskningen är att källan använder sig främst av randomiserade kontrollerade 

studier (RCT-studier). Det komplexa med RCT-studier är att resultatet mäts på grupp-

nivå och detta gör att man missar de individer som insatsen i själva verket kan ha hjälp, 

men att metoden utesluts då utfallet är för låg i det stora hela (Oscarsson, 2009) En an-

nan fara med att endast basera sig på forskningen vid val av behandlingsinsats är att 

kontextberoendet är central inom institutionsvården. Termen inbegriper faktorer som 

ungdomens livsomständigheter och förutsättningar. Andra faktorer som hör till är att 

ungdomens problem inte sällan kan bero på både interna och externa skäl. Begreppet 

Klient-/brukarrationalitet är likaså minst lika viktig och innebär att den nya behand-

lingsinsatsens aktualitet är beroende av att klienten tror på att den är effektfull. Den pro-

fessionelles roll är däremot den viktigaste källan inom EBP eftersom hen behöver väga 

samman alla dessa element vid val av behandlingsprogram (Oscarsson, 2009). Berg-

mark och Lundström (2011) delar också tanken att om man endast utgår ifrån forsk-

ningen så kan man inte avgöra ifall en metod är effektfull eller inte. Ledningen inom 

denna verksamhet väljer medvetet att prioritera bort både behandlaren och ungdomen i 

fallet och utgår endast efter kunskapskällan forskningen. Och detta förstärker ytterligare 

Oscarssons argument när han uttalar sig om att verksamheter feltolkar användandet av 

EBP och värdesätter endast kunskapskällan forskningen. Sammantaget innebär det 

också att då Pärlan inte fullföljer EBP:s riktlinjer ökar också risken att verksamheten 

misslyckas med att erbjuda lämplig insats till ungdomen. 
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7.4.3 Personalens förhållningssätt   

Att ha en god relation till ungdomen är utan tvekan det viktigaste verktyget för att få en 

god effekt i behandlingsarbetet menar alla våra respondenter. En gynnsam relation till 

ungdomen förklarar respondenterna underlättar behandlingsarbete men framförallt att 

det blir möjligt att arbeta med behandlingsprogrammen. De är också inne på att en ung-

dom behöver känna tillit till behandlaren och institutionen men också en tilltro till pro-

grammen som de erbjuds att genomgå. Detta förutsätter att behandlaren lägger stor fo-

kus på motivationsarbete och det är något som alla respondenter arbetar mycket med på 

Pärlan. Och för att kunna uppnå en god relation svarar de att man som behandlare behö-

ver utveckla egenskaper som empati, förmågan att vara en god lyssnare, att man är flex-

ibel och anpassningsbar. Vidare menar respondenterna att det är viktigt att man är jord-

nära och ärlig, samtidigt som man ska sätta gränser och våga tala om när ungdomen gör 

något fel. Att vara fördomsfri och tydlig i sitt arbetssätt mot ungdomen är ytterligare 

faktorer som intervjupersoner anser är viktiga att utveckla. Likaså ansåg man att en god 

framförhållning gentemot ungdomen gör behandlingsprocessen lättare. Och alla respon-

denterna menar också på att deras tidigare erfarenhet av att jobba ungdomar gör att de 

lättare kan skapa en trygg och bra relation till ungdomen.  

James m.fl. (2015) konstaterar att ifall personalen omges av en inställning som bris-

tande engagemang och otillräckligt fokus är detta faktorer som hämmar behandlingsar-

betet. Ävenså lyfter forskaren fram att personalens inkompetens försvårar arbetet med 

ungdomarna. Mitchell (2010) pratar om att ifall personalstyrkan utvecklar strategier för 

att hålla en hög motivation hos både personal och ungdomar leder detta till att imple-

menteringsprocessen kan fortlöpa utan hinder. Holmqvist m.fl. (2005) diskuterar också 

om det mest gynnsamma förhållningssättet hos en behandlare som påverkar behand-

lingsresultatet i positiv bemärkelse. Han lyfter fram det som han kallar för auktoritativ 

hållning och som innebär att behandlaren omges av egenskapen att bemöta klienten på 

både en personlig och emotionell plan och parallellt med detta kunna vara konsekvent 

när det kommer till att ungdomen ska följa verksamhetens regler. Forskaren pratar vi-

dare om önskvärda kvalifikationer och benämner behovsprincipen samt responsivitets-

principen. Med behovsprincipen menas det att behandlaren endast ska förhålla sig till 

det behandlingsarbete som är avsedd för ungdomen och de beteende hos ungdomen som 

är relevanta för behandlingsarbetet. Responsivitetsprincipen handlar istället om att be-

handlaren ska arbeta för att nå ut och motivera ungdomen till behandling. Och för att 

kunna lyckas med detta behöver behandlaren utveckla färdigheter som emotionellt åta-

gande och kommunikationsstil. Utifrån de empiriska resultaten från våra intervjuperso-

ner kan man konstatera att behandlarna har ett förhållningssätt som absolut är gynnande 

för behandlingsarbetet på verksamheten. Behandlarna värdesätter relationsarbetet högt 

vilket vi också anser är något av det mest centrala inom behandlingsyrket. Vi håller 

också likaså fullt ut med våra respondenter när de yttrar sig om att utan en god relation 

till ungdomen så blir det i princip omöjligt att kunna arbeta med ett behandlingspro-

gram. Vidare tycker vi också att behandlarna uppvisar i det stora hela en positiv inställ-

ning och ett engagemang till sitt arbete, vilket bör leda till det som James m.fl. (2015) 

belyser som positiva faktorer som underlättar arbetet med ungdomen.  

Respondenterna talar även om att motivationsarbete är ytterst viktigt och att det är något 

som de kontinuerligt praktiserar. De är också medvetna om att motivationsarbetet behö-

ver individanpassas och att de behöver utveckla olika strategier för att bemöta ungdo-

marna på institutionen. Behandlarna nämner även att för att kunna nå ut och komma 

överens med ungdomen behöver man vara empatisk, respektfull, anpassningsbar mm. 

De är dessutom inne på att det också är viktigt att ungdomen lär sig att respektera grän-

serna och att man därför som behandlare också blir tvungen till att avgränsa ungdomen.  
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Detta gör dessutom att utlåtandet från Mitchell (2010) och Holmqvist m.fl. (2005) (re-

sponsivitetsprincipen, auktoritativ hållning) känns mer valid och rätt. 

Vi håller dock inte fullt ut med Holmqvist m.fl. (2005) när det handlar om behovsprin-

cipen. Vi är medvetna om att de ungdomar som placeras inom SiS institutioner omges 

av komplicerade svårigheter i form av dubbeldiagnoser mm. Detta innebär även att det 

är många faktorer som påverkar och förstärker ett avvikande beteende hos ungdomen. 

Och därför blir det ännu mer viktigt att man som behandlare håller ett öppet sinne och 

att man försöker kartlägga de faktorer som man tror kan vidmakthålla ett negativt bete-

ende hos ungdomen men även sådant som kanske inte känns lika relevant för stunden 

men som längre fram kan bidra till att man kan se eventuella mönster som kan förklara 

en situation eller ett beteende. Det är också viktigt att poängtera att fokus även bör äg-

nas åt de bra egenskaper som ungdomen har och utveckla de ytterligare.  

 
7.4.4 Nackdelar med behandlingsmetoderna  

Våra intervjupersoner svarar att fördelarna med programmen som används på institut-

ionen är att alla ungdomar får genomgå samma typ av behandling och att genom be-

handlingsprogrammen får ungdomarna verktyg som medvetandegör de om sin proble-

matik men också hur de ska agera mer lämpligt när de ställs inför tuffa val. Vi kan där-

emot tyvärr fastställa att våra respondenter motsäger sig själva när det handlar om de 

fördelar de säger sig uppleva med programmen. De svarar på frågan om svårigheter med 

programmen att de anser att de inte är lämpade för svagbegåvade ungdomar eller ung-

domar som har språkbrister. Detta innebär också att de inte kan erbjuda behandlings-

program till alla ungdomar som är placerade på institutionen, framförallt inte till grup-

pen ensamkommande flyktingar. Vidare innebär det därtill att på verksamheten Pärlan 

finns det en grupp ungdomar som inte får någon hjälp via evidensbaserade metoder. Det 

är inte heller på tal om någon behandling i fallet anser vi utan att det istället handlar om 

någon form av förvaring av denna grupp. Andra faktorer som utgör svårigheter med 

programmen är att de är komplicerade och svåra att genomföra. Det framkommer också 

att en av behandlarna känner sig utelämnad och ensam med att handskas med program-

mens svårigheter. De upplever också att tidsbrist och begränsad personalstyrka hämmar 

arbetet med programmen. Det framkommer likaledes klagomål på att lokalerna inte är 

anpassade för att arbeta med ett utav behandlingsprogrammen på verksamheten. 

James m.fl. (2012) och Mitchell (2010) pekar på vikten av tillgång till resurser såsom 

tillräckligt med personalomsättning och möjligheten till ett stödjande ledarskap för ett 

lyckat implementeringsarbete. Mitchell (2010) hävdar även att ju större tillgången till 

resurser är desto bättre är det för tillämpningen av programmen. Holmqvist m.fl. menar 

också att ifall en organisation bidrar till ett tydligt tillvägagångssätt för personalen har 

detta en positiv inverkan på tillämpningen av ett behandlingsprogram. Southam och 

Rodriguez (2012) delar uppfattningen om att en organisation behöver utveckla det som 

de kallar för system standardisering, som innebär att en verksamhet förmedlar kontinui-

tet och tydlighet i ett behandlingsarbete. För verksamheten Pärlan omfattar det att för att 

kunna eliminera dessa hinder med behandlingsprogrammen behöver institutionen priori-

tera resursfrågan i större omfång där man utökar arbetsgruppen (avlastar bland annat 

personal som har för mycket arbetsuppgifter), och samtidigt på så sätt kan man även 

eliminera hindret som bestod av tidsbrist. Verksamheten behöver även tilldela resurser 

så att lokalerna anpassas så att man kan arbeta med alla typer av program. Institutionen 

är även i behov av att förstärka ledarskapet och att de är mer tillgängliga och stödjande 

främst mot de behandlare som arbetar med behandlingsprogram. Sedan vill vi även gå 

så långt när det gäller den ensamkommande ungdomsgruppen att ifall verksamheten inte 

kan försäkra att dessa ungdomar kan genomgå behandlingsprogrammen, bör institution-
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en motsätta sig att ta emot denna typ av grupp så att de får en mer lämplig placering och 

vård.     

 

7.4.5 Personalens delaktighet och påverkat samt samarbete   

Majoriteten av respondenterna uttrycker att de har ett stöd från organisationen i form av 

att man får hjälp när det uppstår svårigheter med programmen. Organisationen är också 

öppen och flexibel för förändring och de respondenter som arbetar med behandlings-

programmen kan i överensstämmelse med ledningen ändra på programmens innehåll för 

att underlätta behandlingsarbetet. De flesta respondenter betraktade att de hade ett visst 

inflytande hos ledningen när det gäller deras arbetssituation. Det var bara en respondent 

som var missnöjd med ledningen och menade på att man inte tog tillvara hens kunskap-

er och idéer när det gäller den psykiatriska kunskapsbiten. Och skälet till det trodde re-

spondenten beror på att det skulle krävas en allt för omfattande omställning på organi-

sationen. Mitchell (2010) och Holmqvist m.fl. (2005) argumenterar för att en organisat-

ion som består av öppenhet, tolerans, flexibilitet och som är mottaglig för förändringar 

ökar möjligheten till ett mer gynnsamt implementeringsresultat. 

Vi anser att Pärlan förhåller sig till de rekommendationer som Mitchell (2010) och 

Holmqvist m.fl. (2005) diskuterar kring och vi tror också på att organisationens förhåll-

ningssätt mot sin personal bör främja implementeringsprocessen. Dock vill lyfta fram 

att det är minst lika viktigt att all personal känner att de har inflytande på en organisat-

ion och att deras kunskaper och tankar respekteras. Genom att en organisation är tillmö-

tesgående och tolerant tror vi att arbetsmoralen bland anställda kan påverkas i positiv 

bemärkelse vilket kommer att inverka på och leda till en god utveckling i behandlings-

arbetet. 

I vårt empiriska resultat framgår det också att personalen ser samarbetet sinsemellan 

som något väsentligt och nödvändigt.  Det förklaras att man utbyter idéer och erfarenhet 

med sina kollegor men också att man backar upp och avlöser varandra igenom olika 

situationer. Respondenterna pratar specifikt om situationer där personalen kan hamna i 

någon konflikt eller osämja med ungdomen och då är det viktigt att någon annan i ar-

betsstyrkan kan avlasta behandlaren i fråga och istället arbeta med ungdomen. Vi stöd-

jer behandlarna i frågan om att det är viktigt med ett bra samarbete bland arbetsgruppen. 

Vi menar även vidare på att ifall det råder en samklang bland personalgruppen så kom-

mer det att sprida sig till ungdomen och bara det i sig kan ha en positiv inverkan på be-

handlingsresultaten.   

Personalgruppen har likaså möjligheten att ta hjälp av en psykolog som är anställd på 

verksamheten. Southam och Rodriguez (2012) talar just för att det ska finnas psykolo-

ger och terapeuter på en institution som kan samverka mellan administrativ och institut-

ionell service. Genom att dessa professionaliteter samspelar mellan dessa två lägen kan 

de också lättare göra förändringar på systemnivå.  

 

7.4.5 Klientens inställning 

En av respondenterna förklarar att mestadelen av de ungdomar som kommer till institut-

ionen har till en början en negativ inställning till verksamheten. Och en annan respon-

dent säger att många ungdomar ser behandlingsprogrammen som en tidsfördrift och 

inget annat. James m.fl. (2013) betonar att ungdomens brist på intresse/negativ inställ-

ning gentemot ett program är en av den mest centrala faktorn som hämmar genomfö-

rande av behandlingsprogrammet. Likaså ifall ungdomen blir uttråkad av ett behand-
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lingsprogram kommer det att leda till att behandlarens arbete med programmen försvå-

ras (James m.fl. 2013). Holmqvist m.fl. (2005) säger att ungdomens tilltro till program-

men är en annan viktig faktor som påverkar utfallet i behandlingsarbetet. Om man utgår 

ifrån James m.fl.(2013) där de hävdar att ungdomens bristande intresse och negativa 

inställning till ett behandlingsprogram är avgörande faktorer för behandlingsresultaten 

anser vi att verksamheten bör ägna sig ännu mera än vad man kanske gör idag åt att 

motivera och få klienten att känna sig välkommen och respekterad på verksamheten. 

Behandlarna bör även sträva efter att utöka klientinflytandet så att de känner att de är en 

del av institutionen och inte emot den.  

I de empiriska resultaten kommer det också fram att de äldre ungdomarna oftast har en 

positivare inställning till verksamheten och behandlingsprogrammen. Respondenterna 

pratar också om att ifall en eller flera ungdomar har en positiv inställning till behand-

lingsprogrammen så kan det fungera som en sporre på de andra ungdomarna. Här gäller 

det att behandlarna arbetar särskilt med de äldre ungdomar som är villiga till att föränd-

ras men också med resterande ungdomar som vill genomgå programmen. Dessa ung-

domar bör så småningom tränas och erbjudas ledande roller på verksamheter i form av 

kamratstödjare eller liknande så att de kan få med sig andra ungdomar till att vilja för-

ändra sitt beteende och sin roll på verksamheten.  

 
8 Sammanfattande slutsatser 
Under de empiriska undersökningar som är med i den här studien har tre ut av våra fyra 

frågeställningar utgjort grunden för arbetet. Frågeställningarna är: Hur uppfattar be-

handlingspersonal EBP? Vilka forskningsbaserade metoder används inom SIS enligt 

behandlingspersonal och vilka för- och nackdelar har dessa? Hur används dessa metode-

renligt behandlingspersonal? Vilka organisatoriska och professionella faktorer främjar 

eller hämmar tillämpningen av forskningsbaserade metoder på SiS-institutionen?  

På verksamheten Pärlan används tre evidensbaserade behandlingsprogram, ART, ÅP 

och Stopp och tänk. Fördelarna med behandlingsprogrammen som påverkar både be-

handlingsarbetet och implementeringsprocessen är att alla ungdomar får genomgå 

samma typ av behandling och att de får verktyg för att lättare kunna hantera sin proble-

matik.  

Professionella faktorer som främjar behandlingsarbetet och implementeringsprocessen 

är personalens förhållningssätt där de högt värdesätter en god relation till ungdomen. De 

förstår likaså vikten av att arbeta för att motivera ungdomen till att vilja aktivt arbeta för 

ett positivt behandlingsresultat. Behandlarna arbetar även på att utöka klientens infly-

tande i sin behandling.  

De äldre ungdomarnas inställning är oftast positiv och detta är en faktor som gör att 

behandlarna upplever att de lättare kan arbeta med programmen. Denna grupp kan 

också lättare påverka de andra ungdomarna till att vilja genomgå behandlingsprogram-

men.  

En främjande faktor på organisatorisk nivå är att behandlarna upplever att de kan på-

verka sitt arbete på verksamheten. De uttrycker att de har ett stöd från ledningen och att 

de får hjälp med diverse svårigheter som kan uppstå i arbetet. Behandlarna får också 

möjligheten till att samarbeta med varandra och utbyta erfarenheter för att lättare kunna 

nå ut till ungdomen. De kan även vända sig till en psykolog för stöd och hjälp.  

Nackdelarna med behandlingsprogrammen som påverkar både behandlingsarbetet och 

implementeringsprocessen är att de inte passar ungdomar som är svagbegåvade eller har 

språksvårigheter. Behandlarna behöver jobba utanför manualerna och individanpassa 
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programmen eftersom de bedömer att behandlingsprogrammen inte är fullt ut lämpade 

för målgruppen som vårdas på verksamheten. Behandlarna säger också att behandlings-

programmen är komplicerade och svåra att använda.  

Organisatoriska faktorer som hämmar behandlingsarbetet och implementeringsprocess-

en är att när det kommer till att införa ett nytt behandlingsprogram på institutionen har 

personalen inget inflytande alls över det. De får inte någon möjlighet att yttra sig om 

programmens innehåll eller relevans utan de ska bara infinna sig i ledningens beslut och 

arbeta efter det. Det samma gäller för ungdomen. Socialtjänstens uppdrag är en ytterli-

gare faktor som är hämmande eftersom det är de som tvångs placerar ungdomen och 

detta gör att ungdomen går emot Pärlans riktlinjer och arbetssätt. Uppdraget begränsar 

också behandlarnas flexibilitet i behandlingsarbetet eftersom de är tvungna till att för-

hålla sig till det.  

Ett annat element som är på organisatorisk nivå och som påverkar negativt behandlings-

arbetet och implementeringsprocessen är att verksamheten saknar ett system för att ut-

värdera behandlingens effekt som erbjuds ungdomarna. Detta gör att de heller inte kan 

få någon respons på vad de behöver förstärka och bibehålla eller förändra och utesluta i 

behandlingsarbetet. Andra organisatoriska faktorer som är hämmande är att verksam-

hetens lokaler inte är anpassade för att arbeta efter de behandlingsprogrammen som er-

bjuds. Behandlarna anser också att de upplever tidsbrist i behandlingsarbetet och att 

personalomsättningen är begränsad och låg.   

Ungdomens inställning till Pärlan är till en början negativ och att behandlingsprogram-

men som erbjuds inte är alltför tilltalande och motiverande för de. Ungdomarna har 

också en låg grad av tillit till verksamheten men också till behandlingsprogrammen.  

 
9 Pedagogisk relevans  

Den pedagogiska relevansen i denna studie anser vi är dubbel i och med att personalens 

lärande i implementeringsprocessen av evidensbaserade behandlingsprogrammen på-

verkar lärandet hos de ungdomar som genomgår behandlingsprogrammen. Programmen 

bör vara väl implementerade för att de ska bidra till ett bättre liv för ungdomarna och 

inte som tidigare forskning visar att det ungdomarna lär sig i behandling med metoder 

som i sig har god evidens, snarare bidrar till sämre liv för dem. Denna studie visar på 

betydelsen av väl genomförda implementeringsprocesser vad gäller evidensbaserad 

praktik.   

 

10 Fortsatt forskning 

Utifrån vår studie framgår det att verksamheten Pärlan har svårigheter att arbeta efter de 

evidensbaserade metoder som erbjuds och att implementeringsprocess av dessa metoder 

är besvärlig. Ett nytt forskningsprojekt med en fortsatt kvalitativ studie skulle kunna 

vara att inrikta sig på organisationsnivå inom denna SiS-institution med fokus på led-

ningen och hur de ser på evidensbaserat arbete? Det är också relevant att undersöka de-

ras inställning till val av evidensbaserade metoder och kunskap när det kommer till im-

plementering av evidensbaserade metoder.  Och genom att konstatera bristerna på orga-

nisationsnivå blir det lättare att få en helhetssyn på problemen verksamheten omges av 

och på så sätt tror vi att det också blir enklare att förbättra behandlingsarbetet och dess 

effekt på institutionen.  
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     Bilaga A Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

 

Vad har du för utbildning?  

 

Arbetar du efter någon särskild metod? 

 

Vilka delar av en metod använder du mest eller hur brukar ni gå tillväga när ni arbetar 

efter en metod, ge gärna exempel? 

 

Hur fungerar X- metoden i arbetet med ungdomarna? Kan det hända att metoden behö-

ver anpassas, på vilket sätt då? Vad beror detta på? 

Är metoderna lämpliga? 

 

Hur brukar ni göra för att ta reda på om metoden ni använder verkligen fungerar? 

 

Vad kan det finnas för svårigheter med de metoder ni använder?    

 

Hur kan det gå till när det kommer på tal att en ny behandlingsmetod ska in i er verk-

samhet?   

 

På vilket sätt kan man säga att ungdomarna är delaktiga i de behandlingsprogram som 

finns? 

 

Får ni som personal, utrymme till att yttra er gällande den nya meto-

den/behandlingsprogrammet? 

 

För att arbeta med evidensbaserade metoder är det viktigt att man får återkoppling och 

stöd på hur man lyckas nå resultat eller hur man når målet. Hur ser du på detta?  

 

På vilket sätt tror du att din erfarenhet är viktig i arbetet? 

 

Finns det någon metod/metoder som ni har pratat om att använda men som inte blev av? 

Varför fick den inte fäste i er verksamhet iså fall? 
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