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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie var att belysa vilken betydelse utövandet av ett kognitivt 
förhållningssätt skulle kunna ha för tonåringar i deras vardag. Metoden som användes var 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fem personer som var utbildade och insatta i den 
kognitiva terapin. Intervjuerna tolkades och analyserades utifrån en hermeneutisk ansats. 
Resultatet visade att det kognitiva förhållningssättet med utgångspunkt i den kognitiva 
terapin, har betydelse för tonåringar. Genom att arbeta utifrån den kognitiva terapins ram kan 
professionella få den unge att fundera kring samband mellan tanke, känsla och handling. 
Förhållningssättet visade sig också i viss mån kunna tillämpas som en slags självhjälp samt 
som en förebyggande insats inom t.ex. skolan. Studiens resultat är främst relevant för 
behandlingspedagoger och andra professionella som träffar tonåringar i sin yrkesvardag.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
”All we are is the result of what we have thought; 

it is founded on and made up of our thoughts”  
 

 
             (Buddha, Dhammapada, här citerat efter Perris 1996a, s. 19) 

 
 
 
 



Förord 
 
Det har varit en rolig och inspirerande tid att skriva denna C-uppsats då vi arbetat med något 
som vi båda tycker är intressant. Många tankar har väckts under arbetets gång vilket vi också 
hoppas smittar av sig på läsaren. Vi hoppas även att detta arbete ska inspirera professionella 
inom ungdoms- och missbrukarvården att fundera en extra gång över sitt arbete med 
tonåringar.    
 
Vi vill härmed också passa på att tacka de personer som tagit sig tid att ingå i vår studie på ett 
engagerat och positivt sätt. Tack även till Cecilia Barne för genomläsning av utkast med pigga 
ögon, samt behjälpliga kommentarer och synpunkter. Sist men inte minst vi vill rikta ett stort 
tack till vår handledare Marita Rosell, som har varit en stöttepelare under hela arbetets gång.  
 
Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete och för att vi har kompletterat varandra i 
stor grad. Utan vårt goda samarbete hade arbetet inte blivit lika utvecklande och lärorikt.  
 
 
Växjö, våren 2006 
 
 
Martina Jonsson 
Emelie Jonzon 
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Inledning  
 
Ny forskning från Stockholms universitet visar att ångest och psykisk ohälsa är ett allt 
vanligare problem bland barn och ungdomar. Enligt Elisabeth Breitholz, lektor i klinisk 
psykologi på Stockholms universitet, mår ungdomar idag sämre än vad de gjorde för tio 
år sedan. Det ställs allt högre krav på ungdomar idag; mer saker ska hinnas med, på 
kortare tid och med mindre resurser. En annan aspekt är att ungdomar känner sig vilsna i 
den snabba samhällsutvecklingen. Detta hävdar Danuta Wasserman som är professor på 
Karolinska institutet i Solna. Vidare menar hon att vuxna runt omkring ungdomar inte har 
tid att ta hand om de funderingar som ungdomarna har (Hedberg, 2005), vilket i vissa fall 
kan leda till att den unge behöver söka professionell hjälp. En behandlingsmetod som då 
kan vara aktuell är kognitiv terapi. Denna behandlingsform som fokuserar på sambandet 
mellan tanke, känsla och handling används alltmer och har expanderat kraftigt vid 
behandling av ungdomar med olika sorters problem (”Cognitive behavior”, 1998).  
 
Vårt intresse för ungdomar och kognitiv terapi har vuxit under utbildningen. Anledningen 
till det är att vi anser, precis som forskningen visar, att det råder ett samspel mellan tanke, 
känsla och handling och att ungdomar själva bör bli medvetna om detta för att underlätta 
förändringsprocesser. Vi tror även att tankar har en stor kraft som påverkar 
sinnesstämningen och därigenom hela kroppen. Genom att bli mer medveten om sina 
tankar dvs. var människan lägger sitt fokus, kan hon åstadkomma förändringar i livet.  
 
En annan orsak till att vi väljer att belysa den kognitiva terapin som metod i arbete med 
ungdomar, är på grund av de tankar och funderingar som uppkom när en av oss 
praktiserade på en högstadieskola i södra Sverige under sjutton veckor. Praktiktiden 
bidrog till större nyfikenhet vad gäller förändring och ungdomars sätt att tänka, känna och 
handla. Vi ställer oss frågan om den kognitiva terapin skulle kunna utövas i form av ett 
förhållningssätt av professionella som tillbringar mycket tid med ungdomar i deras 
vardag, samt vilken betydelse detta i så fall skulle kunna ha. Vore detta möjligt skulle 
förhållningssättet enligt oss kunna fungera som en förebyggande insats som skulle ge 
såväl mänskliga som ekonomiska vinster inom ungdoms- och missbrukarvården. Vi anser 
dessutom att vårt valda ämne är relevant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv med 
tanke på att det kognitiva förhållningssättet är ett pedagogiskt sätt att bemöta ungdomar 
på.  
 
Vi väljer att fokusera främst på ungdomar som befinner sig i tonårsperioden, mellan 13 
och 19 år. Denna ofta problemfyllda period utgörs av såväl biologiska, psykologiska som 
sociala förändringar. Tonårsproblematiken och behandlingsformen som vi studerar utgår 
från hur de upplevs av yrkesverksamma inom behandlingspedagogiken och inte av 
tonåringarna själva.  
 
Vi vill även framhäva att vi är medvetna om att tonåringars problem och deras förmåga 
till en positiv förändring bör beaktas i relation till det sammanhang tonåringen lever i. I 
denna studie har vi emellertid valt att inte gå in på ett samhällsperspektiv, utan istället 
försöka skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse den kognitiva terapins ram kan 
ha för den enskilde individen. Vi vill få kunskap om huruvida den unge med hjälp av en 
medvetenhet om sambandet mellan tanke, känsla och handling, på egen hand skulle 
kunna förändra sitt sätt att vara i mer eller mindre problematiska situationer. 
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Bakgrund 
 
Den kognitiva terapins ursprung 
Den kognitiva terapin har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Dess rötter finner man i den 
forntida grekiska filosofin och då i synnerhet bland stoikerna Zenon från Kition och 
Epiktetos. Epiktetos lär ha uttryckt uppfattningen att ”Det är inte händelserna som oroar 
oss, utan hur vi uppfattar dessa händelser” (s.24). Ända sedan dess har liknande idéer om 
kopplingen mellan tanke, känsla och handling* återkommit i olika filosofiska system 
(Perris, 1996a).  
 
På 1960-talet vidareutvecklade psykiatrikern och psykoanalytikern Beck och hans 
lärjungar den kognitiva terapin världen över. Tjugo år senare blev Perris fascinerad av 
Becks teori och gjorde den känd i Sverige. Terapin som har sitt ursprung i psykoterapin 
har under åren genomgått en successiv utveckling och det har skapats flera nya 
förgreningar såsom t.ex. KBT (kognitiv beteendeterapi), KPT (kognitiv psykoterapi), 
REBT (rational-emotive behavior therapy) och RET (rational-emotive therapy). Varje 
inriktning har även en egen teoretisk utgångspunkt. Perris framhäver dock att detta inte är 
av någon större betydelse, utan att de olika inriktningarna snarare kompletterar varandra 
och bör betraktas som uttryck för den kognitiva terapins flexibilitet än som helt oförenliga 
teoretiska motsättningar.   
 
Man kan således se den kognitiva terapin som eklektisk, vilket också Morch, Rosenberg 
och Elsass (1997) samt Freeman, Pretzer, Flemming och Simon (1994) gör. Inom terapin 
återfinner man element från t.ex. psykoanalytiskt tänkande och då främst jagstärkande, 
som bidrar till förståelsen av personlighetens struktur. Man finner även begrepp från 
tidigare försök att utveckla psykoterapin med utgångspunkt från kognitionspsykologin. 
Piagets teori om de fyra utvecklingsstadierna i barns kognitiva utveckling har också varit 
en viktig inspirationskälla, liksom Bowlbys bindningsteori.   
 
Beck har en något annorlunda syn och beskriver den kognitiva terapin som en influens av 
såväl en fenomenologisk inriktning på psykologi, en strukturell teori och djuppsykologi 
som en kognitiv psykologi. Den fenomenologiska ansatsen hänför Beck till de grekiska 
filosoferna och den strukturella teorin förbinder han med Freuds uppfattning att 
kognitioner är hierarkiskt ordnade i primära och sekundära processer. Den tredje 
influensen är, enligt Beck, alltifrån Kellys formuleringar av personliga konstruktioner till 
Lazarus, som menar att kognitioner är det viktigaste för förändring av känslor och 
beteende (Thorsson, 2001).  
 
Praktisk tillämpning av den kognitiva terapin 
Samtliga kognitiva terapiformer som används idag, betraktar relationen mellan individ 
och omvärld (Morch et al.1997), men betonar dessa båda motsatser på olika sätt. Det som 
de har gemensamt är att de är problemorienterade, fokuserar på aktuella förhållanden och 
syftar snarare till förbättring än till fullständig hälsa. De kan användas som 
behandlingsprogram var för sig, i kombination med andra eller i form av mer traditionell 
terapi. Åtskillnaden mellan patientens vardagsliv och terapisessionerna är mindre skarp än 
vid andra terapiformer. Den kognitiva terapin beskrivs också som tidsbegränsad, 
terapeuten använder en rad tekniker, han/hon formulerar en patients problem i ord och 

                                                 
* I fortsättningen av texten används emellanåt ordet ”beteende” istället för ”handling”, beroende på att 
teoretiker använder olika beteckningar. I vår egen text använder vi emellertid genomgående ”handling”. 
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försöker lära honom/henne att bli sin egen terapeut för att på så sätt förebygga återfall. 
Enligt Morch et al. (1997) skiljer sig de kognitiva terapiformerna från den klassiska 
beteendeterapin genom att de har ett intresse för vad som sker inom individen mellan 
stimulus och respons, vilket inte den klassiska beteendeterapin har.   
 
Perris (1996a) menar vidare att anledningen till att den kognitiva terapin blivit 
väletablerad världen över är dess optimistiska och humanistiska människosyn. Terapin 
beskrivs även som en strukturerad, aktiv och insiktsfrämjande psykoterapiform som 
används för att förändra sinnesstämningar och beteenden. Individen ska lära sig känna 
igen kognitiva processer som bidrar till att han/hon tänker som han/hon gör. Lära sig 
känna igen kopplingen mellan tankar, känslor och beteende, samt få en inblick i de 
kognitiva begreppen automatiska tankar, feltolkning och scheman*.  
 
När det gäller utövandet av kognitiv terapi hävdar Derisley (2004) att terapiformen bör 
genomföras och är beroende av en psykolog eller någon annan professionell med 
kompetens inom området. Evans, Velsor och Schumacher (2002) är av en annan åsikt och 
framhäver att den kognitiva terapin är idealisk för att passa till skolbaserade program och 
kräver dessutom inte mycket utbildning. Kuratorer kan t.ex. använda de här kognitiva 
strategierna i klassrummet, i grupper och i individuell rådgivning. Palm (1994) instämmer 
med Evans et al. (2002) och menar att den kognitiva terapin kan och bör användas i en 
mer allmän form för att beskriva ett sätt att bemöta andra människor, såväl i vården, på 
arbetsplatser som i familjen. Med detta i åtanke har Palm valt att istället benämna denna 
generella användningsform av den kognitiva terapin, för ”ett kognitivt förhållningssätt”. I 
föreliggande studie har vi tagit fasta på Palms vidare definition av kognitiv terapi. 
 
 
Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna studie är att belysa vilken betydelse utövandet av ett kognitivt 
förhållningssätt skulle kunna ha för tonåringar i deras vardag. Kunskaper kring detta är 
främst relevant för behandlingspedagoger och andra professionella som träffar denna 
målgrupp relativt regelbundet i sin yrkesvardag. 
 
Av syftet följer att den övergripande frågeställningen är:  
 
− Vad anser professionella om den kognitiva terapins betydelse av att praktiseras i form 

av ett förhållningssätt i tonåringars vardag? 
 
För att besvara denna övergripande frågeställning har vi formulerat följande delfrågor: 
 
− Vad menar professionella som utövar kognitiv terapi att orsaker till tonåringars 

problem är? 
 
− Hur kan tonåringar bli hjälpta av ett bemötande som präglas av kognitiv terapi?  
 

                                                 
* Dessa begrepp definieras längre fram under rubriken ”Den kognitiva strukturen” (s.4). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Bakom kognitiv terapi, finns liksom hos alla terapier, en teori om hur en människas psyke 
utvecklas och fungerar. Den kognitiva teorin handlar främst om tänkandet och förmågan 
att bygga upp kunskap om världen. Det är inte handlingarna som är avgörande utan det är 
innebörden och meningen som man tillskriver dem. Till teorin kopplar man även nästan 
alltid en specifik människosyn (Palm, 1994). 
 
Vi vill här också framhäva att vi som teoretisk utgångspunkt valde att huvudsakligen utgå 
från Perris (1996a) antaganden om den kognitiva terapins teoretiska utgångspunkter och 
praktiska tillämpning. Detta på grund av att det inte finns någon enighet i vilken teoretisk 
utgångspunkt som är den bästa. Perris framhäver emellertid att man kan urskilja ett fåtal 
mer dominerande linjer, vilka är de som sällar sig till den perceptuella realismen (logisk 
konstruktivism) som menar att varje individ skapar sin egen modell av världens struktur.  
För att få en större förståelse för förhållningssättets betydelse för tonåringar, har vi 
dessutom utöver utvecklingspsykologins teorier, tagit del av bl.a. Wrangsjös tankegångar 
om tonåringar. Han belyser hur tonåringar generellt sett tänker, känner och handlar, vilket 
är viktigt att man som professionell har kunskap om, för att insatserna ska kunna anpassas 
och vara meningsfulla. 
 
Kognitiv människosyn 
Den kognitiva terapin bygger på en humanistisk människosyn där man anser att 
människan är unik och att ingen människa har samma uppsättning egenskaper och anlag, 
attityder eller erfarenheter som någon annan. Det är bara den enskilda människan som har 
tillgång till sina tankar och möjligheter. Inom den kognitiva terapin anser man att 
människan har vilje- och handlingsfrihet, att alla har en fri vilja och kan ta ansvar för sina 
handlingar. Människan är meningssökande och meningsskapande, hon måste se en 
mening i det hon upplever och känner för att skapa mening i sitt liv. Människan har 
avsikter, skäl och motiv till sitt handlande. Hon är rationell och skapar och använder sig 
av symboler. Med hjälp av språket kan människan berätta om sina känslor och tankar men 
också få veta vad andra tänker och känner (Palm, 1994).  
 
Palm menar vidare att det inom den kognitiva terapin finns vissa funktioner i medvetandet 
som är särskilt viktiga. Det är t.ex. betydelsefullt att veta hur människan ser, hör och 
upplever omvärlden, hur hon sorterar och värderar olika intryck. Medvetandet innehåller 
en sorts tyst kunskap som människan inte är medveten om. Man lär sig t.ex. att hitta hem, 
att cykla, att minnas röster och lukter utan att man tänker på det. Människan har en 
speciell förmåga att uppfatta tid, hon kan tänka tillbaka på tidigare händelser i livet men 
också minnas det som hände för en timme sedan. Det är viktigt att kunna reflektera och 
tänka på de inre tankar och känslor man har. Människan måste kunna föreställa sig hur 
andra tänker och känner, men vara medveten om att det bara är ”jag” som kan veta hur 
det känns att vara ”jag”.  
 
Den kognitiva strukturen 
Ett nyckelbegrepp som enligt Perris (1996a) är viktigt att känna till för att få en förståelse 
för den kognitiva terapin, är den kognitiva strukturen. Han menar att detta är den mest 
grundläggande och styrande nivån av människans kognitiva organisation och kallas även 
för schema. Begreppet är hämtat från inlärningspsykologin och definieras som ”det 
komplexa mönster som antas bli inpräntat i människan genom erfarenhet” (s.30). Beck 
väljer dock att kalla det för grundläggande antaganden och enkelt uttryckt skulle de 
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kunna benämnas som levnadsregler. Det är ett sorts filter för de upplevelser människan är 
med om och de bestämmer hur hon bearbetar, tolkar och lagrar olika stimuli. Det sker 
dessutom en tolkning av meningen, mot bakgrund av de redan tidigare införlivade 
erfarenheterna hon har med sig. Det kognitiva schemat förändras i samband med nya 
erfarenheter och i relation till kognitiva mognadsprocesser. Det sker hela tiden en 
rekonstruktion och i vissa fall en systematisk förvrängning av nya upplevelser. Det är 
också viktigt att poängtera att olika personer tar fasta på olika stimuli och bearbetar och 
tolkar dem på skilda sätt. Arendt (enligt Perris, 1996a) uttrycker det som att:  
 

... det vi tror finns i den yttre världen utöver rent fysiska tecken inte är något 
annat än vad vi själva gör det till genom våra tankeprocesser. Det som 
uppenbaras i våra erfarenheter är aldrig själva tingen i sig, utan vad vi 
tänker och reflekterar om dem (s.26) 

 
Denna kognitiva struktur, schema eller arbetsmodell, som psykoanalytikern Bowlby 
väljer att kalla det för, utgör följaktligen en människans identitet. Det innefattar all 
kunskap som en person har om sig själv och om sina relationer till omvärlden, såväl de 
positiva som de negativa sidorna. Dessa erfarenheter innefattar dessutom personens 
beteende i olika situationer och i relation till olika upplevelser. Att schemat utgör 
människans identitet är en anledning till att man har svårt att ge upp sitt ursprungliga 
schema och förändra det och därmed också sig själv. Man nonchalerar all information 
som motsäger den egna självbilden. 
 
En människas tankar är även indelade i kognitiva processer, vilka är tankar som kräver 
mer tid, energi och omtanke. Det kan vara åsikter som en person står för, resonemang, 
problemlösningar, uppmärksamhet, abstraktion och attityder (Perris, 1996a). Alla 
människor har också s.k. automatiska tankar som består av fantasier, bilder och 
tolkningar av händelser utanför eller inom människan och är inte kopplade till viljan. De 
skapas inte av ett förnuftigt eller logiskt tänkande utan de finns i personens grund-
läggande antaganden. Positiva grundantaganden stöttar och hjälper individen till en god 
självkänsla, där de automatiska tankarna består av ”ja, jag är bra”, ”jag duger” osv. De 
negativa grundantagandena är däremot ofta globala, över-generaliserade och absoluta, där 
de automatiska tankarna ofta blir negativa och icke-stöttande ”jag är inte tillräckligt 
duktig” osv. De automatiska tankarna ligger på gränsen mellan det medvetna och 
omedvetna och därför är det först när de binds till ett känsloladdat innehåll som man 
uppmärksammar dem. De väcker känslor som i sin tur påverkar tankarnas innehåll 
(Frostin, 2003). De automatiska tankarna pågår dessutom parallellt med andra tankar eller 
aktiviteter. Samtidigt som man talar med en person kan man inom sig kommentera t.ex. 
utseendet (d´Elia, 2004). 
 
Känslor är ett annat betydelsefullt begrepp inom den kognitiva terapin även om vikten 
läggs på tänkandet. Wilhelmsen (1999) menar att det är viktigt att känna till att man aldrig 
direkt kan observera någon annans känslor. De är helt och hållet subjektiva och det man 
kan observera är de fysiologiska reaktionerna och beteendet som följer på känslan, vilket 
medför att man kan ställa hypoteser om vilka känslor en person upplever. Skälet till att 
man lägger större vikt vid tänkandet beror på att det är tankarna som en människa kan 
förändra. För att förändra känslorna måste man oftast gå omvägen, via tankarna och 
beteendet. Freuds lärjunge Adler, menade att tankar och känslor inte kan skiljas från 
varandra: ”Varje gång man formulerar en idé väcker man inom sig själv även en rad 
motsvarande känslor” (Perris, 1996a, s.27).  
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Den kognitiva triaden 
En annan del i den kognitiva teorin som kan underlätta en förståelse av den kognitiva 
terapin är, enligt Perris (1996a), Becks kognitiva triad (se figur 1). Denna triad består av 
tre övergripande tankemönster som gör att en deprimerad person har en dysfunktionell 
och negativ uppfattning om sig själv, om omvärlden och om framtiden. De 
dysfunktionella tankarna behöver dock inte utgå från yttervärlden utan kan likaväl vara 
automatiska negativa tankar. En ökning av negativa tankar kan leda till uppkomsten av en 
ond cirkel, vilket i sin tur kan leda till att personen får allt svårare att hantera sitt/sina 
problem.  
 
 
 

 
 
 

Själv 
Mindervärdeskänslor, oönskad 

Klander, skuldkänslor 
Ökat beroende 

 
 

Framtiden 
Hopplös 

Undvikande av önskningar, 
viljeförlamning 

Självmordsbeteende 

Negativ 
syn 

 
 
 
 
 Omgivningen (andra) 

Hjälplöshet 
Oöverstigliga krav 

 
 
 
 
 
Figur 1. Illustration av den kognitiva triaden (Figuren återgiven efter Frostin, 2003, s 15.) 
 
Beck framhäver vidare att deprimerade personer använder sig av felaktiga slutledningar 
som kan gälla uppfattningen av en viss situation eller den fortsatta reflektionen över 
situationen. Ett av de vanligaste tankefelen är selektiv abstraktion av en detalj i ett 
stimulussammanhang. Med detta menas t.ex. att en person inte tror sig vara omtyckt om 
den personen som han/hon talar med inte presenterar honom/henne för den tredje 
personen, som kommer in i sammanhanget. Personalisering är ett annat och med det 
menas att personen tar åt sig av något som händer eller uttrycks när det inte alls finns 
någon anledning att göra det. Han/hon tillskriver sig själv alla misslyckanden, medan det 
som anses vara positivt hänförs till slumpen. Med dikotomt tänkande avses att alla 
erfarenheter och upplevelser ses i ett ”antingen eller” eller i ”svart eller vitt” tänkande. 
Dessa tankeförvrängningar förekommer inte enbart hos deprimerade personer utan kan 
iakttas vid de flesta psykiska sjukdomar eller störningar. Likaså kan normalt fungerande 
människor också begå sådana tankefel (Perris, 1996a). 
 
Piagets fyra stadier 
Beck anser att den inflytelserika konstruktivisten Piaget, har bidragit till en god förståelse 
för den kognitiva utvecklingen. Piaget delade upp barnets kognitiva framsteg i fyra olika 
faser: det sensomotoriska-, det preoperationella-, det konkreta- och det formella stadiet. 
Han menade att barnets förstånd och sätt att tänka inte är helt skilt från vuxenvärldens 
tänkande. Barnet lär sig på olika sätt vid olika ålder och för att förstå hur den vuxne 
tänker och förstår, måste man studera hur barnet tänker och förstår och hur detta tänkande 
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utvecklas och förändras. Piaget menar att varje enskilt barn går igenom de fyra stadierna i 
samma ordningsföljd, oavsett omgivning och kultur. De kognitiva strukturer som finns i 
det stadiet en person befinner sig i, följer automatiskt med till nästkommande (Evenshaug 
& Hallen, 2001).  
 
Under den sensomotoriska utvecklingsperioden (ca 0-2 år) iakttar barnet sin omgivning 
och reagerar på den, men har inga fördjupade föreställningar om omvärlden. Barnet vet 
även under detta stadium att föremål är konstanta och att de existerar även om de inte är 
synliga.  
 
Under det preoperationella stadiet (ca 2-7 år) börjar barnet kontrollera språket, vilket 
medför att de kan skildra saker symboliskt. De härmar lekar som de sett andra göra men 
de kan ännu inte använda sina logiska klassificerings-, räkne- och slutlednings-
operationer.  
 
Vid ca 7-11 års ålder, under de konkreta operationernas period kan barnet utföra logiska 
tankeoperationer. Deras förmåga att kunna generalisera är dock fortfarande otillräcklig 
liksom förmågan att kombinera olika operationer.  
 
Under de formella operationernas period (från ca 12 år och uppåt) börjar tänkandet 
fungera på ungefär samma sätt som hos en vuxen person. Barnet kan tänka abstrakt och 
resonerande (Angelöw & Jonsson, 2000). De har ett ”som-om-tänkande” som gör att de 
kan tänka kritiskt. De börjar bedöma situationer, relationer och fenomen runt omkring sig 
utifrån hypotetiska tillstånd. De börjar förstå hur saker och ting skulle kunna vara 
annorlunda, att accepterade sanningar kan ifrågasättas. De använder sig av både 
assimilation dvs. att en ny händelse införlivas i ett redan existerande schema, utan att 
schemat behöver förändras, och av ackommodation dvs. en förändring som ett schema 
ibland måste genomgå för att kunna utvidga och införliva nytt material.  
 
Detta formella tänkande kräver dock bevis av både empiriskt och logiskt slag, vilket kan 
leda till konflikter och personliga kriser i den unges liv (Perris, 1996a). Wrangsjö (2004) 
menar likaså att det tar tid innan den unge funnit sig någorlunda väl till rätta med sig själv 
i sina nya yttre och inre omständigheter. Evenshaug och Hallen (2001) framhäver också 
att en tonåring som befinner sig i de formella operationernas stadium, har svårt att skilja 
mellan det som de själva tycker är intressant och vad andra tycker om. De är upptagna av 
sina egna tankar och utgår från att alla andra också är det. Tonåringar tror även att deras 
känslor är unika: ”Ingen har någonsin känt som jag, ingen kan förstå vad jag känner” 
(s.130). Detta jagtänkande figurerar oftast tillsammans med en narcissistisk hållning som 
kan leda till förakt mot jämnåriga och mot vuxna. Detta kan i sin tur resultera i ett 
tillbakadragande i sig själv med en överdriven känslighet för kritik mot sig själv, 
samtidigt som man kan vara elak och sarkastisk mot andra. Denna känsla av att vara unik 
kan dessutom leda till att en tonåring får för sig att det som händer andra, aldrig skulle 
kunna hända en själv. Detta leder i sin tur till att den unge t.ex. experimenterar med 
alkohol och andra droger utan att tro att han/hon kan råka illa ut eller skadas av det. 
Bedrosian, enligt Perris (1996a) menar också att det finns vissa kognitiva förvrängningar 
som är mer märkbara under tonåren och som därför inte ska räknas till ett avvikande 
beteende. De berör främst det fysiska utseendet, den sexuella identiteten, kompetensen i 
förhållande till kamraterna och strävan efter oberoende.  
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Angelöw och Jonsson (2000) ser vidare på Piagets stadier och menar att det inom dessa 
även sker en socialisationsprocess. Barnets erfarenheter från föräldrar, signifikanta andra 
och från skolan kan underlätta eller försvåra övergången till ett nytt stadium. På senare år 
har forskning också visat att språket, kommunikationen och speciella erfarenheter som 
man har med sig, spelar en stor roll för hur en tonåring tänker. Detta har dock inte Piaget 
tagit hänsyn till, likaså har han inte beaktat vad motivationen spelar för roll. Forskning 
har också visat att det inte finns någon absolut horisontell överensstämmelse i barnets 
tänkande. För att förstå tonåringars tänkande måste man först förstå hur de tolkar 
situationen och de uppgifter som de ska lösa. Man kan inte jämföra de ungas svar med de 
vuxnas, om man inte vet hur de tolkar de frågor som ställs till dem (Evenshaug & Hallen, 
2001). Lund (2001) tror och vill, att man i framtiden ska få se en integration av den 
kognitiva psykologiska grundforskningen och den kognitiva terapiteorin. Anledningen till 
detta är enligt Lund att den kognitiva teorin bör förändras, eftersom den inte längre 
stämmer till fullo, med tanke på vad den nya forskningen inom den kognitiva psykologin 
har kommit fram till.  
 
Piaget har dessutom endast beskrivit den normala utvecklingsprocessen. Guidanos och 
Liotti, som är andra kända företrädare för den kognitiva terapin har däremot tagit upp 
utvecklingen av dysfunktionella strukturer. De har i sin tur inspirerats och använt sig av 
Bowlbys teori om emotionell bindning för att förklara hur en rigid inställning hos en 
person kan uppstå (Perris, 1996b). Perris, liksom Andersson (2003), menar även att 
Bowlbys teori om den tidiga mor – barninteraktionen skapar barnets syn på sig själv och 
ingår därmed i begreppet schema.  
 
Bowlbys bindningsteori 
Bowlby (1994) menar att det är ett huvudsakligt mänskligt behov att känna sig hörd, sedd 
och bekräftad i sina känslor. Behovet är starkast under barndomen då man är mer utsatt 
och försvarslös. Den känslomässiga bindningen mellan modern och barnet kan dock ge en 
trygg bas för utvecklingen. Det är från denna trygga bas som barnet stegvis lär sig nya 
saker och upptäcker sin omvärld. En trygg bas är också det första av de tre olika 
bindningsmönster som Bowlbys samarbetspartner Ainsworth presenterar. Ett barn som 
har denna tillit vågar testa sina gränser, knyta kontakter med andra, göra fel etc. Om 
barnet skulle känna rädsla kan det alltid gå tillbaka till mamman eller någon annan person 
som det känner känslomässig bindning till. När barnet sen blir äldre knyts andra kontakter 
och ”utflykterna” sträcks ut över veckor eller månader. Den trygga basen gör även (Palm, 
1994) att barnet/den unge blir en självständig individ, att det råder en balans mellan att 
vara nära andra samtidigt som behovet av frihet blir tillfredställt.  
 
Det andra mönstret, ängsligt motvillig bindning (Bowlby, 1994) beskriver däremot barn 
som är osäkra på om föräldern kommer att vara tillgänglig vid behov eller inte, vilket kan 
bero på att föräldern bara är tillgänglig ibland. Denna osäkerhet leder till 
separationsångest, att barnet blir efterhängset och rädd för att utforska världen. Det tredje 
bindningsmönstret, ängsligt undvikande bindning, handlar om att barnet inte tror att de 
ska bli hjälpt, utan bortstött. Detta kan bero på att föräldern undvikit och stött bort barnet 
när de velat ha tröst. Barnet blir istället emotionellt självtillräcklig och egocentrisk. Två 
tvärsnittsundersökningar från 1987 respektive 1988 har dessutom visat att dessa 
beteenden, antingen en trygg, en ängsligt motvillig eller en ängsligt undvikande bindning, 
kvarstår även under kommande utvecklingsår, men att de kan förändras om det sker 
tydliga förändringar i familjeförhållandena. Anknytningen är av helt avgörande betydelse 
för individens framtida liv. Perris (1996b) framhäver att senare forskning visat på att de 
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barn som i treårsåldern hade en trygg bindning blev mer sociala, uppmärksamma och 
engagerade sig mer, än de med en otrygg bindningstyp.  
 
Bowlby (1994) menar också att moderns eller huvudanknytningspersonens respons och 
kommunikation med barnet avgör om barnet blir en ”hel” människa eller inte. Om 
modern bara ger välvillig respons till en del av barnets emotionella kommunikationer och 
blundar eller aktivt avvisar andra, bildas ett mönster hos barnet där det identifierar sig 
med de favoriserade responserna och förnekar de andra. Ricks, (enligt Perris, 1996b) 
hävdar att en trygg bas utgörs av att modern har goda sociala ekologiska förhållanden 
(arbete, ekonomi, boende etc.), personliga förhållanden (mental hälsa, tillgång till 
emotionellt stöd, civiltillstånd) och personliga övertygelser (attityder till barnuppfostran 
och uppfattningar om normal utveckling).  
 
Den kognitiva terapin i praktiken 
 
Orsaker till att problem uppstår 
Förutom Bowlbys antaganden om bindningsteorins betydelse för hur en individ utvecklas 
anser man inom den kognitiva terapin att det inte är företeelserna som man lider av som 
är orsaken till problemet, utan att det är sättet man uppfattar sig själv på. Problem tyder på 
att man har blivit fångad av uppfattningar om sig själv, andra människor och omvärlden 
som inte är funktionella och som inte hjälper en framåt i livet. Inom terapin ser man också 
på människor som mer eller mindre sårbara från såväl ett biologiskt och ärftligt perspektiv 
som utifrån erfarenheter gjorda under uppväxten (Mellanrummet, 2000). Likaså Freeman 
et al. (1994) menar att anledningen till att problem uppstår beror på den slutliga 
konsekvensen av inre, biologiska, utvecklingsmässiga och miljömässiga faktorer. Det 
finns ingen enskild orsaksfaktor. Kognitioner orsakar t.ex. inte en depression eller andra 
psykiska tillstånd, men är dock en inre faktor för störningen. 
 
Wrangsjö (2004) instämmer i resonemanget och menar att det som skiljer allvarliga 
störningstillstånd från vanliga tonårsproblem inte handlar om problemets karaktär. Det rör 
sig snarare om att de sämre ställda tonåringarna överskuggas mer av problemen, de har 
svårare för att hantera dem och visar på mer eller mindre tydliga psykiska symtom. 
Antingen upptar problemen så mycket tid att deras övriga liv blir lidande eller så 
försvarar de sig med stor kraft mot att behöva tänka på det som bekymrar dem, så att 
deras liv blir en plåga på grund av det.  
 
Tonåringars problem kan även ses som en form av såväl yttre som inre nivåer, som är mer 
eller mindre medvetna. Vanligtvis kan man som lärare, behandlare eller förälder se vilka 
symtom och besvär den unge har och hur han/hon beter sig. Det kan emellertid vara 
svårare att se den unges inre bild, man kan bara gissa sig till vad som försiggår på denna 
nivå. Allt som händer på de yttre nivåerna spelar dock en roll för vad som sker på den 
inre. Den inre nivån avgör den unges känslo- och stämningsläge, som i sin tur styr 
handlingen i olika situationer och därmed också påverkar upplevelsen av bekymmer och 
problem som upptar tonåringens tankar (Wrangsjö, 2004). 
 
Terapeutens roll 
Förutsättningen för att kunna utöva kognitiv terapi är enligt Morch et al. (1997) en god 
relation mellan patienten och terapeuten, eftersom terapiformen innebär ett samarbete 
mellan dessa två. Denna terapeutiska allians brukar även begreppsligas till tre 
huvudkomponenter: den bindning som förväntas uppstå, de mål som man vill uppnå och 
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de uppgifter som kommer att ingå i det terapeutiska arbetet som både terapeuten och 
patienten bör vara överens om. Ett sätt att konceptualisera bindningen är i termer av 
Bowlbys trygga bas. En huvudanknytningspersonen förväntas t.ex. agera som en trygg 
bas för att barnet ska våga utforska omvärlden, samtidigt som han/hon ska finnas till 
hands och sätta gränser. På samma sätt utgör terapeuten det stöd som patienten behöver 
för att kunna utforska det som känns jobbigt, med vissheten om att det finns någon i 
bakgrunden som kan hjälpa till att hantera de känslor som kan uppkomma. Lyddon och 
Satterfield (enligt Perris, 1996b) menar att man med anknytning till Bowlbys teori kan 
bilda sig en uppfattning om ifall en viss patient skulle passa att gå i kognitiv terapi eller 
inte. De framhåller att de patienter, ur vilket det i anamnesen klart framgår, att de har haft 
en trygg anknytning under sin utveckling, med fördel kan behandlas med denna 
kortvariga terapiform som vanligtvis omfattar ett tjugotal sessioner.   
 
Parment (2002) menar vidare att det rent intuitivt skulle kunna antas att den kognitiva 
terapin inte lämpar sig för tonåringar, eftersom deras kognitiva förmågor ännu inte är helt 
färdigutvecklade. Ronen (1997) framhäver dock att tonåringars förmåga att resonera och 
tänka effektivt ofta underskattas och att terapin är genomförbar så länge terapeuten har 
förmåga att anpassa sig till den unges sätt att fungera. Terapeuten bör därmed vara väl 
insatt i ungdomars utveckling och vara medveten om gränsen mellan ett naturligt 
beteende för åldern och när det övergår till att kunna betraktas som maladaptivt.       
 
Att som terapeut vara närvarande och kunna avläsa patientens signaler är inte alltid en lätt 
uppgift. Det är viktigt att man som terapeut stannar upp och bara lyssnar, frågar om man 
är osäker på om man uppfattat saken rätt, kan sätta sig in i patientens situation och tänka 
hur man själv skulle känna sig. Detta kan hjälpa patienten att identifiera och verbalisera 
sina känslor (d´Elia, 2004). Belcher och Wilkes (enligt Parment, 2002) poängterar dock 
att åldersskillnaden som råder mellan den unge och terapeuten och skillnader i 
livserfarenhet, kan innebära att hjälparen ställs inför utmaningar när det gäller att bevara 
principen om kolloborativ empirism dvs. att den unge och terapeuten arbetar likt två 
jämbördiga vetenskapsmän. Terapeuten bör emellertid sträva efter att utgå från den unges 
verklighet och livserfarenheter för att kunna ha en så öppen och klar dialog som möjligt 
mellan sig själv och den unge. Genom att arbetet är kolloborativt tränas dessutom den 
unge att bli sin egen terapeut och därigenom kan återfall förebyggas.  
                                      
Wrangsjö (2004) menar att eftersom tonåringen styrs av känslor som han/hon inte är 
medveten om, och som det kan ta tid att sortera ut, är det viktigt att terapeuten och andra 
vuxna är medvetna om att en känsla ofta efterträder en annan. Innan terapeuten har hjälpt 
tonåringen med att sortera ut känslorna kan det vara svårt för den unge att veta vad 
han/hon vill. Belcher och Wilkes (enligt Parment, 2002) hävdar också att terapeuten bör 
ha en särskild uppmärksamhet på känslomässiga uttryck och växling mellan känslor under 
terapisessionen, eftersom känslor enligt dem är en spegling av tanken. Vidare framhäver 
författarna att terapeuten själv är en modell för de tankestilar, beteenden och sätt att 
relatera som han/hon vill lära ut. Likaså framhäver Morch et al. (1997) att såväl den 
verbala som den icke-verbala interaktionen mellan den unge och terapeuten är 
betydelsefull. Terapeuten kommunicerar inte enbart med den unge genom sina tekniker 
utan också genom den relation han/hon erbjuder. Terapeuten behöver också, enligt 
Parment (2002), på ett indirekt sätt förmedla att han/hon förstår och accepterar det 
egocentriska beteendet och inte insistera på att tonåringen ska ge upp denna position.  
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Beck (enligt Wilhelmsen, 1999) framhäver även den kognitiva terapins betydelse och 
menar att ”om en terapi fungerar, så är det kognitiv terapi” (s.129). Med det menar han att 
det inte spelar någon roll vilken teoretisk ståndpunkt eller teknik som en terapeut 
använder sig av. Det enda som är viktigt för att en förändring ska bli varaktig är att 
patienten får en ny och förändrad tolkning eller förståelse av sig själv, omvärlden och 
framtiden.  
 
Kognitiva tekniker 
Den kognitiva terapin består av såväl pedagogiska inslag som delar av social 
färdighetsträning. De olika teknikerna syftar till att hjälpa patienten att utforska vilka 
händelser som framkallar problem, vilka dysfunktionella tankar som automatiskt infinner 
sig i sammanhanget, samt vilka alternativa tankar och därmed handlingar och känslor som 
patienten har att tillgå (Morch et al. 1997). Perris (1996a) påpekar därutöver att arbetet 
även består i att till stor del identifiera och bearbeta de mer grundläggande 
dysfunktionella antagandena som ligger bakom olika tankeförvrängningar.  
 
Dessa tankeförvrängningar kan bl.a. upptäckas och förändras med hjälp av den sokratiska 
samtalsmetodiken. Terapeutens uppgift är att använda en dialog för att hjälpa till att 
förlösa den kunskap som klienten ännu inte är medveten om. Terapeuten ska inte kritisera 
eller komma med sina egna åsikter, det handlar snarare om att klienten tillsammans med 
terapeuten ska komma till klarhet med sig själv, sina tankar och sin kunskap (Jenner, 
2005). Varje ny fråga bygger också på information från tidigare frågor. Terapeuten börjar 
på ett resonerande sätt att samla in fakta för att sedan tillsammans med klienten dra 
slutsatser och finna eventuella motsägelser. Frågorna är konkreta för att förhindra ”ja och 
nej” -svar. Terapeuten undviker även frågan ”varför” och använder istället ”vad”, ”hur” 
och ”på vilket sätt”, vilket ger klienten en möjlighet att utveckla sitt tänkande (Frostin, 
2003): 
 
− Hur har du kommit fram till…?  
− Vilken betydelse har detta för dig?  
− Vilka fördelar respektive nackdelar finns?  
− Hur tror du att din vän ser på saken?  
− Finns det fler sätt att uppfatta situationen på?  
 
Frostin menar vidare att själva grunden i det terapeutiska arbetet dock är en s.k. 
konceptualisering, där terapeuten klargör de faktorer som påverkar bibehållandet av 
problemen. En bra konceptulisering hjälper klienten att få svar på frågor som ” varför 
jag”, ”varför nu”, ”varför försvinner inte problemet” och ”hur kan jag bli bättre”.  
 
Något annat som kan underlätta tonåringens försök att lägga märke till sina automatiska 
tankar och de inre bilder som uppstår i jobbiga situationer är att skriva dagbok. Den unge 
antecknar när han/hon upplever en obehaglig känsla, namnger de känslor som situationen 
väckte och därefter beskriver han/hon kortfattat de tankar som föregick känslorna. Det är 
viktigt att terapeuten hjälper den unge att undersöka tankarna tills de verkligt ”riktiga” 
tankarna identifierats, de som står i samklang med den känslomässiga reaktionen. 
Terapeuten och den unge arbetar sedan kolloborativt för att utforska innebörden av de 
automatiska tankarna. Därefter arbetar de tillsammans fram nya ”levnadsregler” som är 
mer nyanserade (Thurfjell, 2000). När den unge har identifierat de maladaptiva schemana 
är det även utifrån Becks teori viktigt att den unge försöker modifiera dessa, dvs. träna sig 
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i att ersätta de automatiska dysfunktionella tankarna med mer funktionella och realistiska 
sådana (Lund, 2001).  
 
Hemuppgifter är enligt Perris (1996a) ett annat inslag i terapin som bidrar till att skapa 
viss kontinuitet mellan terapisessionerna och kan dessutom hjälpa patienten att strukturera 
sin tillvaro. Innan terapeuten ger patienten i hemuppgift att använda sig av kognitiva 
tekniker, är det en klar fördel om terapeuten ger honom/henne träning i att lägga märke 
till sina tankar redan under loppet av sessionen. Terapeuten och patienten bör tillsammans 
alltid gå igenom resultatet av hemuppgifterna nästa gång de träffas, så att patienten kan få 
positiv feedback från terapeuten. Som uppgift kan den unge (Thurfjell, 2000) även t.ex. få 
att se sig själv som en vetenskapsman som studerar sina egna tankar, känslor och 
beteende i olika problemsituationer. Genom att leva sig in i en rollfigur kan den unge 
lättare våga pröva nya beteenden. Han/hon kan även träna sig i att ge sig själv positiv 
feedback.  
 
 
Metodologiska utgångspunkter 
 
Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja mellan två olika metodiska 
tillvägagångssätt, det kvantitativa och det kvalitativa, som båda används för att förklara 
och förutsäga händelser. Den kvantitativa metoden utgår från positivismen och dess 
strävan efter absolut kunskap medan den kvalitativa förespråkar hermeneutikens tolkning 
och förståelse (Hartman, 1998).  
 
Positivistisk och hermeneutisk vetenskapstradition 
Det finns vissa likheter mellan den hermeneutiska och den positivistiska 
vetenskapstraditionen när det gäller antaganden om vad som existerar. Skillnaden 
däremellan ligger i vilken verklighet som undersöks och det sätt på vilket verkligheten 
beskrivs. Inom den positivistiska vetenskapstraditionen tillämpar man den 
naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt och ägnar sig åt sådana 
företeelser som kan bekräftas via sinnena. Genom att hänvisa till lagar kan man förklara 
och förutsäga händelser. Inom den hermeneutiska vetenskapstraditionen ges däremot 
förklaringar genom att beskriva de föreställningar som en människa har, och vilken 
relation som finns mellan dessa föreställningar. Enligt hermeneutiken, som ligger till 
grund för beteende- och samhällsvetenskaperna, kan forskaren även tolka och förstå en 
människas existens genom hennes språk, handlingar, tankar, erfarenheter och 
livsyttringar. Inom denna tradition är man intresserad av hur människor föreställer sig 
världen ur sin egen synvinkel, ”världen för mig” som Kant benämner det (Hartman, 
1998).  
 
Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 
Beroende på vad det är som forskaren väljer att undersöka (Bryman, 2002) kan han/hon 
använda sig av kvantitativa och/eller kvalitativa metoder. I en kvantitativ studie betonas 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Synen på verkligheten är inom 
denna forskningsstrategi objektivistisk. Den innehåller ett deduktivt synsätt på 
förhållandet mellan teori och praktisk forskning, där tyngden ligger på prövning av 
teorier. Två av de viktigaste metoderna för datainsamling i kvantitativ forskning är 
strukturerade intervjuer och enkäter. Andra metoder är strukturerade observationer, 
innehållsanalys och utnyttjandet av redan befintlig data. En kvalitativ studie lägger 
däremot större tonvikt vid ord än vid siffror. Kvalitativ forskning är också induktiv dvs. 
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att teorier och begrepp uppfattas som resultat av en forskningsprocess. Studien är 
konstruktionistisk till sin art, vilket innebär att man ser på den sociala verkligheten som 
ständigt föränderlig. Det finns även inom denna metod flera olika tillvägagångssätt för att 
samla in data. Kvalitativa intervjuer är en, där forskaren och intervjupersonerna samtalar 
om ett ämne och utbyter synpunkter. Därmed byggs kunskap upp intersubjektivt, som 
mellan två seenden. Vid deltagande observationer och etnografiska studier engagerar sig 
forskaren däremot i en social miljö under en viss tid för att observera och lyssna, i syfte 
att få en bild av människors beteende och deras samspel med omgivningen. Fokusgrupper 
som är en form av gruppintervju är en annan metod. Ytterligare två tillvägagångssätt är 
samtalsanalys och diskursanalys, vilka har språket som sin centrala utgångspunkt. 
Forskaren kan även göra insamling och kvalitativ analys av texter och data (Bryman, 
2002).  
 
Vårt val 
När det gäller vårt val av forskningstradition valde vi den hermeneutiska 
forskningstraditionen med hermeneutiken som ansats. Vårt syfte och våra frågeställningar 
krävde djupare svar än vad en enkät eller en strukturerad kvantitativ intervju hade kunnat 
ge oss. Ytterligare ett kriterium till varför vi valde en hermeneutisk ansats är att 
intervjuforskning enligt Kvale (1997) är dubbelt relevant eftersom man skapar en dialog 
två gånger. Först med intervjupersonen och sedan med texten, vilket vi anser vara 
betydelsefullt. Vi ville också ta del av den kvalitativa forskningsprocessen genom att först 
förstå, sedan analysera och förstå meningen i det som sades, för att tillsist tolka och nå en 
fördjupad förståelse av meningen (Croona, 2005-12-20).     
 
Som datainsamlingsmetod valde vi halvstrukturerade kvalitativa intervjuer eftersom vi 
ville fånga intervjupersonernas tankar och erfarenheter av deras behandlingsarbete med 
tonåringar. Detta är också den bästa tekniken enligt Kvale (1997) vid kvalitativ forskning. 
Vidare menar författaren att en intervjus styrka är att den kan ge en beskrivning om 
någonting utifrån flera personers upplevelser, vilket var något som vi också ville uppnå.  
 
Ett centralt begrepp inom hermeneutiken som vi även befann oss i när vi analyserade vårt 
insamlade material, var den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Vi pendlade mellan 
närhet och distans, mellan del och helhet och mellan förståelse och ny kunskap. Vi har 
också pendlat mellan empiri och teori (Croona, 2005-12-20).  
 
 
Planering och genomförande 
 
Förberedelser  
Kvale (1997) menar att en betydande del av intervjuprojektet bör ha ägt rum innan den 
första intervjun genomförs. Därför började vi med att utveckla en teoretisk förståelse för 
de fenomen som vi valde att undersöka och skapade därmed en grund som den nya 
kunskapen kunde bindas till. Informationen vi sökte fann vi främst genom litteraturstudier 
och från information via Internet och universitetsbibliotekets databaser. Därefter skapades 
syfte och frågeställningar utifrån den kunskap vi fått genom litteraturgenomgången.  
 
Under förberedelserna inför vår studie har vi även varit i kontakt med psykologer inom 
den kognitiva terapin som hjälpt oss att reda ut vissa begrepp. En tidsplan gjordes också 
där vi planerade för hur varje vecka skulle se ut, för att uppskatta hur mycket tid varje 
moment skulle ta. När det gäller skrivanvisningar i uppsatsen använde vi oss av 
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Rienecker och Stray Jörgensen (2002), Backman (1998) samt Svenska språknämndens 
”Svenska skrivregler” (2000).  
 
Urval 
För att få svar på våra frågeställningar gjorde vi ett strategiskt urval. De kriterier som 
medvetet formulerades för urvalet var att studien skulle genomföras på personer som hade 
erfarenhet av att utöva kognitiv terapi i arbete med tonåringar. Detta för att försäkra oss 
om att personerna hade rätt kompetens inom området och för att få så valida svar som 
möjligt. Urvalet av intervjupersoner nåddes dels genom en deltagarlista från en kurs i 
steg-1 utbildning inom kognitiv psykoterapi och dels genom socialförvaltningar i södra 
Sverige. I vår studie har vi även ur det kvalitativa perspektivet, uppmärksammat 
intervjupersonernas kunskap, åsikter och tankar, men även försökt utskilja likheter och 
skillnader. Vi har inte eftersträvat en jämn könsfördelning eftersom vi ansåg att detta inte 
skulle påverka resultatet.  
 
Intervjupersonerna kontaktades först via telefon och nästan alla gav direkt sitt 
medgivande till att vara med. Efter en dag hade dock samtliga beslutat sig för att delta i 
vår studie. Inför intervjutillfällena skickade vi ut ett missiv (se bilaga 1) till de berörda 
verksamheterna angående studiens syfte samt information om studiens etiska 
ställningstaganden (se bilaga 2).  
 
Datainsamling 
Kvale (1997) nämner olika exempel på datainsamlingsmetoder inom den kvalitativa 
forskningen. Den metod som lämpade sig bäst för vår studie var intervjuer, eftersom vi 
valde att fokusera på ett specifikt ämne. Vi anser också precis som Bryman (2002) att vid 
rekonstruktioner av händelser samt ur etisk synvinkel lämpar det sig bättre med intervjuer 
än observationer. Vi bestämde oss även för att göra halvstrukturerade intervjuer. En 
fördel med denna sorts intervjuer, som vi ansåg vara betydelsefull, och som också Kvale 
(1997) poängterar, är att forskaren står fri att ändra frågornas utformning och följd, vilket 
gör att intervjuerna upplevs mer som ett samtal och att man då lättare kan få den 
eftersträvade närheten. Vi utformade också en intervjuguide (se bilaga 3) utifrån våra 
frågeställningar. Syftet med guiden var att få bättre struktur på intervjun, ett stöd och en 
ram att hålla oss till.  
 
Före intervjun bör man enligt Kvale även förbereda hur intervjun ska dokumenteras, 
vilket vi gjorde med hjälp av en mp3-spelare. Vi prövade likaså våra frågor på en person 
som var insatt i ämnet, för att som Kvale menar, öka vår förmåga att skapa ett tryggt och 
stimulerande samspel med våra intervjupersoner. Intervjuerna gjordes med fem personer 
som alla var insatta i vad det innebär att utöva kognitiv terapi i arbete med tonåringar. 
Intervjuerna ägde sedan rum i den miljö som personerna arbetade inom och varade mellan 
40 och 60 minuter. Vid intervjutillfällena informerades deltagarna mer noggrant om 
studies syfte, uppläggning, publicering och etiska aspekter. Vi gjorde också en kort 
presentation av oss själva.  
 
Kvale (1997) skriver att de viktigaste frågorna bör formuleras i beskrivande form under 
själva intervjusituationen: vad hände, hur gick det till, vad kände du då osv. Detta 
eftersträvade även vi, då vi ville få fram spontana beskrivningar snarare än spekulerande 
förklaringar. Vi strävade dessutom efter att våra intervjufrågor skulle bidra tematiskt till 
kunskapsproduktionen och dynamiskt till ett bra samspel mellan oss som intervjuare och 
intervjupersonerna. Under våra intervjuer försökte vi också vara aktiva lyssnare, vilket 
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Kvale (1997) menar kan vara mer betydelsefullt än att behärska tekniken att fråga. Vi 
försökte även att lyssna till de många olika meningar som ryms i den intervjuades 
uttalanden och uppmärksammade möjligheten att ständigt kunna göra nya tolkningar 
inom intervjuns hermeneutiska cirkel. Vi har också tänkt på det som Kvale (1997) skriver 
om att forskningsintervjun följer föreskrivna direktiv, med givna roller för båda aktörerna. 
Vi som intervjuare befinner oss i en maktposition på grund av att vi definierar situationen, 
introducerar samtalsämnena och styr genom följdfrågor. 
 
Under och efter intervjun noterade vi även icke verbala reaktioner hos deltagarna. Vi 
avsatte endast ett intervjutillfälle till varje intervjuperson. Vi utförde följaktligen inga 
uppföljande intervjuer, utan försökte istället med hjälp av följdfrågor och kontrollfrågor 
vid intervjutillfället klargöra vad intervjupersonerna verkligen menade.  
 
Databearbetning 
När det gäller analys inom kvalitativ forskning finns det ett flertal olika metoder man kan 
använda sig av. Kvale (1997) menar att valet av analysmetod beror på vad som 
analyseras, vilket ämne intervjun berörs av och varför man valt det syfte man har valt. 
Undersökningens vad och varför ska således klargöras innan analysmetoden väljs. 
Forskarens teoretiska syn på ämnet inverkar även på hur han/hon analyserar intervjun. 
Har man t.ex. en psykoanalytisk syn för det med sig en annan analysform än vad en 
behavioristisk syn hade gjort. Kvale anser dessutom att analysen sätter sin prägel på hela 
intervjuundersökningen. Patel och Davidsson (2003) framhäver också att en god analys 
kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull 
helhet. 
 
När datainsamlingen var klar bearbetade vi materialet genom att transkribera från tal till 
text. Transkriberingen gjordes genom att skriva ut alla intervjuerna i sin helhet med vissa 
ändringar från talspråk till skriftspråk, men så mycket som möjligt skrev vi ut ordagrant. 
Databearbetningen av de inspelade och nedskrivna intervjuerna skedde också efter varje 
avslutad intervju för att vi skulle få ett så levande förhållande till materialet som möjligt 
och för att det kunde ge oss nya idéer om hur vi skulle gå vidare. Under analysens gång 
förde vi även dagboksanteckningar över alla de tankar och reflektioner vi fick, vilka vi 
hade nytta av under våra diskussioner och i vårt gemensamma skrivande. 
 
När utskrifterna var färdiga fortsatta vi bearbetningen av resultaten genom att läsa igenom 
alla utskrifter. Den fortsatta analysen innebar att vi mer planmässigt försökte urskilja 
begrepp som intervjupersonerna använde när de beskrev och berättade om den kognitiva 
terapin. Efter detta markerade vi de stycken och begrepp som handlade om samma 
företeelse med en färg och placerade sedan varje färg utefter de olika teman som vi tagit 
fram. Vi tog också ut citat som var väsentliga för vårt syfte och våra frågeställningar.  
Textstycken som vi ansåg vara alltför målande från intervjupersonerna, samt vissa 
utsvävningar från ämnet valdes också bort. Vi använde oss följaktligen både av det som 
Kvale (1997) benämner som meningskoncentrering och meningskategorisering så att 
intervjuerna blev mer koncisa.  
 
Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att man hittar bra benämningar på 
kategorierna som väl beskriver deras innehåll och omfattning, vilket vi också har beaktat. 
Under analysen gång gick vi även tillbaka och försökte se intervjuerna framför oss och 
hade en s.k. fingerad dialog med texten för att kunna se textens mening.  
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Tolkning 
Kvale (1997) menar att analysen av utskriften i efterhand inte är det enda sättet att finna 
intervjuns mening på. Att klarlägga och tolka meningen anses vara viktigt under hela 
intervjusituationen. Likaså här leder olika forskningsperspektiv till olika tolkningar och 
det är viktigt som Eliasson (1995) skriver att man tänker på vad man kan se och lära om 
man använder andra ”glasögon” än de som t.ex. terapeuten har på sig i sin tolkning. Vår 
tolkning av vårt resultat har givit oss en djupare förståelse för vilken betydelse ett 
kognitivt förhållningssätt, som utövas av professionella, skulle kunna ha för tonåringar i 
deras vardag. För att detta skulle kunna bli möjligt var vi dock först tvungna att 
problematisera vårt empiriska material i ljuset av teorin.  
 
Tolkningen kan även liknas, som Kvale (1997) skriver, en dialog med texten. Författaren 
menar att man måste ställa sig frågan vem eller vad det är man riktar sina frågor till. Om 
det är meningen att läsaren ska komma fram till författarens mening eller till den mening 
som texten ger läsaren. Det är också viktigt att man ställer sig frågan om det är ämnat att 
man ska komma fram till den uttryckta meningen eller till den avsedda meningen. Detta 
blir en fråga om på vilken nivå tolkningen ska ske, om det är på en observerbar och tydlig 
nivå, vilket vi valde, eller på en dold och djupare nivå.  
 
En nackdel med den kvalitativa metoden är dock att man aldrig helt säkert kan veta om 
forskaren har gjort en tolkning som överensstämmer med den intervjuades. Likaså vi 
utgick från våra upplevelser, minnen och vår förförståelse som vi hade med oss. Det är 
som Patel och Davidsson (2003) skriver att ”Ingen forskare börjar som ett tomt blad.” 
(s.79) Förförståelse utgör dock en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen fram mot 
förståelse. Våra teoretiska kunskaper liksom de subjektiva och känslomässiga 
erfarenheterna var en tillgång för att tolka och förstå intervjupersonerna. Eftersom vi 
sällar oss till den hermeneutiska ansatsen försökte vi se helheten i vårt forskningsproblem.  
Liukko (enligt Borgström, 2001) anser dock att tolkningar inte ska uppfattas som 
sanningar om intervjupersonernas liv, utan att de precis som Croona (2003) också menar 
är rekonstruktioner, omgestaltningar av den ”levda verklighet” som tolkas och beskrivs i 
uttalandena.  
 
Vår tolkning av meningen avslutades, som Kvale (1997) menar, när vi hade kommit fram 
till ett inre sammanhang av texten och när meningarna i våra olika teman bildade mönster 
som ingick i en sammanhängande helhet.  
 
Giltighetsgranskning 
Vi har försökt verifiera vår undersökning genom att i hela processen beakta validiteten 
och reliabiliteten. Eftersom vi sällar oss till den hermeneutiska traditionen talar vi dock 
inte om någon sanning, utan om riktighet. 
 
Enligt Bryman (2002) kan begreppen validitet och reliabilitet liknas vid samma betydelse 
som inom den kvantitativa forskningen dvs. med validitet menas giltighet och med 
reliabilitet pålitlighet. Reliabilitet har med resultatets struktur att göra, medan validitet 
handlar om huruvida man verkligen undersöker det som var avsett att undersökas (Kvale, 
1997). Kravet för extern reliabilitet är att forskaren ska gå in i en liknande social roll som 
den första forskaren för att kunna jämföra det som framkommit i den ursprungliga 
undersökningen. Med intern reliabilitet menas att personerna i ett forskarlag ska komma 
överens om hur man ska tolka det som hörs och ses. Begreppet intern validitet betyder att 
det ska finnas en likhet mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som 

 16



han/hon sedan utvecklar. Extern validitet handlar däremot om i vilken utsträckning 
resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2002). 
Författaren nämner också att vissa forskare dock väljer att benämna kriterierna vid 
trovärdighet och äkthet istället för validitet och reliabilitet.  
 
I vår studie har vi säkerställt valideringen genom att ställa kontrollfrågor under 
intervjuerna. Vi valde också att i resultatdelen blanda citat med våra egna tolkningar av 
intervjupersonernas uttalanden eftersom läsaren då själv får möjlighet att bedöma 
tolkningens trovärdighet (Patel & Davidsson, 2003).  För att öka reliabiliteten i vår studie 
antecknade en av oss intervjupersonernas svar medan den andra ställde frågor. Vi spelade 
också in intervjuerna med hjälp av en mp3-spelare. 
 
Vi har även valt att använda oss av naturalistisk generalisering som Larsson (enligt 
Croona, 2003) menar vidgar användbarheten vid kvalitativa forskningsresultat. Det kan 
ske genom att läsaren både kan känna igen sig i de sammanhang, fall och handlingar som 
beskrivs. För att öka användbarheten ytterligare har vi genom problematisering och 
teoretisering av forskningsresultatet försökt att lyfta detta till en mer intressant nivå. Att 
uppfatta forskningsresultat som riktigt och principiellt intressant leder till reflektion och 
diskussion och kan utgöra grunden för rekonstruktioner av förståelse. Vår ambition med 
denna studie är att göra den kognitiva terapins ram intressant och relevant för behandlare 
inom ungdoms- och missbrukarvården. 
 
Forskningsetiska överväganden 
Forskning är viktigt för både individens och samhällets utveckling. Genom tolkning kan 
dock forskaren ibland t.ex. tilldela intervjupersonernas uttalanden betydelser som 
intervjupersonerna troligtvis inte själva har haft i åtanke (Borgström, 2001). Detta har vi 
emellertid försökt att undvika genom att vi har tagit del av och bejakat de etiska 
överväganden som finns. De forskningsetiska principernas syfte är nämligen att ge regler 
för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Varje gång en vetenskaplig 
undersökning görs ska ansvarig forskare göra en vägning av värdet av den förväntade 
kunskapen mot negativa konsekvenser för undersökningsdeltagare och eventuellt för 
tredje person (Vetenskapsrådet, 2004). Vidare framhäver Vetenskapsrådet att 
utgångspunkten för de forskningsetiska övervägandena är individskyddskravet. Detta krav 
innebär att samhällets medlemmar har ett berättigat krav på skydd mot oberättigad insyn 
t.ex. i sina livsförhållanden. De får heller inte utsättas för psykisk eller fysisk skada eller 
kränkning. Individskyddskravet kan sedan enligt Bryman (2002) och Vetenskapsrådet 
(2004) preciseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet tillämpade vi både genom att skicka ut ett brev samt att muntligt 
informera intervjupersonerna på plats om deras uppgifter, studiens syfte och vilka villkor 
som gäller för deras deltagande. Vi upplyste intervjupersonerna om att deltagandet var 
frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Vi betonade också de vinster i 
fråga om ny lärdom etc. som vår studie kan komma att bidra till för att uppmuntra till 
medverkan. De risker och obehag som finns med forskningen förmedlades naturligtvis 
också. Vi delgav dessutom deltagarna att de förblir anonyma dvs. omöjliga att identifiera 
för allmänheten, både under och efter intervjun.  
 
Det andra kravet, samtyckeskravet, tog vi i anspråk genom att informera samtliga 
deltagare om att de själva bestämmer över sin eventuella medverkan i undersökningen. 
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Våra intervjupersoner kunde också avbryta sin medverkan utan att det skulle medföra 
några negativa följder för dem. Vi har dock rätt att försöka motivera deltagarna att stanna 
i undersökningen. I sitt beslut att delta eller ej, får undersökningsdeltagarna dock inte 
utsättas för olämplig påtryckning. Likaså om en av intervjupersonerna hade begärt att 
strykas ur vårt forskningsmaterial hade vi tillgodosett detta.  
 
Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, uppfyllde vi genom att ge de personer som vi 
intervjuade i vår undersökning största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att uppgifter 
om dem förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av dem. Avrapporteringar av 
uppgifter såväl skriftligt offentliggörande som muntlig redogörelse skedde i former som 
omöjliggör identifiering av enskilda. Detta oavsett om det handlade om etiskt känsliga 
uppgifter eller inte.  
 
Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, tog vi i beaktan genom att informera 
deltagarna i undersökningen om att det endast är vi som kommer att ha tillgång till 
materialet och att det enbart kommer att användas för detta forskningsändamål. 
Uppgifterna får dock lämnas till andra forskare under förutsättning att de lovar att gå 
tillväga på samma sätt som vi gjorde när vi samlade in data. Personuppgifter får likaså 
inte användas för beslut eller åtgärder som direkt berör någon deltagare utan dennes 
medgivande (Bryman, 2002; Kvale, 1997 & Vetenskapsrådet, 2004). 
 
Vi är medvetna om att intervjupersonerna skulle kunna ta skada av våra intervjuer och i 
vissa fall leda till svåra och allvarliga konsekvenser. För att undvika detta var vi 
noggranna med vilka frågor vi ställde och på vilket sätt vi genomförde intervjuerna på 
(Jenner, 2005-11-24). Vi reflekterade dessutom över hur vi gått tillväga och hur vi 
handskats med det material som vi fått fram genom hela arbetets gång (Kvale, 1997).  
 
Vi anser också som Jenner (1999) framhäver, att det är viktigt att tänka på 
människovärdet och rättviseprincipen, vilket innebär att alla människor har lika värde 
trots att vi alla har olika personligheter. Författaren ger en beskrivning av etikerns och 
pragmatikerns delade meningar och skriver att man som behandlare enligt etikern bör ha 
en empatisk hållning och inte behandla klienten som ett ärende. Pragmatikern säger 
däremot att man måste göra nytta, vara mer åtgärdsinriktad och att det etiska 
förhållningssättet kan leda till att man inte kommer någonstans. Författaren menar dock, 
att för att få ett så bra resultat som möjligt, krävs en blandning av dessa två, de måste gå 
hand i hand. Vi anser att detta förhållningssätt även bör gälla och eftersträvas av forskare. 
Kvale (1997) menar likaså att forskaren har ett vetenskapligt ansvar att skapa kunskap 
som är värd att veta och som är tillräckligt kontrollerad och verifierad. Forskaren måste 
även undvika att identifiera sig för mycket med intervjupersonerna eftersom han/hon 
annars kan förlora sitt kritiska perspektiv på den kunskap som fås. Eliasson (1995) fick 
oss också att tänka på att det är viktigt att vi gör det som forskaren ska göra dvs. söka 
kunskap och vara den som vill veta och inte vara någon expert som redan vet, vilket vi 
anser skulle vara etiskt oriktigt.     
 
Croona (2003) menar vidare att etiskt handlande både är en personlig och social process 
som man lär sig genom språk och samtal, vilket vi kan hålla med henne om. Man ska ha 
förtroendefulla samtal som binder samman teori och praktik. Croona liksom Eliasson 
(1995) anser även att vårt ansvar för de svaga kräver något mer än medkänsla, nämligen 
solidaritet. Eliasson menar dessutom att människan kan vara både ett subjekt och ett 
objekt eftersom vi formas till den vi är i samspel med andra och under de omständigheter 
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där vi lever våra liv. Vi anser att denna syn på människan är viktig att tänka på ur etisk 
synvinkel. Man ska, som Jenner (2005-11-24) hävdar, betrakta och behandla människan 
som en person, som ett mål i sig och aldrig som ett medel, alltid som subjekt och aldrig 
bara som ett objekt.  
 
Efter avslutat arbete kring denna undersökning frågade vi intervjupersonerna om de var 
intresserade av att få en sammanfattning av forskningsresultaten med tanke på de nämnda 
etiska regler och rekommendationer som finns. Alla svarade ja och tyckte att det vore 
intressant att få ta del av vår studie.  
 
Presentation av undersökningsgruppen 
Samtliga intervjupersoner hade en gedigen erfarenhet av att tillämpa kognitiv terapi i sitt 
arbete med tonåringar. Tre av intervjupersonerna hade gått en steg-1 utbildning i kognitiv 
psykoterapi där Perris deltog och delgav sin framställning av den kognitiva terapin. En 
intervjuperson höll på att utbilda sig och gick sista terminen på en privat kognitiv 
utbildning med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Den femte intervjupersonen 
tillämpade delar av den kognitiva terapin och hade 30 års erfarenhet av att arbeta med 
tonåringars olikartade problematik. Intervjupersonernas erfarenheter utgick från såväl 
psykiatrin, behandlingshem som samtalsrådgivning inom öppenvården.  
 
Skillnaden mellan intervjupersonernas kognitiva inriktning är att beteendeterapin främst 
arbetar med att förändra beteendet och därigenom känslor och tankar. Inom kognitiv 
psykoterapi arbetar terapeuten däremot med att förändra icke funktionella tankemönster 
och därigenom känslor och beteende (Frostin, 2003).   
 
Resultatpresentation 
De sammanhang och meningar vi fann i vårt material valde vi att presentera i form av fem 
olika huvudkategorier som vi fått fram genom databearbetningen: 
 
− Tonåringen 
− Kognitiv terapi 
− Kognitiva tekniker  
− Självhjälp  
− Generell betydelse 
 
Dessa huvudkategorier är sedan mer eller mindre uppdelade i underkategorier för att 
underlätta läsningen. Den löpande texten varvas också med citat för att få fram 
intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser och de skrivs i kursiv stil för att 
underlätta för läsaren. I de stycken där det förekommer flera citat anser vi att citaten 
antingen ger uttryck för skilda företeelser eller påståenden som liknar varandra och som 
förstärker texten. I vår resultatpresentation framgår det inte vem som har sagt vad, citaten 
är inte kopplade till enskilda identiteter. Vi valde också att göra en kort sammanfattning 
efter resultatredovisningen för att underlätta för läsaren. Därefter följer en teoretisk 
problematisering där kategorierna relateras till den teori vi valt att utgå ifrån. 
 
Vi vill även poängtera att vi valde att använda oss av ordet hjälpare genomgående genom 
hela resultatdelen, eftersom intervjupersonerna hade olika benämningar på den person 
som hjälper tonåringen i sitt förändringsarbete. Ordet syftar främst på 
behandlingspedagoger men också andra professionella som träffar den unge relativt 
regelbundet i sin yrkesvardag.  
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Resultat 
 
Tonåringen 
Följande stycke handlar om tonåringen och de aspekter som tas upp är hur deras 
problembild kan se ut och orsaker till att problem uppstår. 
 
Problembild 
De intervjupersoner som deltar i denna studie är i kontakt med problematik som kan vara 
mer eller mindre märkbar under tonåren. Det rör sig främst om relationsproblem såväl 
inom familjen som med vänner, dålig självkänsla, utanförskap och skolproblem. Många 
tonåringar känner också oro, stress, har ångest eller känner sig deprimerade. Andra 
problem kan vara olika tvångssymtom såsom självskadebeteende och ätstörningar samt en 
begynnande missbruksproblematik. Vid samtliga av dessa problem, anser 
intervjupersonerna att kognitiv terapi är lämplig att använda. De upplever emellertid 
terapiformen som mest verksam vid ångest och oro:  
 

Den kognitiva terapin som sådan har inom forskningen visat sig vara 
framgångsrik framförallt vid ångestpåslag … där är den väldigt, väldigt 
verksam … men jag ser också att det är en användbar metod för flera olika 
sorters problem som jag hjälper ungdomar att hantera här … 

 
När det gäller kognitiv terapi och missbruksproblem skiljer sig dock uppfattningarna åt. 
Några anser att kognitiv terapi inte är verksam bland tonåringar som befinner sig i ett 
aktivt missbruk. Anledningen till det är att de inte är kapabla att förstå och tillgodose sig 
det som hjälparen talar om. Terapiformen ger endast en positiv effekt i de fall där den 
unge precis påbörjat ett beroende eller när han/hon varit ifrån drogerna ett tag:  
 

Om en tonåring som är påtänd jämt och ständigt kommer hit och pratar 
med mig … så kommer han/hon efter tio minuter inte kunna berätta för 
någon annan vad vi har pratat om … det är som teflon … 

 
En annan intervjuperson framhåller att kognitiv terapi visst kan vara användbar bland 
missbrukare, skillnaden är att hjälparen tillsammans med den unge arbetar mot andra mål:  
 

En deprimerad ungdom är ofta mer passiv medan en missbrukare är mer 
aktiv, tekniken fungerar dock på bägge men man har ett annat fokus. Det är 
olika mål… Med en depressiv kan målet vara att man ska komma igång, 
med en missbrukare handlar det om att sluta med en handling och att jobba 
med vad det är som gör att personen missbrukar. Man ändrar inte tekniken 
man ändrar fokus och har olika mål helt enkelt …  

 
De intervjuade är dock noggranna med att påpeka att kognitiv terapi är en 
behandlingsform bland många och att den inte är mer effektiv för behandling av 
tonårsproblem än någon annan metod. Så här uttrycker en intervjuperson det: 
 

Med tanke på denna målgrupp och med tanke på omständigheterna i övrigt 
så är ju det bästa liksom att ha en blandning av teorier och metoder att 
hämta sin kunskap från. Skulle jag bara kunna kognitiv terapi skulle jag inte 
kunna lösa någonting i de här åldrarna. Man bör ha ett smörgåsbord … 
utav olika saker som man i dialog med den andra föreslår … 
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I arbetet med tonåringar får man som hjälpare inte vara för strikt, utan ofta arbetar man 
utifrån olika behandlingsmetoder och använder det som man vet fungerar. När det gäller 
val av behandlingsmetod till olika problembilder framförs också åsikten att varje 
människa liksom hans/hennes problematik är unik och att detta är viktigt att beakta. 
 
Orsaker till att problem uppstår  
Intervjupersonerna är eniga om att anledningen till att vissa tonåringar utvecklar ett 
problembeteende i större utsträckning än andra, handlar om graden av sårbarhet. 
Ungdomar reagerar ofta helt olika på samma ”objektiva” påfrestning. En del tonåringar 
har mer skydd och är inte så sårbara som andra. De kan ha varit utsatta för fruktansvärda 
saker men klarar ändå av att hantera det utomordentligt. De tonåringar som är mer sårbara 
faller däremot rakt igenom och upplever problemet på ett annorlunda sätt. De gör berg av 
småsten. En av intervjupersonerna beskriver det så här:  
 

… det handlar om sårbarhet … vilket ofta beror på en svaghet hos den unge 
och dels en överbelastning av för mycket tryck, för mycket press och för 
mycket krav … 

 
En annan uppfattning som framkommer är att det som utlöser ett problembeteende, det 
som ligger i botten, kan vara allt från en skilsmässa till att den unge har svårt att hantera 
tonårsutvecklingen som är ett krisläge i den normala utvecklingen. Likaså kan den 
extrema utseendefixeringen som råder såväl i media som i kamratkretsen bidra till att 
problem uppstår. En tonårings sårbarhet och yttre faktorer samspelar dessutom ständigt 
med varandra. Det sägs att det handlar om hur t.ex. föräldrarna har hjälpt tonåringen att 
hantera känslor när han/hon var yngre. En tonåring som föds mer sårbar och som inte fick 
någon hjälp att hantera sina känslor när han/hon var yngre, har svårt att styra över sina 
känslor när han/hon blir äldre. Dessa ungdomar upplever ofta ett känslomässigt kaos och 
saknar även den trygghet som Bowlbys bindningsteori handlar om. Denna uppfattning 
uttrycks av en av informanterna på följande sätt:  
 

Problem uppkommer ofta genom att det finns mängder av saker som 
samspelar … ja, det hänger ihop då va, det uttrycker sig i att den unge röker 
hasch för att lugna ner sig eller för att fly från en hård verklighet, för att 
kunna hantera sitt känsloliv som kanske har skenat iväg av någon eller av 
flera anledningar och ofta av flera samverkande anledningar … det blir en 
ond cirkel … 

 
Det framkommer även att de flesta tonåringar har en normal utveckling från början men 
att det är miljön runt omkring dem som påverkar deras handlingar och som gör att de ofta 
hamnar utanför. Några av intervjupersonerna anser att många tonåringar har samma 
problem men att det handlar om i vilken utsträckning omgivningen har möjlighet att 
hantera problembeteendet. Idag har ofta båda föräldrarna arbeten som kräver både kvälls- 
och helgarbete, vilket gör att tonåringen tillbringar mycket tid ensam och får klara sig 
själv:  
 

Ungdomar som har problem känner sig ofta utanför och desperat saknar 
den här grundtryggheten i att ha vuxna runt omkring sig, det kan både vara 
hemma och i skolan … Den normala, om man får säga normala ungdomen, 
som mår dåligt är också normal. Men en ungdom som mår bra har ofta ett 
nätverk som är skyddande … man vet vem man ska gå till när det kör ihop 
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sig, vem man ska prata med och man får då också svar. Medan en som mår 
dåligt ofta inte har det stödet … det är egentligen en ganska liten skillnad 
för det handlar om hur föräldrar beter sig …  

 
För att en tonåring ska kunna ändra sitt sätt att vara bör föräldrarna också göra det, det är 
det som är grunden.  
 
Kognitiv terapi 
Följande stycke handlar om kognitiv terapi och de aspekter som tas upp är hur kognitiv 
terapi kan leda till en förändring och vilka förutsättningar som krävs för att kognitiv terapi 
ska vara effektiv. 
 
Förändring 
En hjälpare som arbetar med kognitiv terapi kan bistå den unge genom att få 
honom/henne att ifrågasätta och fundera över de processer som pågår beträffande 
hans/hennes tankar, känslor och handlingar. Den unge får först utifrån sina känslor 
reflektera över varför han/hon beter sig på ett visst sätt i en speciell situation. Genom 
detta kan den unge förändra den tanke som följer känslan och därigenom kan han/hon 
även förändra handlingen. Så här uttrycker intervjupersonerna detta: 
 

… det kognitiva handlar om att lära sig tänka på ett annat sätt, det handlar 
om tanke, känsla och handling och vi jobbar mycket med tankefällor, att 
man tänker fel och agerar därefter, man handlar fel utan att tänka och går 
enbart på sina känslor … 

 
… ofta har man lärt sig de automatiska tankarna, som är ett kognitivt ord … 
och det är ju de automatiska tankarna som går igång när vi utsätts för 
påfrestningar …  och det är de man jobbar med i behandling, hur man kan 
ändra den tanken så att det blir på ett annat sätt … 

 
Det framkommer emellertid att intervjupersonerna har erfarenhet av att en del tonåringar 
inte känner igen sina känslor eller kan skilja dem åt. Hjälparens uppgift blir i de fallen att 
bistå den unge med att benämna en känsla som t.ex. du är arg eller du är ledsen, vilket kan 
hjälpa den unge med att uttrycka den riktiga känslan som han/hon verkligen känner:  
 

… det är inte alla … men det man kan se är att många inte har ord för sina 
känslor … det är bara något mischmasch … de känner saker men de har 
inte koll på vad det egentligen är … 

 
När det gäller tonåringars tankar menar intervjupersonerna att flertalet av de tonåringar 
som de möter har en dålig självbild och att negativa tankar dominerar i deras vardag. Den 
dåliga självkänslan maskerar tonåringar emellertid ofta genom att visa sig tuffa eller 
svaga. Tonåringar med dålig självkänsla beskrivs på följande sätt:  
 

De ser sig själva som fula … de duger inte … när något går fel kan de inte 
glömma det utan det läggs på hög … ännu ett bevis på hur dålig man är … 
En som har en dålig självkänsla fyller på istället för att bara skaka av sig, 
det blir svartare och svartare … 
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Intervjupersonerna poängterar också att i kognitiv terapi tar man som hjälpare aldrig över 
problemet, utan man visar problemet för tonåringen och tillsammans arbetar hjälparen 
och den unge med att hitta möjligheter att se och tänka om problemet, på många olika 
sätt:  

 
Det handlar om att få den unge att tänka annorlunda … du ska inte 
förändra dig som person … det är synen och det sätt man hanterar 
problemet på som ska förändras, inte att man ska bli någon annan …  
men sen kanske det känns som så att man blir någon annan … i positiv  
mening … 

 
Det är viktigt att tonåringen försöker förändra sin tankegång och att han/hon inte stirrar 
sig blind på problemet utan försöker se det ur ett annat perspektiv. Det visar sig också att 
likaväl som att det kan vara svårt för tonåringar att sätta ord på sina känslor, kan det vara 
svårt för honom/henne att verbalisera varför vissa saker händer. Detta beror på att de 
automatiska tankarna är väldigt snabba eller att den unge inte har lyckats utveckla 
språket. Följande kommentar ges: 
 

Man måste hjälpa den unge att validera sitt sätt att uttrycka sig … sätta ord 
på vad det är som rör sig inombords … med såväl tankar som känslor … 

 
Under intervjuerna kommer det också fram att det är betydelsefullt att som hjälpare vara 
medveten om att kognitiv terapi enbart är en del i ett större sammanhang. Det är en liten 
länk i en lång kedja: 
 

… om man ska kunna förändra vissa handlingar måste man se till helheten 
… för mig är kognitiv terapi en del … 

 
När det gäller kognitiv terapi i arbete med ungdomar framförs emellertid åsikten att 
terapiformen ger den unge möjlighet att själv förändra sig. När man som hjälpare lyckas 
få en tonåring att tänka själv och pröva något annat och när han/hon ser att det fungerar, 
då blir det en växt i sig.  
 
Förutsättningar 
För att kognitiv terapi ska vara effektiv krävs vissa förutsättningar i form av motivation 
och en viss medvetenhet hos tonåringen. Graden av motivation hos den unge beror på 
vilket mål man har med behandlingen. Har man ett specificerat mål krävs mer motivation. 
När det gäller medvetenhet framförs uppfattningen att det ibland är föräldrarna som 
tycker att tonåringen har problem, medan den unge själv inte upplever det på det sättet. 
Kognitiv terapi handlar om att börja tänka själv och agera och därför läggs till skillnad 
från i t.ex. psykodynamisk terapi, mer ansvar på individen själv. Den bygger mycket på 
om man själv vill förändra sig. Vill tonåringen så gör han/hon det. Det kan dock kännas 
tryggt att få hjälp, för att man ska våga pröva något annat och en fördel med kognitiv 
terapi är att hjälparen kan vara med och delta i de situationer som känns jobbiga. Så här 
uttrycker en intervjuperson det: 
 

… sen bygger det på att man vill själv, man kan inte förändra någon som 
inte vill  … utan vill man förändras så gör man det … sen kan de behöva 
hjälp för att våga pröva något annat … den kognitiva terapin är bra 
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eftersom man kan arbeta i den miljö eller i den situation som den unge 
upplever som besvärlig …  

 
Några av intervjupersonerna menar att det är positivt om den unge har nått tonårsperioden 
för att kognitiv terapi ska vara verksam, men att det också beror på mognad och vad 
tonåringen själv har för önskemål. Ibland kanske det räcker med att hjälparen stöttar den 
unge i att våga ändra sitt sätt att vara, det beror på hur svår problematiken är. Av 
intervjuerna framkommer det dessutom att det är viktigt att hjälparen lägger sig på den 
utvecklingsnivå där den unge befinner sig. En hjälpare bör även ha kunskap om att det 
finns ungdomar som trots att de har nått en viss ålder inte alltid har kommit lika långt i sin 
psykologiska mognad. I dessa fall är det betydelsefullt att hjälparen formulerar sig på ett 
sätt som gör att den unge förstår. Detta uttrycks på följande sätt: 
 

Åh, Piagets utvecklingspsykologi … han är ju en tungt vägande person inom 
den kognitiva terapin … för att vara på samma våglängd som tonåringen 
bör man som hjälpare ha kunskap om Piagets tankar… 
 

Bland informanterna finns också uppfattningen att terapiformen är totalt verkningslös om 
man inte kopplar ihop den med ett förarbete som innebär att hjälparen måste vinna den 
unges förtroende:  
 

Man måste skapa en relation, komma i dialog, visa respekt och få den andra 
personen att ”köpa” behandlingsmetoden … det är det som är det viktiga … 

 
Det handlar om att hjälparen måste arbeta med att få den unge motiverad. Om bara 
motivationen finns, har varken problembild eller ålder någon större betydelse.  
 
Kognitiva tekniker 
Följande stycke handlar om kognitiva tekniker. Det som tas upp är sokratiska 
samtalsmetodiken, hemuppgifter och andra tekniker. 
 
Sokratisk samtalsmetodik 
De intervjuade anser att sokratisk samtalsmetodik är en mycket bra metod som underlättar 
den unges förändringsarbete. Genom att hjälparen ställer de traditionella sokratiska 
frågorna vidgar dessa den unges tänkande. Intervjupersonerna framhäver också två andra 
frågor som ifrågasätter den unges tankar: 
 
− Blir saker och ting verkligen bättre?  
− Blir det lättare nästa gång? 
 
Frågorna kan leda till att den unge kommer fram till ett mer förnuftigt tänkande. Han/hon 
blir mer medveten om att de negativa handlingarna bara skapar en lättnad för stunden och 
att det inte hjälper i längden. Sokratiska frågor handlar också om att tonåringen ska 
reflektera över sig själv, att bolla tillbaka frågorna. Grunden i samtalsmetodiken är att 
hjälparen inte ska ge sken av att han/hon är expert eller att han/hon sitter inne med svaren 
på den unges problem. Det ska istället vara ett genuint samtal där hjälparen är ett stöd:  
 

Jag försöker vaska, vaska, vaska fram hela tiden … förklaringar … som inte 
är mina tolkningar och det tycker jag är väldigt bra … Jag gillar det sättet 
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att kommunicera på … att inte vara vuxen och ha sanningen … att vara 
obekväm och fråga …  

 
Det finns även de som menar att många som arbetar med tonåringar talar mycket om 
känslor, men när de ska fråga vad det var som hände ställer de ofta fel frågor:  
 

… man säger ofta varför istället för vad, när, hur och vem … varför är en 
väldigt dum fråga, den är för bred … 

Frågan varför det inträffade, kan den unge i regel aldrig svara på. Med varför-frågor 
kommer hjälparen inte åt detaljerna och ofta vet inte den unge själv varför han/hon 
handlade på ett speciellt sätt i en viss situation. Man måste istället backa och fråga: Vad 
hände innan? Vem gjorde vad? När inträffade det? Hur gick det till? 
 
Hemuppgifter 
Hemuppgifter är en teknik som intervjupersonerna arbetar mycket med. Dessa utgörs av 
konkret träning av det som tonåringen upplever som problematiskt. Den unge kan t.ex. få 
i uppgift att rita hur han/hon agerar i en specifik situation. Detta gör att hjälparen liksom 
den unge själv får en bild av hur han/hon beter sig. I de fall där tonåringen inte har utfört 
hemuppgiften kan det dels bero på hjälparen, dels att uppgiften var för svår eller så kände 
den unge att uppgiften inte fyllde någon riktig funktion för honom/henne. 
Intervjupersonerna anser att det är en fördel ifall den unge själv kommer fram till vad 
han/hon vill att hemuppgiften ska bestå av. När det är den unges eget beslut är det större 
chans att det genomförs. Hemuppgiften måste emellertid vara realistisk, vilket är 
hjälparens ansvar att se till att den är. Följande beskrivning visar hur intervjupersonerna 
kan se på denna teknik:  
 

… konsten är att ge en hemläxa som känns meningsfull … jag har haft 
ungdomar som har gjort hemläxor och ritat serier och att jag liksom trycker 
på att terapin inte är den här stunden mellan dig och mig … detta är bara 
en liten del av terapin … det är vad du gör emellan … 

 
Av intervjuerna framkommer det att den hemuppgift som har visat sig mest fördelaktig i 
arbete med tonåringar är att de får skriva dagbok och beskriva hur de tänker, känner och 
handlar i den situationen som de upplever som problematisk. 
 
Andra tekniker 
En annan teknik som visar sig vara effektiv främst vid ångest, är en viss andningsteknik. 
Informanterna arbetar också mycket med bilder, den unge får utöva rollspel, göra 
videofilmer och kollage. I ett förändringsarbete med tonåringar framförs också 
uppfattningen att man bör våga gå utanför den kognitiva terapins ram: 
 

När det gäller ungdomar så kan jag säga som så, att man får vara väldigt 
fantasifull och lite knäpp … 

 
Intervjupersonerna använder sig också av olika manualer (se bilaga 4) vars syfte är att 
belysa den unges dysfunktionella schema och skapa ett alternativt schema. I dessa 
manualer, som man också kan skicka med hem, kommer den unge i kontakt med begrepp 
som automatiska tankar och alternativa tankar. Man börjar med att analysera vad det är 
som utlöser problemet, vad den unge känner i den situationen och vilka automatiska 
tankar som uppkommer som i sin tur leder till en viss handling. Den unge skriver 
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dessutom ner vilka alternativa tankar och känslor som han/hon kan använda sig av i den 
problematiska situationen och vilka handlingar det resulterar i:  
 

… det är antingen jag eller den unge som skriver … vilken situation var 
jobbig … vad var dina känslor då … dina automatiska tankar … dina inre 
bilder … sen ska man få in en ny alternativ balanserad tanke … då kanske 
det kommer fram att ingen egentligen tycker att jag är värdelös … 

 
Det visar sig dock att det finns delade meningar om värdet av att arbeta med manualer. 
Det finns uppfattningen att manualer är ett opersonligt arbetsredskap, och att det är bättre 
att anpassa arbetssätt utefter varje enskild individ. Av intervjuerna framkommer också att 
det är viktigt att tonåringen inte tar med sig vissa frågeformulär hem, eftersom de ibland 
kan röra upp mer hos den unge än vad de kan hjälpa. Det är därför bra om man arbetar 
med dem på plats tillsammans med den unge, så att hjälparen kan reda ut eventuella 
feltolkningar och andra frågor som kanske kommer upp under tiden frågorna besvaras:  
 

… frågorna kan handla om … jag känner mig inte nedstämd, jag känner 
mig nedstämd, jag känner mig nedstämd hela tiden, jag är så nedstämd att 
det är plågsamt eller jag är så ledsen att jag inte står ut … den unge får 
ringa in det svarsalternativ som passar in på honom/henne, sen räknar man 
ihop poängen … skattar hur deprimerad den unge är …  

 
Vid första träffen görs även en anamnes dvs. en bakgrundshistoria av den unges liv, vilket 
är viktigt för den fortsatta behandlingen. Därefter görs en konceptulisering som är till för 
att familjen och den unge ska förstå vad det är som format honom/henne till den person 
han/hon är dvs. grundantaganden. Efter detta diskuterar hjälparen och den unge i vilka 
situationer problemet uppstår och vad det är som gör att grundantagandet aktiveras och 
vad det är som hindrar den unge från att hantera problemet på ett annat sätt. I samband 
med detta syns ett mönster av automatiska tankar och känslor som man sedan samtalar 
om. Sedan gör hjälparen och den unge tillsammans upp gemensamma mål angående vad 
den unge vill förändra. Detta arbetssätt förklaras av en intervjuperson på följande sätt:  
 

… vi gör också en konceptualisering efter det att man har gjort en anamnes 
… konceptualiseringen är till för familjen och för den unge själv … de ska 
förstå hur deras grundantaganden har formats … att den unge får en bild av 
vad det är som har gjort att han/hon blivit den de är …  

 
Av intervjuerna framkommer också uppfattningen att allt man gör inte är terapi. 
Hjälparen kan använda den kognitiva terapins ramar, men man kallar det inte för terapi. 
Anledningen till det är att många ungdomar inte är motiverade för terapi utan det handlar 
om en mognadsprocess och vilka mål den unge har med förändringen: 
 

Terapi bygger mycket på struktur, jag jobbar terapeutiskt men inte med ren 
terapi … utan däremot använder jag tankesättet ur den kognitiva skåran … 
ungdomar är generellt sett inte motiverade för terapi… 

 
När det gäller utövandet av den kognitiva terapin i praktiken skiljer sig åsikterna åt 
markant. Det visar sig att det är svårare att arbeta med de kognitiva teknikerna inom ett 
behandlingshem, eftersom man där inte bedriver någon ren terapi. Det framkommer dock 
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också att det är lättare i sådana sammanhang, av den anledningen att man direkt kan gå in 
i den problematiska situationen och hjälpa den unge:  
 

På ett behandlingshem arbetar man mycket med handling … som hjälpare 
kan man vara med när det jobbiga inträffar … prata om tankar och känslor 
på plats … i öppenvården däremot jobbar man mer med tankar och känslor 
och inte så mycket med handling … det gör man ju inte när man sitter i 
samtal … då handlar man inte. Däremot kan den unge få en uppgift att göra 
tills nästa gång man ses …   

 
Intervjupersonerna är dock eniga om att den kognitiva terapin lämpar sig bäst i de 
sammanhang där det sker en kontinuerlig kontakt med den unge. 
 
Självhjälp 
Under intervjuerna framkommer det att man vid utövandet av kognitiv terapi inte kan 
bortse från föräldrar och andra viktiga personer i den unges närhet. Några 
intervjupersoner menar att det enbart kan förvärra saker och ting eftersom den unge kan 
få helt andra budskap av sina föräldrar än av hjälparen, vilket kan försvåra den unges 
ställningstagande till vem han/hon ska tro på. Tonåringar behöver någon som stöttar dem, 
de är beroendemänniskor eftersom de inte har hunnit så långt i sin mognad. Föräldrarna 
ska ha och bör ta det största ansvaret. Den unge ska dock också hjälpa till, men 
huvudansvaret ligger hos föräldrarna. Intervjupersonerna beskriver föräldrars och andra 
betydelsefulla personers roll så här: 
 

 … en ungdom som får stöd fixar det mesta och stöd innebär också struktur, 
att någon säger vad man får och inte får göra … 

 
Det hjälper inte att en ungdom förändrar sitt eget beteende om inte systemet 
runt omkring honom/henne också ändras. Sedan är det förmodligen så att 
systemet förändras om någon i systemet förändras … det beror också på 
vad det handlar om, vem som har makten i familjen, vem som bestämmer … 
föräldrar ska bestämma men det är ofta den unge som har makten och det 
är det som blir symtomen … 

 
Föräldrarna har även en central roll i de fall där den unge ska använda de tekniker som 
han/hon har lärt sig. De kan påminna tonåringen och fråga honom/henne om han/hon har 
tillämpat de alternativa tankar som den unge tillsammans med hjälparen har kommit fram 
till. Vid dessa tillfällen bör föräldrarna emellertid inte tjata utan bara påminna och stötta. 
Ett exempel på en teknik inom den kognitiva terapin som tonåringen däremot själv kan 
tillämpa är att han/hon har en lapp i fickan där de alternativa tankarna är nedskrivna. 
Detta kan påminna och hjälpa tonåringen att tänka och handla på ett annat sätt i de 
situationer då problembeteendet uppkommer: 
 

… t.ex. vid panikångest kan man också ha en lapp i fickan där det står 
´panikångest är jobbigt men jag dör inte av det´… för att påminna sig själv,  
för när ångesten sätter in är det svårt att hålla tankarna i styr … man kan 
titta på lappen när man hamnar i en jobbig situation … 
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Bland intervjupersonerna finns dock också uppfattningen att när tonåringen väl är 
medveten om sitt problem och vill förändra sin situation, så kan han/hon utifrån den 
kognitiva terapin hjälpa sig själv: 
 

… en tonåring är kapabel att klara sig själv om han/hon är motiverad och 
ser sin egen del i problemet och inte enbart ser felen hos alla andra …  

 
När det gäller att tillämpa den kognitiva terapin som ett sätt att hjälpa sig själv kan man 
komma långt bara genom att ha en problemformulering och vara motiverad till att ta 
ansvar för sin egen del.  
 
Generell betydelse 
Följande stycke handlar om den kognitiva terapins generella betydelse och de aspekter 
som tas upp är förhållningssättets betydelse i vardagen samt hur det skulle kunna fungera 
som en förebyggande insats.   
 
Ett förhållningssätt i vardagen 
Det sägs under intervjuerna att kognitiv terapi mycket väl skulle kunna praktiseras mer 
generellt i form av ett förhållningssätt. Många menar att det redan finns ute i samhället 
idag, men att det saknas ett uttryck för det. Det finns uppfattningar om att t.ex. 
fritidsledare måste vara intresserade av hur ungdomar tänker och i och med det har de ett 
kognitivt förhållningssätt. Några av intervjupersonerna beskriver också att det kognitiva 
förhållningssättet är en självklarhet och att det alltid finns med i deras vardag, men att de 
först efter utbildningen fått ett namn på vad det är. Ett kognitivt förhållningssätt finns med 
varje gång man tänker, känner och handlar. Det är ett respektfullt förhållningssätt därför 
att man som hjälpare inte sitter inne med sanningen, utan den har tonåringen själv. En del 
av intervjupersonerna använder emellertid endast delar av förhållningssättet i vardagen 
och upplever det som ett alternativ bland många andra. Kommentarer kring ett kognitivt 
förhållningssätt uttrycks på följande sätt:  
 

Det handlar mycket om respekt, hänsyn … etik … att man själv kan känna 
vad det bästa för den personen som sitter framför en är … den kognitiva 
terapin är då bara ett instrument som jag i den speciella situationen får 
avgöra när och om jag kan använda den … 

 
Det är ju ett medmänskligt sätt att kommunicera på, det är ju inget konstigt 
… det är ett väldigt vettigt sätt att kommunicera på över huvudtaget, så det 
är inget trolleri bakom det … De som lyckas att etablera en kontakt och få 
någon annan människa att växa, det är ju de som har ett kognitivt 
förhållningssätt … de har en begriplig … de mästrar inte och de försöker att 
undersöka, undersöka, hela tiden hur saker och ting kommer sig och tittar 
man på det i efterhand så kan du se att det finns mängder med kognitiva 
människor utan att de har någon aning om det egentligen … 

 
Det visar sig finnas positiva erfarenheter av att ha ett kognitivt förhållningssätt i samband 
med rollen som t.ex. idrottstränare. Det kognitiva förhållningssättet kan också användas 
för att peppa sig själv: 
 

… jag har en inre dialog … ifrågasätter mina negativa tankar … hör du du 
X, vad är det som gör att du tycker att detta är så himla jobbigt … jag fixar 
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ju det här … det är sunt och nyttigt att säga det högt för sig själv … att det 
får komma ut ordentligt … 
 

Det påpekas även att det är stor skillnad mellan ett kognitivt förhållningssätt och en 
kognitiv terapi. Vid terapin krävs det ett aktivt samarbete mellan hjälparen och den unge 
eftersom man arbetar mot ett specificerat mål. Har man däremot som mål att ha ett 
kognitivt förhållningssätt krävs inte någonting, eftersom förhållningssättet endast utgår 
från den kognitiva terapins ram.  
 

… inte förhållningssättet … för det krävs ju ingenting … det är ju någonting 
som du som personal har, men av kognitiv terapi så krävs det väl att den 
unge vill samarbeta … 

 
Bland intervjupersonerna finns också uppfattningen att begreppet terapi är överskattat: 
 

… terapi handlar till 60 % om relationen mellan behandlaren och den unge. 
Funkar den så behöver man endast använda 10 % till metoden och sen 
handlar resten om personen själv, att man vågar klara sig. Sen handlar det 
om det här med miljöfaktorer, grundtryggheten som Bowlbys bindningsteori 
handlar om, och om man fungerar ihop … så det är inte så mycket hokus 
pokus egentligen …  

 
Av intervjuerna kommer det även fram att begreppet kognitivt förhållningssätt kan 
innebära olika saker för olika människor, eftersom det finns många olika 
begreppsdefinitioner av vad som egentligen är ett kognitivt förhållningssätt. 
 
En förebyggande insats 
Under intervjuerna sägs det att det kognitiva förhållningssättet även skulle kunna fungera 
som en förebyggande insats. Skolan skulle t.ex. kunna arbeta mer med de flickor som har 
dålig självkänsla och som tror att de inte duger om de inte presterar allra högst i 
betygsskalan. Bland tonårsflickor är det även vanligt med personalisering och ett 
dikotomt tänkande. Lärarna sätter ofta inte stopp för dessa problematiska handlingar utan 
anser att det är bra att de presterar höga resultat. Alla yrkesverksamma som arbetar med 
barn och ungdomar borde istället mer ta vara på hur eleven/den unge är som person och 
inte bara se till vad han/hon presterar för resultat i t.ex. olika skoluppgifter: 
 

… det är oftast flickor som … att de inte klarar av skolan … det blir ett 
tvång … att de måste läsa si och så många sidor…de är omtänksamma och 
snälla om andra … skriver allt i grupparbetena … de behöver få veta att de 
duger ändå … 

 
De intervjuade menar att även om t.ex. lärare, nattvandrare eller fritidsledare skulle dra 
nytta av att praktisera ett kognitivt förhållningssätt så finns inte de praktiska 
förutsättningarna. Lärare har t.ex. varken tid eller ork att agera problemlösare i tillräckligt 
stor utsträckning. Många gånger handlar det dock inte om att läraren ska eller måste lösa 
problemet, utan att han/hon enbart bör ändra sitt sätt att bemöta tonåringen på: 
 

… lärare gör sina val var och en … de har också en begränsad mängd 
energi och tålamod …  
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Under intervjuerna framkommer att lärare är duktiga på att identifiera problem men att 
bristen på tid gör att de inte alltid har möjlighet att följa upp dessa. Det finns 
intervjupersoner som tror att om det fanns skolor där skolledare och lärare hade kunskap 
om den kognitiva terapins ram, skulle det innebära vinster för såväl elever som lärare.  
 
Resultatsammanfattning 
Intervjupersonerna anser att ett bemötande som präglas av den kognitiva terapin har 
betydelse för tonåringar, men att betydelsen ligger på olika nivåer beroende på 
problematik och vilket mål man har. Genom att arbeta utifrån den kognitiva terapin kan 
man som hjälpare få den unge att fundera kring de processer som sker beträffande 
hans/hennes tankar, känslor och handlingar. För att terapin ska ge en positiv effekt krävs 
motivation och en viss medvetenhet hos den unge. Några av intervjupersonerna upplever 
dock inte att kognitiv terapi skulle kunna fungera som en slags självhjälp för tonåringar. 
De anser att man inte kan bortse från att föräldrar och andra vuxna har en stor inverkan på 
den unges förmåga att kunna förändra sig. En tonåring är i större utsträckning än vuxna, 
beroende av sin omgivning. Det finns emellertid också uppfattningen att tonåringar som 
är motiverade och medvetna om sin problematik är kapabla att hjälpa sig själva.  
 
Av intervjuerna framkommer det även att kognitiv terapi i form av ett förhållningssätt, 
mycket väl skulle kunna tillämpas av hjälpare som träffar tonåringar i deras vardag. De 
intervjuade poängterar att de redan tillämpar det kognitiva förhållningssättet i sin vardag 
såväl själva som med tonåringar. De anser också att det kognitiva förhållningssättet skulle 
kunna fungera som en förebyggande insats i skolan, men att förhållandena som råder i 
samhället inte skulle medge detta.  
 
 
Teoretisk problematisering 
 
Avsikten med denna teoretiska problematisering är att knyta ihop vårt resultat med de 
teoretiska utgångspunkterna. Förhoppningen är att lyfta resultatet till en mer principiellt 
intressant nivå. Vi har valt att först presentera våra två delfrågor:  
 
− Vad menar professionella som utövar kognitiv terapi att orsaker till tonåringars 

problem är? 
 
− Hur kan tonåringar bli hjälpta av ett bemötande som präglas av kognitiv terapi?  
 
Därefter följer en slutsats angående vår huvudfråga:  
 
− Vad anser professionella om den kognitiva terapins betydelse av att praktiseras i form 

av ett förhållningssätt i tonåringars vardag?  
 
Det som ligger i botten 
Tonårsperioden är en tid i livet då den unge måste bearbeta många nya erfarenheter såväl 
fysiska som psykiska. Detta skede kan för vissa tonåringar bli mycket besvärligt och leda 
till inre och/eller yttre konflikter eller kriser. Bowlby (1994) anser att risken för att 
utveckla ett problembeteende är större bland de tonåringar som har haft en otrygg 
barndom. Han menar att anknytningen är av helt avgörande betydelse för individens 
framtida liv. Av resultatet framkommer dock att många tonåringar idag tillbringar allt 
mindre tid med familjen och mer tid utanför hemmet. Tonåringar får ofta ta ett stort 
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ansvar tidigt och alltför snabbt lära sig att bli ”vuxna” och ta vara på sig själva, vilket 
enligt Bowlby (1994) medför att risken för att utveckla ett problembeteende ökar. Många 
tonåringar saknar även det emotionella stöd som uttrycks av Ricks (enligt Perris, 1996a) 
som också enligt Bowlby (1994) är viktigt för att en människa ska känna sig ”hel”. Med 
detta i åtanke kan man fundera på om det inte idag finns fler tonåringar som har problem 
och om avsaknaden av föräldrars närvaro i högre grad bidrar till att tonåringar utvecklar 
ett problembeteende än vad den gjorde för ett par år sedan. De lämnas att skapa sin egen 
verklighet. Man får dock inte glömma att det idag också finns andra bidragande faktorer 
som gör att problem ökar bland tonåringar. Det kan t.ex. handla om den extrema 
utseendefixeringen som tonåringen påminns om varje dag, såväl genom media som 
genom vänner.  
 
En stor del av tonåringens identitet tycks även skapas genom föräldrars sätt att bemöta 
den unge på (Perris, 1996a). Intervjupersonerna uttrycker detta genom att poängtera att de 
tonåringar vars föräldrar inte hjälpt dem att hantera sina känslor när de var yngre, får svårt 
att styra dessa när de sedan blir äldre. Med anledning av att föräldrar tillbringar allt 
mindre tid tillsammans med sina tonåringar, ställer vi oss dock frågande inför hur stor 
inverkan föräldrarna egentligen har när det gäller utvecklingen av den unges identitet? 
Kan man verkligen skylla allt på föräldrarna, vad är det egentligen som utvecklar 
tonåringars identitet idag?  
 
Ricks (enligt Perris, 1996a) anser också att moderns sociala och personliga förhållanden 
påverkar uppkomsten av ett problembeteende. I teorin framkommer det även att orsaken 
till tonåringars problembeteende handlar om sårbarhet och dess samspel med yttre 
faktorer. Likaså menar intervjupersonerna att den unges problem orsakas av flera faktorer 
som samverkar med varandra och att det snarare handlar om omgivningens möjlighet att 
hantera problemet. Man kan dock ställa sig frågande inför varifrån sårbarheten kommer? 
Vad det är som gör att vissa tonåringar klarar av att hantera fruktansvärda upplevelser 
medan andra bryter ihop totalt. Har de haft någon i sitt nätverk som hjälpt dem? Handlar 
det i grund och botten om att ha någon person nära, en trygghet? Kanske ska man ändå 
förlita sig på de stora och kända teoretikerna inom utvecklingspsykologin såsom t.ex. 
Bowlby.  
 
I empirin visar det sig dessutom att många tonåringar som söker professionell hjälp har en 
dålig självbild, vilket kan bero på det som Beck (enligt Perris, 1996a) kallar för logiska 
tankefel. Dessa tankefel leder till att den unge drar felaktiga slutsatser om sig själv och 
andra oavsett om situationen uppfattas som riktig. I empirin visar det sig även vara vanligt 
med personalisering och dikotomt tänkande i samband med skolresultat. I grund och 
botten kanske dessa tankefel uppkommit på grund av det som intervjupersonerna 
framhävde om föräldrarnas förmåga att hjälpa tonåringar att hantera känslor. Än en gång 
belyses föräldrarnas centrala roll. 
 
Wrangsjö (2004) framhäver emellertid att det kan vara svårt för såväl föräldrar som 
professionella att urskilja vad det är som gör att tonåringen handlar på ett visst sätt. Vad 
det är för tanke och känsla som ligger bakom. Likaså intervjupersonerna beskriver att det 
är lätt för hjälparen att se vad den unge gör, men för att kunna komma åt den unges inre 
bild krävs mer än att fråga varför han/hon handlar som han/hon gör. 
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Det kognitiva bemötandets betydelsefulla faktorer  
Anhängare till den kognitiva terapin och dess humanistiska människosyn menar att varje 
människa är unik och att ingen person har samma uppsättning egenskaper eller 
erfarenheter som någon annan, vilket även visade sig vara centralt i praktiken. Denna 
humanistiska människosyn är också grunden i den sokratiska samtalsmetodiken som 
används flitigt av intervjupersonerna i arbete med tonåringars olikartade problematik. I 
denna samtalsmetod utgår hjälparen från att tonåringen själv är den enda som verkligen 
kan veta vad han/hon känner. Det handlar om att få fram den unges egna förklaringar och 
tolkningar och att man som hjälpare inser att man inte vet allt och använder det man vet 
på ett fruktbart sätt. Genom frågorna skaffar sig den unge kunskaper och insikter. Detta är 
anledningen till att den kognitiva terapin ofta beskrivs som en insiktsfrämjande 
terapiform. Teorin liksom empirin talar gott om denna teknik och menar att det mer är ett 
sätt som man bör bemöta alla människor med och inte endast i terapeutiska sammanhang.  
 
Samtliga kognitiva tekniker syftar till att definiera de automatiska tankar som infinner sig 
i vissa situationer och identifiera och bearbeta grundläggande dysfunktionella antaganden 
som de automatiska tankarna grundar sig i. I praktiken visar det sig emellertid att många 
tonåringar inte kan skilja sina känslor åt och att de kan behöva hjälp att verbalisera såväl 
känslor som tankar, eftersom de automatiska tankarna är mycket snabba eller är 
tonåringens språkliga förmåga ännu inte helt färdigutvecklad. Enligt Piaget borde dock 
tonåringen inte ha några problem med detta eftersom han anser att den unges kognitiva 
förmågor redan är färdigutvecklade i tonåren. Skulle en tonåring trots allt ha problem med 
det beror det enligt Piaget på att tonåringen inte har klarat av att gå vidare till nästa 
stadium, han/hon har inte ändrat sina scheman genom ackommodation och assimilation. 
Tonåringen kan även som Angelöw och Jonsson (2000) menar, ha hindrats från att gå 
över till nästa stadium på grund av att de inte befunnit sig i ett sammanhang av sociala 
interaktioner. Bowlby (1994) menar emellertid att om familjeförhållandena ändras kan 
också bindningen förändras, vilket talar för att det aldrig är för sent att förändra sig.  
 
Inom den kognitiva terapin har man också som mål att den unge ska lära sig att bli sin 
egen hjälpare. Under intervjuerna visar det sig dock att tonåringen kan behöva vägledning 
att upptäcka sina möjligheter. Hemuppgifter som är en av de kognitiva teknikerna kan i 
dessa sammanhang vara effektiv. Tekniken innebär att den unge slussas ut i att själv 
kunna hantera det som han/hon upplever som problematiskt. Intervjupersonerna är 
emellertid noggranna med att poängtera att:  
 

Man måste vinna den andra personens förtroende, skapa en relation, 
komma i dialog, visa respekt och få den andra personen att ”köpa” 
behandlingsmetoden … det är det som är det viktiga … 

 
Likaså i teorin framhävs att relationen som hjälparen erbjuder är minst lika betydelsefull 
som de tekniker som han/hon använder sig av. I empirin visar det sig att det dessutom 
krävs motivation och en viss medvetenhet hos den unge för att den kognitiva terapin ska 
ge goda resultat, vilket också berörs i teorin.  
 
Såväl teorin som empirin poängterar att hjälparen bör växla mellan att ha en empatisk 
förståelse som kräver en konstruktivistisk position och att som realist/empirist hjälpa den 
unge att fokusera mer på vad som sker, leta efter mer information och utveckla alternativa 
förklaringar. Åldersskillnaden mellan hjälparen och tonåringen kan dock försvåra den 
kolloborativa empirismen något. Går tankarna likaså till Piagets fyra stadier om den 
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kognitiva utvecklingen, kan man tolka det som att kognitiv terapi lämpar sig som 
behandlingsmetod först vid tolv års ålder. Perris (1996a), liksom intervjupersonerna, 
menar emellertid att om man som hjälpare har kunskap om såväl Piagets som Bowlbys 
utvecklingsteorier handlar det snarare om att anpassa behandlingen till den unge för att 
den ska bli meningsfull. Intervjupersonerna och kritiker till Piaget framhäver även att man 
inte ska lägga någon större vikt vid åldersgränsen i stadierna, utan att det mer handlar om 
en individuell mognadsprocess, där vänner, familj, uppfostran osv. har ett stort inflytande 
på tonåringens utveckling.  
 
Wrangsjö (2004) menar att det som hjälpare också är viktigt att vara införstådd med att 
sämre ställda tonåringar överskuggas mer av problem och sysselsätter sig mycket med 
problemen så att deras övriga liv blir lidande. Dessa antaganden uttrycker empirin på 
följande sätt:  
 

De ser sig själva som fula … de duger inte … när något går fel kan de inte 
glömma det utan det läggs på hög … ännu ett bevis på hur dålig man är … 
En som har en dålig självkänsla fyller på istället för att bara skaka av sig, 
det blir svartare och svartare … 

 
Detta kan även liknas vid det som Beck enligt Perris (1996a) kallar för den kognitiva 
triaden. Det blir en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Den kognitiva triaden kan dock få 
den unge att förstå sambandet mellan hur han/hon ser på sig själv, på omgivningen och på 
framtiden. Hjälparen kan också dra fördel av triaden genom att han/hon lättare kan 
urskilja den unika tonåringens bild.  
 
Intervjupersonerna påpekar även att de brukar tala med tonåringarna om att det inte är 
problemen den unge lider av som är problemet, utan att det är hans/hennes sätt att 
uppfatta problemet på. Detta belyser också Mellanrummet (2000). 
 
Slutsats  
Med hjälp av våra två delfrågor har vi kunnat dra slutsatsen att den kognitiva terapin har 
betydelse av att praktiseras i form av ett förhållningssätt i tonåringars vardag. Detta 
grundar vi bl.a. på Wrangsjös (2004) och intervjupersonernas resonemang om att 
tonåringar lättare kan förstå sina egna tankar, känslor och handlingar med hjälp av den 
kognitiva terapin. Den kan hjälpa dem att uttrycka sina känslor på ett mer korrekt sätt, 
med raka jagbudskap, så att de framstår som tydligare och klarare både för den unge och 
för dem som befinner sig i hans/hennes närhet. Inom den kognitiva terapin arbetar man 
heller inte med orsaken till varför problemet uppkom utan tillsammans letar hjälparen och 
den unge efter de utlösande och vidmakthållande tankarna. Detta gör att den unge lättare 
kan förstå sig på sitt/sina problem och att t.ex. lärare skulle kunna utöva denna terapi i 
icke terapeutiska sammanhang. Teknikerna inom denna terapiform är dessutom enkla att 
lära sig. Det kan inte vara svårt att ersätta ordet ”varför” med ”vad-”, ”när-”, ”hur-” eller 
”vem”-frågor. Det som kan vara svårt är att sätta det i ett system, tänka på vad det är som 
man egentligen säger. Ett kognitivt förhållningssätt kräver dessutom inte lika mycket som 
terapin gör. Det krävs att man lär sig terapins grunder men utöver det fordras det inga mer 
resurser. Därmed behöver man inte som lärare känna någon press med att komma med 
sanningen och de rätta svaren, utan istället inta en position där man tillsammans med den 
unge undersöker hans/hennes verklighet.  
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I såväl teorin som empirin har det visat sig vara en fördel om man har kunskap om 
utvecklingspsykologi. Inte heller detta utgör något hinder för lärare liksom andra 
pedagoger som arbetar med tonåringar eftersom denna psykologi ingår i deras 
utbildning*. Något som kan försvåra arbetet är däremot att det enligt intervjupersonerna 
krävs en viss medvetenhet och motivation hos den unge, vilket lärare ofta varken har tid 
eller ork att frambringa. Det kan också ta tid att utföra vissa av teknikerna, men om det är 
såsom både teorin och intervjupersonerna menar, att relationen är minst lika betydelsefull, 
ska inte heller detta vara något hinder. I de fall där lärare utövar ett kognitivt 
förhållningssätt skulle det följaktligen medföra vinster för såväl elever som lärare. Det 
följer som ”ringar på vattnet”.  
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Det som avgjorde att vi valde den hermeneutiska vetenskapstraditionen och en kvalitativ 
metod framför den positivistiska, var att den passade vårt syfte och frågeställningar bäst. 
Vi ville ta del av de erfarenheter och kunskaper som fanns hos professionella som var 
insatta i att arbeta med den kognitiva terapin tillsammans med tonåringar. Detta krävde en 
djupare inlevelse än vad positivismens kvantitativa metoder skulle kunna ge oss. Vi har 
under arbetets gång försökt att gå in i den hermeneutiska cirkeln genom att ta hänsyn till 
helheten likaväl som till de enskilda delarna. Vi har blivit införstådda med att de enskilda 
delarna bara kan förstås i samband med helheten. I hermeneutisk forskning pågår det även 
hela tiden en dialog mellan forskaren och intervjupersonerna, vilket vi anser att vi 
lyckades beakta under våra intervjuer då vi etablerade ett subjekt-subjekt förhållande 
mellan oss som intervjuare och intervjupersonerna.   
  
Vi inledde vårt arbete med en litteraturstudie för att få en djupare förståelse för den 
kognitiva terapin och för att få en inblick i hur man tillämpar terapiformen i praktiken. 
Det visade sig vara svårt att få en tydlig inblick i den kognitiva terapins historia och dess 
teoretiska utgångspunkt eftersom olika författare var av delade meningar. Till slut beslöt 
vi oss för att huvudsakligen utgå från Perris antaganden om den kognitiva terapins 
teoretiska och praktiska tillämpning eftersom det var Perris som gjorde terapin känd i 
Sverige. Vi vill också poängtera att vår korta redovisning av den kognitiva terapins 
historia och hur de olika förgreningarna hänger ihop, till viss del kan tyckas vara 
ofullständig och endast kort förklarar sammanhanget dem emellan. En överblick och 
framställning av den kognitiva terapins ursprung och praktiska tillämpning, ses som 
nödvändig för att förstå vad vi menar med ett kognitivt förhållningssätt. Vi har även i 
teoridelen använt oss av olika benämningar såsom patient, klient, tonåring och den unge, 
på den person som söker hjälp. Anledningen till det är att vi valde att följa de olika 
teoretikernas beteckningar. Detta kan tyckas påverka studiens reliabilitet i negativ 
bemärkelse, eftersom det inte alltid framgår om det är vuxna eller tonåringar vi skriver 
om. Vi har dock funnit att behandlingen inte skiljer sig avsevärt mellan dessa grupper.  
 
Undersökningsgruppen visade sig vara tillräckligt omfattande för att ge oss en uppfattning 
om kognitiv terapi i arbete med tonåringar. Intervjutillfällena inspirerade oss dessutom till 
nya frågeställningar kring förändringsarbete. Vi upplevde själva att vi utvecklade vår 
kunskap om ämnet och att detta därför resulterade i att de sista intervjuerna blev bättre 
strukturerade och kunskapssökande än de första. Om tiden hade medgett hade vi kunnat 

                                                 
* Detta styrks av Jörgen Nilsson, universitetsadjunkt på institutionen för pedagogik. 
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utföra flera intervjuer och sannolikt också fått ta del av fler perspektiv, vilket hade ökat 
reliabiliteten i vår studie. 
 
Något som bidrog till en ökad reliabilitet var att vi under registreringen av intervjuerna 
försökte minimera riskerna för att fel skulle uppstå i bedömningen genom att en av oss 
registrerade svaren samtidigt som den andre befann sig i en dialog med den intervjuade. 
Detta medförde en bättre kontakt mellan oss som intervjuare och intervjupersonerna, 
eftersom den ena av oss helt kunde ägna sig åt att ställa frågor, nicka och kommentera. 
Ytterligare en faktor som man kan anse skulle påverka reliabiliteten i vår studie är att 
intervjupersonerna inte hade samma kognitiva inriktning. Vi menar emellertid precis som 
Perris (1996a) att de båda inriktningarna av kognitiv terapi (kognitiv psykoterapi och 
kognitiv beteendeterapi) kompletterar varandra snarare än att de kullkastar varandra. Vid 
intervjuerna hade vi också stor nytta av vår intervjuguide, dels som en hjälp för att hålla 
oss till vårt ämne och dels genom att den planerade tidsramen blev lättare att hålla. Vår 
intention var att undvika ledande frågor och få intervjupersonerna att reflektera fritt. 
Något som vi i efterhand märkte var att vi i det stora hela borde ha uppmuntrat 
intervjupersonerna att utveckla sina svar mer än vad vi gjorde. Vi skulle ha bett dem ge 
fler målande exempel om t.ex. andningstekniken.  
 
Tillvägagångssättet vi använde oss av under databearbetningen tyckte vi var bra. Det 
underlättade för oss att ta ut olika teman och kategorier och att en del av det som 
intervjupersonerna belyste fanns med i teorianknytningen. Vi är emellertid medvetna om 
att det kan vara en risk att i förväg ta ut olika teman och kategorier eftersom man då kan 
gå miste om helhetsintrycket från varje intervju och att de blir uppslukade av de 
kategorier som vi redan bestämt oss för. Detta har dock inte hindrat oss, eftersom vi också 
upptäckte företeelser som förvånade oss under databearbetningens gång. Att 
redovisningen av intervjumaterialet transkriberades från talspråk till skriftlig form anser 
vi inte ledde till några missuppfattningar, då vi var noggranna med att inte ändra 
innebörden i meningarna utan endast tog bort de ord som tillhör talspråket.  
 
Anledningen till att vi valde att skriva om hur professionella som utövar kognitiv terapi 
ser på orsaker till tonåringars problem kan tyckas vara lite underlig. Skälet till det är att vi 
ville visa på att man som hjälpare inte behöver gå till botten med varifrån problemet 
kommer för att kunna hjälpa tonåringen att förändra sig. Det handlar snarare om hur 
tonåringen tänker och uppfattar händelser i sin omgivning. Det är därmed också lättare för 
andra personer som t.ex. lärare att kunna tillämpa den kognitiva terapins ram.  
 
Vår teoretiska problematisering kan även tyckas vara en bekräftelse och en jämförelse 
mellan teorin och vissa delar av empirin och att vi inte lyckats lyfta resultatet till en mer 
principiellt intressant nivå, i den mån vi önskade. Anledningen till det är att svaren vi fick 
från intervjupersonerna i stort sett var identiska med våra teoretiska utgångspunkter. Vi 
hade heller inte kunnat välja någon annan teori eftersom det var nödvändigt att beskriva 
terapins teori för att ge läsaren en förståelse för vad det innebär att ha ett kognitivt 
förhållningssätt. Vi vill även framhäva att vi är medvetna om att vi i den teoretiska 
problematiseringen inte lyft kategorin ”självhjälp”. Skälet till det är att vi inte fann någon 
fakta kring denna kategori, vilket verkar bekräfta våra intervjupersoners svar om att en 
tonåring inte klarar av att genomföra en större förändring på egen hand. Underrubriken 
”förebyggande insats” har heller inte problematiserats av samma anledning. Denna aspekt 
framkom dessutom mer som en följd av analysarbetet kring huvudkategorierna, eftersom 

 35



vi inte direkt ställde några frågor kring kognitivt förhållningssätt som en förebyggande 
insats.    
 
Resultatdiskussion 
Avsikten med denna studie har huvudsakligen varit att se vilken betydelse professionellas 
utövande av ett kognitivt förhållningssätt, skulle kunna ha för tonåringar i deras vardag. 
Detta anser vi är uppfyllt genom våra intervjuer och den litterära kunskap vi har anskaffat 
och förmedlat. Genom att beskriva den kognitiva terapin hoppas vi att vi har lyckats få 
läsaren att reflektera över och få en ökad förståelse kring det kognitiva förhållningssättets 
betydelse för tonåringar.  
 
Innan intervjuerna gjordes trodde vi att ett kognitivt förhållningssätt skulle kunna vara ett 
utomordentligt redskap som den unge själv skulle kunna ta hjälp av i sin vardag. Vi tänkte 
precis som teorin visar att det råder ett samband mellan tanke, känsla och handling och att 
om den unge förändrar tankarna så förändras ”det andra” automatiskt. Det visade sig att vi 
till viss del hade rätt. Vi hade rätt om att nyckeln till förändring till viss del är att förändra 
de automatiska tankarna. Vi trodde dock inte att intervjupersonerna skulle framhäva 
föräldrars och andra vuxnas centrala roll så framträdande som de gjorde. Kan det bero på 
att intervjupersonerna hade en gedigen erfarenhet av att det är så eller är det ett sätt att 
minska ansvaret hos dem själva som behandlare? Vi ställer oss frågande inför om 
föräldrar verkligen har en sådan betydande roll? Bland intervjupersonerna fanns 
uppfattningen att föräldrar idag arbetar så mycket, att de knappt har tid att vara föräldrar. 
Håller därmed kanske föräldrarnas betydelsefulla roll för den unge på att minska? Kanske 
borde hjälpare ändra synen och tänka mer på att samhället idag har förändrats. Vi vet inte 
svaret, men man kan dock fundera över det.  
 
Vi blev än mer konfunderade över att det under intervjuerna även framkom att det vore 
bra om den unge skulle kunna lära sig att hantera sitt/sina problem på egen hand. Men hur 
ska de lyckas med det, när de enligt intervjupersonerna också behöver sina föräldrar för 
att kunna förändra sig? Föräldrar tycks spela en avgörande roll vid såväl uppkomsten som 
vid lösningen av tonåringens problem. Enligt oss är det dock en självklarhet att vissa 
tonåringar bör försöka klara av att bli fria från sitt/sina problem på egen hand med hjälp 
av ett kognitivt tänkande, eftersom de idag inte alltid tycks ha ett fungerande nätverk. Av 
egna erfarenheter kan nätverken dessutom många gånger stjälpa mer än vad de hjälper. Vi 
menar att föräldrar och signifikanta andra ibland tror att det är enklare för tonåringen att 
ändra sitt problembeteende än vad det egentligen är. Är det inte som Palm (1994) skriver, 
att det bara är ”jag” som kan veta hur det känns att vara ”jag”? Vi menar dock att alla 
människor behöver påminnelse och stöd av andra, men att kärnan ligger i att försöka klara 
av att hantera problemet själv, det är ingen annan som kan göra det åt en. Det ligger också 
i tiden att klara sig själv bl.a. på grund av nedskärningar och långa väntetider inom 
ungdoms- och missbrukarvården. Är det kanske detta som är svaret på varför hjälpare 
framhäver föräldrarnas centrala roll i den unges förändringsprocesser? Hjälper föräldrarna 
den unge genom att påminna och stötta, behövs kanske inte så många samtal hos 
terapeuten och därmed skulle köerna kunna kortas ner. Vi anser emellertid att en satsning 
på den kognitiva terapin även utan föräldrars stöd, antagligen skulle ge positiva bieffekter 
på samhällsekonomin, eftersom det är en korttidsterapi. Därmed skulle man kunna satsa 
de pengar som man ”tjänar in” på denna metod, på att minska de långa väntetiderna.   
 
Det visade sig också att den kognitiva terapin passar för de flesta tonårsproblem, från 
utanförskap till självskadebeteende. Detta styrker enligt oss terapins betydelse liksom 
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förhållningssättets värde ytterligare. Tonåringar behöver även bli medvetna om att deras 
tankar och känslor påverkar deras handlingar. Det visade sig dock att åsikterna skilde sig 
markant åt när det gällde missbruksproblem bland tonåringar. Vi anser att det beror på 
intervjupersonernas olikartade kunskap och erfarenhet av att arbeta med denna 
problematik. Under analysarbetet visade det sig också att intervjupersonerna inte talade 
om tonåringars känslor i så stor utsträckning. Detta menar vi, precis som Wilhelmsen 
(1999), kan bero på att man aldrig direkt kan observera någon annans känslor. De är helt 
och hållet subjektiva och det man kan observera är de fysiologiska reaktionerna och 
beteendet som följer på känslan, vilket medför att man kan ställa hypoteser om vilka 
känslor en person upplever.  
 
Något som vi genom analysarbetet också kunnat urskilja utöver våra frågeställningar är 
att problembilden kan vara väldigt komplex och att ett problem ofta följer på ett annat. 
Det kan t.ex. från början i en tonårings liv röra sig om relationsproblem i familjen, 
skilsmässa, utanförskap eller svårigheter att hantera den nya fysiska och psykiska 
omställningen. Detta kan sedan leda till att den unge börjar använda droger, skolkar osv. 
vilket i sin tur kan mynna ut i t.ex. ett missbruk, en ätstörning eller i ett 
självskadebeteende. Denna komplexa problembild anser vi också är anledningen till att 
intervjupersonerna inte ville försköna den kognitiva terapin och förhållningssättet, utan att 
de ser andra behandlingsmetoder som minst lika bra.  
 
En annan slutsats som vi kunnat dra, när vi befunnit oss i den hermeneutiska cirkeln, är 
att det inte enbart handlar om val av behandlingsmetod utan att det till stor del handlar om 
hjälparens vana att bemöta människor med en speciell problematik. Oftast är man som 
hjälpare inte medveten om vad eller hur man gör, man bara gör det utan att tänka eller 
känna efter. Det är precis som de automatiska tankarna som vi av resultatet sett kan leda 
till vissa problem. De bara kommer upp utan att man lägger märke till dem. Det behövs 
alltså ingen speciell teknik och ingen modell är bättre än någon annan. Det är en sorts tyst 
kunskap som finns i medvetandet. Med detta i åtanke ställer vi oss också frågande inför 
om undersökningar som mäter hur effektiv en metod är, verkligen kan vara pålitliga. 
Hjälparens personlighet, hans/hennes sätt att bemöta den unge på verkar vara viktigare, än 
den behandlingsform som han/hon utgår ifrån.  
 
Vi har också förstått att det kognitiva förhållningssättet är mycket mer än ett terapeutiskt 
redskap eller en metod, det är snarare en livsfilosofi som erkänner det unika hos varje 
enskild människa. Det handlar om en livslång träning i att bevara och utveckla sin 
personliga integritet och sin självkänsla, vilket i sin tur leder till att man inte behöver 
bekräftelse i så stor utsträckning av andra. Detta anser vi är mycket positivt eftersom 
behovet av uppmärksamhet bland tonåringar idag tycks vara väldigt stort. Vi menar dock, 
och är medvetna om, att det krävs mer av individen för att på egen hand i vardagen 
tillämpa det kognitiva förhållningssättet, än vad det gör i en terapi där man har hjälparen 
till hands. 
 
Såväl resultatdelen som teoridelen har även fått oss att förstå känslornas centrala roll i 
problemsammanhang. Detta trots att de inte påtalats i så stor utsträckning och att de kan 
vara svåra att upptäcka. Enligt oss känns det som att många problem handlar om känslor. 
Gruppkänslan som innebär en känsla av att tillhöra någon. En anorektiker eller en 
tonåring som har ett självskadebeteende kan lindra känslan av ångest genom att skära sig, 
en missbrukare tar ofta droger för att minska känslan av obehag eller önskan om en 
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lyckokänsla. Mycket handlar om känslor och tankar som sedan leder till vissa handlingar, 
vilka skulle kunna förstås bättre med ett kognitivt förhållningssätt.  
 
Det är också ganska fascinerande att fundera över det här med tankar, känslor och 
handlingar. När man tänker efter känns det som att det är en självklarhet att tankar skapar 
människans identitet. Människan är såsom hon tänker, vilket också får oss att fundera 
över om det egentligen inte är tankarna som skapar hela samhällets struktur? Hade 
samhället inte varit beroende av någon ekonomisk gräns skulle det vara politikers tankar 
om t.ex. ungdoms- och missbrukarvården som avgjorde hur den styrdes och etablerades. 
Det är inte ofta man tänker på det. Människan klagar ofta på ekonomiska nedskärningar 
och tror att det endast är det som skapar ogynnsamma förhållanden. Många gånger 
reflekterar man inte över att människors tankar även påverkar hur samhället fungerar. Å 
andra sidan kan det ibland vara bra att ekonomin är en styrande faktor när tankarna är så 
unika som de tycks vara.  
 
Av resultatet framgår det också att terapi bygger mycket på struktur och att det kräver att 
tonåringar till viss del är motiverade. Detta styrker enligt oss det kognitiva 
förhållningssättets betydelse än mer, eftersom tonåringar ofta inte är motiverade att gå i 
terapi. Att förhållningssättet bygger på den kognitiva terapins grunder betyder inte att en 
person strikt måste följa dess ram, utan det räcker med en viss förståelse för de olika 
teknikerna och den kognitiva humanistiska människosynen. Av egna erfarenheter kan vi, 
liksom intervjupersonerna, dessutom konstatera att det kognitiva förhållningssättet 
används mer än vad man tror. Alla möter människor i deras tankar och känslor, men 
tänker inte alltid på det.  
 
Vi funderar också över om den kognitiva terapin i form av ett förhållningssätt är något 
som kommer att finnas kvar i framtiden, om det kommer att expandera mer, om det bara 
är en modefluga eller om det alltid har funnits, men att man på senare år har satt ett ord på 
det. Vi ser det dock som positivt om det framöver sprider sig till flera områden inom 
behandlingspedagogiken, eftersom vi menar att man bör bli medveten om vilka tankar 
som styr ens liv och att det är ett viktigt steg på vägen mot att bli en självläkande 
människa. Vi anser även att det kognitiva förhållningssättets betydelse för tonåringar 
borde lyftas fram mer i t.ex. lärarutbildningen, behandlingspedagogiska utbildningar men 
också bland andra professionella som möter tonåringar i sin yrkesvardag. På så sätt kan de 
förhoppningsvis hjälpa tonåringar att bättre hantera deras många gånger stress- och 
kravfyllda vardag. Själva hoppas vi att vi i vårt framtida arbete med tonåringar kan 
medverka till ett kognitivt förhållningssätt bland yrkesverksamma inom ungdoms- och 
missbrukarvården.  
 
Framtida forskning 
Det har i resultatdelen framkommit att flertalet av intervjupersonerna ser det kognitiva 
förhållningssättet som betydelsefullt för tonåringar och att den mycket väl skulle kunna 
fungera som en förebyggande insats i t.ex. skolan. Vi tycker därför att det kan vara 
värdefullt för framtida forskning att studera detta mer ingående. Vi menar också att det 
skulle behövas mer forskning om effektiviteten vad gäller behandling utan engagemang 
från den unges familj eller signifikanta andra. Oftast görs forskning om det kognitiva 
förhållningssättets betydelse för tonåringar utifrån ett helhetsperspektiv, man ser inte till 
vad den unge själv klarar av, vilket hade varit intressant att undersöka.   
 
Vi vill till sist avsluta arbetet med att ”knyta ihop säcken” och än en gång citera Buddha:  
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“All we are is the result of what we have thought; it is founded on and made up of our 
thoughts” (Perris, 1996a, s.19) 
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     Bilaga 1 

 
Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 
                                                                                                             Växjö 060125 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser inom programmet Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvård (120 p) vid Växjö universitet. 
 
Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal den 27 januari 
med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva.  
 
Vårt intresse rör den kognitiva terapins betydelse för tonåringar. När det gäller detta anser vi 
att din kunskap och erfarenheter skulle vara mycket intressant att få ta del av.  
 
För att göra detta skulle vi gärna vilja intervjua dig. Vi räknar med att intervjun tar mellan 40-
60 minuter.  
   
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 
– vilket också examinatorn har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad gäller 
uppsatsernas innehåll och etiska aspekter. 
 
Vi kommer att kontakta dig per telefon v. 5 för att vidare bestämma datum för vår intervju, 
det finns då även möjlighet för er att få mer information om arbetet. Vi önskar dock att kunna 
utföra intervjun under v. 6. 
 
Du kan nå oss på telefonnummer XXX  XXX XXXX eller email: XXXXXXX om du har 
några fler frågor eller av någon annan anledning behöver få tag på oss.  
 
                                                                                                       
 
                                                                                                    Med vänliga hälsningar 
                          
                                                                                                    ------------------------ 
                                                                                                      Martina Jonsson 
                                                                                                   
                                                                                                    ------------------------ 
                                                                                                       Emelie Jonzon 
 
Handledare: Marita Rosell  
 
Examinator: Gill Croona 
 
Kursansvarig: Gill Croona 
 
             



 Bilaga 2 
 
Missiv till deltagare i studien ”Kognitivt förhållningssätt - ett sätt att 
bemöta tonåringar i deras vardag” 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 
de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 
studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 
 
De etiska kraven är: 
 
Informationskravet- innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens syfte 
och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken utbildning 
vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt deltagande är helt 
frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre.  
 
Samtyckeskravet- innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 
i studien.  
 
Konfidentialitetskravet- innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är just 
du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet- innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsats kommer att 
användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 
kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 
det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just dem vi 
intresserar oss för. 
 
 
 
 
                                                                                                  ------------------------------               
                                                                                                    Martina Jonsson 
 
                                                                                                   ----------------------------- 
                                                                                                     Emelie Jonzon 
                                                                                                                                    
                                                                                                     Växjö 2006-01-24 
                                                                                                                 
Handledare: Marita Rosell 
 
Examinator: Gill Croona 
 
Kursansvarig: Gill Croona 
 
 



      Bilaga 3  
 
Intervjuguide 
 
Vad anser ni att kognitiv terapi hjälper den unge med? 
 
Tror ni att kognitiv terapi lämpar sig bättre för vissa problem? Kan man med kognitiv terapi 
t.ex. behandla såväl relations- familje- skol- missbruk som psykologiska problem? 
 
Vilka tekniker inom kognitiv terapi använder ni er av?  
 
Anser ni att det krävs något speciellt av den unge för att han/hon ska kunna tillgodogöra sig 
kognitiv terapi? 
  
Vad anser ni angående frågan om den kognitiva terapins ram skulle kunna användas av 
professionella som möter tonåringar i deras vardag? 
 
Har ni själva erfarenhet av att ha utövat kognitiv terapi i form av ett förhållningssätt i mindre 
formella sammanhang tillsammans med tonåringar? 
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