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Abstract 
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Title: Knowledge review about treatment methods in youth welfare. A comparative study of 

three methods. [Translated title]  

 

Supervisor: Kerstin Gynnerstedt 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The aim of this study is to describe and analyse the knowledge of three of the treatment 

methods used in youth welfare and this is accomplished through a knowledge review. This 

study contains an analysis of three different treatment methods described in eleven different 

peer reviewed articles. The articles are all internationally published between the years 2006 to 

2012 and they are all effectiveness evaluations. The articles deal with treatment methods 

concerning Motivational interviewing (MI), Aggression Replacement Training (ART) and 

Cognitive behavioural therapy (CBT) and these are three of the most common in youth 

welfare in Sweden. There is not much knowledge of Swedish conditions and that is why this 

study focuses on international research. The theoretical focus we use to analyse the results is 

approaches about knowledge. The earlier research used in this study is four meta-analyses on 

MI and CBT, none were found on ART. During this study we found that there is not much 

earlier research of effectiveness evaluations on these three treatment methods for adolescents. 

We also found that the effects shown in the articles were not as big as we expected and some 

of the studies may be difficult to use in practical social work in Sweden.   
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1. Inledning    

Under socionomutbildningen har vi kommit i kontakt med utsatta barn och ungdomar genom 

praktik, sommarvikariat och litteratur, däremot har vi inte berört ungdomsvård och dess olika 

behandlingsformer i så stor utsträckning. Vi blev därför intresserade av att gå djupare in på 

ämnet för att studera vilken kunskap som finns om resultaten av metoderna som används. 

Principen om barnets bästa är enligt Hollander (2006) centralt vid alla beslut inom det sociala 

arbetet som rör barn, de ska grundas på en bedömning om vad som är det bästa för varje 

enskilt barn. Socialtjänsten har ansvar att se till så att barn och ungdomar får växa upp under 

trygga förhållanden, men då detta inte kan tillgodoses i hemmet kan beslut om placering och 

vård utanför hemmet tas. Enligt Socialstyrelsen (Sveriges officiella statistik 2012) hade 29600 

barn och unga under år 2012 en heldygnsinsats någon gång och de kunde då placeras 

exempelvis på ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Det är alltså en 

förekommande insats att placera ungdomar utanför sitt hem och vi har därför gjort en 

kunskapsöversikt som behandlar forskning om tre av de vanligaste metoderna som används 

inom vården på SiS ungdomshem - Motiverande samtal (MI), Aggression Replacement 

Training (ART) och Kognitiv beteendeterapi (KBT). Bergmark och Lundström (2006) menar 

att det är viktigt för socialarbetare att ha kunskap om olika metoder för att kunna besluta om 

rätt insatser och vi finner det därför intressant att undersöka närmare vilken kunskap och 

forskning som finns kring tre av de vanligaste metoderna och vad den visar. För att göra detta 

studerar vi artiklar som beskriver studier som gjorts på ungdomar i behandling med MI, ART 

och KBT. Vi granskar ett antal utvalda faktorer i de olika studierna och jämför sedan dessa 

med varandra och ställer det mot teorier om kunskap. Resultaten av studierna är 

utgångspunkten i denna översikt, då vi vill undersöka kunskapen som finns kring hur de olika 

metoderna fungerar för ungdomarna.  

 

1.1 Problemformulering 

Insatserna som ges inom det sociala arbetet med barn och ungdomar i Sverige bygger i största 

möjliga mån på frivillighet och beslut tas då enligt de regler som finns i Socialtjänstlagen 

(SoL). Grönwall och Holgersson (2004) förklarar att när samtycke inte ges från 

vårdnadshavare kan barn och ungdomar under 18 år även vårdas med tvång enligt Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Då barn och ungdomar på grund av olika 

skäl inte kan bo hemma kan de placeras på exempelvis ungdomshem. Statens 

institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård för ungdomar i 
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åldrarna 12-20 år. Ungdomarna placeras främst genom LVU och endast i vissa fall frivilligt 

enligt SoL. SiS använder sig av ett stort antal olika metoder och de följer upp och utvecklar 

dessa samt hemmen genom egen forskning som presenteras i rapporter. Dessa rapporter 

beskriver exempelvis en specifik grupp ungdomar, en granskning av vissa hem eller 

implementering av en metod. Rapporterna är inte bara koncentrerade på metodens effekt utan 

undersöker i de flesta fall ungdomsvården i ett större sammanhang. Vi har tagit del av ett 

antal av dessa rapporter men då vi velat fokusera på effektstudier har vi valt att inrikta oss på 

forskning fristående från SiS. Behandlingsmetoder används och utvärderas inom SiS, men 

finns det andra studier som är relevanta att ta del av för att få kunskap om 

behandlingsmetoderna? Vad finns det för forskning och evidens tillgänglig för de som arbetar 

med metoderna? Med hjälp av forskning ska de metoder som visat bäst effekt i studier 

användas och enligt Oscarsson (2009) är just forskning en av tre delar inom evidensbaserat 

socialt arbete i Sverige. De andra delarna består av praktisk erfarenhet och brukarperspektivet. 

Nordlander (2006) belyser vikten av vetenskaplig kunskap, då Socialstyrelsen fastslår att den 

vetenskapliga kunskapsproduktionen är en förutsättning för en kunskapsutvecklad 

socialtjänst. Det har länge varit svårt att få fram säkra forskningsresultat som kan stödja det 

praktiska arbetet och bidra till effektivisering av socialt arbete. För att komma ur detta bör det 

bedrivas empirinära evidensbaserad forskning och en dörr har öppnats i och med kravet på en 

evidensbaserad praktik.  

 

Vi riktar enbart in oss på en del av evidensbaserat socialt arbete och det är forskningen och 

därmed den vetenskapliga kunskapen. Vi väljer att granska effektstudier om 

behandlingsmetoder som används på ungdomar inom SiS. Då det inte finns mycket svensk 

forskning utöver SiS egna, undersöker vi internationellt publicerade artiklar. Detta är ett sätt 

att se på vad det finns för teoretisk vetenskap om metodernas effekter och om dessa är 

evidensgrundande för metoderna. Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI), 

Aggression Replacement Training (ART) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) är de metoder 

som används på flest av SiS ungdomshem och därför väljer vi att undersöka dessa. De som 

arbetar med metoderna i praktiken behöver forskning att söka stöd i och därför ser vi det 

relevant att se vad internationell forskning säger eftersom metoderna ändå används för samma 

målgrupp på ungdomshem i Sverige. Det kan ge en fingervisning om metodernas 

användbarhet på ungdomar men man bör ändå ha ett kritiskt förhållningssätt till resultaten då 

det, precis som Levin (1998) menar, kan diskuteras om det är relevant att applicera 

internationellt utvärderade metoder på svenska ungdomar. Vi väljer att granska studierna 
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utifrån tillvägagångssätt, omfattning och resultat. För att kunna jämföra studierna med 

varandra behöver vi veta hur forskarna gått tillväga, då det är skillnad om behandlingen 

utförts i exempelvis 15 minuter eller 15 dagar. För att få en helhetsbild behöver vi kunna 

jämföra hur stor studien är och hur den är gjord. Resultaten av studierna är relevanta då vi vill 

ta reda på om metoderna varit framgångsrika för ungdomarna som behandlats.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en kunskapssammanställning beskriva och analysera den kunskap som 

finns om tre av de metoder som används inom behandlingsvården på SiS ungdomshem. 

 

 Vad visar internationellt publicerade studier för resultat av tre av de 

behandlingsmetoder som används inom ungdomsvården? 

 Hur kan studierna jämföras utifrån tillvägagångssätt, omfattning och resultat? 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden sammanfattas metoderna Motiverande samtal, Aggression Replacement 

Training och Kognitiv beteendeterapi. På SiS ungdomshem används ett stort antal olika 

metoder för behandling av ungdomar med olika sorters problematik. Vi har använt SiS 

hemsida för att ta reda på vilka metoder som används på flest ungdomshem och valde tre av 

de som var vanligast förekommande vilka var MI, ART och KBT. Det är studier om dessa 

metoder som presenteras i artikelsammanfattningen och vi vill därför ge en bild av vad 

metoderna handlar om för att sedan kunna fokusera på studiernas resultat. 

 

Enligt Barth och Näsholm (2006) startade den amerikanska psykologen William Miller år 

1982 tanken med Motiverande samtal i Norge vid en specialklinik för personer med olika 

typer av missbruks- och beroendeproblem och metoden började användas i Sverige på 1990-

talet. Målet med Motiverande samtal är att öka klientens motivation till olika val som han 

eller hon behöver göra. En av grunderna till MI är att samtalen alltid är klientcentrerade och 

har sin utgångspunkt i klientens inställningar och upplevelser. Målet är under hela tiden en 

förändring av beteende, handlingar, känslor eller tankar som ska innebära en bättre 

livskvalitet. Hedman-Lindgren (2009) skriver att Motiverande samtal är en metod som ska 

hjälpa människor vidare genom förändring. Det mest centrala i metoden är samarbete och 

respekt, behandlaren ska ses som en jämlik och samarbetande partner som ställer öppna frågor 
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och lockar fram egna tankar. Fyra andra viktiga punkter i Motiverande samtal är att visa 

empati, att utveckla diskrepans (som innebär att den unge får hjälp med att upptäcka 

skillnaden mellan hur något är och hur det borde vara utifrån egna värderingar), att undvika 

argumentation och stödja självtillit.  

 

Holmqvist, Hill och Lang (2005) beskriver att Aggression Replacement Training utvecklades 

under slutet av 1980-talet i USA av Arthur Goldstein och hans medarbetare. Metoden 

introducerades enligt Kaunitz och Strandberg (2009) i Sverige under 1990-talet då Goldstein 

bjöds in för att föreläsa på ett ungdomshem. ART består enligt Hammerström (2006) av tre 

delar. Den första delen kallas för social färdighetsträning där den unge får träna på olika 

sociala situationer och kommunikation genom samspel med andra människor. Situationerna 

ska vara realistiska för att kunna efterlikna verkligheten och väcka eftertanke och 

engagemang. Den andra delen handlar om känslokontrollträning, där lärs konflikthantering ut 

och de unga får lära sig att känna igen ilska genom kroppsspråket och att lära sig hantera ilska 

och aggression. Målet är att lära den unge att känna igen kroppsreaktioner, använda sig av 

olika tankar för att dämpa känslor och hitta sätt att hantera konflikter på. Den tredje och sista 

punkten i ART kallas för moralträning och där får de unga se på olika moraliska problem från 

andra människors perspektiv genom diskussion. 

 

Den Kognitiva beteendeterapin har enligt Kåver (2006) genom åren utvecklats i olika steg. 

Det första steget började med den klassiska beteendeterapin som på 1950- och 60-talen tog 

fart samtidigt i olika delar av världen med grundare som Wolpe, Lazarus och Skinner. På 

1970-talet kom även intresset för kognitioner, där fokus lades på sättet att tänka. Beck och 

Ellis utvecklade i USA tillsammans den kognitiva terapin. Beteendeterapin och den kognitiva 

terapin har sedan 1980 kopplats samman och bildat Kognitiv beteendeterapi och denna har 

fortsatt att utvecklas i både USA och Europa. I början av 1970-talet startade den första 

beteendeterapeutiska utbildningen i Sverige och sedan dess har den Kognitiva beteendeterapin 

utvecklats även här. Tanken med KBT är enligt Daleflod och Lardén (2004) att beteenden 

som behöver förändras har uppstått genom inlärning och därför kan de också läras om. De 

redskap som används är bland annat positiv förstärkning, färdighetsträning, avslappning och 

exponering vid fobier. Andershed, Andershed och Carpelan (2010) beskriver att klienten 

genom KBT kan utveckla nya sätt att tänka för att kunna kontrollera sitt eget beteende. 

Utgångspunkten i metoden är därmed att en människas tankar, uppfattningar och 

föreställningar har en stark koppling till hur denne agerar. Det handlar om en interaktion 
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mellan individen och miljön. Det innebär inte enbart att förändra ett beteende utan också om 

vilka tankar och beteenden som finns just nu. När KBT till exempel används för personer som 

har problem med missbruk eller kriminalitet inriktas behandlingen på att förändra kriminella 

attityder, tankemönster och våldsamma beteenden, samt att lära in nya färdigheter där det för 

tillfället brister hos klienten. Det kan vara oförmåga att lösa problem eller brister i sociala 

färdigheter och självkontroll. Individen har redan resurser som till exempel talanger, olika 

intressen och det är dessa som behandlarna försöker utveckla.  

 

3. Teoretiskt perspektiv 

Detta kapitel behandlar olika typer positivistisk kunskap och Aristoteles uppdelning mellan 

tre former av kunskap. Med utgångspunkt från vårt syfte fokuserar vi främst på den teoretisk-

vetenskapliga kunskapen. 

 

3.1 Kunskapsbegrepp  

Auguste Comte beskrev enligt Melander (1999) målet med vetenskapen som att kunna 

omsätta kunskaper om regelbundenheter och mönster över vad som fungerar och inte 

fungerar, till praktiken. Författaren beskriver att Comte var den som under 1800-talet var 

upphovsmannen till den vetenskapliga inriktningen positivism. Inom positivismen ser man 

enligt Melander (1999) vetenskapens uppgift som att förklara regelbundenheter och ser 

sökandet efter förklaringar som lönlöst. Istället för att finna förklaringar, beskrivs 

regelbundenheter och med hjälp av dessa ges möjligheten att förutspå och ingripa i den 

framtida utvecklingen. En grundidé som fortfarande lever kvar inom positivismen är enligt 

Melander (1999) uppfattningen om empirisk testbarhet. Det innebär att teorier och hypoteser 

måste testas genom att göra experimentella undersökningar, systematiska observationer, 

intervjuer eller någon annan form av undersökningar för att se om det finns stöd för teorin 

eller inte. Enligt Birkler (2012) hävdade Comte att all forskning borde avgränsas till det 

positiva, det som går att upptäcka med våra sinnen genom systematiska observationer av 

verkligheten. Beskrivning och förklaring av allt som undersöks ska ske genom att finna 

orsaker och samband genom systematisk insamling av data. Positivismen har i modernare 

vetenskapsteori utvecklats och har av många kommit att kallas logisk positivism. Enligt den 

logiska positivismen ska alla iakttagelser granskas utifrån sin logiska struktur. Vetenskapliga 

hypoteser kan stärkas eller försvagas av exempelvis våra olika erfarenheter. Alla 

vetenskapliga yttranden ska dessutom kunna återkopplas till undersökningar och 
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observationer som tidigare genomförts, annars ses de som meningslösa. Den logiska 

positivismen var tidigare väl sammanbunden med den naturvetenskapliga metoden och enligt 

positivismen finns det vissa riktlinjer och begrepp som bör gälla all vetenskap. Ett av dessa 

begrepp är mätbarhet. För att få en mångsidig kunskap om verkligheten så krävs det en 

kvantitativ beskrivning av det som undersöks. Verifierbarhet är också ett vetenskapligt 

begrepp och innebär att alla de vetenskapliga resultat som produceras ska kunna göras om 

igen av andra forskare. Alla artiklar vi har använt beskriver studier som är just kvantitativa 

och resultaten mäts där i siffror, medan vår beskrivning av dessa studier är kvalitativ.   

 

Nordlander (2006) menar att det inte finns någon enhällig eller enkel förklaring av vad 

kunskap är för något. En uppdelning inom begreppet är dock gjord av Aristoteles och de tre 

formerna är episteme, techne och fronesis. Episteme har översatts till vetenskaplig-teoretisk 

kunskap, techne till praktisk-produktiv kunskap och fronesis till praktisk klokhet. Nordlander 

(2006) förklarar att den moderna förståelsen av Aristoteles begrepp episteme innebär att sann 

kunskap endast kan uppnås genom vetenskaplig praktik som företräds av etablerade 

forskningsmetoder. Författaren menar att den vetenskapligt producerade kunskapen ska vara 

vägledande för det praktiska sociala arbetet, den ses som säker och bör vara grunden för den 

praktiska yrkesutövningen. Gustavsson (2004) förklarar att den teoretisk-vetenskapliga 

kunskapen produceras genom forskning, genom den går det att upptäcka nya förhållanden om 

exempelvis människans beteende eller samhällets förändringar eller natur. Det finns också i 

vår nutid hopp om att den vetenskapliga kunskapen ska hjälpa människor till bättre 

levnadsförhållanden och fortsätta utveckla de framsteg som redan gjorts. Artiklarna vi har 

studerat mäter effekter av behandling på ungdomar för att se vad som ger bra resultat och kan 

hjälpa ungdomarna till en bättre framtid. Genom vår kunskapssammanställning sammanfattas 

forskning om hur metoderna fungerat för ungdomarna i studierna.  

  

Det finns enligt Hammare (2013) olika syn på vilka kunskapskällor som är viktiga inom det 

sociala arbetet. Han nämner de tre formerna explicit, implicit samt tyst kunskap som viktiga 

former. Explicit kunskap handlar om olika former av teoretisk kunskap, den kan uttryckas 

verbalt eller i text och även föras vidare till andra. För den explicita är utbildning och 

forskningsanknytning det mest centrala. Den implicita kunskapen uttrycks genom erfarenhet 

och praktiska färdigheter och det kan också handla om förmågan att bedöma och känna igen 

olika situationer. Kunskapen bildas i relationen med klienten och förändringen sker i 

kontakten mellan socialarbetare och den enskilde. Ett annat sätt att se på viktiga 
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kunskapskällor kan vara den egna upplevelsen av olika situationer, exempelvis ett eget 

missbruk. De menar då att om man själv har en bakgrund kantad av missbruk så är just den 

personliga erfarenheten det viktigaste, socialarbetaren använder då inte bara teoretisk eller 

praktisk kunskap i sitt arbete. Då vi granskat artiklar om studier som redan är genomförda har 

vi i de flesta fall endast kunnat ta del av den explicita kunskapen, respondenternas egna 

upplevelser kan inte nås och därmed inte den implicita kunskapen. Nygren, Blom och Morén 

(2006) beskriver att det ofta fokuseras på teori och fakta då man pratar om det sociala arbetet 

som kunskapsområde. De menar att andra områden som praktiska färdigheter och det sociala 

arbetets etik ibland glöms bort, trots att även dessa ingår i begreppet kunskap. Vid arbete med 

olika behandlingsmetoder går det att utläsa två slags färdigheter, dels kunskap om själva 

metoden (som är generell) och dels de egna färdigheterna (som är individuella). De generella 

färdigheterna handlar om teorier och fakta som gäller för alla som använder metoden, medan 

de individuella färdigheterna handlar om det synsätt och de värderingar som ligger hos den 

enskilde socialarbetaren och som påverkar dennes agerande och arbetssätt. De olika teorierna 

om kunskap har kommit till nytta i vår studie, då de på olika sätt beskriver vikten av den 

teoretiska och vetenskapliga kunskapen och den är central då det är forskning om metoders 

effekter som undersökts. Det är denna kunskap som kunnat ses i alla artiklar som använts i 

studien. Positivismens syn på att kunskap ska vara mätbar och verifierbar hänger samman 

med episteme - den teoretisk vetenskapliga kunskapen - och för det sociala arbetet är det 

viktigt med studier som producerar denna kunskap. Kunskapen framställs genom exempelvis 

randomiserade kontrollerade studier och det är just sådana studier som vi granskat. I vår 

studie har regelbundenheter undersökts i artiklarna då vi genom ett analysschema (se bilaga 2) 

jämfört likheter och skillnader och därmed funnit samband mellan olika faktorer. Detta har 

även varit ett försök till att bidra till den framtida utvecklingen genom att presentera vad 

forskningen säger om hur metoderna fungerar. I artiklarna som granskats har dessa 

undersökningar gjorts av andra, i vissa blev utfallet som forskarna förväntat sig och i vissa 

inte.  

 

4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt tar vi först bland annat upp att mycket av forskningen som finns har gjorts i 

andra länder och detta är relevant att lyfta fram för att bedöma forskningen ur en svensk och 

skandinavisk kontext. Vi tar upp synen på behandling på kort och lång sikt och frågan om vad 

som är en tillräcklig behandlingseffekt, även detta är relevant för vår studie för att kunna 
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granska forskningsresultaten i de studier vi tar upp. Vi beskriver också vad en 

kunskapsöversikt är och varför den är viktig, i andra delen presenteras fyra metaanalyser - två 

om Motiverande samtal och två om Kognitiv beteendeterapi. Vi hade också tänkt presentera 

metaanalyser om Aggression Replacement Training, dock fann vi ingen relevant.  

 

4.1 Synen på behandlingseffekter 

Levin (1998) beskriver att gällande resultatet av den behandling som ungdomar inom 

tvångsvård fått så finns det inte mycket forskning att vända sig till. Den forskning som finns 

kommer också ofta från internationella källor, som USA, och det kan vara svårt att applicera 

den forskningen på svensk behandling på grund av kulturella skillnader. En av de viktigaste 

frågorna i behandlingsforskningen är om behandlingen faktiskt hjälper och förhindrar 

exempelvis fortsatt kriminalitet. En grundtanke inom positivismen är precis som Melander 

(1999) beskriver i vårt avsnitt teoretiskt perspektiv, just teoriers empiriska testbarhet. För att 

veta om något fungerar måste undersökningar göras för att kunna stödja teorin i praktiken. 

Andreassen (2003) menar att de ungdomar som placeras med tvång bör få insatser som med 

största sannolikhet bidrar till en positiv utveckling och därför är en av de viktigaste frågorna 

vilken effekt behandlingen ger. Därför är det också viktigt att undersökningar av 

behandlingarna görs där effekter kan ses på både kort och lång sikt. Om en behandling ska 

kunna visa effekt så krävs det att den fullföljs. Det finns dock en hel del undersökningar om 

vistelser på institutioner som visar att de unga inte fullföljer sin behandlingstid. Grundidén för 

hela behandlingstanken och institutionsvården är att allvarliga beteendeproblem går att 

förändra och behandla. Frågan är vad som faktiskt kan räknas som en tillräcklig 

behandlingseffekt, hur omfattande den tänkta effekten måste vara. Det är få studier som riktar 

sig till ungdomar med allvarliga beteendeproblem, ofta tas ungdomar med mindre allvarliga 

beteendeproblem med istället. Vikten av att behandla exempelvis ungdomars 

beteendeproblem på rätt sätt kan kopplas till det som Nordlander (2006) nämner i vår studies 

teoretiska perspektiv om episteme. Denna vetenskapliga kunskap ska vara vägledande för det 

praktiska sociala arbetet och på så sätt kan rätt metoder arbetas fram för rätt målgrupp. 

Andreassen (2003) förklarar att institutioner som inriktar sig på behandling av ungdomar med 

allvarliga beteendeproblem generellt sett inte visat lyckade resultat. En förklaring kan vara att 

det inte går att behandla beteendeproblem helt och hållet, utan den bästa effekt som går att få 

kan vara en förbättring i beteendet från den tiden innan den unge blev placerad. Tidigare 

metaanalyser och andra studier har visat mycket variationer i de behandlingseffekter som 
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uppkommit och kan till viss del förklaras med att alla ungdomar har olika personligheter och 

egenskaper. Det varierar också mellan olika institutioner vilka metoder och behandlingar just 

de använder sig av.    

 

En kunskapsöversikt består enligt Hydén (2008) av resultat från ett stort antal andra studier 

och tanken är att kunna visa effekter av olika insatser, åtgärder eller behandlingsmetoder. 

Kunskapsöversikterna redogör för resultat från randomiserade kontrollerade studier. En sådan 

studie ska ha en grupp som får behandling som utvärderas och en kontrollgrupp som antingen 

får den vanliga behandlingen som ges på respektive institution eller ingen behandling alls. 

Allt ska vara väldigt lika mellan grupperna, det är endast behandlingen som ska skilja och 

individerna ska slumpmässigt placeras in i de olika grupperna. En randomiserad kontrollerad 

studie kan besvara frågan om vilken effekt en viss insats har för en försöksgrupp i jämförelse 

med en kontrollgrupp. De systematiska kunskapsöversikterna behöver hålla god vetenskaplig 

kvalitet för att kunna vara vägledande gällande hur socialt arbete ska praktiseras. Vikten av att 

sammanställa kunskapsöversikter kan kopplas till Birklers (2012) beskrivning i vårt avsnitt 

teoretiskt perspektiv om att förklaringar av olika företeelser ska ske genom systematisk 

insamling av data, för att få kunskap om verkligheten bör en kvantitativ beskrivning göras.  

 

4.2 Metaanalyser  

Vi presenterar här fyra metaanalyser som beskriver effekterna av behandling på ungdomar. 

Två beskriver studier gjorda om Motiverande samtal och två beskriver studier som gjorts om 

Kognitiv beteendeterapi. En metaanalys är enligt Bryman (2011) en 

kunskapssammanställning där ett stort antal kvantitativa studier och analytiska tester 

sammanställs. Syftet är att visa om exempelvis en metod gett några effekter och detta görs 

genom att jämföra resultaten i studierna med varandra med hjälp av ett antal analytiska tester. 

Resultaten sammanfattas för att kunna ge en generell bedömning av effekterna och olika 

problem och faktorer i urvalet tas med i beräkningen av detta. Metaanalyserna som tas upp i 

detta avsnitt är kunskapssammanställningar som beskriver studiers resultat och även vi gör en 

slags kunskapssammanställning. Därför är dessa metaanalyser relevanta för vår studie då de 

ger en sammanfattande bild av en del av de tidigare studier som beskriver resultat som visats 

efter behandling av Motiverande samtal och Kognitiv beteendeterapi. Vår studie skiljer sig 

från en metaanalys på så sätt att vi inte genomför några analytiska tester och mätningar, utan 

endast jämför olika faktorer i studierna. Bryman (2011) nämner att det inte alltid är möjligt att 
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utföra en metaanalys om det inte finns liknande information kring exempelvis urval och 

metod. Detta gäller även vår studie då mycket skiljer sig mellan de olika studierna och det 

resultat vi kommer fram till är inte heller generaliserbart till andra sammanhang. 

 

4.2.1 Motiverande samtal 

Grenard, Ames, Pentz och Sussman (2006) har gjort en metaanalys av 17 studier om MI för 

ungdomar i åldrarna 13 till 25 år. Författarna ville ta reda på effekter som synts vid 

behandling med MI för drogmissbruk, alkohol- eller tobakanvändning eller beteende som lett 

till skador som exempelvis rattfylleri och de deltagande i studierna fick olika mycket MI. 16 

studier hade kontrollgrupper och uppföljningstiden varierade från 6 veckor och upp till 4 år. I 

4 av studierna syntes inga effekter av MI på droganvändning i jämförelse med annan 

standardbehandling. En studie fann inga effekter av en kort MI-session för alkoholrelaterade 

riskbeteenden 6 månader efter behandling. En annan studie fann efter 6 månader ingen 

skillnad på alkoholkonsumtion mellan MI-gruppen och gruppen som fick standardbehandling 

men färre alkoholrelaterade problem bland de unga som hade fått behandling med MI. En 

studie visade att både gruppen med MI-behandling och den med standardbehandling 

minskade alkoholkonsumtionen under de fyra år studien pågick, dock fanns ingen skillnad 

mellan grupperna. Däremot visades en större minskning i alkoholrelaterade konsekvenser i 

gruppen som fick MI. 8 studier rapporterade att MI generellt sett bidrar till minskad 

droganvändning men inte heller här sågs skillnad mellan MI och alternativa interventioner. I 

en studie som gjordes på gravida kvinnor som drack alkohol upptäcktes en signifikant 

minskning för båda behandlingsgrupperna efter två månader. I en annan studie som också 

fokuserade på gravida kvinnors alkoholkonsumtion syntes inga effekter för MI-gruppen eller 

jämförelsegruppen i varken självrapporterad droganvändning eller urinprov efter 8 veckor. En 

studie visade en signifikant minskning i alkoholkonsumtion efter tre månader, men här fanns 

ingen kontrollgrupp. Tre studier visade positiva resultat för MI-gruppen i jämförelse med de 

kontrollgrupperna som fick standardbehandling. Sammanfattningsvis visade 29 % av alla 17 

studier en signifikant minskning av droger för de som fick MI-behandling jämfört med de 

som fick standardbehandling. I 47 % av studierna visades ingen signifikant minskning av 

droger i MI-grupperna jämfört med de andra alternativa behandlingarna. Författarna belyser 

att de resultat som framkommit är begränsade, det finns inte många sådana här studier att 

tillgå med ungdomar eller unga vuxna. Det är också svårt att jämföra resultaten av de olika 

studierna med varandra på grund av att studierna är gjorda på olika sätt.  
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Jensen, Cushing, Aylward, Craig, Sorell och Steele (2011) har gjort en metaanalys på 21 

studier med syftet att utvärdera effekterna av Motiverande samtal för förändring av 

ungdomars droganvändning. MI har visat sig vara en effektiv metod för att förändra drogbruk 

bland vuxna. Bevis för att stärka att MI även är effektiv för ungdomar är ännu inte lika starka, 

men det finns studier som visar indikationer på detta. Exempel på kriterier för studierna var 

att de skulle vara skrivna på engelska, vetenskapligt granskade, att MI skulle jämföras med 

annan kontroll- eller interventionsgrupp och att studien skulle beröra ungdomar mellan 12 och 

21 år med alkohol- och/eller drogproblem. Behandlarna varierade i utbildning och yrke och i 

24 % av studierna var de master – eller doktorsutbildade. Andra arbetade med ungdomar, 

beroende eller folkhälsa och många var utbildade i MI. 61,9% av studierna hade endast en 

session av MI och i de övriga sträckte sig behandlingen från 2 till 9 sessioner. De flesta 

studierna använde sig endast av MI, medan några kombinerades med andra metoder. 4 studier 

gjorde utvärderingar vid uppföljning inom 6 månader och 7 studier gjorde utvärderingar vid 

uppföljning efter mer än 6 månader. Studien visar att MI gav små men ändå signifikanta 

effekter gällande tobak, alkohol, marijuana samt andra olagliga droger. Om man tar bort 

studierna som handlar om tobak, så blir effektstorleken däremot mindre och författarna menar 

att detta även går att se i tidigare studier som gjorts. Författarna menar att resultaten visar att 

MI är en lovande och effektiv metod för ungdomar som ska förändra sitt drogbeteende.  

 

4.2.2 Kognitiv beteendeterapi 

Bennett och Gibbons (2000) har gjort en metaanalys på 30 studier som jämför Kognitiv 

beteendeterapi för barn med antisocialt beteende, med kontrollgrupper som inte fått samma 

behandling. Studierna skulle uppfylla kriterier som exempelvis att de skulle handla om KBT 

för barn med antisocialt beteende, unga under 18 år, en kontrollgrupp som inte fick samma 

behandling samt någon mätning på antisocialt beteende. Mätningar visade att KBT hade liten 

till måttlig effekt på minskning av antisocialt beteende hos barn. Det var inte många studier 

som hade någon uppföljning, men de studier som hade det visade överlag på att de effekter 

som uppnåtts höll i sig över tid. I genomgången av studierna framkommer det att KBT verkar 

vara mer effektivt för äldre barn och ungdomar än för yngre barn. Tidigare metaanalyser på 

behandling av barn har visat större effekter än vad den här gjorde. En förklaring till det kan 

vara att KBT inte är fullt lika effektivt på antisociala beteenden som det är på problem av 

andra slag. Tidigare studier har konstaterat att social färdighetsträning har fungerat bättre på 

aggressiva barn och unga. Författarna diskuterar att det i framtiden skulle behövas göras 

undersökningar på fler moment. Det jämfördes inga effekter mellan behandlingen individuellt 
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och i grupp. De sammanfattar med att KBT kan vara en effektiv del av en behandling för 

äldre barn och unga med någon form av antisocialt beteende och det är antagligen mer 

effektivt än andra alternativa behandlingar. 

 

McCart, Priester, Davies och Azen (2006) beskriver att syftet med deras metaanalys som 

gjorts på 71 studier är att jämföra effekterna av en beteendeterapeutisk föräldraträning 

(behavioral parent-training, BPT) med Kognitiv beteendeterapi för att minska den ungas 

antisociala beteende. Hypotesen som författarna satte upp var att de studier som använde sig 

av BPT med barn i förskoleåldern skulle visa en större effekt än de studier som handlade om 

barn i grundskolan. Det sattes också upp en hypotes om att de studier som handlar om KBT 

och ungdomar skulle visa på större effekter än de som behandlar yngre barn med KBT. Denna 

sattes upp på grund av att de kognitiva färdigheter som behövs i KBT-behandlingen kanske 

inte utvecklas fullt ut förrän i tonåren. Det sattes upp kriterier för studierna som skulle ingå; 

behandlingens målgrupp skulle inkludera minst ett antisocialt beteende (fysisk eller verbal 

aggression, brottslighet), ungdomarna skulle vara högst 18 år gamla, behandlingen skulle 

inkludera antingen BPT eller KBT och innehålla en jämförelse med en kontrollgrupp som inte 

fick någon behandling samt innehålla minst en uppföljning på antisocialt beteende. Resultatet 

visade att medeleffekten vid en mätning av BPT låg på 0,47 och av KBT låg den på 0,35 

vilket räknas som liten till medelstor effekt och därför kan dessa ses som effektiva metoder 

för behandling av ungdomar med aggressiva beteendeproblem. När jämförelser gjordes 

mellan KBT och BPT mellan ungdomar i samma åldersgrupp (6-12 år) så var medeleffekten 

0,45 för BPT, men bara 0,23 för de unga i KBT-gruppen. Detta resultat kan stötta hypotesen 

som sattes upp i början och åldern kan ha betydelse för vilken behandling som fungerar bäst 

för de unga. Ett annat resultat som kom fram var att BPT som gavs på klinik visade en 

medeleffekt på 0,44 och KBT i samma omgivning gav en medeleffekt på 0,29. Författarna 

konstaterar att trots att KBT visade sig fungera bättre på de äldre ungdomarna i studierna, 

menar de att en begränsning med deras metaanalys kan vara att de hade för hårda kriterier och 

därför kan ha missat viktiga studier.   

 

5. Metod 

Vi har valt att göra en kunskapssammanställning genom en kvalitativ innehållsanalys. Det 

passar syfte och frågeställningar då vi undersökt hur vetenskapliga studier beskriver resultat 

av olika behandlingsmetoder som används på SiS ungdomshem. 
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5.1 Kunskapssammanställning  

Bryman (2011) beskriver att det finns olika metoder att använda sig av inom den kvalitativa 

forskningen. De vanligaste är etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, 

fokusgrupper, språkbaserade metoder för insamling och analys av kvalitativa data samt 

insamling och kvalitativ analys av texter och dokument. Vi har valt att göra en kvalitativ 

analys av vetenskapliga artiklar, då det är viktigt att studera den forskning som finns 

tillgängligt för personal som arbetar med behandling av ungdomar. Detta har vi genomfört 

med hjälp av en kunskapssammanställning bestående av artiklar som beskriver effekter av 

metoder inom SiS. Bergmark (2005) beskriver att det grundläggande för alla systematiska 

översikter är att de bygger på systematiska litteratursökningar i internationella databaser. En 

tydlig frågeställning ska kunna avgränsa sökandet efter relevanta originalstudier. Författaren 

tar upp tre grundformer av vetenskapliga översikter eller kunskapssammanställningar: 

narrativa översikter, ”box-score reviews” och metaanalyser. En narrativ översikt kallas det 

vanligtvis då översikten inte genomförts med en tydlig systematik när det gäller bedömningen 

av de enskilda studiernas resultat. ”Box-score reviews” gör en jämförelse av en interventions 

studier om positiva behandlingseffekter, gentemot det totala antalet studier. En metaanalys 

slår samman flera olika studier och frambringar en så kallad kombinerad effektstorlek med 

hjälp av de olika varianter av formler som finns. Bergmark (2005) förklarar att det finns en 

diskussion kring om översikter ska grundas endast på randomiserade kontrollerade studier 

eller om andra slags studier också kan ingå. Vår avsikt har varit att göra en form av narrativ 

översikt över randomiserade kontrollerade studier och jämföra deras resultat. Vi har under 

arbetets gång varit systematiska, gjort sökningar, studerat materialet och använt ett 

analysschema (se bilaga 2). Dock har vi inte gjort någon systematisk bedömning av de 

enskilda studierna, då vi istället jämfört studierna och metoderna med varandra.  

 

5.2 Urval 

Bryman (2011) menar vid ett urval ingår det flera stadier i själva processen, i vårt fall har vi 

gått till forskning som gjorts om olika metoder inom ungdomsvården. När det gäller beslutet 

om vilken tidsperiod som analysen ska omfatta kan det enligt Bryman (2011) i vissa fall 

styras automatiskt av när en särskild händelse inträffar. Vi har valt en tidsperiod där 

forskningsresultaten fortfarande är aktuella för det vi granskar. Hydén (2008) beskriver hur 

arbetet går till då urval görs till en systematisk kunskapsöversikt av randomiserade 

kontrollerade studier och vårt tillvägagångssätt gällande urvalet liknar detta. Precis som 
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Hydén beskriver så satte vi upp inklusionskriterier som byggde på population, intervention, 

studiedesign, studiekvalitet och utfallsmått. Vi använde vissa sökord och kombinerade dessa 

på olika sätt vid sökningen.  

 

Enligt Bryman (2011) är det vanligast att använda målstyrt urval vid kvalitativa 

undersökningar och det har även vi använt oss av. Syftet med sådana urval är enligt 

författaren att välja ut fall på ett metodiskt vis så att det blir relevant för de formulerade 

forskningsfrågorna. Det är bra om forskaren är medveten om vilka kriterier som är viktiga för 

att kunna utesluta eller använda ett särskilt fall. Vi har utarbetat följande kriterier då vi letat 

efter artiklar att granska: 

 Artikeln ska vara max 10 år gammal, då forskningen fortfarande ska vara aktuell.    

 Metoden ska användas på ungdomar mellan 12 och 21 år då det är den lägsta och 

högsta åldern som SiS tar emot. 

 Studien ska redovisa resultat av behandlingen, för att vi ska kunna utläsa effekterna av 

metoden. 

 Artikeln ska vara peer-reviewed då det visar att en granskning gjorts av experter på 

området och ska då vara av god kvalitet. 

 Artikeln ska vara internationellt publicerad då det är internationellt publicerad 

forskning som ska granskas. 

 Ungdomarna som omfattas av studien ska tillhöra målgruppen som SiS tar emot, det 

vill säga ungdomar med psykosociala problem, alkohol- och drogmissbruk och/eller 

problem med kriminalitet. 

 Det ska vara MI, ART eller KBT som studeras och inte någon annan metod som 

bygger på eller influeras av dessa, för att få fram tydliga resultat. 

Databasen OneSearch användes för att hitta relevanta artiklar till vår studie, den söker igenom 

alla databaser som finns på Universitetsbibliotekets hemsida. Vid sökning efter studier om MI 

användes endast sökordet motivational interviewing och vi fick då 153 träffar. De som valdes 

bort var artiklar som handlade om oro, ångest, ätstörningar, självskadebeteende, psykiatri, 

beskrivning av metoden, HIV, rökning, hälsa, skolan, sömn, skolprojekt, terapeuters 

kompetens, depression samt metoder som endast hade inslag av MI. Till slut var det 5 stycken 

som passade kriterierna. Då sökning gjordes på ART användes endast sökordet Aggression 

Replacement Training och vi fick då 108 träffar. De som valdes bort handlade om ångest, 

depression, psykiska problem, samt där ART bara nämnts i förbifarten men där det inte fanns 
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något resultat av metoden. Till slut var det 3 stycken som passade kriterierna. Vid sökning 

efter artiklar om KBT användes kombinationen cognitive behavioral therapy med youth, 

adolescents, juvenile, juvenile delinquency, child, young adults och även med effect, 

effectiveness, evaluation samt efficacy. De flesta som valdes bort handlade om ångest och 

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) medan andra bortfall berörde trötthetssyndrom, 

depression, psykosociala interventioner som bara nämnde KBT, ätstörningar, förbättring av 

akademiska förmågor, vanvård av barn, epilepsi, sömnprogram, kost samt fobier. Sökningen 

gav 454 träffar, varav endast 3 passade kriterierna. Sammanlagt valde vi att använda 11 

artiklar efter sökningarna på MI, ART och KBT – varav 5 om MI, 3 om ART och 3 om KBT. 

 

Av ovanstående framgår att bortfallet blev stort då artiklar valdes ut efter kriterierna vid 

sökningen. Flera resultat handlade om implementering av metoderna och de valdes bort då de 

inte innehöll några effektstudier. Ett annat bortfall var de artiklar som benämndes som 

”pilotartiklar”, alltså korta undersökningar som mest bara varit underlag för en större 

undersökning. Alla studier som hade fel åldersgrupp eller inte presenterade hur det gick för 

ungdomarna efter avslutad behandling sorterades bort. De studier som endast fokuserade på 

depression eller ångestsymptom valdes också bort, då det inte är faktorer som gör att 

ungdomar i första hand vårdas inom institutionsvård enligt SiS målgrupp. Alla artiklar har 

varit peer reviewed, alltså vetenskapligt granskade. Ett kriterium var att studierna skulle 

beröra ungdomar i åldrarna 12-21, men vissa av de utvalda sträcker sig upp till 24 år. 

Anledningen till det är att det även ingått ungdomar upp till 21 år gamla och därför används 

studierna, då övervägande åldrarna i studierna varit inom kriteriet.  

 

5.3 Innehållsanalys 

Widerberg (2002) förklarar att en metod inom kvalitativ forskning är att göra till exempel 

text- och bildanalyser. Materialet som gås igenom under en textanalys kan inte forskaren som 

skriver om ämnet påverka. Boréus och Bergström (2012) beskriver att innehållsanalysen delas 

upp i kvalitativ och kvantitativ. En kvalitativ innehållsanalys handlar om textanalyser där det 

vanligtvis inte är något som kvantifieras, utan där är det djupare tolkningar och bedömningar 

av materialet som görs. Innehållsanalyser passar för att finna mönster i texter som till exempel 

vetenskapliga artiklar, debattartiklar eller större intervjumaterial som transkriberats. Boréus 

och Bergström (2012) betonar att en innehållsanalys ofta fokuserar på hur ett ämne framställs 

eller värderas och om det finns någon skillnad i olika medier eller andra källor. En del av 
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arbetet handlar om att göra ett slags kodschema som beskriver vilka detaljer i texterna som är 

viktiga att uppmärksamma under analysen. Bryman (2011) menar att den kvalitativa 

innehållsanalysen är den vanligaste metoden i en kvalitativ analys av dokument. 

 

Det avsnitt vi kallar artikelsammanställning bygger på artiklar som skrivits om studier som 

gjorts på ungdomar som behandlats med MI, ART eller KBT och beskriver resultat av 

behandlingen. Syftet med att använda av en innehållsanalys i denna 

kunskapssammanställning har varit för att få en djup översikt över metodernas effekter och 

genom en innehållsanalys har vi kunnat ställa de olika studierna i förhållande till varandra 

med hjälp av ett tydligt analysschema (se bilaga 2). Precis som Boréus och Bergström (2012) 

beskriver så har vi varit intresserade av hur de olika metoderna framställs. I avsnittet resultat 

och analys granskas hur de beskrivits i tidigare studier och den kunskap som framkommer i 

artiklarna har analyserats. Mellan tre och fem artiklar om varje metod har valts och dessa har 

analyserats genom jämförelse med varandra.  Jämförelserna har utgått från vissa teman ur 

analysschemat (se bilaga 2), som handlat om studiernas tillvägagångssätt, omfattning och 

resultat. För att kunna se likheter och skillnader i de olika studierna har vi behövt ta reda på 

hur studien är utförd och hur resultatet blev. Det har funnits vissa kärnord under analysen av 

de olika studierna och dessa har varit bland annat: resultat, effekter, behandlingstid, 

genomförande, målgrupp, uppföljning och behandlarnas utbildning. Efter genomgång av 

artiklarna inom de olika metoderna, har de olika metoderna även jämförts med varandra. 

Även här har artiklarna granskats utifrån olika teman som exempelvis målgrupp, resultat och 

geografiskt område. Som hjälp till att analysera har ett slags kodschema gjorts som vi kallar 

analysschema (se bilaga 2), där de frågor (se bilaga 1) som ställts till artiklarna använts för att 

få fram resultatet.   

 

5.5 Källkritik och etiska överväganden 

Thurén (2005) förklarar att källkritik handlar om metodregler och de finns för att värdera 

källor och bedöma trovärdigheten. Källan ska innehålla det som den utger sig för och stå för 

sig själv utan att bygga på exempelvis ett referat av en annan källa. Tidssambandet handlar 

om hur lång tid som förflutit mellan det att en händelse inträffat och att den återberättas. Har 

lång tid förflutit finns det större anledning att tvivla på källans trovärdighet. Det ska inte 

heller finnas någon anledning att tro att källan ger en falsk bild av verkligheten. I detta avsnitt 
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förs en källkritisk diskussion främst kring de artiklar som använts, men vi granskar även vårt 

eget arbete utifrån exempelvis reliabilitet.  

 

Bryman (2011) beskriver risker med att använda sig av sekundärkällor vid exempelvis 

forskningsresultat, sekundärkällor är då någon refererat till en tidigare artikel eller bok. Det 

bästa är istället att gå till den ursprungliga texten, primärkällan. Vi har till 

artikelsammanställningen endast använt primärkällor, risken med att texten tolkats om av 

någon annan uteblir därmed och säkrar kvaliteten på artiklarna. De tidskrifter vi använt till vår 

artikelsammanställning har vi bedömt som pålitliga och relevanta för vår studie då de flesta 

endast publicerar vetenskapligt granskade artiklar. De elva artiklarna har publicerats i nio 

olika tidsskrifter. Drug & Alcohol Dependence, Journal of Adolescents samt Journal of 

Substance Abuse Treatment är de enda tidskrifterna där det inte framgår att alla deras artiklar 

är vetenskapligt granskade. Dock är de artiklar som vi valt ur dessa tidningar vetenskapligt 

granskade och det gör att vi har använt oss av dem, detta kontrollerades vid sökningen av 

artiklar. Det visar att de är granskade av experter på området och ska då vara av god kvalitet. 

Alla tidsskrifter utom två inriktar sig på olika former av beroendeproblematik, 

beteendevetenskap, mental hälsa, kriminalitet, ungdomars utveckling, behandlingsmetoder, 

filosofiska eller historiska studier. De tidsskrifterna som inte i huvudsak berör vårt område är 

Academic Emergency, Academic Emergency Medicine och Scandinavian Journal of 

Educational Research men då de publicerat artiklar som berör vår målgrupp så är de ändå 

relevanta. Alla artiklar beskriver tydligt syftet med studierna och de uppfyller sitt syfte i olika 

grad där vissa beskriver resultatet de kommit fram till tydligare än andra. Åtta av studierna 

som presenteras i de artiklar vi granskat har som syfte att utvärdera en metods effekter och två 

andra både utvärderar och jämför effekterna av två olika metoder. I några artiklar finns dock 

en eller flera hypoteser redan från början och det kan då finnas begränsningar i studierna om 

forskarna letar efter något specifikt och de kan då missa andra viktiga faktorer och resultat. 

Dock stämde deras hypoteser inte alltid fullt ut, vilket gör att studierna ändå är pålitliga 

eftersom de är kritiska till sina egna resultat. Artiklarna har publicerats mellan år 2006 och 

2012, då de är relativt nya är deras resultat fortfarande relevanta. Gällande tidssambandet går 

det dock inte avgöra om artiklarna skrevs precis efter att studierna gjorts, eller om själva 

studien genomfördes flera år tidigare än artikeln publicerades.   

 

För att kunna undersöka trovärdigheten i vår studie har vi granskat vissa förhållanden och 

Bryman (2011) menar att det finns faktorer som är väsentliga gällande reliabilitet. En faktor 
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som nämns är stabilitet och det innebär att det man mäter är stabilt över tid. Görs två 

mätningar på samma sak efter varandra så ska resultaten som kommer fram inte skilja sig åt 

särskilt mycket. Reliabilitet handlar även om hur pass pålitlig en text är efter hur 

respondenterna har svarat och om deras poäng på ett mätinstrument är relaterat till de poäng 

som kommit fram på andra mätinstrument. En annan faktor är att det ska finnas en 

medvetenhet om att materialet kan tolkas olika för olika personer. Gällande artiklarna i den 

här kunskapssammanställningen så går det inte att veta hur respondenterna i de olika 

studierna har genomgått mätningarna eller hur deras svar sett ut, då detta redan är tolkat. Hade 

vi eller någon annan sett svaren från början så hade en annan tolkning kunnat göras och 

resultatet hade kunnat ses ur en annan vinkel. Som Bryman (2011) förklarar, så ska andra 

kunna göra en likadan studie och få fram samma resultat. Det går dock inte att försäkra sig om 

att resultatet i vår studie blir detsamma om någon annan utför den, då det beror på vilka 

kriterier som sätts upp. Ett annorlunda urval ger andra artiklar och därmed inte samma 

resultat. Denna studie ger endast en liten bild av den forskning som finns på området. I den 

här kunskapssammanställningen har endast tre av alla de metoder som används inom 

ungdomsvården granskats och resultatet går därmed inte att generalisera till alla de andra 

metoder som används. Dessa tre metoder är dock de som är mest använda inom SiS 

ungdomsvård och därför är kunskapen om dessa relevanta att granska. Genom noggranna 

beskrivningar av hur vi gått tillväga blir denna studie ändå trovärdig och någon annan skulle 

kunna göra samma studie igen om samma sökningar och val av artiklar görs. Kriterier har 

utarbetats för att hitta trovärdiga artiklar och de mest relevanta utifrån dessa kriterier har valts 

ut. Vi har även använt ett tydligt analysschema (se bilaga 2) som analys och diskussion 

grundats på.  

 

5.6 Metoddiskussion 

Det var svårt att hitta relevanta effektstudier om de tre metoderna som undersöks och vi 

hittade endast en som utförts i Sverige. Även om sökningen varit noggrann så skulle det 

kunna vara så att det finns fler svenska effektstudier inom det här området som vi inte har 

hittat. I så fall går det dock att konstatera att det inte är lätt för socialarbetare att ta till sig den 

kunskap som finns. Vi har dock hittat internationellt publicerade artiklar som varit relevanta 

som underlag för studien. Bortfallet av artiklar blev stort, då det var många som inte passade 

in på kriterierna. Alla sju kriterier skulle passa in för att studierna skulle vara lämpliga. Då det 

var så få artiklar som var användbara så kanske kriterierna var för hårda, dock var det 
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nödvändigt för att kunna avgränsa sökningarna till det som var betydelsefullt för just vår 

målgrupp i studien. Hade kriterierna varit färre så hade antalet artiklar att utgå ifrån varit 

större och kanske hade studien även fått ett annat resultat. De uppsatta kriterierna återkommer 

som teman i analysschemat (se bilaga 2), även fler teman har använts för att kunna jämföra 

och analysera de olika studier som granskats. Då vi i analysen av artiklarna har följt 

analysschemat har vi valt att uppmärksamma vissa faktorer i artiklarna och därmed valt bort 

andra. Det mesta har dock täckts upp genom att ha ett omfattande analysschema. Att göra en 

kunskapssammanställning har varit mer tidskrävande och komplicerat än väntat, att gå 

igenom ett stort antal artiklar kräver mycket tid och många har fått sorteras bort. Det har 

också varit svårt att jämföra olika studier med varandra då de inte är genomförda eller 

presenterade på samma sätt. Därför har det inte heller blivit ett tydligt och lättöverskådligt 

resultat av hur väl metoderna fungerar. Trots att genomförandet av 

kunskapssammanställningen har varit krävande så har det varit lärorikt då vi fått ta del av 

mycket forskning om MI, ART och KBT. Genom en kunskapssammanställning är det möjligt 

att artiklarna som studeras tolkas på ett annat sätt än forskaren som utfört studien menat. Vid 

exempelvis intervjuer finns möjligheten att ställa frågor till respondenterna, en möjlighet som 

inte finns när en studie baseras på artiklar.  

 

Vissa delar har under uppsatsskrivandet delats upp och andra delar har gjorts tillsammans. 

Inledning och problemformulering har Linnea haft störst ansvar för, medan syfte och 

frågeställningar har skrivits gemensamt. Bakgrunden har båda två hjälpts åt med och 

teoretiskt perspektiv har Linnea haft mest ansvar för. Tidigare forskning har skrivits av båda. 

Metoden har Miranda haft störst ansvar för, då det är hon som skrivit de flesta delarna i detta 

avsnitt. Artikelsammanställningen har vi skrivit gemensamt, men Miranda har haft störst 

ansvar för delarna om KBT och ART, medan Linnea har varit mer aktiv i delen om MI. Båda 

två har sökt efter artiklar, böcker och avhandlingar och har delat upp sökningarna och tagit 

ansvar båda två. Linnea är den som har haft ansvar för sammansättningen och strukturen av 

arbetet. Resultat, analys samt diskussion har vi båda diskuterat och skrivit. Även om vissa 

avsnitt har delats upp, så har vi ändå arbetat igenom allt gemensamt. 

 

6. Artikelsammanställning 

I resultat och analys tar vi upp internationellt publicerade artiklar som bygger på de valda 

metoderna Motiverande samtal (MI), Aggression Replacement Training (ART) samt Kognitiv 
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beteendeterapi (KBT). Artiklarna där ungdomarna behandlats med MI berör missbruk av 

alkohol och narkotika och ART-behandlingen riktar sig mot antisocialt beteende. KBT-

artiklarna handlar om ungdomar med missbruk, antisocialt beteende, problem med 

kriminalitet samt mentala svårigheter. Vi har inte medvetet valt just exempelvis 

missbruksproblem vid MI-behandling eller antisocialt beteende vid ART, utan det är våra 

kriterier som styrt oss till ariklarna. Vi kommer i artikelsammanställningen att presentera 

sammanlagt elva artiklar om de olika metoderna. Med hjälp av en innehållsanalys jämför vi 

sedan dessa med varandra utifrån olika faktorer för att finna kopplingar och mönster och detta 

görs utifrån ett analysschema (se bilaga 2) i avsnittet resultat och analys.  

 

6.1 Motiverande samtal – MI 

I detta avsnitt redogör vi för de fem artiklarna inom området Motiverande samtal (MI).  

 

6.1.1 Motivational interviewing versus feedback only in emergency care for young adult 

problem drinking.  

Artikeln finns i tidsskriften Addiction och är skriven 2007 av Monti, Barnett, Colby, 

Gwaltney, Spirito, Rohsenow och Wooland. De jämför effekterna av Motiverande samtal och 

personlig feedback på ungdomar. Ungdomarna behandlades på ett sjukhus i Rhode Island, 

USA, och skulle ingå i något av kriterierna: (a) en alkoholkoncentration i blodet större än 

0.01%, (b) att de druckit alkohol inom 6 timmar eller (c) fick en 8 eller högre på AUDIT-test. 

198 ungdomar mellan 18 och 24 år deltog och delades slumpmässigt in i två olika 

behandlingsgrupper. MI-gruppen fick behandling i 30-45 minuter på akutmottagningen av 

personal med 30 timmars utbildning i MI och i sessionen stärktes och utvärderades patientens 

motivation till förändring genom personlig feedback och samtal kring patientens 

alkoholvanor. Patienter i gruppen som endast fick feedback gjorde samma utvärdering och 

fick samma personliga feedback som MI-gruppen men under kortare tid. Båda grupperna fick 

telefonsamtal från terapeuten två gånger, men MI-gruppen fick ungefär dubbelt så långa. Vid 

uppföljningarna efter 6 och 12 månader deltog cirka 80 % där mätningar gjordes och 

resultaten visade då att båda grupperna hade minskat sin alkoholkonsumtion. Efter 12 

månader hade MI-gruppen minskat sin konsumtion med 45-53% medan gruppen med endast 

personlig feedback minskat med 11-18%. Dock visade resultaten en ökning i drinkar per 

vecka bland en del av ungdomarna, 5,1 % för MI-gruppen och 8,4 % för feedback-gruppen. 

Man såg en minskning av brott och andra incidenter i samband med alkohol men kunde inte 
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se någon skillnad mellan grupperna. På flera mätningar visade sig MI-gruppen ha bättre 

resultat och dessa höll i sig till uppföljningen efter 12 månader. Författarna menar att de inte 

vet hur mycket som berodde på MI-interventionen då de inte hade en kontrollgrupp helt utan 

insatser och de kan inte veta hur mycket behandlingen på akutmottagningen betydde för 

resultatet. De beskriver också att det inte är möjligt att generalisera till andra åldersgrupper. 

 

6.1.2 Preventing high-risk drinking in youth in workplace: A web-based normative 

feedback program.  

Artikeln finns i tidsskriften Journal of Substance Abuse Treatment och är skriven 2008 av 

Doumas och Hannah. Syftet var att undersöka effekten av endast web-baserad personlig 

feedback samt web-baserad personlig feedback kombinerat med 15 minuter Motiverande 

samtal för att minska ungdomars alkoholintag. Dessa jämfördes även med en kontrollgrupp 

utan behandling. Ungdomarna i studien kom från olika företag i USA, var mellan 18 och 24 år 

och de 124 som återvände till uppföljningen räknades med i studien och placerades 

slumpmässigt i de tre olika grupperna. De som endast gavs personlig feedback fick respons på 

sina alkoholvanor och utvärderingen tog ungefär 15 minuter. De som fick web-baserad 

feedback kombinerat med MI genomförde samma program plus en 15 minuter lång session 

MI av masterutbildade behandlare som utbildats i metoden. Uppföljning gjordes efter 30 

dagar men endast 63 % genomförde den. En hypotes var att båda interventionsgrupperna 

skulle visa en mer signifikant minskning av alkoholkonsumtionen än kontrollgruppen. 

Högriskungdomarna i interventionsgrupperna visade en tydligare minskning av alkohol på 

helger, alkoholförgiftning samt största intag av alkohol än högriskdeltagarna i 

kontrollgruppen. Däremot visade sig resultaten vara lika för lågriskungdomar i både 

interventions- och kontrollgrupperna. En annan hypotes var att deltagarna som fick web-

baserad feedback skulle visa större minskning av alkohol än kontrollgruppen. Det visade sig 

stämma för högriskungdomarna men för lågriskungdomarna var resultaten lika i de båda 

grupperna. Den tredje hypotesen handlade om att deltagarna i MI-gruppen skulle få bättre 

resultat än de som endast fick web-baserad feedback, det visade dock ingen signifikant 

skillnad i de båda gruppernas minskning på några av alkoholmätningarna. Författarna 

konstaterar att en 15 minuters session MI inte gjorde någon skillnad och de menar också att 

uppföljning efter 30 dagar är en kort tid och att studier bör göras med längre uppföljningar.  
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6.1.3 Short-Term Effects of a brief Motivational Intervention to Reduce Alcohol and 

Drug Risk Among Homeless Adolescents.  

Artikeln finns i tidsskriften Psychology of Addictive Behaviors och är skriven 2006 av 

Peterson, Bauer, Wells, Ginzler och Garrett. De har gjort en studie på hemlösa ungdomar i 

Seattle, USA, där Motiverande samtal skulle minska alkohol- och droganvändning. De skulle 

vara 13 till 19 år, ha en instabil boendesituation, haft fyra perioder av ”binge drinking” (4-5 

standardglas) eller brukat olagliga droger fyra gånger de senaste 30 dagarna samt inte ha fått 

alkohol- eller drogbehandling de senaste 30 dagarna. 284 ungdomar i åldrarna 14-19 deltog 

och delades slumpmässigt in i tre olika grupper där en gavs MI och två var kontrollgrupper. 

Uppföljning gjordes efter 1 och 3 månader där samma utvärderingsprotokoll gavs till 

interventionsgruppen och till en kontrollgrupp. MI-gruppen fick personlig feedback på sitt 

alkohol- och drogbruk samt risker med detta, personliga mål och motivation för förändring 

diskuterades. Terapeuterna som höll i behandlingen var masterutbildade och intervjun tog två 

timmar. Författarna menar att det kan vara svårt att veta om effekterna beror på intervjun med 

utvärdering eller själva interventionen. Därför fick en tredje grupp endast utvärdering vid sista 

uppföljningen. Cirka 80 % av deltagarna genomförde uppföljningen både efter 1 och 3 

månader. Vid 3-månadersuppföljningen lämnade 162 av ungdomarna urinprov för marijuana, 

kokain, amfetamin och opiater. Resultaten visade ingen signifikant minskning av alkohol eller 

marijuana bland de som gavs MI. De som fått MI visade sig ha en större minskning av andra 

droger än marijuana vid 1-månadsuppföljningen än kontrollgruppen som fick utvärdering vid 

start, men det höll inte i sig till uppföljningen vid 3 månader. Vid andra mätningar mellan alla 

grupperna visade testerna inga signifikanta skillnader i minskning av droger vid någon av 

uppföljningarna. Det visade sig inte heller finnas några bevis för att interventionsgruppen 

skulle ha en kraftigare minskning av alkohol än kontrollgrupperna vid uppföljning. 

Författarna konstaterar att den motiverande interventionen inte visat några signifikanta 

effekter jämfört med kontrollgrupperna, men ungdomarna som fått MI rapporterades ha 

minskat användningen av andra droger mer än kontrollgrupperna.  

 

6.1.4 A brief marijuana intervention for non-treatment-seeking young adult women  

Artikeln finns i tidsskriften Journal of Substance Abuse Treatment och är skriven 2010 av 

Stein, Hagerty, Herman, Phipps och Anderson. Här testas hypotesen att kvinnor som använder 

marijuana och inte söker hjälp, kommer med hjälp av MI att minska sin 

marijuanaanvändning. Information om studien gavs genom tidningar och radioreklam. Kraven 

för att delta var att de skulle ha rökt marijuana tre gånger de senaste 3 månaderna, vara mellan 



 

26 

 

18 och 24 år gamla, bo högst 20 miles från Providence (USA), vara engelskspråkiga, inte 

gravida och inte haft något annat missbruksberoende än marijuana, alkohol eller nikotin det 

senaste året. 332 kvinnor valdes ut och dessa fick behandling i två olika grupper, antingen en 

MI-intervention på två sessioner eller endast utvärdering. MI-sessionerna varade runt 45 

minuter och hölls 1 månad efter varandra. Uppföljning skulle ske efter 1, 3 och 6 månader och 

då intervjuades deltagarna och fyllde i självskattningsformulär. Vid sista uppföljningen var 

det 37 i MI-gruppen som inte deltog och 33 i kontrollgruppen som inte deltog. De som höll i 

behandlingen var psykologer och personer med masterexamen samt andra utbildade i MI. 

Resultatet visade att skillnaden mellan gruppernas minskning av marijuana inte var 

signifikant vid 1 eller 6 månader, däremot var interventionens effekt signifikant vid 3 

månader. För de i MI-gruppen som inte kände motivation att sluta med marijuana, ledde inte 

interventionen till signifikanta minskningar någon gång. De i MI-gruppen som vid studiens 

start hade en önskan att sluta minskade dock marijuanaanvändningen rejält till uppföljningen 

efter både 1 och 6 månader. För kontrollgruppen sågs ingen nämnvärd skillnad mellan 

användningen av marijuana vid studiens start och den sista uppföljningen. Författarna avslutar 

med att det funnits andra rapporter om att minskning av marijuana för personer som inte är 

redo för att söka en fullständig behandling. Denna studie var dock olik de andra på grund av 

att de kvinnor som ingick i studien använde marijuana olika ofta. De menar också att andra 

studier får visa hur effekterna ska upprätthållas över längre tid än i denna studie. 

 

6.1.5 A brief motivational interview in a pediatric emergency department, plus 10-day 

telephone follow-up, increases attempts to quit drinking among youth and young adults 

who screen positive for problematic drinking  

Den här artikeln finns i tidsskriften Society for Academic Emergency Medicine och är skriven 

2010 av Bernstein, Heeren, Edward, Dorfman, Bliss, Winter och Bernstein.  Syftet var att 

undersöka effekten av en kort MI-intervention för alkoholkonsumtion jämfört med två 

kontrollgrupper. Studien utfördes på ett sjukhus och ungdomar i åldern 14 till 21 år fick 

erbjudande att delta i studien om de uppgav ett ”binge drinking” (5 drinkar eller mer under 2 

timmar för män och 4 för kvinnor), högriskbeteende i samband med alkohol och om AUDIT-

testet blev tillräckligt högt. De som uteslöts var de som inte kunde intervjuas utan en 

familjemedlem, planerade att flytta inom 3 månader, inte kunde lämna kontaktinformation, 

behandlades på institution för missbruk, var häktade eller på låst institution, undersöktes för 

våldtäkt eller psykologisk utredning för förebyggande av självmord eller var under 18 år och 

föräldrarna inte godkände deltagandet. Kontrollgrupperna kallades för MAC och AC, där 
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MAC endast bestod av en minimal utvärdering medan ungdomarna i AC utvärderades mer. 

Interventionsgruppen fick en 20-30 minuter lång MI-behandling och sedan ett uppföljande 

samtal efter 10 dagar. Alla behandlare utom en hade kandidatexamen och samtliga fick en 

månads utbildning i MI. 

 

Uppföljning gjordes efter 3 och 12 månader för interventionsgruppen och en av 

kontrollgrupperna, den andra kontrollgruppen hade endast uppföljning efter 12 månader. 810 

ungdomar deltog i studien med 270 i varje grupp och cirka 70 % genomförde respektive 

uppföljning. Mer än hälften av alla deltagarna försökte minska alkoholkonsumtionen och mer 

än en tredjedel försökte sluta helt. MI-gruppen var de som i störst omfattning försökte sluta 

samt vara försiktiga i samband alkoholintag. Tre faktorer analyserades: att minska ned på 

alkoholen, att sluta helt och att vara försiktig. De mellan 18 och 21 år i MI-gruppen var de 

som mest troligt försökte inom alla faktorer jämfört med de i AC-gruppen. Bland de yngre 

fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna. De med höga poäng på AUDIT-testen 

visade ingen skillnad mellan MI-gruppen eller AC-gruppen angående vilja att sluta eller 

minska ned på alkohol, medan de med låga poäng i MI-gruppen var mer benägna att sluta 

eller minska ned än de med låga poäng i AC-gruppen. Efter tre månader var sannolikheten för 

de i MI-gruppen att försöka minska ned ungefär tre gånger högre än i AC-gruppen. För försök 

att sluta, var sannolikheten dubbelt så hög i MI-gruppen. Efter 12 månader var sannolikheten 

för försök att minska ned 48 % men försöken att sluta var lika höga som vid 3 månaders 

uppföljning. Författarna menar att ett större urval ungdomar möjligtvis hade bidragit till en 

djupare analys.   

 

6.2 Aggression Replacement Training - ART 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de tre artiklar som vi valt att använda inom området 

Aggression Replacement Training (ART).  

 

6.2.1 Aggression Replacement Training (ART) in Australia: A longitudinal youth justice 

evaluation  

Artikeln finns i tidsskriften Psychiatry, Psychology & Law och är skriven 2012 av Currie, 

Wood, Williams och Bates. Studien består av en 2 år lång utvärdering av Aggression 

Replacement Training på en ungdomsvårdsanstalt i Australien. Behandlingen innehöll 10 

veckors ART, 3 sessioner per vecka. 20 pojkar mellan 17 och 20 år med aggressivt beteende 
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utvärderades före och efter behandling samt vid uppföljning efter 6 och 24 månader. Alla 

avtjänade ett minst 3 månader långt fängelsestraff för våldsrelaterade lagöverträdelser. De 

som uteslöts var de som haft psykotiska symptom de senaste 6 månaderna. Aggressiva 

beteenden, kognitiva avvikelser, social problemlösning samt impulsivitet utvärderades genom 

olika frågeformulär. Programmet leddes av en psykolog som utbildats i ART och en person 

med masterexamen i socialt arbete. Resultaten visade en signifikant minskning i självupplevd 

aggression och fientlighet efter behandling, denna minskning kvarhölls dock inte vid någon 

av uppföljningarna. 3 av ungdomarna deltog inte i 6-månadersuppföljningen och 6 deltog inte 

i uppföljningen vid 24 månader. Minskning i självcentrering visades först mellan 6-

månadersuppföljningen och 24-månadersuppföljningen. Samma resultat visades i faktorerna 

att skylla på andra, samt att alltid tro det värsta och bagatellisera saker. Ungdomarna 

upptäckte själva också en förbättring i social problemlösning efter behandling men 

förbättrades inte ytterligare vid uppföljningarna. När impulsiviteten utvärderades upplevde 

ungdomarna en signifikant reducering fram till den första uppföljningen. De deltagande själva 

ansåg att de förbättrat sin sociala problemlösningsförmåga med hjälp av deltagandet i 

programmet. Behandlarna menade dock att det inte fanns någon markant skillnad i de 

deltagandes aggressiva och antisociala beteende.  

 

6.2.2 Effects of Aggression Replacement Training in Young Offender Institutions  

Artikeln finns i tidsskriften International Journal of Offender Therapy and Comparative 

Criminology och är skriven 2007 av Holmqvist, Hill och Lang. Studien jämför Aggression 

Replacement Training kombinerat med teckenekonomi med olika typer av relationell 

behandling på fyra institutioner med ungdomar som tvångsomhändertagits på grund av 

kriminalitet. Teckenekonomi innebär att de unga tilldelas friheter genom belöningssystem 

som till exempel att få använda datorn, medan den relationella behandlingen fokuserar på 

relationen mellan den unge och personalen. Studien gjordes i Sverige och alla ungdomar som 

beviljades behandling på institutionerna under två års tid blev tillfrågade att delta och de som 

varit placerade mindre än 6 månader uteslöts. 56 ungdomar mellan 16 och 19 år deltog. 

Institutionerna som använde sig av ART hade lärare med utbildning i metoderna och de 

undervisade två gånger i veckan under en period på 10 veckor. Ungdomarna på alla 

institutioner intervjuades vid intagning, avslutad vistelse och vid uppföljning efter 1 år. 1 år 

efter ungdomarna släppts ut var det 17 av 56 som inte dömts för något grovt brott, 6 av de 

resterande 39 hade dömts för mindre brott. Resultat visade att det inte fanns någon skillnad 

mellan de ungdomar som hade fått ART och teckenekonomi jämfört med de som hade 
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behandlats med relationella metoder. Majoriteten av ungdomarna upprätthöll sin kriminella 

livsstil efter behandlingen avslutats. Efter 2 år hade 20 % av ungdomarna ännu inte blivit 

dömda för grova brott. Författarna förklarar att det är viktigt att tänka på att studien inte var så 

stor men att det viktigaste resultatet var att trots att majoriteten av ungdomarna fortsatte sin 

kriminella livsstil var det ändå några som började leva annorlunda. En fråga de ställde var 

dock i vilken omfattning ART påverkade i relation till den andra behandling som ungdomarna 

fick på institutionen. De frågar sig också om 2 timmars ART i veckan var tillräckligt och om 

grupptrycket och klimatet runt omkring kanske haft större inflytande än ART-lektionerna.  

 

6.2.3 Aggression Replacement Training in Norway: Outcome evaluation of 11 

Norwegian student projects 

Artikeln publicerades 2006 i tidsskriften Scandinavian Journal of Educational Research och är 

skriven av Gundersen och Svartdal. Studien utvärderar Aggression Replacement Training på 

ungdomar med antisocialt beteende. Behandlarna var 23 studenter med arbete på skola eller 

institution som läste en kurs om träning i social kompetens och de hade fått utbildning i ART. 

65 ungdomar från olika skolor och institutioner i Norge mellan 11 och 17 år deltog i studien, 

de flesta rekryterades via studenternas arbetsplatser. Ungdomarna placerades i tre kategorier; 

de som inte hade några beteendeproblem men behövde träning i sociala färdigheter, de som 

hade en låg grad av beteendeproblem samt de som hade allvarliga beteendeproblem. 

Interventionen varade i 13 veckor och ART-gruppen fick 24 sessioners behandling och 

kontrollgruppen fick den standardbehandling/utbildning som fanns på skolan eller 

institutionen de befann sig på. Ungdomarna delades slumpmässigt in i grupperna och 

sammanlagt fick 47 ungdomar ART och 18 fick standardbehandling. Tester gjordes före och 

efter interventionen utifrån såväl föräldrarnas, lärarnas som ungdomarnas egna synpunkter. 

Resultaten visar att genom utvärderingen både hos föräldrarna, lärarna och hos ungdomarna 

själva framgår att ungdomarna i ART-gruppen ökade sina sociala färdigheter, men det gjorde 

inte ungdomarna i kontrollgruppen. De moraliska förmågorna hade förbättrats signifikant i 

båda grupperna. Föräldrar och lärare upplevde att problembeteendena hade minskat för de 

som fick ART, men inte för de i kontrollgruppen. Mätningar visade att ungdomarna också 

upplevde att problembeteenden hade minskat för ART-gruppen men inte för kontrollgruppen 

på det ena testet, medan det andra testet visade att det hade minskat för båda grupperna. 

Författarna sammanfattar med att studien visar att en 24-timmars ART-intervention gett 

positiva utgångar på ungdomarna i studien. Metoden visade framgång i 9 av 10 tester medan 

kontrollgruppen visade det i 2 av 10. De menar också att trots att interventionen getts i skolan 
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eller på institution så har förbättringar skett även i hemmiljön, vilket tester med föräldrar 

visar.  

 

6.3 Kognitiv beteendeterapi - KBT 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de tre artiklar som vi valt att använda inom området 

Kognitiv beteendeterapi (KBT).  

 

6.3.1 Treatment of adolescents with a cannabis use disorder: main findings of a 

randomized controlled trial comparing multidimensional family therapy and cognitive 

behavioral therapy in the Netherlands  

Artikeln finns i tidsskriften Drug & Alcohol Dependence och är skriven 2011 av Hendriks, 

van der Schee och Blanken. Syftet var att jämföra effekterna av Kognitiv beteendeterapi och 

multidimensionell familjeterapi (MDFT) på 101 nederländska ungdomar i åldrarna 13 till 18 

år med ett cannabismissbruk. Vid uppföljning efter 3 månader var det 46,8 % som inte deltog, 

efter 6 och 9 månader var det 50,5 % som inte deltog och efter 12 månader var det 5,5 % som 

inte deltog. De som ingick i studien rekryterades vid en missbruksenhet eller på ett 

behandlingsprogram för ungdomar med beteendeproblem. De som uteslöts var psykotiska, 

självmordsbenägna eller hade någon mental funktionsnedsättning. Behandlingen för ena 

gruppen bestod av 5-6 månader KBT 1 timme i veckan, som fokuserade på att motivera 

patienten till att ändra sitt beroende. De som utförde behandlingen var terapeuter inriktade på 

KBT. Den andra gruppen fick 5-6 månader MDFT under 2 timmars sessioner i veckan. Det 

fanns inga skillnader på effekter vad gällde användningen av cannabis mellan de som fått 

KBT och de som fått MDFT efter 12 månader, men minskningen var uppenbar för båda 

grupperna. Analysen visar att 18,2 % av de ungdomar som fått MDFT uppgav sig vara fria 

från cannabis vid uppföljningen efter 9 månader, jämfört med 14,8 % i KBT-gruppen. Det 

togs urinprov under månad 12 och cirka 26 % var negativa i respektive grupp. Ungdomarna i 

MDFT avslutade behandlingen 3-5 gånger så ofta som de i KBT. Författarna förklarar att 

både MDFT och KBT kan vara effektiva metoder för att minska användandet av cannabis hos 

ungdomar. MDFT visade sig inte vara överlägset bättre än KBT på någon punkt. De nämner 

också att det är ovisst om ungdomarna skulle ha kunnat minska sitt missbruk utan någon 

behandling, eftersom studien inte innefattade någon kontrollgrupp. 
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6.3.2 Cognitive behaviour therapy for adolescent offenders with mental health problems 

in custody  

Den här artikeln finns i tidsskriften Journal of Adolescents och är skriven 2011 av Mitchell, 

Smedley, Kenning, McKee, Woods, Rennie, Bell, Aryamanesh och Dolan. Syftet var att 

utvärdera en intervention med Kognitiv beteendeterapi för ungdomar som begått brott. 

Ungdomarna hade även olika mentala svårigheter som inlärningssvårigheter, depression, 

ångest samt missbruksproblem. Fyra skyddade ungdomsboenden samt en institution för 

ungdomsvård i Storbritannien användes för studien. Behandling gavs mellan 2 och 28 

sessioner där grundtanken var 10 sessioner, men på grund av olika anledningar fick de inte 

lika många. Ungdomarna delades slumpmässigt in i två grupper där en fick KBT och en fick 

standardbehandlingen som gavs på boendet. Ungdomarna fick information om studien och 

kravet för att få delta var att de nyligen skulle ha insett att de hade problem och att de ville ha 

hjälp. Interventionen leddes av en terapeut och en person som hade erfarenhet av att arbeta 

med unga lagöverträdare med mentala svårigheter. 40 ungdomar mellan 13 och 18 år deltog, 

19 ungdomar fullföljde KBT- behandlingen och 21 fullföljde standardbehandlingen. Det 

skulle gjorts en uppföljning efter 6, 12 och 18 månader men då det uppstod svårigheter att 

hitta de ungdomar som släppts ut fick endast 24 ungdomar uppföljning inom 12 månader. 

Resultatet visade att ingen av metoderna gav signifikant effekt gällande mental hälsa, 

våldsamt beteende, riskbeteenden, utbildning eller relationer. De som fått KBT upplevde 

själva en större reducering av sina problem vid uppföljningen än de som fått 

standardbehandling. Minskning upptäcktes i drog- och alkoholproblem i båda grupperna samt 

minskning i depressiva symptom, ångestsymptom och självskadebeteenden men inga 

förändringar i aggressivt beteende. Vid uppföljningen framkom att det inte fanns signifikanta 

skillnader mellan grupperna. Ungdomarna i KBT-gruppen rapporterade själva större 

förändringar än den andra gruppen, dock menar författarna att det är osäkert om det går att lita 

på att ungdomarna rapporterar det korrekta och därför kan resultatet ifrågasättas. 

 

6.3.3 Treating adolescent drug abuse: a randomized trial comparing multidimensional 

family therapy and cognitive behavior therapy  

Den här artikeln har publicerats i tidsskriften Addiction 2008 och är skriven av Liddle, Dakof, 

Turner, Henderson och Greenbaum. Syftet var att undersöka effekten av metoderna Kognitiv 

beteendeterapi och multidimensionell familjeterapi (MDFT) för ungdomar med 

drogmissbruk. För att delta skulle de vara mellan 12 och 17,5 år gamla, bo med minst en 

vårdnadshavare, inga problem med kroppens organ, inte i behov av avgiftningsvård och inte 
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självmordsbenägna. Information om studien gavs via ungdomsrättssystemet, socialtjänst samt 

skolor och 224 valde att delta. Personalen var utbildad i behandlingsmetoden under runt 30 

timmar. Ungdomarna delades in slumpmässigt och det blev 112 i varje grupp där båda 

behandlingarna gavs 60-90 minuter i veckan. Medianvärdet för hur många sessioner 

ungdomarna fick var 8. Uppföljningar gjordes när behandlingen avslutats samt efter 6 och 12 

månader. 45 ungdomar i MDFT-gruppen och 59 i KBT-gruppen genomförde inte 

uppföljningen efter 6 månader och 39 i MDFT-gruppen och 49 i KBT-gruppen genomförde 

inte 12-månadersuppföljningen. Det visades en större minskning av droger i MDFT-gruppen 

och de kvarhöll effekterna av behandlingen bättre än de som fick KBT. Liknande resultat 

visades vid uppföljningen efter både 6 och 12 månader. 64 % av ungdomarna i MDFT och 44 

% av de i KBT-gruppen rapporterade själva en minimal användning av droger vid 12-

månadersuppföljningen. Författarna menar att båda behandlingsmetoderna kan vara lovande, 

men att MDFT visat sig vara bättre. De nämner att många ungdomar inte söker hjälp för 

droganvändning och att kvaliteten på behandlingen inte alltid är bra och det behövs 

uppföljningar efter en längre tid. Författarna menar att det finns svagheter i studien då den 

enbart innehåller rapporter från ungdomarna själva och inte urinprover eller rapporter från 

föräldrarna. 

 

7. Resultat och analys 

I detta avsnitt jämförs artiklarna inom varje metod med varandra och även de olika metoderna 

Motiverande samtal (MI), Aggression Replacement Training (ART) samt Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) med varandra. Där utgår vi från det analysschema (se bilaga 2) som 

skapats utifrån de frågor (se bilaga 1) som använts för att få fram artikelsammanställningen. 

Rubrikerna utgår från de olika delarna i analysschemat, men resultatet från de olika studierna 

kommer att nämnas under flera teman. För att vi inte ska behöva skriva ut hela artikelns 

namn, benämns dem med siffror samt ett M (MI), A (ART) eller K (KBT) före beroende på 

vilken metod det handlar om (se bilaga 3).  

 

7.1 Studiernas urval och målgrupp 

Både M1, M3 och M5 hade liknande urvalskriterier, men visade inte samma resultat. M1 

visade goda effekter där MI-gruppen fick bättre resultat än kontrollgruppen, medan M3 inte 

bibehöll några av minskningarna till sista uppföljningen och även M5 visade svaga resultat då 

det endast var en del ungdomar som försökte sluta men det framgår inte om de lyckades. Då 
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det i dessa tre studierna gjorts upp ett antal urvalskriterier så betyder det att de haft en viss 

förkunskap om ämnet. För att kunna skapa dessa kriterier, hade de troligtvis en del kunskap 

om metoden och dess målgrupp sedan tidigare. Vi kan inte veta vilken slags kunskap det var 

som författarna hade då de satte upp kriterierna, om den var implicit eller explicit (Hammare, 

2012). Det kan ha varit den implicita kunskapen som låg bakom, om de haft egna erfarenheter 

av MI med denna målgrupp, eller den teoretiska explicita kunskapen som de istället läst sig 

till genom annan tidigare forskning. Dock kan de genom denna tidigare kunskap ha missat 

ungdomar som kanske passat för metoden. Hade de valt en målgrupp som MI inte tidigare 

hade provats på och detta visat sig fungera, så hade de kanske vidgat sina kunskaper ännu mer 

till en bredare målgrupp.  

 

Jensen m.fl. (2011) menar att det finns starka bevis för att MI fungerar bra för vuxna, men att 

bevisen ännu inte är lika starka för att metoden fungerar även på ungdomar. En faktor som vi 

reflekterat över i studierna M3 och M5, var att de även riktade sig till en yngre åldersgrupp än 

de andra tre studierna. Ungdomarna som behandlades var här 13-19 år samt 14-21 år, medan 

de i de andra studierna var 18-24 år gamla. Två av studierna som riktar sig mot de äldre 

ungdomarna visar bättre resultat vid uppföljningarna än studierna mot de yngre. Sett till det 

som Jensen m.fl. (2011) skrivit så är detta kanske ännu ett slags tecken på att MI fungerar 

bättre för äldre än för yngre. Däremot visade MI-gruppen i M2 inte några större minskningar 

gentemot den andra interventionsgruppen trots att åldersgruppen här också var 18-24. Detta 

kan kanske dock bero på målgruppen för studien. Av de fem artiklarna som studerats var M2 

den som riktade sig till ungdomar som inte ännu hade något uttalat beroendeproblem. Dessa 

ungdomar var istället utplockade från olika arbetsplatser och ingick i ett preventionsprogram. 

Det kan kanske vara svårare att motivera de ungdomar som inte riktigt själva har fått sitt 

beroende uppmärksammat tidigare. Alla studier utom M2 har kriterier som handlar om att 

ungdomarna ska ha intagit någon form av droger och/eller alkohol inom en viss period för att 

få delta och dessa studier visar allihop positiva resultat av behandlingen i olika grader. M2 är 

den enda studie där MI inte gör någon skillnad alls för resultaten.  

 

Studierna som granskats har olika målgrupper beroende på vilken metod de använder sig av. 

De om Motiverande samtal har alla utom M5 funnits i tidsskrifter som riktar sig mot beroende 

och behandling av alkohol- och drogproblem. M1 behandlade ungdomar med endast 

alkoholproblem, M2 och M3 behandlade både alkohol- och drogproblem och M4 

marijuanakonsumtion. Detta visar att MI verkar vara en metod som ofta riktar sig mot och 
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anses vara effektiv för ungdomar med beroendeproblem. Dock visar interventionsgrupperna i 

M2 eller M3 inte några bättre resultat än kontrollgrupperna. Inte heller interventionsgrupperna 

i M4 och M5 visar några övertygande resultat vid de senaste uppföljningarna. M1 är den 

studie som tydligt visar signifikant bättre resultat för interventionsgruppen än för 

kontrollgruppen. Genom det positivistiska synsättet menar Melander (1999) att möjligheter att 

påverka den framtida utvecklingen ges genom beskrivning av regelbundenheter. Studierna 

som granskats i vår kunskapssammanställning är alla en slags beskrivning av 

regelbundenheter då målet med dessa slags studier är att se ett samband mellan en 

behandlingsmetod och dess resultat. Resultaten ska kunna vara till hjälp för framtida val av 

metoder och då alla utom en studie om MI riktade sig till ungdomar med beroendeproblem 

verkar det vara en vanlig metod för just dessa problem. Resultaten visar dock att endast M1 

visar tydligt bättre resultat för interventionsgruppen än för kontrollgruppen. Frågan är då om 

MI faktiskt är en effektiv metod för ungdomar med beroendeproblem och detta är kanske 

något att ta hänsyn till inför framtiden. 

 

I artiklarna om ART har behandlingen riktat sig mot ungdomar med bland annat antisocialt 

beteende och i två av studierna framgår det att ungdomarna även har begått brott. Alla tre 

studier visar att ART-behandlingen gett positiva resultat, dock i olika hög grad. I A1 upplevde 

ungdomarna en positiv förändring, medan behandlarna inte såg någon markant skillnad. I A2 

hade 20 % inte blivit dömda för något grovt brott efter två år, det framgår dock inte om de 

begått mindre brott eller om de begått grova brott som de inte blivit dömda för. A3 visar 

däremot tydligt positiva resultat enligt både lärare, föräldrar och ungdomarna själva. ART 

visar här framgång i 9 av 10 tester, till skillnad från kontrollgruppens 2 av 10. Gustavsson 

(2004) beskriver att ett mål med vetenskaplig kunskap är att den ska ge kunskap som hjälper 

människor till bättre levnadsförhållanden och utveckla framsteg som gjorts. Ungdomarna 

själva upplever i både A1 och A3 en positiv förändring och framsteg har även gjorts i A2. Det 

går inte att veta hur deras levnadsförhållanden ser ut idag, men då ungdomarna själva ser en 

positiv förändring så har de kanske fått tillräckligt med kunskap för att fortsätta att utveckla 

framstegen på egen hand även efter avslutad behandling.  

 

Målgruppen för studierna som handlar om KBT är ungdomar med drogmissbruk eller 

kriminalitet och mentala svårigheter. Alla studier visar likvärdiga eller bättre resultat för 

kontrollgrupperna än för de som fått KBT. I både K1 och K3 är effekterna större för de som 

fått annan behandling och i K2 är det ingen skillnad från kontrollgruppen. Frågan är då hur 
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effektivt det är att använda just KBT på den här målgruppen av ungdomar. Bennett och 

Gibbons (2000) tar upp att tidigare metaanalyser om behandling av ungdomar med problem 

av andra slag har visat större effekter än deras studie och att anledningen till det kan vara att 

KBT inte är lika effektivt på ungdomar med antisociala beteenden. Av studiens resultat 

framgår också att KBT verkar vara mer effektivt för äldre ungdomar under 18 år än för yngre 

ungdomar. I artiklarna K1, K2 och K3 som vi granskat är alla deltagare också under 18 år och 

alla visade positiva resultat av metoden då den sågs som lovande och effektiv. Även McCart 

m.fl. (2006) beskriver i sin metaanalys att KBT visat sig fungera bättre för de äldre 

ungdomarna än för de yngre ungdomarna, de hade en tanke om att detta kan bero på att de 

yngre precis har börjat utveckla sina kognitiva förmågor som behövs vid behandlingen. Å 

andra sidan har vi inte tagit del av någon studie där KBT använts för äldre ungdomar över 18 

år, så det har inte varit möjligt att jämföra med den målgruppen. Det är alltså viktigt att rätt 

behandlingsmetod används på rätt målgrupp gällande såväl ålder som problemområde för att 

nå bästa resultat. 

 

7.2 Omfattning, nationell kontext och terapeuternas utbildning 

Ungdomarna i alla studier om MI fick kort behandling: 30-45 minuter, 15 minuter, 2 timmar, 

45 min samt 20-30 minuter. I M3 gavs MI i två timmar, det var alltså den studie som innehöll 

längst behandling. Trots detta visade sig inga större effekter än i de andra fyra studierna, det 

hjälpte inte att deras behandling var längre. M3 visade inga signifikanta minskningar av 

alkohol- eller droganvändning. Nordlander (2006) menar att vetenskapligt producerad 

kunskap ses som säker och bör vara grundläggande för praktiken. Man kan fundera över hur 

tillförlitliga de fem MI-studierna är då det rör sig om behandling från 15 minuter upp till 2 

timmar och frågan är hur pass mycket behandling som ska ges för att en studie ska ses som 

trovärdig. Kan studierna ses som säker kunskap och användas som redskap i det praktiska 

sociala arbetet, trots att det rör sig om en så pass kort behandlingstid? I studierna om ART 

fick ungdomarna en betydligt längre behandlingstid, mellan 20 och 30 sessioner under 10-13 

veckors tid och i alla tre studierna fanns positiva resultat där A3 var mest framträdande. KBT 

gavs i 5-6 månader, 2-28 sessioner respektive 8 sessioner. Alla tre studierna visar positiva 

resultat, men ingen av KBT-grupperna visar däremot större effekter än grupperna de jämförs 

med. Så trots att både ART och KBT gavs i större mängd än MI, så visar de inte överlägset 

bättre resultat. Med tanke på att 61,9 % av studierna i metaanalysen av Jensen m.fl. (2011) 

hade en sessions behandling och resten hade 2-9 sessioner så är det kanske vanligt att MI inte 
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ges i så lång behandlingstid. Dock visar inte heller metaanalysens studier så stora effekter av 

behandlingen. Kanske hade resultaten blivit säkrare om en studie gjorts där behandlingen 

varit längre och mer omfattande.  I K2 gavs som sagt ungdomarna mellan 2 och 28 sessioners 

KBT och trots att några fick så få sessioner så räknades de med i resultatet. Resultaten visade 

minskningar på vissa problemområden, men det fanns ingen skillnad mellan KBT och 

standardbehandlingen. Tanken var från början att ungdomarna skulle få 10 sessioner KBT och 

resultatet kanske hade blivit annorlunda om de som fick mindre behandling inte hade räknats 

med i resultatet, vilket författarna själva tar upp. I perspektiv till K1 så fick ungdomarna där 1 

timmes session per vecka i 5-6 månader, vilket är en betydligt längre behandlingstid än i K2.  

Som Andreassen (2003) skriver så finns det många undersökningar som gjorts där ungdomar 

inte fullföljt behandlingen. Han menar att den måste fullföljas om den ska kunna visa någon 

effekt. En del av ungdomarna i K2 fullföljde inte behandlingen och kanske kan det vara därför 

resultaten inte visar någon skillnad mellan de som fått KBT och kontrollgruppen, resultaten 

kanske hade blivit annorlunda om alla hade fått lika många sessioners behandling.  

 

All personal som har utfört behandlingen i studierna inom både MI, ART och KBT har haft 

utbildning i respektive metod. Alla studier beskriver tydligt att personalen blivit utbildad i just 

den aktuella metoden, förutom i M3, M4 och K2 där det framgick att de var utbildade men 

inte att de hade kunskap om just MI eller KBT. Som Hammare (2013) beskriver så kan 

socialarbetare använda såväl praktisk som teoretisk kunskap och här kan terapeuternas 

utbildning i metoden ses som en form av teoretisk kunskap. Då behandlarna i M3, M4 och K2 

inte fått någon utbildning i metoden, så kanske de får använda sig av en annan slags kunskap 

och det kan då vara den implicita kunskapen som de tidigare erhållit genom erfarenhet och 

praktiskt utförande. Personalen har i de övriga studierna fått utbildning inom det specifika 

området som behandlingen ska ske och de får genom den de teorier och fakta som behövs för 

att kunna behärska metoden. Den generella kunskapen som handlar om fakta kring själva 

metoden, är kanske relativt likadan beskriven oberoende av vilket land behandlingen utförs i. 

Dock kan det kanske skilja sig åt vad gäller den individuella kunskapen, som syftar till de 

egna värderingarna och synsätten. Hur vet vi att socialarbetare i exempelvis USA har samma 

individuella kunskap som socialarbetare i Sverige? Gällande studierna om MI så har alla 

gjorts i USA, medan studierna om ART är gjorda i Australien, Sverige och Norge och KBT-

studierna utfördes i Nederländerna, Storbritannien och USA. Även Levin (1998) skriver att 

den forskning som finns om exempelvis tvångsvård av ungdomar görs i andra länder, ofta 

USA, och det kan då vara svårt att applicera forskningen på svenska förhållanden på grund av 
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kulturella skillnader. Det är alltså endast två som är gjorda i Norden, men trots att få studier 

görs i Sverige så används alla tre metoderna på många av SiS ungdomshem.  

 

En grundidé inom positivismen är som Melander (1999) beskrev, att hypoteser bör testas 

empiriskt genom undersökningar och systematiska observationer. Alla studier som vi granskat 

inom MI, ART och KBT är vetenskapligt granskade och randomiserade kontrollerade studier. 

Dock är alla utom en gjorda i andra länder än Sverige, så frågan är då om hänsyn ska tas till 

var studierna är gjorda eller om betydelsen endast ligger i huruvida de är empiriskt testade? 

Frågan är också om antalet deltagare i studien har någon betydelse? En studie med ett fåtal 

ungdomar kan möjligtvis göras djupare och behandlingen kan vara mer omfattande, än om ett 

stort antal ungdomar ska få behandling. Antalet ungdomar som deltog i studierna varierar 

både såväl inom som mellan de olika metoderna. I MI hade den minsta studien (M2) 124 

ungdomar och den största (M5) hade 810 ungdomar. I ART var det betydligt färre deltagare i 

studierna, då det minsta antalet ungdomar som deltog var i A1 med 20 ungdomar och största 

var A3 med 65 ungdomar. K2 var den minsta KBT-studien med 40 deltagare och K3 var 

störst med 224 deltagare. MI var alltså den metod som hade klart flest deltagare och kanske 

kan det ha att göra med längden på behandlingen som ungdomarna fick då den längsta var 2 

timmar i M3. I förhållande till ART och KBT som hade längsta behandlingen på 13 veckor i 

A3 respektive 5-6 månader i K1 så kanske de inte hade samma möjlighet att ha lika många 

deltagare då behandlingen var betydligt mer omfattande. Trots att studierna om MI hade minst 

antal deltagare så var alla elva studierna kvantitativa, det gjordes mätningar och resultaten 

presenterades i procentsatser för en tydligt mätbar överblick. Detta är enligt Birkler (2012) 

viktigt inom positivismen, då det ingår i de riktlinjer som anses ska gälla all vetenskap. För att 

få en mångsidig kunskap om det som undersöks krävs kvantitativa beskrivningar. Studierna vi 

granskat har alltså kunnat ge en bred kunskap om ämnet med hjälp av tydliga mätningar och 

noggranna redogörelser.  

 

7.3 Kombination och jämförelse med annan metod  

I K1 jämförs behandlingen Kognitiv beteendeterapi (KBT) med Multidimensionell 

familjeterapi (MDFT). Ungdomarna i studien fick olika mycket behandling beroende på 

intervention, MDFT-ungdomarna gavs dubbelt så mycket behandling än de i KBT. MDFT-

ungdomarnas positiva resultat höll i sig längre och fler avslutade sin behandling än de i KBT, 

dock är det viktigt att ha i åtanke att deras behandlingstid var dubbelt så lång. Även K3 gjorde 
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en jämförelse mellan KBT och MDFT och även här visade MDFT-ungdomarna bättre resultat 

än KBT-ungdomarna. Grupperna fick här lika mycket behandling, men MDFT-gruppen 

visade 20 % mer minskning av droger än KBT enligt ungdomarna själva. Även McCart m.fl. 

(2006) jämför KBT med en annan metod, men i deras fall är det BPT (behavioral parent-

training) som används. Metaanalysen visar precis som K1 och K3 att KBT är den metod som 

visar mindre positiva resultat än metoden den jämförs med. Metoderna i M2, A2 och K2 

kombineras med andra metoder och därför kan det vara svårt att se vilken av metoderna som 

visar effekter, eller om båda gör det. Hade bara en av metoderna använts i studierna så kanske 

resultatet hade blivit annorlunda och andra effekter visats. Det kan även finnas andra faktorer 

i miljön utöver behandlingsmetoden som kan vara till hjälp för ungdomen och det kan då vara 

svårt att veta vad det är som varit till hjälp. Trots att MI-behandlingen i M1 inte kombineras 

med någon annan metod, menar författarna att de inte vet hur mycket vistelsen på 

akutmottagningen gjorde för studiens resultat och precis som det kan påverka ungdomarna så 

kan andra faktorer i miljön påverka resultaten av behandlingen.  

 

Grenard m.fl. (2006) beskriver att deras metaanalys innehöll 17 studier, där alla utom en hade 

kontrollgrupp och att den därför inte är av lika stor vikt som de andra studierna. I likhet med 

vår studie så har alla artiklar vi granskat beskrivit randomiserade kontrollerade studier utifrån 

vad vi kan se, förutom A1. A1 är den enda studie som inte har någon form av kontrollgrupp, 

det finns endast en grupp och det är den interventionsgrupp som får ART-behandling. I alla de 

andra artiklarna framgår det att interventionsgruppen jämförs med grupper som får någon 

annan metod eller blir utvärderade på något sätt. Hydén (2008) beskriver att randomiserade 

kontrollerade studier ska ha en kontrollgrupp som inte får den behandling som ska utvärderas. 

Allt ska vara väldigt lika mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp och individerna ska 

placeras slumpmässigt i en grupp. Vad vi då kan se så faller inte A1 i kategorin för dessa 

studier då den är den enda som inte har en kontrollgrupp. Dock gällande att det ska vara lika 

mellan grupperna för att det ska vara en randomiserad kontrollerad studie, så framgår det i 

artikeln K1 att den ena interventionsgruppen fick dubbelt så mycket behandling som den 

andra interventionsgruppen. Det var alltså inte lika mellan grupperna och frågan är då om den 

räknas till en randomiserad kontrollerad studie.  
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7.4 Studiernas uppföljning, författarnas kommentarer samt 

avslutande sammanfattning 

Andreassen (2003) skriver att det är viktigt att undersökningar görs där effekter visas på såväl 

lång som kort sikt. Det kan då diskuteras vad författaren menar med lång sikt, var går 

gränsen? KBT-studierna hade alla tre uppföljningar efter 12 månader. Studien M1 och M5 

hade uppföljning som längst efter 12 månader, M3 hade uppföljning som längst vid 3 

månader, M4 som längst vid 6 månader och M2 hade endast efter 30 dagar. Den längsta 

uppföljningen var efter 12 månader, är detta då tillräckligt länge för att räknas som effekter på 

lång sikt? M2 hade uppföljning endast efter 30 dagar och resultaten visade i denna studie en 

signifikant minskning av alkohol och droger. Frågan vi ställer oss är då hur tillförlitligt detta 

är eftersom det inte finns någon senare uppföljning. Det hade varit intressant om alla fem 

studierna hade haft uppföljningar efter en längre tid. Som vi kan se har studierna om MI haft 

varierande längd på uppföljningarna. Detta kan vi även se i metaanalysen av Grenard m.fl. 

(2006) där den kortaste var efter 6 veckor och den längsta efter 4 år, så där fanns artiklar som 

granskat effekter på både kort och lång sikt. Gällande uppföljningar i studierna om ART, så 

hade både A1 och A2 uppföljningar efter en lika lång eller längre tid än MI: 2 respektive 1 år. 

A3 dock hade ingen uppföljning alls, då tester endast gjordes före och efter behandlingen. Det 

framgår alltså inte alls huruvida ungdomarna bibehöll sina resultat en längre tid efter 

behandlingen avslutats och det går inte att utläsa effekter på varken lång eller kort sikt som 

Andreassen (2003) menar är viktigt. I flera av studierna framgår det att det även funnits ett 

stort bortfall vid flera av uppföljningarna. I alla studier om MI beskriver författarna att det 

funnits ett bortfall vid en eller flera uppföljningar. Den studie som hade störst bortfall var M2 

där det var 37 % som inte deltog vid uppföljningen. Gällande ART så är det bara i A1 som det 

framgår hur stort bortfallet var och det var som störst 6 av 20 stycken. Som Gustavsson 

(2004) beskriver så går det genom den vetenskapliga kunskapen att upptäcka nya förhållanden 

om människans beteende. För att kunna upptäcka dessa förhållanden och förändringar så är 

det viktigt att uppföljning sker med ungdomarna som behandlats. Uppföljningar efter 

behandling i studierna i vår kunskapssammanställning är ett sätt att producera vetenskaplig 

kunskap, det är då framstegen som ungdomarna gjort syns och detta kan vara till hjälp för 

framtida studier och praktiskt socialt arbete.  

 

Hos författarna i studierna finns olika uppfattningar om hur effektiva metoderna är. 

Författarna till alla artiklar om MI är kritiska till sina egna studier. De kunde se att det fanns 
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brister i själva upplägget av studien och vissa menade att deras resultat kunde sett ut på ett 

annat sätt om exempelvis målgruppen eller antal ungdomar varit annorlunda. I ART-artiklarna 

är författarna till A3 positiva till metoden, medan författarna i de två övriga är mer kritiska 

och menar bland annat att mycket av forskningen kring ART gjorts i USA samt att de inte vet 

om ART-interventionen var tillräckligt omfattande. Författarna i alla tre KBT-studierna är 

positiva till metoden och anser att den är effektiv och likvärdig den metoden den jämförs med. 

Dock ifrågasätter de i K2 om det som ungdomarna uppger i självrapporterna stämmer och om 

informationen är korrekt och författarna menar därför att resultatet kan ifrågasättas. 

Författarna i både M1, A2 och K1 menar att de inte vet hur mycket själva behandlingen har 

gjort för resultatet, utan att det kan ha funnits andra faktorer i miljön eller annan behandling 

som spelade större roll än själva metoden.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det skiljer en del såväl mellan metoderna som 

mellan studierna inom samma metod men en del är även lika. Storleken på de olika studierna 

varierar, då den största var M5 med 810 ungdomar och den minsta var A1 med 20 ungdomar. 

MI hade den klart kortaste behandlingstiden av de tre metoderna, där den längsta var 2 

timmar. ART och KBT hade däremot 13 veckor respektive 5-6 månader som den längsta 

behandlingstiden. Trots att både ART och KBT gavs under längre tid, så visade de inte 

överlägset bättre resultat än MI. Uppföljningstiderna varierade mellan de olika studierna och 

metoderna, där KBT var den enda metoden där studierna hade uppföljning efter lika lång tid. 

De om MI hade spridda uppföljningstider från 30 dagar till 12 månader, medan ART hade 

uppföljning efter 12 månader, 24 månader respektive ingen uppföljning alls. Trots att 

studierna ibland skiljer sig mycket åt, så visar inte resultaten av studierna att någon metod är 

överlägset bättre än någon annan. Alla studier visar positiva resultat i olika grad, men de är 

inte alltid bättre i interventionsgrupperna än i kontrollgrupperna.   

 

8. Diskussion 

Syftet med vår studie var att genom en kunskapssammanställning beskriva och analysera den 

forskning som finns om några av de metoder som används inom ungdomsvården på SiS 

ungdomshem. Våra frågeställningar handlade om att ta reda på vad internationellt publicerade 

studier visar för resultat av behandlingsmetoder som används inom ungdomsvården och hur 

dessa kan bedömas utifrån tillvägagångssätt, omfattning och resultat. Dessa frågor har 

besvarats i avsnittet resultat och analys då vi jämfört likheter och skillnader mellan artiklarna 
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och metoderna. Där har vi utgått från andra rubriker som vi skapat utifrån analysschemat men 

som ändå innefattar tillvägagångssätt, omfattning och resultat. Dessa tre begrepp är 

övergripande och i resultat och analys har vi skapat mer avgränsande rubriker. Trots att vi fått 

fram svar på frågorna, har det varit svårt att dra några slutsatser av detta då de olika studierna 

skiljt sig mycket från varandra. Andreassen (2003) förklarar att behandling av ungdomar på 

institution generellt sett inte visat några lyckade resultat. Genom att granska de elva artiklarna 

så har vi kommit fram till att ingen riktigt övertygar oss om att den granskade metoden 

verkligen är användbar. Vi ställer oss därför frågan om hur motiverat det faktiskt är att ändå 

använda dessa metoder inom ungdomsvården i Sverige? Vi vet inte hur forskningen och 

effekterna ser ut gällande alla de andra metoder som används och det skulle därför kunna vara 

ett intressant forskningsområde i framtiden att göra en kunskapssammanställning över ett 

större antal metoder. Då hade vi kunnat se MI, ART och KBT ur ett vidare perspektiv. Om de 

andra metoderna visar ännu mindre effekter, så kanske de metoder vi studerat visar sig vara 

mer användbara ändå – trots att vi ser effekterna som relativt små. Om studier kring de övriga 

metoderna istället skulle visa sig vara mycket mer effektiva, så är det kanske ett tecken på att 

man bör använda sig av andra metoder för ungdomarna. Hur pass stora ska effekterna vara för 

att socialarbetare ska kunna lita på den forskning som görs kring exempelvis MI, ART eller 

KBT på ungdomar och ta till sig den kunskapen som är nödvändig i det vardagliga arbetet? 

Det är svårt att definiera detta då alla resultat som visar positiva effekter är bra, men frågan är 

vad som är en tillräckligt stor effekt för att metoden ska anses vara användbar.  

 

Studierna vi granskat har skiljt sig från varandra exempelvis gällande hur de gått tillväga och 

hur omfattande studien varit. I vissa fall har vi kunnat se att det skulle kunna gjort skillnad för 

resultatet om studien genomförts annorlunda. Sessionerna av MI-behandlingen i de studier vi 

granskat har varit korta, där den kortaste var 15 minuter och den längsta var 2 timmar. Vi 

funderar kring hur mycket de här korta sessionerna faktiskt kan ge och hur pålitlig den effekt 

är som i vissa fall visades. Studierna har även omfattat varierande antal ungdomar och det kan 

vi se som både positivt och negativt. En studie på 810 ungdomar kan kanske inte göras lika 

djupgående som en studie på 20 ungdomar men det är däremot bra att ha med så många 

ungdomar som möjligt för att få en bredare bild. Även uppföljningstiderna har skiljt sig åt 

mellan studierna där den kortaste varit efter 30 dagar och den längsta efter 24 månader. En 

studie hade ingen uppföljning alls, vilket vi anser gör det svårt att avgöra effekterna av 

behandlingen då vi inte alls vet hur de höll i sig. Det är svårt att avgöra hur lång tid efter som 

är tillräckligt att följa upp, men ju längre tid som gått desto säkrare är resultaten. Angående 
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hur användbar forskningen som vi granskat inom MI, ART och KBT är, så kanske det inte 

alltid är så lätt för behandlingspersonalen att använda sig av dessa studier. Vi har fått tag i 

artiklarna via Universitetsbiblioteket, men vet inte hur lättillgängliga de är för socialarbetare 

då de kanske inte har tillgång till de databaser vi använt oss av. Om det inte går att få tag i 

studierna, så hjälper det inte personalen att det görs forskning inom området om de ändå inte 

kan ta del av och använda kunskapen i praktiken. Vi har själva märkt att det tar lång tid att 

sätta sig in i de olika studierna och kan därför förstå om socialarbetare kan se tidsbrist som en 

orsak till att inte använda forskning i praktiken. Artiklarna som är internationellt publicerade 

är även skrivna på ett sätt som kan göra det svårt att ta till sig resultatet då språk, siffror och 

tabeller kan vara svårt att förstå i en del studier. Det finns inte heller mycket forskning om 

svenska förhållanden, då vi endast hittat en vetenskaplig effektstudie inom området som 

gjorts i Sverige. Det som fungerar bra i exempelvis USA, kanske inte fungerar lika bra på 

svenska ungdomar inom samma målgrupp och det är därför viktigt att även göra studier i 

Sverige.  

 

Vi hittade metaanalyser om alla metoder utom ART trots noggranna sökningar, det kan dock 

vara så att det finns någon som missats. Vi har därför inte kunnat jämföra likheter och 

skillnader i förhållande till de studier som granskats. Om det inte finns någon 

kunskapsöversikt med studier om ART-behandling med ungdomar inom vår målgrupp, så har 

inte socialarbetare möjlighet att tillägna sig kunskap genom översikter där studier jämförs 

med varandra. Trots att det inte är lätt att hitta och tillgodogöra sig forskning kring MI, ART 

och KBT så är de tre av de vanligaste metoderna som används på SiS ungdomshem. Hydén 

(2008) beskriver vikten av systematiska kunskapsöversikter för det evidensbaserade sociala 

arbetet. Dessa ger kunskap om vilka metoder som fungerar och vilka som behöver forskas 

mer om och ska kunna ge stöd till socialarbetare då de ska besluta om insatser och metoder. 

Dock kan vi även se svårigheter med själva genomförandet av en kunskapsöversikt, då inga 

studier ser exakt likadana ut och utvärderas inte på samma sätt. Även Grenard m.fl. (2006) 

beskriver i sin metaanalys svårigheten med att jämföra de olika studiernas resultat då de inte 

är gjorda likadant. Vi har kommit fram till att det är svårt att avgöra vad som är en bra eller 

dålig metod i ungdomsvården. Det är inte lätt att vara behandlare då det är svårtolkat vad som 

är bra för vilken ungdom. Vi har i studierna som granskats sett att metoderna ger varierande 

resultat och detta kan vara förvirrande för socialarbetare som arbetar med ungdomar. 

Socialarbetarna måste själva kunna värdera de olika metoderna utifrån den kunskap som finns 

om dem och det kan vara svårt då studier visar olika resultat. Genom de artiklar som 
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granskats har vi inte kunnat få fram ett enhälligt resultat och det kan då vara svårt att ha det 

som underlag för arbete och beslutsfattande i praktiken. De tankar och slutsatser vi i analys 

och diskussion kommit fram till går inte att generalisera utifrån då studien endast bygger på 

elva artiklar om tre olika metoder. Förslag till vidare forskning är att göra fler effektstudier på 

metoderna MI, ART och KBT som riktar sig mot ungdomar med antisociala beteenden och 

missbruksproblematik, såväl i Sverige som i andra länder. Genom att fler effektstudier görs, 

ökar kunskapen om behandlingsmetoderna inom ungdomsvården.   
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Bilaga 1 - Frågor till artiklarna 

 

 I vilken tidsskrift finns artikeln? Tillförlitlig tidsskrift? 

 

 Är artikeln tillförlitlig/trovärdig?  

 

 Inom vilket område är artikeln skriven? (Pedagogik, psykologi etc.) 

 

 När och var gjordes studien? 

 

 Vilken målgrupp handlar studien om? 

 

 Hur många respondenter har deltagit? 

 

 Ålder/ kön på respondenterna? Gjorde det någon skillnad? 

 

 Hur har urvalet gjorts? 

 

 Jämförs metoden med någon annan metod och hur märks i så fall skillnad? 

 

 Vad visar resultatet? 

 

 Hur har uppföljningen sett ut? 

 

 Var personalen utbildad i metoden? 

 

 Författarnas tankar? 
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Bilaga 2 - Analysschema 

 

 

MI Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 

Tidsskrift Addiction. Journal of 

substance abuse 

treatment.  

Psychology of 

addictive 

behaviors.  

Journal of 

substance abuse 

treatment. 

Society for 

Academic 

Emergency 

Medicine. 

Trovärdig/till

förlitlig 

artikel? 

Peer reviewed. Peer reviewed. Peer reviewed. Peer reviewed. Peer reviewed. 

När och var 

gjordes 

studien? 

Rhode Island, 

USA, skrevs 

2007.  

USA, skrevs 

2008. 

Seattle, USA, 

skrevs 2006. 

Providence, USA, 

skrevs 2010. 

Boston, USA, 

skrevs 2010. 

Område? Beroende.  Behandling av 

drogmissbruk.  

Psykologi och 

beroende. 

Behandling av 

drogmissbruk. 

Sjukvård. 

Målgrupp 

ungdomar? 

Alkoholproblem. Alkohol- och 

drogmissbruk.  

Alkohol- och 

droganvändning. 

Marijuanaanvänd

ning.  

Alkoholkonsumtio

n.  

Hur många 

respondenter

? 

198 124 284 332 810 

Ålder på 

respondenter

na? 

18-24 18-24 13-19 18-24 14-21 

Urval? Kriterier: (a) att 

de hade en 

alkoholkoncentrat

ion i blodet som 

var större än 

0.01%, (b) att de 

hade druckit 

alkohol inom de 

senaste 6 

timmarna före 

händelsen som 

förde dem till 

sjukhuset, eller 

(c) fick en 8 eller 

högre som 

resultat på 

Alcohol Use 

Disorders 

Identification Test 

(AUDIT). De 

delades 

slumpmässigt in i 

de två olika 

behandlingsgrupp

erna. 

Alla i 

åldersgruppen 18-

24 år blev på sin 

arbetsplats 

tillfrågade att vara 

med i studien. 

196 ungdomar 

valde att vara med 

i studien men bara 

de 124 som 

återvände till 

uppföljningssessi

onen räknades 

med.  

Kriterierna för att 

ungdomarna 

skulle vara 

lämpliga att delta 

i studien var att 

de skulle (a) vara 

mellan 13 och 19 

år, (b) ha en 

instabil 

boendesituation, 

(c) ha minst fyra 

perioder av 

”binge drinking” 

(då kvinnor 

dricker fyra eller 

mer 

standarddrinkar 

och män dricker 

fem eller mer 

standarddrinkar) 

eller brukat 

olagliga droger 

minst fyra gånger 

under de senaste 

30 dagarna samt 

Information gavs 

genom tidningar 

och radioreklam. 

För att vara med i 

studien skulle de 

ha rökt marijuana 

minst tre gånger 

de senaste tre 

månaderna, vara 

mellan 18 och 24 

år, bo högst 20 

miles från 

Providence, vara 

engelskspråkiga, 

inte vara gravida 

och inte ingå i 

missbrukskriterier 

för något annat än 

marijuana, 

alkohol eller 

nikotin. 

Kvinnorna 

delades 

slumpmässigt in i 

grupper, antingen 

Ungdomar som 

kom till sjukhuset 

fick erbjudande om 

att vara med i 

studien om de 

uppgav ett ”binge 

drinking” (4-5 

drinkar under två 

timmar), visat ett 

högriskbeteende i 

samband med 

alkohol och/eller 

om deras poäng på 

AUDIT-test visat 

tillräckligt högt. De 

som uteslöts var de 

som inte kunde 

intervjuas utan en 

familjemedlem 

närvarande, om de 

planerade att lämna 

området de närmsta 

3 månaderna, om 

de inte kunde 

lämna tillräckliga 
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(d) inte ha fått 

någon alkohol- 

eller 

drogbehandling 

de senaste 30 

dagarna. 284 

ungdomar valdes 

ut att delta i 

studien. 

fick de två MI-

sessioner eller så 

blev de bara 

utvärderade.   

kontaktuppgifter, 

om de för 

närvarande 

behandlades på 

institution för 

missbruk, om de 

var häktade eller på 

låst institution, om 

de undersöktes på 

sjukhuset pga. 

våldtäkt eller 

psykologisk 

utredning för 

förebyggande av 

självmord, eller om 

de var under 18 år 

och inte fick 

tillåtelse av 

föräldrarna att 

delta.  

Jämförelse 

med annan 

metod? 

Med personlig 

feedback. 

Web-baserad 

personlig 

feedback 

jämfördes med 

web-baserad 

personlig 

feedback 

kombinerat med 

en session av MI. 

Nej. Endast 

utvärdering.  

Endast utvärdering.  

Resultat? Båda grupperna 

hade minskat sin 

alkoholkonsumtio

n vid båda 

uppföljningarna. 

MI-gruppen 

visade dock en 

mer signifikant 

minskning än 

gruppen med 

personlig 

feedback. Vid 12 

månader hade MI 

minskat med 45-

53 % och 

personlig 

feedback 11-18 

%. Vid specifik 

mätning hade 

38.5 % av MI 

minskat 

Båda 

interventionsgrup

perna visade en 

mer signifikant 

minskning av sin 

alkoholkonsumtio

n än 

kontrollgruppen. 

Detta gällde 

speciellt de som 

klassades som 

högriskungdomar. 

Resultaten var 

dock lika för 

lågriskungdomarn

a. Resultaten 

visade att det inte 

funnits någon 

signifikant 

skillnad mellan de 

båda 

Ca 80 % av 

deltagarna 

genomförde 

uppföljningen 

både efter en 

månad och efter 

tre månader. Vid 

tremånadersuppfö

ljningen lämnade 

162 av 

ungdomarna 

urinprov för test 

av drogerna 

marijuana, 

kokain, 

amfetamin och 

opiater. 

Resultaten visade 

ingen signifikant 

minskning av 

varken alkohol 

Skillnaden i 

minskningen av 

marijuana mellan 

grupperna var inte 

signifikant vid 1 

månad eller vid 6 

månader. 

Däremot var 

interventionens 

effekt signifikant 

vid 3 månader. 

För de i MI-

gruppen som från 

början inte kände 

motivation att 

sluta med 

marijuana, ledde 

interventionen 

inte till någon 

signifikant 

minskning någon 

Resultaten visar att 

mer än hälften av 

alla ungdomar i de 

tre grupperna 

försökte minska sin 

alkoholkonsumtion 

och en tredjedel 

försökte sluta helt. 

De i MI-gruppen 

var de som i störst 

omfattning försökte 

sluta med 

alkoholen och att 

vara försiktiga efter 

intag av alkohol. 

De mellan 18 och 

21 i MI-gruppen 

var de som försökte 

mest med att 

minska ned, sluta 

och vara försiktiga, 
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antaldrinkar per 

vecka och 

personlig 

feedback med 

19.3 %. Dock 

fanns även en 

ökning med 

drinkar/vecka, 

med 5.1 % 

respektive 8.4 %. 

Man såg en 

minskning av 

brott och andra 

incidenter i 

samband med 

alkohol, men 

ingen skillnad 

mellan grupperna. 

Skador pga 

alkohol visade 

också signifikant 

minskning, men 

ingen skillnad 

mellan grupperna. 

Resultaten höll i 

sig till 12-

månadersuppföljn

ingen. 

interventionsgrup

perna. Tillägg av 

15 minuters MI 

gjorde alltså 

ingen skillnad.  

eller marijuana 

bland 

ungdomarna som 

gavs den 

motiverande 

interventionen. 

Tester visade 

dock att 

ungdomarna som 

fått interventionen 

visade sig ha en 

större minskning 

av andra droger 

än marijuana vid 

1-

månadsuppföljnin

gen, än 

kontrollgruppen 

som fick 

utvärdering vid 

start. Detta höll 

dock inte i sig till 

uppföljningen vid 

tre månader. Vid 

en annan mätning 

mellan alla tre 

grupperna visade 

testerna inga 

signifikanta 

skillnader i 

minskning av 

droger mellan de 

olika grupperna 

vid någon av 

uppföljningarna. 

Ännu en annan 

mätning gjordes 

och det fanns inga 

bevis som visade 

att interventionen 

gav någon 

minskning av 

droganvändning 

under 

uppföljningarna. 

Det visade sig 

inte finnas några 

bevis för att 

interventionsgrup

pen skulle ha en 

gång. De i MI-

gruppen som hade 

en önskan från 

start att minska 

sin 

marijuanaanvänd

ning, visade en 

tydlig minskning 

vid uppföljning 

efter 1 månad och 

den höll i sig 

stabilt även till 6 

månader. De i 

kontrollgruppen 

visade ingen 

direkt minskning 

av marijuana 

mellan start och 

uppföljningarna.  

jämfört med AC-

gruppen. I de yngre 

åldrarna syntes 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. De 

ungdomarna med 

höga AUDIT-

poäng visade ingen 

skillnad mellan MI-

gruppen och AC-

gruppen angående 

att vilja sluta eller 

minska ner på 

alkoholen. Däremot 

var de med låga 

poäng i MI-

gruppen mer 

benägna att minska 

eller sluta än de 

med låga poäng i 

AC-gruppen.  
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kraftigare 

minskning av 

alkohol än 

kontrollgrupperna

.  

 

Uppföljning? 6 och 12 månader 

efter uppstart. Vid 

6 månader deltog 

83,3 % och vid 12 

månader deltog 

81,3 %. 

30 dagar efter 

start, endast 63 % 

genomförde 

uppföljningen. 

Uppföljningsinter

vjuer gjordes 1 

och 3 månader 

efter start där ca 

80 % deltog. 

1, 3 och 6 

månader. Vid 

sista 

uppföljningen var 

det 37 i MI-

gruppen och 33 i 

kontrollgruppen 

som inte deltog. 

Vid 3 och 12 

månader, ca 70 %  

som genomförde. 

Utbildad 

personal? 

Personalen fick 

30 timmars 

träning i MI. 

Masterutbildade 

behandlare 

utbildade i MI 

utförde 

behandlingen.  

Terapeuterna var 

masterutbildade.  

Psykologer 

personer med 

masterexamen 

samt andra 

utbildade i MI.  

Alla utom en hade 

kandidatexamen. 

De fick en månads 

utbildning.  

Författarnas 

kommentarer

? 

Författarna menar 

att de inte vet hur 

mycket av 

resultatet som 

faktiskt berodde 

på MI-

interventionen. 

De hade ingen 

kontrollgrupp 

som var helt utan 

insatser och de 

kan inte veta hur 

mycket själva 

behandlingen på 

akutmottagningen 

betydde för 

resultatet. De 

beskriver också 

att det inte är 

möjligt att 

generalisera till 

andra 

åldersgrupper 

med hjälp av 

studiens resultat, 

då det var en 

specifik 

åldersgrupp som 

ingick och det går 

inte att veta hur 

resultat för 

Författarna 

konstaterar att 

den web-baserade 

personliga 

feedbacken var 

mest effektiv för 

högriskungdomar

na samt att ett 

tillägg av en 15 

minuters session 

med MI inte 

visade sig göra 

någon skillnad i 

effekten av den 

web-baserade 

personliga 

feedbacken. De 

menar också att 

uppföljning efter 

endast 30 dagar är 

en kort tid och att 

studier bör göras 

med längre 

uppföljningar. 

Författarna 

konstaterar att 

den motiverande 

interventionen 

inte visat några 

signifikanta 

effekter jämfört 

med 

kontrollgrupperna

, men 

ungdomarna som 

fått MI 

rapporterades ha 

minskat 

användningen av 

andra droger mer 

än 

kontrollgrupperna

. 

Författarna 

förklarar att det 

funnits andra 

rapporter kring 

minskning av 

marijuanaanvänd

ning för personer 

som inte riktigt 

varit redo för att 

söka en 

fullständig 

behandling. 

Denna studie är 

dock annorlunda 

då kvinnorna som 

ingick använt 

marijuana olika 

ofta. Författarna 

menar också att 

andra studier får 

visa hur 

effekterna ska 

upprätthållas 

längre än 

uppföljningarna i 

denna studie.  

Författarna menar 

att ett större urval 

ungdomar 

möjligtvis hade 

bidragit till en 

djupare analys.  
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interventionen 

skulle sett ut för 

en annan. 

Behandlingsti

d? 

30-45 min MI. 15 min MI. 2 timmar.  Runt 45 min MI.  20-30 min MI. 

Kombineras 

med annan 

metod? 

Nej. Med web-baserad 

personlig 

feedback 

Nej. Nej. Nej. 

Kontrollgrup

p? 

Ja.  Ja. Ja. Ja. Ja.  

 

 

 

ART Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 

Tidsskrift Psychiatry, Psychology & 

Law  

 

International Journal of 

offender therapy and 

comparative criminology. 

Scandinavian Journal of 

Educational Research 

Trovärdig/tillförlitlig 

arikel? 

Peer reviewed. Peer reviewed. Peer reviewed. 

När och var gjordes 

studien? 

Australien, skrevs 2012.  Sverige, skrevs 2007. Norge, skrevs 2006. 

Område? Psykologi.  Kriminologi. Utbildning. 

Målgrupp ungdomar? Pojkar som begått brott, 

med aggressivt beteende.  

Kriminella ungdomar på 

institution.  

Ungdomar med 

beteendeproblem.  

Hur många 

respondenter? 

20 56 65 

Ålder på 

respondenterna? 

17-20 16-19 11-17 

Urval? Avtjänade ett minst 3 

månader långt fängelsestraff 

för våldsrelaterade 

lagöverträdelser. De som 

haft psykotiska symptom 

under de senaste 6 

månaderna.  

Alla ungdomar som 

placerades under två års tid 

blev tillfrågade att delta. De 

som varit på institutionen 

mindre än 6 månader valdes 

bort.  

 

 

 

 

De flesta rekryterades från 

studenternas arbetsplatser, 

som skolor och institutioner. 

Ungdomarna placerades i tre 

olika kategorier; de som inte 

hade några direkta 

beteendeproblem men ändå 

behövde träning i sociala 

färdigheter, de som hade en 

liten grad av 

beteendeproblem, samt de 

som hade allvarliga 

beteendeproblem. 

Jämförelse med annan 

metod? 

Nej. ART kombineras med 

teckenekonomi och jämförs 

med olika former av 

relationell behandling.  

Nej. 

Resultat? Minskning i självupplevd 

aggression vid 

behandlingens avslutning, 

men det höll inte i sig till 

uppföljningen. Även klar 

17 av 56 hade vid 

uppföljningen inte dömts 

för något brott. 6 av 

resterande dömdes för 

mindre brott. Resultatet 

Resultaten visar att genom 

utvärderingen både hos 

föräldrarna, lärarna och hos 

ungdomarna själva framgår 

att ungdomarna i ART-
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reducering av självupplevd 

fysisk aggression och 

fientlighet, men inte heller 

det varade till 

uppföljningen. Upplevde 

minskning av aggressivt 

beteende, kognitiva 

avvikelser och impulsivitet. 

Upplevde bättre social 

problemlösning och detta 

höll i sig vid uppföljning. 

Behandlarna såg dock ingen 

markant skillnad i 

ungdomarnas aggressiva 

och antisociala beteende.  

visade ingen skillnad mellan 

ART och relationell 

behandling. Majoriteten av 

alla ungdomar upprätthöll 

sin kriminella livsstil. 

Endast 20 % hade efter två 

år inte ännu blivit dömda 

för grovt brott.  

gruppen ökade sina sociala 

färdigheter, men det gjorde 

inte ungdomarna i 

standardgruppen. De 

moraliska förmågorna visade 

vid testen ha förbättrats 

signifikant i båda grupperna. 

När det gäller 

problembeteende hos 

ungdomarna visade resultaten 

från två tester att föräldrarna 

och lärarna upplevde att detta 

hade minskat för dem som 

fick ART, men inte för de i 

kontrollgruppen. Mätningar 

visade att ungdomarna själva 

också upplevde att 

problembeteenden hade 

minskat för ART-gruppen 

men inte kontrollgruppen på 

det ena testet, medan det 

andra testet visade att det 

hade minskat för båda 

grupperna 

Uppföljning? 6 och 24 månader efter 

avslutad behandling. 3 

genomförde inte 6-

månadersuppföljningen och 

6 genomförde inte 24-

månadersuppföljningen. 

Ett år efter avslutad 

behandling.  

Tester gjordes före och efter 

behandlingen. Ingen 

uppföljning. 

Utbildad personal? Psykolog med ART-

utbildning och en person 

med masterexamen i socialt 

arbete. 

Lärare utbildade i ART och 

teckenekonomi.  

Studenter med 

högskoleutbildning och arbete 

på skola eller institution och 

som läste en kurs inom 

träning i social kompetens, 

var de som höll i ART-

behandlingen. De hade även 

fått utbildning i ART innan 

studien genomfördes. 

Författarnas 

kommentarer? 

 Viktigt att tänka på att den 

här studien som gjorts inte 

var så stor. Det viktigaste 

resultatet som kom fram var 

att trots att majoriteten av 

ungdomarna fortsatte med 

sin kriminella livsstil, så var 

det ändå några som började 

leva annorlunda. En fråga 

som författarna ställde var 

dock till vilken omfattning 

Författarna sammanfattar med 

att studien visar en 24-

timmars ART-intervention har 

visat positiva utgångar på 

ungdomarna som deltagit i 

studien. Metoden visade 

framgång i 9 av 10 tester, 

medan kontrollgruppen visade 

det i 2 av 10 tester. De menar 

också att trots att 

interventionen getts i skolan 
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som ART spelade in i 

relation till den andra 

behandlingen som 

ungdomarna fick på 

institutionen. De frågar sig 

också om två timmars ART 

i veckan verkligen var 

tillräckligt och om 

grupptrycket och klimatet 

runt omkring kanske haft 

större inflytande än ART-

lektionerna. 

eller på institution så har 

förbättringar skett även i 

hemmiljön, vilket tester med 

föräldrar visar.  

 

Behandlingstid? 10 veckor. 3 

sessioner/vecka.  

10 veckor. 2 

sessioner/vecka. 

Interventionen varade i 13 

veckor och de i ART-gruppen 

fick 24 sessioners behandling 

och kontrollgruppen fick den 

standardbehandling/utbildning 

som fanns på skolan eller 

institutionen de befann sig på. 

Kombination med 

annan metod? 

Nej. Kombineras med 

teckenekonomi. 

Nej. 

Kontrollgrupp? Nej. Ja. Ja. 

 

 

 

KBT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 

Tidsskrift Drug & Alcohol 

Dependence. 

Journal of Adolescents. Addiction. 

Trovärdig/tillförlitlig 

artikel? 

Peer reviewed. Peer reviewed. Peer reviewed. 

När och var gjordes 

studien? 

Nederländerna, skrevs 2011. Storbritannien,  skrevs 

2011. 

Nordöstra USA, skrevs 2008. 

Område? Alkohol- och drogberoende. Ungdomar. Beroende. 

Målgrupp ungdomar? Cannabismissbruk. Kriminalitet och mentala 

svårigheter 

(inlärningssvårigheter, 

depression, ångest samt 

missbruksproblem). 

Drogmissbruk. 

Hur många 

respondenter? 

109 40 224 

Ålder på 

respondenterna? 

13-18 13-18 12-17,5 år. 

Urval? Ungdomarna rekryterades 

vid en missbruksenhet för 

ungdomar eller på ett 

behandlingsprogram för 

ungdomar med 

beteendeproblem. De som 

undantogs var psykotiska, 

själmordbenägna eller hade 

Krav för att vara med var att 

de nyligen skulle insett att 

de hade problem och ville 

ha hjälp.  

Ungdomarna skulle vara 

mellan 12-17,5 år, bo med 

minst en förälder eller annan 

vårdnadshavare som kunde 

delta, ingen bakgrund av 

problem med kroppens organ, 

att de inte för tillfället 

behövde någon 
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någon mental 

funktionsnedsättning. 

avgiftningsvård och inte vara 

aktivt självmordsbenägna.  

Jämförelse med annan 

metod? 

Ja, med MDFT 

(Multidimensionell 

familjeterapi). 

Med den standardmetod 

som varje hem hade.  

Ja, med MDFT 

(Multidimensionell 

familjeterapi). 

Resultat? Båda metoderna visade 

vissa positiva effekter. 26 % 

negativa urinprov. Ingen 

markant skillnad mellan 

metoderna, men resultatens 

varaktighet var större för 

MDFT och fler avslutade 

sin behandling än i KBT-

gruppen.  

Ingen av metoderna visade 

signifikant effekt gällande 

mental hälsa, våldsamt 

beteende, riskbeteenden, 

utbildning eller relationer. 

Båda grupperna visade en 

minskning av drog- och 

alkoholproblem, depressiva 

symptom, ångestsymptom 

samt självskadebeteenden. 

Det upptäcktes inga 

förändringar i aggressivt 

beteende.   

Resultatet visade att 

ungdomarna i MDFT-

gruppen visade en större 

minskning av 

drogkonsumtion än i KBT-

gruppen vid uppföljning både 

vid 6 och 12 månader. 

MDFT-ungdomarna kvarhöll 

alltså effekten av 

behandlingen bättre än de 

som fick KBT. 64 % av 

ungdomarna i MDFT 

respektive 44 % i KBT 

rapporterade själva en 

minimal konsumtion av 

droger vid uppföljningen efter 

12 månader.  

Uppföljning? 3, 6, 9 och 12 månader efter 

avslutad behandling. Antalet 

som inte gjorde 

uppföljningen var vid 3 

månader 46,8 %, vid 6 och 9 

månader 50,5 % och vid 12 

månader 5,5 %. 

24 (64 %) fick uppföljning 

inom 12 månader efter 

avslutad behandling.  

Efter att behandlingen 

avslutats samt efter 6 och 12 

månader. Mellan 39 och 59 

ungdomar genomförde inte de 

olika uppföljningarna.  

Utbildad personal? Terapeuter inriktade på 

KBT.  

En terapeut och en person 

med erfarenhet av arbete 

med unga lagöverträdare.  

Behandlingspersonalen var 

utbildad i metoden under runt 

30 timmar.  

Författarnas 

kommentarer? 

Både MDFT och KBT kan 

vara effektiva metoder till 

att minska användandet av 

cannabis hos ungdomar. 

MDFT visade sig inte vara 

överlägset bättre än KBT på 

någon punkt i resultatet. Det 

är ovisst om ungdomarna 

skulle ha kunnat minska sitt 

missbruk utan någon 

behandling, eftersom 

studien inte innefattade 

någon kontrollgrupp som 

inte fick behandling. 

 

Författarna förklarar att det 

vid uppföljningen framkom 

att det inte fanns några 

signifikanta skillnader 

mellan de två grupperna. 

Ungdomarna i KBT-

gruppen rapporterade själva 

större förändringar än vad 

de i den andra gruppen 

gjorde, dock är det osäkert 

med vilken marginal det går 

att lita på att ungdomarna 

rapporterar det korrekta och 

därför kan resultatet 

ifrågasättas. 

Författarna menar att båda 

behandlingsmetoderna kan 

vara lovande, men i de 

resultat som kommit fram har 

MDFT visat sig vara bättre. 

De nämner också att det inte 

är många ungdomar som 

söker hjälp för 

droganvändning och att 

kvaliteten på behandlingen 

inte alltid är så bra. De 

menade att en svaghet med 

studien kunde vara att de 

endast hade rapporter från 

ungdomarna själva och inte 

exempelvis urinprov. 

Behandlingstid? 5-6 månader, 1 timme i 

veckan för KBT och 2 

Mellan 2 och 28 sessioner. Medianvärdet för hur många 

sessioner ungdomarna fick 
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timmar i veckan för MDFT. var 8. Behandlingen gavs 

under 60-90 minuter i veckan. 

Kombineras med annan 

metod? 

Nej. Inslag av MI. Nej. 

Kontrollgrupp? Ja. Ja. Ja. 
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