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Förord 

 

Jag vill börja med att tacka de människor som har stöttat mig i arbetet med denna uppsats. 

 

Först och främst vill jag tacka min handledare, Arne Gerdner, för all tid du lagt ner och för 

alla dina värdefulla synpunkter. Din hjälp har varit avgörande för att lyfta mitt arbete flera 

nivåer.  

 

Jag vill tacka Ulf Stenström för ditt stora engagemang i projektet och att du alltid tar dig tid 

när det behövs. Tack till EvaLotta Nyander och Bo Fransson för alla råd, reflektioner och stöd 

under arbetets gång. Ett särskilt tack till Ing-Britt Krantz, din hjälp med att mata in material i 

databasen har varit ovärderlig. Jag vill även tacka Stefan Nordkvist och Caroline Björk på SiS 

huvudkontor för ert intresse för projektet. Tack också till avdelningsföreståndarna för allt 

arbete ni lägger ner och att ni är nyckelpersoner i att omsätta BRU från teori till praktik. 

 

Jag vill tacka hela Stigbys personalgrupp för allt arbete som ligger bakom de formulär som 

denna uppsats bygger på och för att ni kämpat på även i de perioder då det varit svårt att se 

slutmålet. Tack också till ungdomarna på Stigby för att ni ytterst är dem som fyller vårt arbete 

med innehåll och mening! 

 

Slutligen vill jag med hjälp av ett avslutande citat, uppmärksamma BRU-projektets 

ursprungliga arkitekt, min chef Bo Norgren. Det är ditt engagemang och din uthållighet som 

har tagit oss dit vi är idag.  

 

”Den uppenbara frågan är hur man bevarar kärnan och ändå anpassar sig till 

en föränderlig omvärld. Svaret är att ta till sig den viktiga tanken att bevara 

kärnan och samtidigt stimulera utveckling.”  

                                                                Collins, 2006, sid.224. 
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Sammanfattning 

 

Att identifiera problemet är avgörande i behandlingen av ungdomar med normbrytande 

beteende, men för många av de bedömningsinstrument som används saknas utvärdering. När 

det gäller beteendeobservationer under en längre behandlingsperiod, tycks det vara särskilt 

ont om kvalitetssäkrade instrument. Det övergripande syftet för denna uppsats är att 

undersöka beteendeobservationer som utvecklats inom en longitudinell studie (Behandlings- 

och resultatuppföljning, BRU) vid SiS’ ungdomshem Stigby, och om dessa lämpar sig för att 

bedöma de inskrivna elevernas relevanta risk- och skyddsfaktorer och hur dessa förändras 

under vårdtiden.  Undersökningen inkluderar 40 pojkar på Stigby i åldrarna 16-20 år. 

Resultatet består av två delstudier, där del ett undersöker instrumentets psykometriska 

egenskaper. De första analyserna av beteendeobservationerna visar att 21 av de 24 områdena 

är lämpliga för att mäta förändring över tid. Del två i resultatet undersöker förändring över tid 

under behandlingen på Stigby. På samtliga områden noteras att bedömningarna av problemets 

allvarlighetsgrad har minskat. Den föreliggande studien visar att beteendeobservationerna bör 

kunna ligga till grund för de utfallsmätningar som planeras i den longitudinella studien två 

och fem år efter avslutad behandling. 

 

Nyckelord: Normbrytande beteende, risk- och skyddsfaktorer, bedömningsinstrument, 

beteendeobservationer, longitudinell studie 

 

Examinator: Mats Granlund 

 

Handledare: Arne Gerdner 
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Abstract 

Titel: Treatment and monitoring performance, BRU – using behavioral observations for 

measuring the clients relevant risk and protective factors and how they change during the 

treatmentperiod at SiS institution Stigby. 

 

Identifying the problem is crucial in the treatment of adolescents with rule-breaking behavior, 

but many of the instruments used has not been evaluated. In the case of behavioral 

observations over an extended treatmentperiod, there seem to be especially short on quality 

assured instruments. The overall aim of this paper is to investigate the behavioral observations 

that have been developed in a longitudinal study (Treatment and monitoring performance, 

BRU) at SiS’ institution Stigby, and if these are suitable for measuring the clients relevant 

risk and protective factors and how they change during the treatmentperiod. The survey 

includes 40 boys in Stigby aged 16-20 years. The result consists of two sub-studies, where 

part one examines the instrument's psychometric properties. The first analysis of behavioral 

observations show that 21 of 24 areas are suitable for measuring change over time. Part two of 

the results examines changes over time during treatment at Stigby. In all these areas it is noted 

that the assessments of problem severity has decreased. This study shows that behavioral 

observations should form the basis of the outcome measures that is a part of the longitudinal 

study two and five years after treatment. 

 

Keywords: Rulebreaking behavior, risk and protective factors, assessment instruments, 

behavioral observations, longitudinal study. 

 

Examinor: Mats Granlund 
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1. Introduktion 

 

Inledning 

 

Allvarliga beteendestörningar och kriminella beteenden hos ungdomar är kända för att vara 

svåra att förändra, och trots omfattande institutionsplacering av dessa ungdomar så saknas det 

systematiserad kunskap om resultaten av institutionsbehandling (Andreassen, 2003). 

Andreassen skriver vidare att i de nordiska länderna är forskningen kring hur 

institutionsbehandling fungerar i praktiken inte lika omfattande som internationellt. Andrews 

m.fl. (1990) visar i sin metaanalys att behandling även kan vara effektiv i institutionsmiljö. 

Det viktigaste är enligt författarna att behandlingen uppfyller de principer som funnits ha 

störst betydelse i behandlingen, nämligen att behandlingen riktas mot högriskungdomar, 

fokuserar på kriminogena behov samt att behandlingen matchas mot elevens behov och 

inlärningsstil (Andrews m.fl., 1990). Andreassen (2003) skriver att i Sverige har en stor del av 

forskningen utförts med finansiering av Statens institutionsstyrelse, SiS. Ungdomar med 

allvarliga beteendeproblem på de särskilda ungdomshemmen har undersökts. Studierna har 

genomförts som kvantitativa profilinventeringar och uppföljningsstudier eller för att studera 

olika teman där kvalitativ metod har använts. Andreassen drar slutsatsen att det finns stora 

variationer i effekter, både mellan institutioner och mellan ungdomar. Detta visar enligt 

författaren bland annat vikten av att undersöka specifika institutioner, och ta reda på vad som 

skiljer på institutioner med goda resultat respektive mindre goda resultat och för vilka 

ungdomar effekterna finns respektive saknas. Om behandlingen inte tar hänsyn till vad som 

har betydelse för att upprätthålla positiva förändringar, så har den inget syfte. Vidare 

beskriver Andreasen ett longitudinellt perspektiv där man fångar behandlingsprocessen och 

hur ungdomarna fungerar under behandlingstiden, och hur detta på sikt kan relateras till 

uppföljning av resultat efter avslutad behandling. Detta kan ge viktig information om vad som 

har effekt i behandlingen (Andreassen, 2003). Andershed, Andershed och Söderholm-

Carpelan (2010) skriver att innehållet i behandlingsprogrammen från internationell forskning 

kan vara relevant i Sverige, men det kan vara komplicerat att överföra ex. resultat från USA 

till svenska förhållanden rakt av då bl.a. rättssystem och arbete med jämförelsegrupper ser 

olika ut. De skriver att det endast finns ett fåtal svenska utvärderingar som utförts på ett 

trovärdigt sätt, där man kan säga att förändringen beror på insatsen och inget annat. Det 

behövs fler svenska utvärderingar av de metoder som används i behandlingen (Andershed, 

Andershed & Söderholm-Carpelan, 2010).   

 

Individuella faktorers betydelse i bedömningen 

 

En meta-analys med fokus på vilka interventioner som har bäst effekt för unga brottslingar för 

att förebygga återfall, visar att det finns tre faktorer som har central betydelse. Den första är 

att interventionen skall ha en sk ”terapeutisk grundidé” som fokuserar på att förändra 

beteenden och tankesätt. Den andra faktorn är att behandling skall ges till högriskungdomar 
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och fokusera på kriminogena behov. Den tredje faktorn är att implementeringen är av hög 

kvalité (Lipsey, 2009). Flera undersökningar har visat att behandling som inriktas mot vad 

som benämns RNR-principen (risk, behov och responsivitet) visar högre effekt för att 

förebygga återfall, än metoder som inte riktas mot dessa områden (Andrews & Bonta, 2006; 

Andrews m.fl., 1990; Dowden & Andrews, 1999). Riskprincipen avser att behandlingen 

måste anpassas till den unges individuella risknivå. Behandling har visat sig ha högre relativ 

effekt för dem som har allvarliga beteendeproblem och hög risknivå. Behovsprincipen innebär 

att åtgärder bör riktas mot kriminogena behov (såsom ex. kriminella attityder, drogberoende, 

negativa kamrater m.m.) för att vara effektiva. Responsivitetsprincipen innebär att åtgärderna 

måste anpassas till ungdomens personliga egenskaper ex. inlärningsförmåga, motivation etc. 

för att ha någon effekt (Andrews & Bonta, 2006; Andrews m.fl., 1990). Andreassen skriver att 

inom institutionsbehandling har frågan om differentiering varit aktuell länge, och att leta efter 

olika modeller som kan skilja ut problemprofiler hos kriminella ungdomar har pågått i 40-50 

år. På senare år har forskningen visat att de tre principerna i RNR-principen tillsammans 

svarar på frågan om vilken behandling som får positivt resultat för vem (Andreasen, 2003). 

När det gäller ungdomar som använder narkotika har man funnit att den normala 

mognadsprocessen försenas alternativt stannas upp av missbruket (Margolis, 1995; 

Toumbouro m.fl., 2007). Margolis (1995) har funnit att de ungdomar som missbrukar hamnar 

efter sin åldersgrupp och upplever utvecklingsförseningar inom alla områden, t.ex. avseende 

kunskaper, sociala färdigheter, impulskontroll, vilket medför att de får svårare att hantera 

situationen när de inte får omedelbar behovstillfredsställelse. Många ungdomar har p.g.a. 

dessa brister ett sämre självförtroende, och är ovana att samspela med andra utan droger i 

kroppen. Diagnostik och behandling för ungdomar med missbruksproblem måste ta med 

förekomst av försenad mognadsprocess i bedömningen av vad som är en lämplig insats. Att ta 

itu med de utvecklingsförseningar som är aktuella i det individuella fallet har visat sig vara 

den mest effektiva faktorn för att lyckas med behandlingen. Man måste av denna anledning 

också räkna med längre behandlingstider än för vuxna (Margolis, 1995). 

Flores m.fl (2005) har funnit att de som praktiskt arbetar med klienterna, t.ex. personal på 

institutioner, ofta är omedvetna om RNR-principen och vilka faktorer som är viktiga att 

fokusera arbetet på. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att det inte borde komma som en 

överraskning att en insats inte fungerar, när de som ska utföra insatsen inte har rätt kunskap 

(Flores, Russel, Latessa & Travis 2005).  

 

Risk och skyddsfaktorer 

 

Normbrytande beteende är en samlad benämning på beteenden som på olika sätt innebär 

överträdelser mot regler eller normer. Detta kan vara sk ickeaggressivt normbrytande 

beteende (t.ex. bryta mot föräldrars regler, snatta, klottra) men även aggressivt normbrytande 

beteende (t.ex. slåss, hota, sexuellt ofredande, djurplågeri). Definitionen omfattar således 

kriminella beteenden, men även beteenden som inte formellt betyder att man bryter mot lagen 

(Andershed & Andershed, 2005). En riskfaktor är något som ökar risken för normbrytande 

beteende och en skyddsfaktor något som minskar sannolikheten för detsamma (Andershed, 

Andershed & Söderholm-Carpelan, 2010). När man i forskning talar om riskfaktorer, avser 
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man oftast sambandet mellan den faktor som studeras, och hur det sammanfaller med ett 

normbrytande beteende. Utifrån detta kan man inte dra slutsatser kring faktiska orsaker till 

beteendet, men man kan undersöka om det finns ett samband mellan en specifik faktor och 

normbrytande beteende (Andershed m.fl. 2005). Loeber (1990) har visat att ju fler riskfaktorer 

som finns hos den unge, desto större risk är det att normbrytande beteende utvecklas eller 

vidmakthålls. Carr och Vandiver (2001) har även visat på skyddsfaktorernas betydelse för att 

skydda ungdomar från återfall i normbrytande beteende. Andrews m.fl. (2006) skriver att 

riskfaktorer för att hamna i normbrytande beteende även har befunnits vara riskfaktorer för 

återfall i normbrytande beteende. Den starkaste riskfaktorn för återfall är, menar de, graden av 

personens egna tidigare normbrytande beteende och utöver det, faktorer som hör samman med 

familj och kamrater. Författarna poängterar att de mest betydelsefulla riskfaktorerna är sådana 

som går att påverka och förändra. Andershed och Andershed (2005) delar in risk- och 

skyddsfaktorer i direkta och indirekta faktorer. Direkta faktorer beskrivs vara direkt relaterade 

till det normbrytande beteendet, t.ex. den unges impulsivitet. Det finns även faktorer som har 

en indirekt påverkan. Exempel på detta är föräldrarnas påverkan som påverkar ungdomens 

beteendeutveckling och därav har en koppling till direkta faktorer. Vidare skriver författarna 

att faktorer kan bedömas som möjliga att förändra eller omöjliga att förändra. De föränderliga 

faktorerna dvs de som är möjliga att påverka, är t.ex. den unges grad av impulsivitet. 

Oföränderliga faktorer är sådana som inte går att förändra (t.ex. debutålder i tidigare 

normbrytande beteende), som normalt inte förändras (t.ex. kön), samt faktorer som visserligen 

förändras, men som är opåverkbara (såsom ålder). Andershed och Andershed skriver att dessa 

indelningar är intressanta vid bedömning, utredning och insatser eftersom behandlingen bör 

fokusera på faktorer som kan åstadkomma en förändring i den unges beteende (Andershed  & 

Andershed, 2005). De direkta, föränderliga och upprätthållande faktorerna har visat sig både 

ha den tydligaste kopplingen till normbrytande beteende, samt dessutom vara viktigast att 

arbeta med för att undvika återfall (Gendreau & Andrews, 1990). 

 

Bedömningens betydelse i behandlingen 

 

En förutsättning för att behandla, hjälpa eller påverka människor är att man identifierar 

problemet (Bergström, 2009). Farrington och Welsh (2007) har visat att en bedömning bör 

identifiera de viktigaste riskfaktorerna och skyddsfaktorerna, som sedan kan ligga till grund 

för åtgärder vilka kan motverka respektive stärka dessa faktorer. Andershed och Andershed 

(2005) skriver att forskning om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende kan visa 

på vilka faktorer som visat sig mest relevanta på gruppnivå, men detta innebär inte att det 

gäller för den enskilde person som skall bedömas. En enskild bedömning måste enligt 

författarna alltid göras för att kartlägga risk- och skyddsfaktorer hos den unge, och den 

individuella bedömningen får sedan ligga till grund för beslut om individuella insatser 

(Andershed & Andershed, 2005). Ungdomar som har begått brott och blir föremål för 

insatser, har ofta stora beteendemässiga och känslomässiga problem. Förutom det kriminella 

beteendet har många missbruksproblem, problem med skolgång och problem i relation till 

föräldrarna. De har alltså en komplicerad problematik som kräver flera olika genomgripande 

typer av insatser. För att ge effekt måste dock insatserna anpassas efter den unges specifika 
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behov, och en genomgång av risk- och skyddsfaktorer bör ligga till grund för val av insats 

(Andershed, Andershed & Söderholm-Carpelan, 2010). Andrews m.fl. (2006) menar att 

bedömning av risk- och skyddsfaktorer bör göras på ett systematiskt och strukturerat sätt och 

med valida och reliabla metoder. Strukturerade bedömningar är enligt författarna generellt sett 

säkrare än ostrukturerade bedömningar (Andrews m.fl., 2006). Strukturerade bedömningar ger 

mindre utrymme för subjektivitet och de förbättrar såväl val av insatser som rättssäkerhet för 

den enskilde (Andershed m.fl., 2010). Andershed och Andershed (2005) skriver att 

bedömningarna behöver följas upp över tid för att undersöka vilka förändringar som har 

uppnåtts och ge grund för hur man bör anpassa insatserna utifrån detta. De beskriver olika 

mätmetoder och exempel på instrument, bl.a. intervjuer, frågeformulär och självskattningar. 

De beskriver även hur bedömningar kan göras med hjälp av beteendeobservationer, där man 

studerar beteendet över tid och skattar graden av ex. normbrytande beteende. Författarna 

skriver att alla metoder har sina begränsningar, och man bör sträva efter att använda flera 

metoder och instrument i mätningarna. Det är enligt författarna lämpligt att exempelvis 

använda sig av en strukturerad metod (såsom observationer eller frågeformulär) och dels av 

flera informanter (föräldrar, lärare, elev etc.). (Andershed & Andershed, 2005). 

 

Utvärdering av bedömningsinstrument  

 

Andershed och Andershed (2005) skriver att mäta normbrytande beteende på ett korrekt sätt 

är avgörande i behandlingen. Att mäta korrekt är avgörande för att ställa en korrekt diagnos, 

och för att man ska kunna förstå orsakerna till beteendet på ett riktigt sätt. Vidare anser 

författarna att mäta korrekt innebär att mäta med validitet (att mäta det man avser att mäta) 

samt med reliabilitet (att de mätningar man gör är tillförlitliga). Författarna beskriver att ett 

vanligt tillvägagångssätt har varit att utveckla sina egna formulär för att mäta normbrytande 

beteende, men alltför sällan görs valideringsstudier av instrumenten (Andershed & 

Andershed, 2005). Andreasen (2003) beskriver vikten av att använda utvärderade 

mätinstrument och hur dessa kan användas för att ge en bredare kunskap om hur ungdomar 

fungerar. Andreasen beskriver vidare hur mätningar utförda med tillförlitliga instrument kan 

användas vid uppföljning av behandling. Många uppföljningsstudier har fokuserat endast på 

enstaka variabler, ex. förekomst av kriminalitet. Andreasen menar dock att det är nödvändigt 

med en bra beskrivning av innehållet i behandlingen och breda beskrivningar av hur 

ungdomarna fungerar, som vid uppföljningar kan sätta det observerade resultatet i förhållande 

till behandlingsprocessen. Detta är nödvändigt för att kunna bygga upp större kunskap om vad 

som ger effekt för ungdomar i behandling. En förutsättning är dock att de instrument som 

används är tillförlitliga och mäter det som de är avsedda att mäta (Andreasen, 2003).   

Instrumentets validitet och reliabilitet kallas för mätinstrumentets psykometriska egenskaper 

(Wood, Garb & Nezworski, 2007). Howitt och Cramer (2005) skriver att formulär ofta 

inledningsvis konstrueras för att samla in en mycket stor mängd data, som över tid kan bli 

svåra att överblicka. Att säkerställa begreppsvaliditeten (eller konstruktvaliditeten) innebär att 

fånga det abstrakta, teoretiska begrepp som var avsikten när formuläret konstruerades (Howitt 

& Cramer, 2005). Principalkomponentanalys (PCA) är en faktoranalytisk metod och en aspekt 

av konstruktvaliditet. PCA används ofta för att reducera antalet dimensioner i data eller 
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undersöka systematisk variation i mätdata. Med hjälp av analysen kan man i ex. ett formulär 

fånga den bakomliggande faktorn som delfrågorna tillsammans är avsedda att illustrera 

(Brace, Kemp & Snelgar, 2009). Reliabilitet beskrivs av Howitt och Cramer som 

tillförlitligheten i mätningen och kan mätas på olika sätt (Howitt & Cramer, 2005). Andrews 

m.fl. (2006) skriver att grundläggande i bedömningen är att två oberoende bedömare kommer 

fram till samma sak (dvs. hög interbedömarreliabilitet). Ett annat mått på reliabilitet beskrivs 

av Howitt och Cramer (2005) som intern konsistens, detta avser hur väl olika delar av ett mått 

mäter samma sak. Ett vanligt mått på intern konsistens är Cronbachs Alpha som undersöker 

ex. enskilda uppgifter i ett test eller frågeformulär, hur väl de mäter samma sak och hur de 

fungerar i relation till varandra samt till testet som helhet (Howitt & Cramer, 2005).  

 

Aktuellt bedömningsinstrument 

Det finns ett antal bedömningsinstrument som används i arbetet med ungdomar med 

normbrytande beteende, men för många av dem saknas utvärdering avseende validitet och 

reliabilitet (Andershed & Andershed, 2005). Flera av de instrument som finns, och framför 

allt de instrument som är kvalitetssäkrade, är screening- eller bedömningsinstrument som 

normalt görs vid ett tillfälle – ofta före eller i början av en insats. Några – såsom ADAD (se 

projektbeskrivning) används dessutom vid uppföljning efter insats för att bedöma utfall. Men 

när det gäller beteendeobservationer under en längre vård- och behandlingsperiod, tycks det 

vara särskilt ont om väl utprovade och kvalitetssäkrade instrument. Av detta skäl utvecklades 

”Behandlings- och resultatuppföljning” (BRU).  Denna uppsats kan ses som en pilotstudie för 

att pröva hur detta instrument kan användas för att mäta relevanta förändringar utifrån 

beteendeobservationer. De beteendeobservationer som är i fokus ska därför utgå från risk- och 

skyddsfaktorer, som kan utgöra underlag för att ta fram mål och planera fortsatta insatser i 

behandlingen. Variablerna i beteendeobservationerna har arbetats fram och operationaliserats 

över tid av personalgruppen på SiS ungdomshem Stigby. De bygger på erfarenhetsmässig 

kunskap om vilka områden som visat sig vara av störst betydelse i kartläggningen av elevens 

problembild och som även uppfattas förändras under behandlingstiden. Mätinstrumentet 

beskrivs närmare i metodavsnittet.  

BRU (behandlings- och resultatuppföljning) 

 

Bakgrund till projektet 

I början av 90-talet påbörjade SiS’ ungdomshem Stigby arbetet med att försöka hitta en 

organisationsmodell som omfattar hela behandlingsadministrationen och som gör 

behandlingsarbetet möjligt att följa och utvärdera. Stigby hade tillgång till 

bedömningsinstrument som byggde på elevintervjuer, såsom ex. ADAD (se 

projektbeskrivning), samt instrument som kan användas av psykologer för att göra 

bedömningar inom vissa områden, ex. SAVRY (se projektbeskrivning) för utagerande 

beteende. Stigby saknade dock ett instrument som kunde användas som ett redskap för de 

behandlingsassistenter och lärare som praktiskt arbetar med eleven. Dessutom ville man att 
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instrumentet skulle fånga helheten och mäta alla de delar som erfarenhetsmässigt visat sig 

vara viktiga för att ge en uppfattning av elevens problembild och utvecklingsnivå, och som 

förväntas förändras under behandlingsprocessen. Med denna kunskap som bakgrund, 

påbörjades en diskussion i början av 2000-talet om möjligheterna att vidareutveckla 

behandlingsadministrationen utifrån två huvudsakliga områden; 

 Behandlingsintegritet; att utforma behandlingsorganisationen på ett sätt som gör att 

medvetenheten och konkretionsnivån i det egna arbetet ökar, och att man upprätthåller 

intentionerna i behandlingsplanen. 

 Behandlingsresultat; Att utveckla metoderna för att på ett systematiskt och likvärdigt sätt 

följa upp och utvärdera samt dokumentera behandlingsprocessen och dess utfall. Vidare 

att bygga upp en databas för att i ett longitudinellt perspektiv samla viktig information om 

målgruppen. 

 

Stigby inledde som ett led i detta utvecklingsarbete ett samarbete med Ulf Stenström, fil.dr. 

psykologi och docent, numera verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö och tidigare vid 

Hälsohögskolan i Jönköping. Syftet var att påbörja arbetet med att systematisera och 

dokumentera institutionens erfarenheter och som gör det möjligt att på sikt utvärdera 

behandlingseffekter. Projektet BRU, (Behandlings- och ResultatUppföljning) utformades som 

ett femårigt projekt (2005-01-01 - 2010-12-31).  

 

Projektbeskrivning 

 

BRU innefattar all den dokumentation, uppföljning och utvärdering som ingår i 

behandlingsprocessen på institutionen. Alla elever som placerats på en behandlingsavdelning 

ingår i BRU. BRU reglerar bedömningar och planeringar i individuella ärenden, 

mötesprocessen med socialförvaltningen, brukarinflytande samt kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering. BRU innefattar även en uppföljning av eleverna två och fem år efter avslutad 

behandling.  

Nedan redovisas en tidsaxel över hur mättillfällena (T) och uppföljningarna (U) kan fördela 

sig i ett ärende. Tiderna i behandling och hur många mätpunkter (T) som blir aktuella varierar 

beroende på behandlingens längd. Bakgrundsinformation hämtas dock alltid in inledningsvis, 

och uppföljningstiderna (U) är desamma för samtliga elever. 
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     Figur 1: Tidsaxel över samtliga planerade mätpunkter under behandlingsperioden samt uppföljningar efter. 

 

Tiden före den första mätningen (T1) pågår kartläggningen, dvs. arbetet med att skaffa ett bra 

underlag för att göra en bedömning av vad som är ett rimligt mål med behandlingen och vilka 

insatser som matchar elevens individuella behov. Bakgrundsinformation inhämtas, i första 

hand från socialtjänstens utredning. Behandlingsassistenter och lärare gör under perioden 

fram till T1 beteeendeobservationer av eleven i vardagen. I detta arbete används formulär som 

arbetats fram på institutionen och som mäter ett stort antal variabler. Huvudsyftet är att ge 

underlag till elevens behandlingsplan och säkerställa så tillförlitliga bedömningar som möjligt 

av risk- och skyddsfaktorer genom att många behandlare runt eleven observerar likartade 

saker. Ett annat syfte med beteendeobservationerna är att öka behandlingsassistenternas 

medvetenhet i vardagen kring risk- och skyddsfaktorer och att de har en gemensam tolkning 

av begreppen. Eleven och elevens anhöriga erbjuds att fylla i beteendeobservationer, och även 

dessa formulär tas med till behandlingsplaneringen. Vid behandlingsplaneringen medverkar 

avdelningsföreståndare, psykolog, elevens kontaktperson, lärare samt utredningssekreterare. 

Behandlingsplaneringens syfte är att fastställa vilka problemområden som skall prioriteras 

utifrån kända faktorer av betydelse för att minska risken för återfall i missbruk och/eller 

kriminalitet. Ett annat viktigt syfte med behandlingsplaneringen är att bedöma vad som är ett 

rimligt mål med behandlingen. Vilka delmål som skall ha uppnåtts till nästa 

behandlingsplanering fastställs samt vilka åtgärder som är lämpliga för att utveckla eleven 

mot ett mer långsiktigt mål. Behandlingsplaneringen följs av planering tillsammans med 

socialtjänsten, eleven och dennes föräldrar (undantag för elever som är myndiga) där 

behandlingsuppdraget fastställs. Behandlingsarbetet stäms av och följs upp regelbundet vid 

överlämningar mellan arbetslagen var tredje dag samt vid elevgenomgångar varannan vecka 

med avdelningsföreståndare, samtliga behandlingsassistenter, lärare och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det dagliga arbetet dokumenteras i elevens journal enligt en framtagen 

mall för minnesanteckningar. Denna mall är synkroniserad med beteendeobservationerna och 

innehåller således de områden som observeras. Syftet är att man i journalen skall kunna följa 

elevens utveckling mellan de olika behandlingsplaneringarna och vilka åtgärder som gjorts 

utifrån de olika områden som bedömts som prioriterade i behandlingsplanen. Processen med 

beteendeobservationer, bedömning, behandlingsplanering och behandlingsarbete återkommer 

under hela behandlingstiden med ca 3-4 månaders mellanrum fram till utskrivning.  

I BRU-projektet ingår även mätningar med hjälp av validerade instrument, frågeformulär för 

elev, föräldrar och personal. Instrumentet ASEBA (Achenbach System of Empirically Based 

assessment) används vid varannan mätning (T1, T3 osv.) och innehåller en personalskattning 

8-12 
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26-30 

veckor 

46-50 

veckor 

66-70 

veckor 

86-90 

veckor 
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(TRF), en elevskattning (YSR) och en föräldraskattning (CBCL). Elevens ombeds även fylla 

i Rosenbergs formulär som är ett självskattningsformulär avsett att fånga elevens självbild. 

Dessa instrument används i BRU-projektet bl.a. för att kunna jämföra skattningarna med 

normdata samt för att följa förändringarna över tid även med hjälp av validerade instrument.  

På SiS’ ungdomshem Stigby används även andra bedömningsinstrument i behandlingsarbetet. 

Dessa instrument är främst ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), SAVRY (Structured 

Assessment of Violence Risk in Youth) samt SASB (Structural Analysis of Social 

Behaviour). ADAD är en strukturerad intervjumetod för bedömning av unga missbrukare och 

unga med social problematik. Syftet med ADAD är dels att kunna använda detta som ett 

bedömningsinstrument, dels att kunna mäta förändring vid utvärdering. Intervjun bygger på 

nio behovsområden där eleven svarar på ett antal frågor och utifrån detta skattar behandlaren 

elevens behov av hjälp. ADAD innefattar intervju vid inskrivning, utskrivning samt 

uppföljning ett år efter avslutad behandling. Inga speciella förkunskaper anges som krav för 

att använda ADAD, men en tvådagars grundutbildning krävs (Allmän SiS-rapport, 2010:8). 

SAVRY är en checklista för strukturerad bedömning av risk och behov hos ungdomar som 

löper risk att agera ut i våldsamt eller annat allvarligt antisocialt beteende (förutom 

sexualbrott). Instrumentet är avsett för ungdomar 12-18 år. Information inhämtas från flera 

olika källor, främst från polis, socialtjänst och psykiatri, och bedömaren skattar 

allvarlighetsgraden för varje riskfaktor. Rekommendationen är att den som skall använda 

SAVRY ska genomgå utbildning i metoden, generellt vänder man sig till yrkesgrupper som 

psykologer, psykiatriker, välutbildade frivårdsinspektörer och socialarbetare (Borum m.fl., 

2004). SASB är en självbildsskattning som har sina rötter i rötter i interpersonell teori och 

cirkumplexa modeller. Syftet är att undersöka elevens självbild samt dennes samspel med 

andra. För att få använda instrumentet krävs utbildning, och man vänder sig till yrkesgrupper 

som psykolog och psykiater (Björk, 2006).  

 

På nästa sida redovisas de områden som ingår i Stigbys beteendeobservationer, samt vilka av 

dessa områden som även bedöms med hjälp av något av övriga bedömningsinstrument. 

Noteras alltså att instrumenten i tabellen bygger på olika källor: intervjuer med elever 

(ADAD), självskattningsinstrument (SASB, Rosenberg) och frågeformulär (CBCL, TRF, 

YSR). 
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Tabell 1: Beteendeobservationerna i relation till övriga bedömningsinstrument på SiS ungdomshem Stigby. 

Beteendeobservationer 

Stigby 

ADAD  SASB  Rosenbergs SAVRY  CBCL 

 

YSR TRF 

Kriminalitet X   X X X X 

Missbruk X   X X X X 

Fysisk hälsa X    X X X 

Psykisk hälsa X   X X X X 

Relationer till familj X   X X X X 

Relationer till kamrater X   X X X X 

Relationer till personal        

Hygien        

Bordsskick        

Rumsordning        

Matlagning        

Klädvård        

Ekonomi        

Social kompetens    X X X X 

Kunskaper (teoretisk och 

praktisk) 

X   X X X X 

Fritid X   X X X X 

Självförtroende  X X X X X X 

Självkänsla  X X X X X X 

Impulskontroll    X X X X 

Empati    X    

Koncentrationsförmåga    X X X X 

Uthållighet    X X X X 

Frustration/ångesttolerans    X X X X 

Normutveckling    X X X X 

Moralutveckling    X    

Motivation X   X    

 

 

Av tabellen kan man utläsa att de flesta av de bedömningsområden som ingår i Stigbys 

beteendeobservationer, även bedöms med ett eller flera av de övriga instrument som används 

på institutionen. Det bör dock noteras att instrumenten berör olika aspekter av de olika 

områdena, ex. så berör SAVRY endast missbruk kopplat till våldsamt beteende, CBCL, YSR 

och TRF mäter variabeln normbrytande beteende som i tabellen fått motsvara både 

kriminalitet, missbruk och normutveckling etc. Variabeln relation till personal samt vissa 

sociala färdigheter som bl.a. hygien, bordsskick och ekonomi återfinns inte i några av övriga 

bedömningsinstrument. Flera av de övriga bedömningsinstrumenten bygger på intervjuer 

respektive självskattningar, och kräver således att eleven är motiverad att delta. Detta gör att 

information från ADAD, SASB, Rosenbergs, YSR samt CBCL inte finns på alla elever. 

SAVRY riktar sig till en specifik målgrupp, dvs. ungdomar som löper risk att agera ut i 

våldsamt eller annat allvarligt antisocialt beteende, och görs således inte heller på samtliga 

elever. Beteendeobservationerna utförs av den personal som ser elevens beteende i vardagen 

(behandlingsassistenter och lärare), och är det instrument som används för samtliga av Stigbys 

behandlingsplacerade elever. Instrumentet och hur detta används beskrivs närmare i 

metodavsnittet. 
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 Att flera av övriga instrument delvis överlappar områdena i beteendeobservationerna, kan i 

det framtida arbetet användas för att göra vidare undersökningar av beteendeobservationerna. 

Detta genom att jämföra områden i beteendeobservationerna, med instrument som redan är 

validerade och se om det finns någon samvariation mellan dessa. Det är också viktigt att 

kunna jämföra skattningarna med normdata samt att följa förändringar över tid även med 

hjälp av validerade instrument. Detta kommer dock inte att vara fokus för denna uppsats. 

Uppsatsen fokus är att utvärdera om de beteendeobservationer som utarbetats utifrån 

erfarenhetsbaserad kunskap lämpar sig för att bedöma elevernas risk- och skyddsfaktorer samt 

vilka förändringar som noterats under vårdtiden. 

Syfte 

 

Det övergripande syftet för denna studie är att undersöka om BRU´s beteendeobservationer 

lämpar sig för att bedöma de inskrivna elevernas relevanta risk- och skyddsfaktorer och hur 

dessa förändras under vårdtiden.  Det finns två undersyften till detta: 

1. Att undersöka psykometriska egenskaper (mätkvalitet) i de olika skattningarna, samt  

2. Att undersöka förändring över tid under behandlingen på Stigby. 

 

Det första undersyftet är en förutsättning för det andra, dvs. undersökning av förändring över 

tid fordrar att tillfredsställande datakvalitet finns för de faktorer för vilka förändring studeras. 

 

2. Miljöbeskrivning 

 

Särskilda ungdomshem 

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård och 

behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med 

missbruksproblem. SiS’ särskilda ungdomshem tar emot ungdomar i åldrarna 12-21 år med 

psykosociala problem, drogmissbruk och problem med kriminalitet. Ungdomshemmen vårdar 

ungdomar enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård unga). Av de 20.000 unga 

som socialtjänsten varje år placerar utanför sina hem kommer drygt 1.000 till SiS. Grunden 

för ett omhändertagande enligt LVU kan vara antingen att den unge själv lever ett destruktivt 

liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet eller att den unges föräldrar inte kan ge det 

stöd som den unge behöver för att få en bra uppväxt. Majoriteten av ungdomarna på de 

särskilda ungdomshemmen blir omhändertagna på grund av ett eget destruktivt leverne. Det 

finns 25 särskilda ungdomshem för olika målgrupper, totalt finns drygt 600 platser för akut- 

och utredning, behandling eller utslussning. De flesta platserna är på låsta avdelningar 

(Allmän SiS-rapport, 2010). 
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SiS ungdomshem Stigby 

 
Allmän information 

Stigby är ett särskilt ungdomshem på Visingsö som bedrivit behandling sedan 1959. 

Institutionen har totalt 31 platser och tar emot pojkar mellan 16-21 år med allvarlig 

psykosocial problematik och pågående kriminalitet och missbruk. På institutionen finns en 

låst akutavdelning med nio platser. Det finns även två behandlingsavdelningar med elva 

platser vardera. Varje behandlingsavdelning har sex låsta platser och fem öppna platser. 

Därutöver finns en öppen utslussningsavdelning i Jönköping med ytterligare 4–5 platser. 

Dessa ingår dock inte i det officiella platsantalet, utan bygger på eftervårdsavtal. 

 

Akutvård  

 

På akutavdelningen bor eleven en kortare tid i väntan på att socialtjänsten ska fatta beslut 

om vidare insatser, ex. att flytta hem, flytta till familjehem eller i vissa fall flytta till en 

behandlingsavdelning på institutionen. Riktmärket för en akutplacering är åtta 

veckor. Behandlingsinnehållet kan sammanfattas med att förhindra kriminalitet och missbruk 

samt erbjuda god omvårdnad, att motivera eleven att förändra sitt beteende och att arbeta med 

vardagliga rutiner, såsom att gå till en daglig sysselsättning eller träna på sociala färdigheter.  

 

Behandlingsverksamhet 

Stigby har två behandlingsavdelningar som har elva platser vardera. Behandlingsinnehållet är 

detsamma på båda behandlingsavdelningarna. Behandlingstiderna varierar utifrån 

ungdomarnas individuella behov. Syftet med behandlingen är att hjälpa ungdomar till ett bra 

liv genom att minska riskfaktorer och stärka de faktorer som kan skydda dem från återfall i 

normbrytande beteende. Behandlingen inleds med en omfattande kartläggning av risk- och 

skyddsfaktorer för att ta reda på elevens behov och individuella förmåga, vilket sedan får 

styra behandlingens utformning. Denna bedömning görs med hjälp av beteendeobservationer 

av behandlingsassistenter och lärare, kombinerat med bakgrundsinformation, 

bedömningssamtal hos psykolog och sjuksköterska samt från elevens och förälderns egna 

skattningar. Stigbys behandlingsprogram utgår från ett helhetsperspektiv, och bygger på 

individuellt relationsarbete och pro-social träning.  

 

Syftet med relationsarbetet är att starta alternativt stödja den känslo- och beteendemässiga 

utvecklingen hos den unge. Att bygga upp förtroendefulla relationer med vuxna som grund 

för påverkan är en central utgångspunkt i behandlingsarbetet. En viktig del i detta arbete är att 

institutionen arbetar med kontaktmannaskap, vilken följer eleven genom hela placeringen.  

 

Den pro-sociala träningen syftar till att stärka ungdomens förmåga och färdigheter inom 

viktiga områden som skola, arbete, boende och fritid.  

Utbildningsverksamhet bedrivs enligt PRIV-modellen (programinriktat individuellt 

program). Möjlighet finns att förbättra sin grundskolekompetens, kombinerat med fyra 
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yrkesförberedande utbildningar med kurser inom och inriktning mot Hotell & 

restaurangprogrammet, Industriprogrammet, Hantverksprogrammet och Mediaprogrammet. 

Upparbetade kontakter finns med praktikplatser inom bland annat restaurangbranschen, 

byggbranschen, verkstad, serviceverksamhet och bilvård. Utslussningsavdelningen samarbetar 

även med fler aktörer ex. arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 

Boendeträning utförs med hjälp av en intern vårdkedja. Alla elever bor inledningsvis på låst 

avdelning, i takt med att förmågan att ta eget ansvar ökar så flyttar eleven successivt ut i 

öppnare boendeformer på institutionen ex. öppen avdelning eller träningsboende på området. 

Det finns en utslussningsavdelning där pojkarna kan bo i egen lägenhet i Jönköping och träna 

sina färdigheter i en naturlig miljö genom en successiv utslussning från institutionen där det 

egna ansvaret i boendet successivt utökas.  

Fritidsverksamhetens syfte är att eleven skall hitta ett intresse som kan bestå efter 

institutionsvistelsen. Upparbetat samarbete finns med föreningsliv, både i närområdet och 

kopplat till utslussningsavdelningen.  

 

Vid behov kan Stigby även arbeta med MI (motiverande samtal), ART (aggression 

replacement training innefattande social färdighetsträning, ilskekontroll och moralträning) och 

Återfallsprevention (missbruksbehandling, manualbaserat, 8 lektioner). Även detta styrs av 

den inledande kartläggningen, där man tar ställning till vilken behandling eleven är i behov av 

och vilka förutsättningar han har för att tillgodogöra sig kunskap. 

Personalgruppen 

Arbetet på Stigby leds av institutionschef och biträdande institutionschef. På varje avdelning 

finns en avdelningsföreståndare och en biträdande avdelningsföreståndare. 

Avdelningsföreståndaren är den som har behandlingsansvaret för eleven. På avdelningarna 

arbetar behandlingsassistenter, totalt 56 stycken. Skolverksamheten består av nio lärare, varav 

fyra undervisar i teoretiska ämnen och fem i praktiska ämnen. Det finns även två 

lärarassistenter. Utbildningsbakgrunden varierar, flertalet av behandlingsassistenterna har gått 

en tvåårig kvalificerad yrkesutbildning som behandlingsassistent. Övrig utbildningsbakgrund 

är skötare, socionomer, socialpedagog, socialpsykolog, lärare, beteendevetare samt personal 

som gått enskilda högskolekurser motsvarande 30-60 högskolepoäng. Ungefär hälften av 

personalen har gått grundutbildning i MI (motiverande intervjuteknik). På 

behandlingsavdelningarna finns det personal som har vidareutbildning i psykiatri, 

beroendelära och återfallsprevention samt ART (aggression replacement training). I 

behandlingsarbetet medverkar även utredningssekreterare och hälso- och sjukvårdspersonal, 

främst psykolog och sjuksköterska men även psykiater som konsult. Övriga 

personalkategorier på Stigby är personalsekreterare, kanslister samt driftansvariga. 
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3. Metod 

 

Undersökningens allmänna uppläggning 

 

Till grund för denna uppsats ligger kvantitativ forskningsmetod. De beteendeobservationer 

som skall utvärderas i denna uppsats, har planerats som en del i en longitudinell studie (BRU) 

av ungdomarnas utveckling på SiS’ ungdomshem Stigby. Datainsamlingen i studien har 

pågått under perioden juni 2007 till januari 2011. Ungdomarna som ingår i undersökningen är 

behandlingsplacerade pojkar på SiS’ ungdomshem Stigby under perioden, totalt 41 pojkar 

mellan 16 och 21 år. 

Population 

För att ge en tydligare bild av problembilden hos pojkarna i undersökningen, har information 

hämtats från ADAD. Informationen har hämtats från en SiS-rapport (2010) som innefattar 

samtliga pojkar mellan 12-21 år som gjort inskrivningsintervjuer under 2009 (460 pojkar). 

Dessa siffror har ställts mot Stigbys statistikmodul i ADAD, där utdrag har gjorts baserat på 

de inskrivningsintervjuer som har gjorts för samtliga elever på institutionen under åren 2000-

2011. Därefter har ytterligare en filtrering gjorts avseende behandlingsplacerade elever (Se 

Tabell 1). N-talen varierar något pga bortfall på olika variabler, men uppgick i ADAD som 

högst till 38. 

Tabell 2: Problembild baserat på inskrivningsintervju i ADAD.  

 SiS pojkar, ålder 

12-21 år 

Stigby inkl. 

akutavdelning 

Stigby, exkl. 

akutavdelning 

n = 453-462 274-278 36-38 

Ålder, m  16,00 16,68 16,58  

Placeringsorsak missbruk* 49% 53% 65% 

Placeringsorsak kriminalitet* 62% 76% 100% 

Placeringsorsak annat socialt nedbrytande 

beteende* 

53% 58% 61% 

Andel som bedömts behöva insatser avseende skola 75% 78% 89% 

Andel som bedömts behöva insatser avseende fritid 

och vänner 

64% 77% 88% 

Andel som bedömts behöva insatser avseende 

familjeproblem 

57% 62% 71% 

Andel som bedömts behöva insatser avseende 

psykiska problem 

55% 55% 68% 

Andel som bedömts behöva insatser avseende 

kriminalitet 

77% 84% 89% 

Andel som bedömts behöva insatser avseende 

alkohol 

40% 42% 55% 

Andel som bedömts behöva insatser avseende 

narkotika 

37% 49% 61% 

*Uppgiften fylls i av intervjuaren och baseras på intagningsuppgifter. 
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Tabellen visar att de pojkar som vistas på SiS ungdomshem Stigby har en tyngre problembild 

inom dessa områden än pojkar generellt inom SiS. Det beror i huvudsak på att pojkarna på 

Stigby är äldre, eftersom dess målgrupp begränsas till åldern 16-21, dvs den äldre delen  av 

målgruppen för SiS’ ungdomshem. När man gör ytterligare ett urval bland eleverna på Stigby, 

och endast tar med dem som placerats på en behandlingsavdelning, visar det sig att de bedöms 

vara i ännu större behov av insatser avseende skola, fritid och vänner, psykiska problem, 

familjeproblem, kriminalitet, alkohol samt narkotika. Samtliga av ungdomarna på 

behandlingsavdelning har kriminalitet som placeringsorsak, men i intervjuarskattningar har 

endast 89 procent av behandlingsplacerade elever bedömts vara i behov av insatser avseende 

kriminalitet. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara underrapportering, vilket Innala 

och Shannon (2007) har funnit som ett problem avseende ADAD för de äldsta och tyngst 

belastade pojkarna, dvs. Stigbys målgrupp.  

 

För de 41 elever som ingår i undersökningen, registreras bakgrundsinformation i SPSS som 

bygger på de uppgifter institutionen får från socialtjänsten. Utifrån analyser i denna databas 

framgår att samtliga elever har förekommit i polisanmälningar avseende brott, samtliga vid 

upprepade tillfällen. Av dessa gäller 75 procent våldsbrott (våld/hot om våld, rån) och lika 

många egendomsbrott (stöld, inbrott), 38 procent gäller skadegörelse och 58 procent 

missbruksbrott (narkotikabrott, rattfylla). Vidare visar materialet att 85 procent av eleverna 

har rökt hasch, medan 60 procent har använt ett eller flera andra narkotiska preparat vid 

upprepade tillfällen. Det är endast ett par elever (5 %) som enligt uppgift vare sig har använt 

narkotika eller har något känt missbruk av alkohol.  

 

Mätinstrumentet 

 

Det instrument som skall undersökas i denna uppsats är beteendeobservationer som arbetats 

fram under åren 2005-2007 vid SiS ungdomshem Stigby. Områdena i 

beteendeobservationerna har tagits fram och operationaliserats över tid i samarbete med 

personalgruppen. Beteendeobservationer fylls i inför varje behandlingsplanering av de tre 

arbetslagen på avdelningen samt av lärare i teori och praktik, syftet är att informationen skall 

användas i bedömning av individuella risk- och skyddsfaktorer och utgöra underlag för 

elevens behandlingsplan. Beteendeobservationerna fylls i c:a 8-10 veckor efter inskrivning, 

och är framarbetade för att man skall kunna göra upprepade mätningar med c:a 3-4 månaders 

mellanrum och på ett strukturerat sätt följa elevens utveckling över tid. De områden som 

observeras är kriminalitet, missbruk, hälsa (fysisk och psykisk), relationer (till familj, 

kamrater respektive personal), sociala färdigheter (hygien, bordsskick, rumsordning, 

matlagning, klädvård, ekonomi, social kompetens), kunskaper (teoretisk utbildning och 

praktisk utbildning), fritid, mognadsutveckling (självförtroende, självkänsla, impulskontroll, 

empati, koncentrationsförmåga, uthållighet, frustration och ångesttolerans, normutveckling, 

moralutveckling) samt motivation.  
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Varje område innehåller frågor som besvaras med ja och nej. Bedömarna fyller i 

beteendeobservationerna arbetslagsvis, där c:a 4-5 personer ingår i varje arbetslag och dessa 

får gemensamt diskutera sig fram till svaren. Lärarnas skattning utförs av 1-2 lärare. Ofta 

finns bedömningar från både teoretisk och praktisk undervisning, men ibland deltar eleven 

endast i en av dessa två inriktningar. När arbetslagen och lärarna fyller i 

beteendeobservationer är formuläret tomt, dvs. de kan inte se varandras skattningar.   

 

Vilket av nedanstående tycker du stämmer för eleven när det gäller kriminalitet? 

 

 A B C Teori Praktik 
 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

tänker/associerar ofta kriminellt           

pratar ofta om kriminalitet   

 

         

försvarar kriminalitet            

tar avstånd från kriminalitet           

ljuger/manipulerar           

Kommentarer till ovan:       

 

 

 

Ex. utdrag ur beteendeobservation för området kriminalitet. A, B och C är arbetslag på avdelning, 

teori och praktik är lärare.  

 

Efter att de delfrågor som ingår i varje område besvarats, skall bedömarna ta ställning till 

problemnivån för området. Detta gör de på en femgradig Likert-skala enligt följande: 

 

Vilket alternativ tycker du stämmer bäst för eleven när det gäller kriminalitet? 

BPP 1:2 A B C Teori Praktik 

1 = inga reella problem 

2 = obetydliga/lätta problem 

3 = måttliga problem  

4 = betydande problem 

5 = avsevärda utomordentliga problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningarna från samtliga tre arbetslag och 1-2 lärare sammanställs, och tas med till 

institutionens behandlingskonferens där avdelningsföreståndare, kontaktperson, lärare teori 

och praktik, psykolog samt utredningssekreterare medverkar. Personalens 

beteendeobservationer och bedömningar inom varje område diskuteras, hänsyn tas även vid 

detta tillfälle till vad som framkommit i bakgrundsmaterial, elev- och föräldraskattningar samt 

information från bedömningssamtal hos institutionens psykolog. Därefter fastställs en 

slutgiltig bedömning för varje område på den femgradiga Likert-skalan. Liknande arbetssätt 

har beskrivits av bl.a. Långström (2003) som skriver att en analys av risk- och skyddsfaktorer 
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bör vara uttömmande, allsidig och ha stöd i forskning eller annan professionell litteratur. Han 

menar att en bedömning bör innehålla information från flera källor såsom intervjuer, 

beteendeobservationer, genomgång av skriftligt bakgrundsmaterial samt psykologiska tester 

och psykiatrisk diagnostik. Enligt Långström är det önskvärt att flera bedömare deltar i en 

riskbedömning, inledningsvis oberoende av varandra och därefter genom en gemensam 

diskussion. 

För vart och ett av de områden i beteendeobservationerna som analyseras finns således 3-5 

bedömarskattningar. Dessa samlas ihop vid en behandlingskonferens till en gemensam 

skattning. Sådana skattningar har hittills gjorts vid som mest tre tillfällen, T1 efter c:a 2 

månader, T2 efter c:a 6 månader, samt T3 efter 11-12 månader (se även tidigare redovisad 

projektbeskrivning).  

De två delstudierna som svarar mot uppsatsens två delsyften, använder data på olika sätt. 

Delstudie 1 undersöker datakvaliteten vid första tillfället, T1, då det finns observationer för 

flest ungdomar (41) medan delstudie 2 jämförs skattningarna mellan de tre tillfällena T1, T2 

och T3. Antalet individer som bedömts minskar vid de två senare tillfällena till 31 respektive 

20 ungdomar. 

 

Bortfall 

 

Totalt 41 ungdomar ingår i undersökningen. För en av ungdomarna saknas 

beteendeobservationer, så den första delstudien baseras på material för 40 ungdomar. Antalet 

bedömare varierar beroende på bl.a. om eleven deltar i utbildning vid bedömningstillfället och 

om han i sådana fall deltar i en eller två olika utbildningsinriktningar. 

Beteendeobservationerna består av en stor mängd delfrågor, och i flera ärenden finns det 

något bortfall från någon bedömare på någon enskild delfråga. Ingen delfråga har dock haft så 

högt bortfall att den behövt exkluderas.   

Ett område i beteendeobservationerna, fysisk hälsa, uteslöts ur sammanställningen då det 

snarare baseras på uppgifter från Stigbys hälso- och sjukvårdspersonals inskrivningssamtal 

och inte från beteendeobservationerna. Även området undervisning uteslöts, eftersom det 

området endast bedöms av lärare, och inte hanteras enligt samma kriterier som övriga 

områden.  

 

Statistiska analysmetoder 

 

Materialet har bearbetats och analyserats i statistikprogrammet SPSS. Allt material som ingår 

i den longitudinella studien matas kontinuerligt in i en datafil i SPSS. Inför denna uppsats har 

även de enskilda bedömarnas skattningar för 40 individer vid T1, sammanlagt c:a 150 

beteendeobservationer, vilka utgör grund för de samlade bedömningarna, matats in i datafilen. 

Dessa har hanterats på följande sätt: 

1) Där det finns flera delfrågor som skall ligga till grund för skalor, har medelvärden av 

de olika bedömarnas skattningar använts för fortsatt analys. Detta är rimligt med tanke 
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på att de olika bedömarnas skattningar slutligen ligger till grund för en enda skattning 

vid gemensam konferens. För samtliga av dessa delfrågor finns minst tre bedömares 

skattningar att tillgå. Här finns således inga bortfall på enskilda frågor – ej heller för 

de skalor som konstrueras av dessa. I dessa fall är alltså fokus på hur de olika frågorna 

fungerar tillsammans för att bilda en gemensam skala. Värdena på olika delfrågorna 

ligger dels till grund för beräkning av skalans homogenitet (andelen förklarad varians, 

R
2
) samt enskilda variablers faktorladdningar enligt principalkomponentanalys, dels 

för beräkning av intern konsistens enligt Cronbachs Alpha (α).  

2) Där endast en enda fråga ligger till grund för observatörens skattning – och då således 

skalor ej kunnat konstrueras – har istället interbedömarreliabilitet mellan olika skattare 

undersökts.  

 

När på detta sätt reliabiliteten i de enskilda bedömarnas skattningar undersökts – antingen 

som intern konsistens eller som interbedömarreliabilitet – och befunnits vara tillräckligt god, 

så har de använts för att pröva korrelationen med de gemensamma skattningarna för området 

ifråga. Om denna korrelation är god, bedöms den gemensamma skattningen kunna ligga till 

grund för jämförelser över tid. 

 

Test av den interna konsistensen för områdena och dess respektive delfrågor, har alltså skett 

med hjälp av Cronbach´s alpha. Alphas korrelationskoefficient kan variera mellan 0 och 1, ett 

tal så nära 1 som möjligt eftersträvas. Ett alpha-värde på minst 0,50 innebär att området är 

acceptabelt för gruppjämförelser och värden över 0,70 ger tillräcklig säkerhet för individuella 

skattningar (Denscombe, 2000). Andrews m.fl. (2006) skriver att grundläggande i 

bedömningen är att två oberoende bedömare kommer fram till samma sak (dvs hög 

interbedömarreliabilitet).  

Test av homogenitet i respektive skala (en aspekt av konstruktvaliditet) har utförts med hjälp 

av en faktoranalytisk metod, s.k. Principalkomponentanalys, enfaktorslösning. Varje område 

skall ha uppnått ett R² värde, förklarad varians, på minst 0,40. Den förklarade variansen kan 

beskrivas som hur mycket av variansen i en variabel som förklaras av en specifik faktor, den 

bakomliggande faktorn som delfrågorna tillsammans är avsedda att fånga.  För delfrågorna på 

varje område gäller att de som har en högre faktorladdning än 0,30 har bedömts ladda 

tillräckligt högt för att anses mäta vad de avser att mäta. Faktorladdning kan beskrivas som 

korrelationen mellan en variabel och den bakomliggande faktorn som dessa tänks fånga 

tillsammans, dvs. hur mycket den specifika delfrågan samvarierar med den bakomliggande 

faktorn (Brace, Kemp & Snelgar, 2009).  

De delfrågor som bedömdes ha tillräckligt höga laddningar bildade tillsammans ett summativt 

index för varje område, dvs. varje delfråga bidrog i samma grad. Indexet dividerades med 

antalet frågor, för att variera på sätt som motsvarade de ursprungliga Likertskalorna som 

indexet byggts upp av. Det innebär att skalan har samma max/min-värden som de ingående 

Likertskalorna, vilket underlättar tolkningen. 

 

Interbedömarreliabiliteten i de skattningar där endast en fråga fanns, undersöktes genom en 

manuell uträkning av på hur många områden bedömarna är helt överens, respektive i hur 

många fall bedömarna är helt oeniga. 
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Indexskalor och enfrågeskattningar korrelerades sedan med den samlade bedömningen på 

varje problemområde för att undersöka om det finns god överensstämmelse mellan 

beteendeobservationerna och denna bedömning. Alla korrelationer undersöktes med hjälp av 

rangskalekorrelation, Spearman Rho, vilket bedömdes som en lämplig metod då skalorna inte 

är normalfördelade. Spearman Rho´s korrelationskoefficient kan variera mellan -1 till +1, där 

0 betyder att det inte finns någon korrelation överhuvudtaget (Cohen, 1988).  

 

I detta arbete har samtliga variabler roterats så att höga värden indikerar hög problemnivå och 

låga värden indikerar låg problemnivå. Detta har gjorts för att underlätta tydningen. Det 

innebär också att skalorna i korrelationerna konsekvent bör ha höga positiva värden.  

Korrelationer under 0,30 betraktas som svaga, mellan 0,30-0,50 är att betrakta som 

medelstarka och korrelationer över 0,50 är att betrakta som starka (Cohen, 1988).  

I del två av resultatet har SPSS använts för att undersöka utvecklingen över tid.  

Först har deskriptiv statistik avseende medelvärden och standardavvikelser för de samlade 

bedömningarna redovisats för T1, T2 respektive T3. Förändring av medelvärden kan då bero 

av två faktorer, dels selektion – dvs allt färre individer observeras vid senare tillfällen – dels 

förändring för deltagande individerna. För att renodla undersökningen till förändring för 

deltagarna prövas därför utvecklingen också med förloppsdesign för deltagarna. Detta har 

skett med General linear model, som undersöker förändring över tid för samma panel av 

deltagare och prövar om dessa är signifikanta. General linear model beskrivs som en lämplig 

metod, då man avser att analysera en variabel som mäts på samma sätt men vid olika 

tidpunkter, ex. för att undersöka förändringar i ett medelvärde (Cohen, 1988). Effektstorlek är 

ett vedertaget sätt att presentera storleken på det som observerats. Partial eta squared är ett 

mått som kan användas för att beskriva effektstorleken. Riktlinjerna är att 0,01 utgör en liten 

effekt, 0,06 en medelstor effekt och 0,14 bedöms vara en stor effekt (Cohen, 1988). 

 

Etik 

 

Studien är en del i Stigbys egenutvärdering av sin verksamhet. Författaren är en del av 

behandlingsteamet. Inga personuppgifter hanteras utanför den grupp som hör till 

personalgruppen. Alla data som analyseras ingår i vad som insamlas inom ramen för 

verksamhetens egna rutiner.  

Data bygger på personalens skattningsformulär och på de samlade bedömningarna av olika 

problemområden, och personalen har vid upprepade tillfällen informerats om den pågående 

studien. Personalens formulär har hanterats så att de individuella skattningarna i formulären 

inte går att koppla till enskilda individer. 

Ungdomarna i studien är kända för flera i personalgruppen på SiS ungdomshem Stigby. 

Personalen omfattas dock av sekretesslagstiftningen. För att värna om ungdomarnas integritet, 

har materialet inte behandlats så att några individuella fallbeskrivningar eller förlopp framgår 

av undersökningen. Alla data presenteras på gruppnivå. I datafilen har individerna kodats till 

en siffra som endast författaren känner till, och inga uppgifter som gör att individerna kan 

identifieras har funnits med i datafilen. Alla de ungdomar som ingår i den longitudinella 
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studien informeras vid det första mätningstillfället muntligt om studiens syfte och hur 

materialet kan komma att användas. De elever som valt att inte medverka och fylla i egna 

skattningsformulär, har inte inkluderats i denna uppsats.  

Helhetsbedömningen är att det inte finns någon risk att deltagarna påverkas negativt eller 

olämpligt av denna studie. 

 

4. Datakvalitet i Stigbys beteendeobservationer 

 

Samtliga av områdena i beteendeobservationerna har alltså granskats avseende reliabilitet och 

validitet samt samband till de samlade bedömningarna för området. Gränserna för att måttet 

skall bedömas som godkänt är för de fall skalor kunnat bildas, i) att den interna konsistensen 

alpha (α) är minst 0,50 och helst över 0,70, ii) att förklarad varians är minst 40 procent (R
2
 ≥ 

0,40), iii) att de ingående faktorladdningarna är över 0,30; eller då det rör sig om enstaka mått 

(inga skalor) att acceptabel interbedömarreliabilitet visas genom god överensstämmelse 

mellan flera bedömare, samt iv) att korrelationer till de samlade bedömningarna (Rho) är 

minst 0,30. För varje område som ingår i beteendeobservationerna, har även 

innehållsvaliditeten berörts med hjälp av aktuell forskning på området. 

Kriminella attityder 

 

Personens eget normbrytande beteende är en av de faktorer som i forskningen funnits ha 

starkast samband med återfall (Andrews m.fl., 2006). Normbrytande beteende och attityd kan 

göra att ungdomar får svårigheter i att bygga relationer med pro-sociala kontakter, och söker 

sig till negativa kamrater vilket i sin tur är en riskfaktor. Normbrytande beteenden kan också 

göra att relationen till föräldrarna försämras (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Nedan redovisas de delfrågor som ingår i området kriminalitet i beteendeobservationerna.  
 

Tabell 3: Variabler i skalan Kriminella attityder. Förklarad varians: R² = 59,8%. Intern konsistens:  α = 0,83  
Vilket av nedanstående stämmer 

när det gäller kriminalitet 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Tänker/associerar ofta kriminellt 40 0,51 0,36 0,88 0,75 

Pratar ofta om kriminalitet 40 0,37 0,34 0,80 0,79 

Försvarar Kriminalitet 40 0,35 0,34 0,85 0,77 

Tar (ej) avstånd från kriminalitet*  40 0,88 0,23 0,58 0,85 

Ljuger manipulerar 40 0,67 0,30 0,73 0,81 

* Ursprungligen omvänd kodning 

 

Tabellen visar en god reliabilitet vilket framgår av klart tillfredsställande intern konsistens (α 

= 0,83). Samtliga frågor har också höga eller mycket höga faktorladdningar och den 

förklarade variansen (R
2 

=
 
0,598) är tillräckligt hög för att frågorna ska kunna bilda ett 

gemensamt index. Detta index korreleras därefter med den samlade kollegiebedömningen för 

området kriminalitet vid samma tillfälle – dvs första bedömningstillfället. Korrelationen (Rho 

= 0,60) är klart signifikant (p>0,01).  
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Sammanfattningsvis tyder detta på att den samlade bedömningen är högt korrelerad med den 

reliabla och homogena indexskalan, vilket ger stöd för att den kan användas för jämförelser 

över tid.  

 

Missbruk 

 

Andershed och Andershed (2005) har visat att alkohol- och droganvändning har en koppling 

till normbrytande beteende. De skriver att de flesta studier pekar på att normbrytande 

beteende föregår alkohol- och droganvändning, men det finns även studier som pekar på det 

motsatta. Författarna menar även att alkohol- och droganvändande är en risk p.g.a. att 

impulsiviteten ökar och omdömet försämras. Vid ökat och frekvent missbruk menar de att det 

även blir en högre risk för andra riskfaktorer såsom en försämrad relation till föräldrar, 

negativa kamrater och dåliga prestationer i skolan (Andershed & Andershed, 2005). I en 

svensk undersökning har Stenbacka och Stattin (2007) studerat unga män som fyllt i ett antal 

uppgifter i samband med militärtjänstgöring när de var 18 år (1969/70) och sedan följt dem 

över tid tills de var 43 år. I denna studie framkom att de män som använde olagliga droger vid 

18 års ålder i mycket högre utsträckning hade begått brott. Allra tydligast framstod att de som 

hade ett allvarligt missbruk vid 18 års ålder, hade begått allvarliga brott (Stenbacka & Stattin, 

2007).  

 

Nedan redovisas de delfrågor som ingår i Stigbys beteendeobservationer för området 

missbruk. 

 
Tabell 4: Variabler i skalan Missbrukstänkande. Förklarad varians: R² = 64,1 %. Intern konsistens:  α = 0,86 

Vilket av nedanstående stämmer 

när det gäller missbruk 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Tänker/associerar ofta till 

missbruk 
40 0,60 0,38 0,93 0,77 

Pratar ofta om missbruk 40 0,44 0,38 0,89 0,80 

Försvarar missbruk 40 0,40 0,36 0,85 0,81 

Tar (ej) avstånd från missbruk*  40 0,79 0,29 0,60 0,88 

Ljuger manipulerar 40 0,58 0,36 0,69 0,86 

* Ursprungligen omvänd kodning 

 

Tabellen visar en god reliabilitet vilket framgår av klart tillfredsställande intern konsistens (α 

= 0,86). Samtliga frågor har höga eller mycket höga faktorladdningar (≥ 0,40) och den 

förklarade variansen (R
2
 = 0,64) är tillräckligt hög för att frågorna ska kunna bilda ett 

gemensamt index. Detta index korreleras därefter med den samlade kollegiebedömningen för 

området missbruk vid samma tillfälle – dvs första bedömningstillfället. Korrelationen (Rho = 

0,73) är klart signifikant (p>0,01).  
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Sammanfattningsvis tyder detta på att den reliabla och homogena indexskalan är högt 

korrelerad till den samlade bedömningen, vilken därför bör kunna användas för jämförelser 

över tid.  

 

Psykisk hälsa 

 

Andershed och Andershed (2005) har sett att det finns en hög grad av samband mellan 

nedstämdhet och depression och normbrytande beteende. Borum, Bartel och Forth (2002) 

skriver att självskadebeteende noteras i högre grad hos ungdomar med aggressivt och 

normbrytande beteende, än hos andra ungdomar. Förklaringar som de anger är exempelvis att 

självskadande beteende kan vara ett missriktat försök att hantera ilska; det kan även vara ett 

sätt att reglera känslor, stress eller ångest. 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området psykisk ohälsa i Stigbys 

beteendeobservationer.  

 
Tabell 5: Variabler i skalan psykisk ohälsa. Förklarad varians: R² = 40,3 %. Intern konsistens:  α =0,74 

Hur tycker du att nedanstående 

stämmer in på eleven 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Självskadebeteende 35 0,09 0,21 0,49 0,74 

Ångest 35 0,53 0,36 0,75 0,69 

Nedstämdhet 35 0,53 0,40 0,83 0,65 

Sömnsvårigheter  35 0,45 0,41 0,52 0,74 

Bristande verklighetsuppfattning 35 0,37 0,36 0,63 0,71 

Oro, rastlöshet 35 0,81 0,26 0,47 0,73 

Behov av psykiatrisk medicin 35 0,53 0,45 0.67 0,70 

 

 

Tabellen åskådliggör den stora variationen i förekomst av olika indikationer på psykisk 

ohälsa, med oro och rastlöshet som vanligast förekommande och självskadebeteende som 

minst vanligt förekommande (se medelvärdena i skattningarna). Tabellen visar också en god 

reliabilitet vilket framgår av klart tillfredsställande intern konsistens (α =0,74). Samtliga 

frågor har höga eller mycket höga faktorladdningar och den förklarade variansen (R² = 

40,3%) är tillräckligt hög för att frågorna ska kunna bilda ett gemensamt index. Detta index 

korreleras därefter med den samlade kollegiebedömningen för området psykisk hälsa vid 

samma tillfälle – dvs första bedömningstillfället. Korrelationen (Rho =0,65) är klart 

signifikant (p>0,01).  

 

De samlade bedömningarna har alltså en hög korrelation med den homogena och reliabla 

skalan för området, vilket ger stöd för att de kan användas för jämförelser över tid.  
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Relation till familj 

 

Om relationen mellan den unge och föräldrarna karaktäriseras av konflikter och brist på stöd 

och intresse, så utgör det en av de starkaste riskfaktorerna för normbrytande beteende. Det har 

även visat sig i forskning att egna svårigheter hos föräldrarna såsom nedstämdhet har 

samband med normbrytande beteende hos unga, och så har även föräldrarnas 

uppfostringsstrategier (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området relation till familj i Stigbys 

beteendeobservationer.  

 
Tabell 6: Variabler i skalan Relation till familj. Förklarad varians: R² = 56,2 %. Intern konsistens: α =0,22 

 N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Är eleven självständig i förhållande 

till familjen? 
39 0,31 0,34 0,75 - 

Finns det några konflikter mellan 

eleven och föräldrar/familj? 
39 0,55 0,40 0,75 - 

 

 

Tabellen visar att reliabiliteten på detta område är helt otillfredsställande, med Cronbachs 

alpha på 0,22.. Ingen skala kan göras av dessa två frågor.  

 

Därefter prövades frågorna som separata frågor. För den andra av dessa båda finns en 

acceptabel interbedömarreliabilitet. Det finns bedömningar från 2-5 bedömare i 37 ärenden 

och i hälften är samtliga helt överens (18). I 14 fall är de allra flesta klart överens, med 

avvikelse i bedömningen från en person av flera. I fem av 37 ärenden saknas 

överensstämmelse mellan flera bedömare.  Interbedömarreliabiliteten för denna enda fråga 

bedömdes då som acceptabel.  Frågan bedömdes också ha innehållsmässig validitet för 

relationer till familj. 

 

Därefter undersöktes om svaren på denna fråga samvarierade väl med den gemensamma 

bedömningen. Det visade sig att den korrelerade högt med frågan (Rho = 0,48) och signifikant 

(p>0,01). Därför accepterades den gemensamma bedömningen för jämförelser över tid. 

 

 

Relation till kamrater 

 

Att umgås med kamrater med normbrytande beteende eller attityder, eller som använder 

droger, har enligt Borum m.fl. (2002) visat sig ha samband med eget normbrytande beteende. 

Andershed och Andershed (2005) skriver att det är en riskfaktor om den unge inte är 

intresserad av eller har svårt att behålla positiva kamratrelationer.  
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Nedan redovisas de frågor som ingår i området relation till kamrater i Stigbys 

beteendeobservationer.  

 
Tabell 7: Variabler i skalan Relation till kamrater. Förklarad varians: R² = 62,4 %. Intern konsistens:  α =0,17 

 N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Har eleven kontakt med kamrater 

som missbrukar eller är kriminella? 
35 0,36 0,39 0,79 - 

Känner vi kamraterna? 35 0,02 0,08 0,79 - 

 

 

Tabellen visar att det inte finns någon intern konsistens (α =0,17) mellan frågorna, vilket inte 

heller kan förväntas då den andra frågan inte är någon självständig indikator på problem 

(bristande innehållsmässig validitet). Den första av frågorna bedömdes ha bättre 

innehållsmässig validitet och för denna prövades att undersöka interbedömarreliabilitet. 

Bortfallet är dock stort. För en fjärdedel finns endast en bedömare, och när fler bedömare 

finns är överensstämmelsen låg. Av denna anledning har inte heller några korrelationer gjorts 

till bedömningarna på området, då reliabiliteten är underkänd.  

 

 

Relation till personal 

 

Att ungdomar trotsar föräldrars och andras önskemål eller tillsägelser och verkar okänsliga för 

tillsägelser, har enligt Andershed och Andershed (2005) visat sig vara en riskfaktor för 

normbrytande beteende. De kan genom detta ha svårare för att socialiseras, och göra att andra 

reagerar negativt på dem och på så sätt få svårare att etablera pro-sociala relationer 

(Andershed & Andershed, 2005). Att ha tillgivna relationer med vuxna, är en skyddsfaktor 

mot framtida våldsbeteende (Fitzpatrick, 1997). Omvänt kan konfliktfyllda och svåra 

relationer öka risken för våld (Stevenson, 1998). Barlow (2004) skriver om vikten av goda 

relationer mellan behandlare och klient, och att detta kan vara avgörande för att åtgärder ska 

vara verkningsfulla.  
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Nedan redovisas de frågor som ingår i området relation till personal i Stigbys 

beteendeobservationer.  

 
Tabell 8: Variabler i skalan Relation till personal. Förklarad varians: R² = 43,6%. Intern konsistens: α = 0,88 

Vilken är din/er uppfattning om 

nedanstående för eleven i relation 

till kontaktperson/lärare 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Söker kontakt 34 0,73 0,28 0,69 0,87 

Trygg i sällskap med 34 0,76 0,24 0,77 0,86 

Tar i försvar 34 0,27 0,30 0,77 0,86 

Uppskattar umgänget 34 0,46 0,33 0,62 0,87 

Kan ta kritik, låter sig styras 34 0,75 0,29 0,56 0,86 

Söker bekräftelse på utfört arbete 34 0,61 0,32 0,72 0,86 

Litar på beslut 34 0,59 0,33 0,79 0,86 

Tänker på kontaktperson när 

denne ej är närvarande 
34 0,29 0,34 0,78 0,86 

Uttrycker ”vi-känsla” 34 0,11 0,19 0,52 0,87 

Gör medvetna val till förmån för 

kontaktperson 
34 0,13 0,24 0,54 0,87 

Efterliknar utseende, värderingar 34 0,04 0,11 0,13 0,88 

Talar väl om kontaktperson och 

lärare till andra 
34 0,43 0,42 0,74 0,86 

 

Variabeln ”Efterliknar utseende, värderingar” har en mycket låg faktorladdning under den 

godkända nivån (0,30). Innan variablerna kan bilda ett index, bör denna variabel plockas bort. 

Ett sådant index (sedan variabeln tagits bort) har en förklarad varians på 46,4 procent och en 

intern konsistens på 0,88, vilket är mycket bra. Denna skala korrelerades med den samlade 

bedömningen för området. Korrelationen (Rho = 0,32) når inte fullt signifikans (p=0,052).  

 

Sammanfattningsvis så är reliabiliteten och den förklarade variansen för indexskalan god, 

men det finns sämre stöd för den samlade bedömningen. Eftersom den närmar sig signifikans 

prövar vi att ändå jämföra bedömningar över tid, men får då tolka dessa med större 

försiktighet.  

 

Hygien 

 

Författaren har inte hittat någon forskning som visar på att det finns en koppling mellan 

hygien och normbrytande beteende. Detta gäller även för de fem följande områdena 

(bordsskick, rumsordning, matlagning, klädvård och ekonomi). Man kan dock hävda att 

behandlingsarbete inte endast syftar till att förändra normbrytande beteenden, utan även till att 

öka individens förmåga till självständigt liv. Ett flertal metodböcker i socialt arbete behandlar 

betydelsen av att parallellt med övrigt behandlingsarbete, även arbeta med praktiska sociala 

färdigheter såsom att kunna sköta boende, med bl a mat och personlig hygien, samt att sköta 

sin personliga ekonomi (ex. Lenneer-Axelsson & Thylefors, 1996).  
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ADL står för aktiviteter i det dagliga livet eller allmän daglig livsföring och syftar på de 

grundläggande aktiviteter som individen behöver klara av för att kunna leva ett självständigt 

liv. Hygien räknas som primär ADL (Hulter-Åsberg, 1989). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 9: Variabler i skalan Hygien. Förklarad varians: R² = 61%. Intern konsistens: α =0,83 

Vilket stämmer in på eleven när 

det gäller nedanstående 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Duschar dagligen och efter fysisk 

träning 
34 0,86 0,29 0,84 0,62 

Borstar tänderna dagligen 34 0,93 0,21 0,88 0,63 

Tvättar händerna före måltider 34 0,56 0,37 0,59 0,80 

Tvättar händerna efter toalettbesök 34 0,93 0,25 0,78 0,68 

 

Tabellen visar en god reliabilitet (α =0,83) och alla frågor har hög eller mycket hög laddning. 

Frågorna ovan kan alltså bilda ett gemensamt index. Detta index korreleras med den samlade 

bedömningen för området, korrelationen (Rho = 0,73) är signifikant (p>0,01).  

 

Resultaten visar att indexskalan är homogen och har god tillförlitlighet. Att den samlade 

bedömningen starkt korrelerar med denna innebär att den bedöms vara lämplig för 

jämförelser.  

Bordsskick 

 

Att kunna sitta vid matbordet och äta med kniv och gaffel, räknas till primär ADL (Hulter-

Åsberg, 1989). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 10: Variabler i skalan Bordsskick. Förklarad varians: R² = 51,1%. Intern konsistens: α =0,70 

Vilket av nedanstående avseende 

bordsskick kan och efterlever 

eleven 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Väntar på varsågod, börjar inte äta 

förrän alla sitter till bords 
39 0,97 0,16 0,94 0,62 

Väntar på sin tur innan han tar mat 39 0,94 0,20 0,89 0,57 

Kan använda bestick 39 0,98 0,12 0,94 0,64 

Sitter ordentligt vid måltiden 39 0,96 0,16 0,84 0,63 

Sitter kvar till alla har ätit färdigt 39 0,73 0,38 0,48 0,75 

Tackar för maten 39 0,94 0,19 0,03 0,74 

Hjälper till att plocka undan efter 

maten 
39 0,90 0,23 0,28 0,69 
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Variabeln ”tackar för maten” har en mycket låg faktorladdning (0,03), långt under den 

godkända nivån (0,30). Innan variablerna kan bilda ett index, måste denna variabel plockas 

bort. Ytterligare en variabel har en faktorladdning under den godkända gränsen, nämligen 

”Hjälper till att plocka undan efter maten”, varför även denna tas bort. Sedan dessa två 

variabler tagits bort är den förklarade variansen 64 procent och den interna konsistensen är 

0,78. Den gemensamma skalan utifrån de kvarvarande fem frågorna visar alltså en god 

reliabilitet. Denna skala korrelerades med den samlade bedömningen för området, (Rho = 

0,57) och korrelationen är signifikant (p>0,01) 

 

Sammanfattningsvis tyder detta på att de samlade bedömningarna är högt korrelerade med 

den homogena och reliabla indexskalan (5 items), vilket ger stöd för att använda 

bedömningarna i jämförelser. 

 

Rumsordning 

 

Att kunna hålla ordning i ett boende (ex. städa och bädda sängen) räknas in i sekundär ADL 

(Hulter-Åsberg, 1989). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 11: Variabler i skalan Rumsordning. Förklarad varians: R² = 66,8%. Intern konsistens:  α =0,82 

Vilket av nedanstående stämmer in 

på eleven 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Kan bädda en säng (gör det varje 

morgon innan skolan) 
38 0,81 0,32 0,84 0,73 

Har god ordning på kläder (ligger i 

garderoben, smutskläder för sig 

etc) 

38 0,79 0,38 0,87 0,72 

Städar regelbundet (efter 

städschema, dammsuger, 

våtmoppar golv, dammar etc) 

38 0,96 0,15 0,68 0,85 

Kan städa en toalett 

(rengöringsmedel, utrustning, 

tillvägagångssätt) 

38 0,85 0,28 0,87 0,74 

 

Tabellen visar en god reliabilitet (α =0,82) och homogenitet (R² = 66,8%.), och frågorna ovan 

kan bilda ett gemensamt index. Detta index korreleras med bedömningen för området; 

korrelationen är hög (Rho = 0,65) och signifikant (p>0,01). 

 

Bedömningarna kan därför användas för att göra jämförelser över tid. 
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Matlagning 

 

Att kunna laga sin egen mat räknas som sekundär ADL (Hulter-Åsberg, 1989). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 12: Variabler i skalan Matlagning. Förklarad varians: R² = 84,6%. Intern konsistens:  α =0,91 

Vilket stämmer in på eleven när 

det gäller nedanstående 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Kan servera en näringsrik frukost 36 0,37 0,40 0,91 0,88 

Kan tillaga enklare lunch/middag 36 0,31 0,39 0,93 0,86 

Kan tillaga mat efter recept 36 0,31 0,41 0,92 0,87 

 

Tabellen visar en god reliabilitet (α =0,91), och att frågorna kan bilda ett gemensamt index 

(R² = 84,6%). Detta index korreleras med bedömningen för området (Rho = 0,35), 

korrelationen är signifikant (p>0,05). 

 

Resultaten visar att indexskalan har god homogenitet och reliabilitet och korrelationen till den 

samlade bedömningen för området är på en godkänd nivå. Bedömningarna kan därför 

användas för att göra jämförelser över tid. 

 

Klädvård 

 

Att lära sig tvätta och sköta sina kläder räknas som sekundär ADL (Hulter-Åsberg, 1989). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 13: Variabler i skalan Klädvård. Förklarad varians: R² = 41,8%. Intern konsistens: α =0,54 

Vilket stämmer in på eleven när 

det gäller nedanstående 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Kan själv bedöma när kläder 

behöver tvättas/slängas/lagas 
25 0,83 0,35 0,77 0,40 

Kan sortera tvätt för maskintvätt 25 0,92 0,17 0,94 0,28 

Kan sköta tvättmaskin och 

torktumlare 
25 0,97 0,12 0,71 0,50 

Kan hantera en symaskin/enklare 

sömnad 
25 0,02 0,10 0,18 0,58 

Kan stryka t.ex. en skjorta 25 0,07 0,23 0,31 0,57 

 

Tabellen visar att andelen förklarad varians är knappt mer än godkänd och att en av frågorna 

(”Kan hantera en symaskin”) har en alltför låg faktorladdning. Sedan denna plockas bort ökar 

den förklarade variansen till 54,7 procent. Ingen av de kvarvarande frågorna har i det läget 

faktorladdningar under 0,46. Den interna konsistensen förbättras marginellt till 0,58, och alla 

frågorna bidrar då till denna. Även om nivån inte är tillfredsställande för att användas på 
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individnivå, så är den acceptabel för mätningar på gruppnivå. Här skall den just användas för 

att beräkna korrelationen till de allmänna bedömningarna på gruppnivå. Korrelationen (Rho 

=0,41) är signifikant (p>0,01). 

 

Resultaten visar att indexskalan har en god homogenitet och reliabilitet, och det finns en 

godkänd korrelation till de samlade bedömningarna för området, vilka därför kan användas 

för att göra jämförelser på gruppnivå över tid. 

 

Ekonomi 

 

Att lära sig hantera sin vardagsekonomi räknas som sekundär ADL (Hulter-Åsberg, 1989). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 14: Variabler i skalan Ekonomi. Förklarad varians: R² = 46,8%. Intern konsistens: α =0,64 

Vilket stämmer in på eleven när 

det gäller nedanstående 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Kan hushålla med veckolönen 25 0,81 0,35 0,49 0,63 

Kan göra självständiga inköp 25 0,35 0,42 0,75 0,50 

Kan lägga upp en avbetalningsplan 25 0,02 0,10 0,40 0,68 

Kan planera en budget 25 0,06 0,17 0,87 0,55 

Kan betala räkningar 25 0,08 0,24 0,79 0,53 

 

Tabellen visar en förklarad varians över 40 procent och en intern konsistens som är något 

under gränsen för tillfredsställande på individnivå, men klart acceptabel för mätningar på 

gruppnivå. Tabellen visar att indexskalans reliabilitet höjs till 0,68 om variabeln ”Kan lägga 

upp en avbetalningsplan” tas bort. Denna har en faktorladdning som visserligen är acceptabel, 

men klart lägre än övrigas. Sedan den variabeln tagits bort har alla kvarvarande frågor 

faktorladdningar över 0,50 och en förklarad varians på 0,56. Den bedöms ha tillräckligt goda 

egenskaper för att användas för att pröva korrelation med den samlade bedömningen. 

Korrelationen (Rho = 0,43) är signifikant (p>0,05). 

 

Sammanfattningsvis tyder detta på att de samlade bedömningarna är högt korrelerade med 

den reliabla indexskalan, vilket ger stöd för att använda dem i jämförelser. 

 

Social kompetens 

 
Att ha ett positivt förhållningssätt och ex. vara artig, kan enligt Andershed och Andershed 

(2005) vara en viktig skyddsfaktor för ungdomar för att inte återfalla i normbrytande 

beteende. Vidare menare de att hantera situationer på ett socialt positivt sätt kan hjälpa den 

unge att knyta positiva kontakter och etablera sig på ett bra sätt i pro-sociala sammanhang. 
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Det kan också minska risken för negativt samspel med föräldrarna (Andershed & Andershed, 

2005). 
 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  
 

Tabell 15: Variabler i skalan Social kompetens. Förklarad varians: R² = 60,3%. Intern konsistens:  α =0,83 

Vilket av följande stämmer in för 

eleven  

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Passar tider vid 

arbetets/utbildningens början och 

slut 

16 0,89 0,21 0,78 0,81 

Lyssnar, följer med och deltar i 

samtal 
16 0,90 0,21 0,74 0,81 

Anpassar språkbruket, hur han 

uttrycker sig i olika situationer 
16 0,66 0,38 0,69 0,81 

Har telefonkultur (hur man startar 

och avslutar samtal, uttrycker sig 

mot olika personer) 

16 0,90 0,23 0,90 0,77 

Kan resa med allmänna 

kommunikationer 
16 0,86 0,31 0,88 0,77 

Vet hur man tar kontakt med en 

flicka på ett bra sätt 
16 0,67 0,46 0,65 0,84 

 

Som framgår saknas här observationer för de flesta eleverna. N-talet är endast 16 vilket 

begränsar användbarheten och får konsekvenser för analyserna. Tabellen visar trots detta en 

god reliabilitet (α =0,83). De har en hög grad av förklarad varians (R² = 60,3%) och alla 

frågor laddar högt. De kan alltså bilda ett gemensamt index. Korrelationen är relativt hög 

(Rho = 0,51) men trots detta når korrelationen inte upp till signifikant nivå (p=0,333). Då 

detta med all säkerhet beror på det låga n-talet, kommer skalan användas för jämförelser, men 

resultaten får då tolkas med stor försiktighet.  

 

Fritid 

 

Pro-sociala kontakter och att regelbundet delta i strukturerade, positiva och icke-

normbrytande aktiviteter är enligt Andershed och Andershed (2005) en viktig skyddsfaktor 

för ungdomar för att inte återfalla i normbrytande beteende. Ungdomar som deltar i 

regelbundna, vuxenledda aktiviteter påverkas positivt av de vuxna ledarna och andra 

ungdomar (Andershed & Andershed, 2005). Att ha bristande socialt engagemang har visat sig 

vara en av de starkaste riskfaktorerna för våldsbeteende (Loeber & Farrington, 1998). 
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Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  
 

Tabell 16: Variabler i skalan Fritid. Förklarad varians: R² = 36%. Intern konsistens:  α =0,54 

Vad stämmer för eleven N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Har ett specifikt fritidsintresse 36 0,49 0,41 0,68 0,43 

Har varit med i någon förening 36 0,46 0,43 0,73 0,46 

Har prövat det fritidsutbud som 

finns på Stigbyskolan 
36 0,54 0,37 0,37 0,55 

Har fått något fritidsintresse på 

Stigbyskolan 
36 0,20 0,29 0,36 0,52 

Har kontakt med någon förening 

utanför Stigbyskolan (närområdet) 
36 0,15 0,32 0,73 0,43 

 

Tabellen visar en intern konsistens som är acceptabel för att användas på gruppnivå (α =0,54) 

och en förklarad varians strax under 40 procent. Tabellen visar att skalans interna konsistens 

marginellt kan förbättras om variabeln ”Har prövat det fritidsutbud som finns på 

Stigbyskolan” tas bort. När detta gjorts förbättras även den förklarade variansen (R² = 46%). 

En variabel har en laddning som är på gränsen för att bli godkänd, ”Har fått något 

fritidsintresse på Stigbyskolan”.  Den interna konsistensen förbättrades ytterligare då denna 

variabel togs bort till 0,66.  Med de två variablerna borttagna, är den förklarade variansen 60 

procent och den interna konsistensen är på gränsen för att kunna användas på individnivå. De 

kvarvarande tre frågorna sammanställs till ett index som korreleras med bedömningen för 

området fritid. Korrelationen (Rho = 0,43) är signifikant (p>0,01). 

 

Sammanfattningsvis så har indexskalan med tre items en god reliabilitet och homogenitet och 

väl korrelerade till den samlade bedömningen för området, som därför kan användas för 

jämförelser.  

 

Självförtroende 

 

Enligt Borum m.fl (2002) är en sk motståndskraftig personlighet, en kritisk skyddsfaktor för 

att inte återfalla i våldsbrottslighet. Denna personlighet beskrivs som att ha tilltro till sin 

förmåga att lyckas och uppnå positiva saker, trots ogynnsamma förhållanden (Borum, Bartel 

& Forth, 2002). Margolis (1995) skriver att många av de ungdomar som har 

missbruksproblem har bristande tilltro till den egna förmågan att ex. klara att delta i sociala 

sammanhang. Denna bristande tilltro är en allvarlig riskfaktor för att de ska återgå till 

drogkulturen, där det enda kravet och gemensamma faktorn är att använda droger (Margolis, 

1995).  

 

I Stigbys beteendeobservationer består detta område endast av en enda fråga; ”Har eleven en 

god tilltro till den egna förmågan”. Frågan har besvarats av 3-5 bedömare. I mer än hälften av 

ärendena (23 stycken av 40) är samstämmigheten fullständig. Det är endast 3 ärenden där 

personalen är helt oeniga, i övriga ärenden är det endast någon som avviker i bedömningen (1 
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av 3, alt. 1 av 4). Interbedömarreliabiliteten för den frågan bedöms därför som god. 

Medelvärdet mellan bedömarnas skattningar för frågan för de olika eleverna korreleras med 

de samlade bedömningarna för området självförtroende. Korrelationen (Rho = 0,44) är 

signifikant (p>0,01).  

 

Sammantaget tyder resultatet på att frågan har en god interbedömarreliabilitet och att svaren 

på den har en god korrelation till de samlade bedömningarna för området, vilket ger stöd för 

att bedömningarna kan användas för jämförelser.  

 

Självkänsla 

 

Att ha en sund och realistisk självkänsla, är en viktig skyddsfaktor för att inte hamna i 

våldskriminalitet (Borum m.fl., 2004). Ungdomar med missbruksproblem visar ofta en 

bristande förmåga att känna igen och hantera sina egna känslor. Behandlingen behöver 

fokusera på att ge dem en ökad medvetenhet om sig själva och vilka strategier som fungerar 

bäst för dem (Margolis, 1995). 

 

Området består endast av en fråga; ”Har eleven en bra självkänsla”. Frågan har besvarats av 

2-5 bedömare. I hälften av ärendena (20 av 40) är samstämmigheten mellan bedömarna 

fullständig. I åtta ärenden är personalen helt oenig om bedömningen. I resterande 12 ärenden 

har någon en avvikande bedömning (1 av 3, 1 av 4 alt. 2 av 5). Interbedömarreliabiliteten har 

alltså vissa brister, trots att samstämmigheten är total i hälften av ärendena. Medelvärdet för 

frågan korrelerades med bedömningen för området självkänsla. Korrelationen är låg och inte 

signifikant (Rho = 0,22). 

 

Sammanfattningsvis tyder detta på att interbedömarreliabiliteten för frågan har brister, med 

fullständig oenighet i nästan en fjärdedel av ärendena. Korrelationen med de samlade 

bedömningarna för området är också svag. Slutsatsen är att dessa bedömningar inte kan 

användas för jämförelser över tid. 

Impulskontroll 

 

Impulsivitet har visat sig ha ett samband med våldsbenägenhet och brottslighet hos ungdomar 

(Borum, Bartel & Forth, 2002). Att vara impulsiv och inte tänka sig för innan man gör 

någonting, är enligt Andershed och Andershed (2005) en riskfaktor för normbrytande 

beteende. I stunden kan den unge få svårt att styra sig i pressade situationer, vilket ex. skulle 

kunna leda till aggressivt utagerande beteende. Vidare kan impulsivitet bidra till sämre 

relationer med föräldrarna, där det utlöser negativa uppfostringsstrategier hos föräldrarna 

vilket i sin tur är en riskfaktor (Andershed & Andershed, 2005). 

 

Området består endast av en fråga; ”Kan eleven behärska/styra sig då han blir arg, besviken, 

ledsen eller ställs inför plötsligt uppkomna intryck/händelser?”. Frågan har besvarats av 3-5 

bedömare. I 24 av 39 ärenden är samstämmigheten mellan personalens svar fullständig. Det är 
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endast 3 ärenden där personalen är helt oenig, i övriga ärenden är det endast någon som 

avviker i bedömningen (1 av 3, 1 av 4 alt. 1 av 5). Medelvärdet för frågan korreleras med 

bedömningen för området impulskontroll. Korrelationen är 0,52, korrelationen är signifikant 

(p>0,01). 

 

Resultaten visar att reliabiliteten för området är god, och korrelationen till den samlade 

bedömningen för området är hög. Skalan kan användas för att göra jämförelser över tid. 

 

Empati 

 

En nedsatt förmåga att känna skuld och empati hos ungdomar, har visat sig ha ett samband 

med ökat våld och kriminalitet mot andra (Borum, Bartel & Forth, 2002). Ungdomar med 

bristande empatisk förmåga kan enligt Andershed och Andershed (2005) få svårigheter att ta 

till sig och förstå hur deras normbrytande beteende kan få negativa konsekvenser för andra 

människor. Den bristande förmågan kan även göra att andra reagerar negativt på ungdomen 

och försämra relationen till andra, och kan leda till att ungdomen dras till andra ungdomar 

med normbrytande beteende, vilket är en riskfaktor i sig (Andershed & Andershed, 2005). 

 

Området består endast av en fråga; ”Påverkas elevens handlande av hur andra känner eller om 

någon ex. blir ledsen, besviken etc?”. Frågan har besvarats av 3-5 bedömare. I mindre än 

hälften (17 av 38) är samstämmigheten mellan personalens svar fullständig. I 6 ärenden är de 

helt oeniga, i övriga 15 ärenden är det någon som avviker i bedömningen. 

Interbedömarreliabiliteten har vissa brister. I nästan hälften av ärendena är personalen helt 

överens, och tillsammans med de fall där flertalet är överens finns överensstämmelse i 32 av 

38 fall (84 %), vilket ändå totalt sett bedöms vara acceptabelt. Medelvärdet för skattningarna 

på frågan korreleras därefter med de samlade bedömningarna för området empati. 

Korrelationen är 0,50 och signifikant (p>0,01). 

 

Sammantaget bedöms interbedömarreliabiliteten vara acceptabel. Det finns ett starkt samband 

mellan de samlade bedömningar som görs på området och indexskalan. Bedömningarna kan 

användas för jämförelser över tid. 

 

Koncentrationsförmåga 

 

Svårigheter att koncentrera sig har enligt Borum, Bartel och Forth (2002) visat sig vara en 

viktig riskfaktor för normbrytande beteende. Koncentrationssvårigheter kan bl.a. leda till 

bristande skolprestationer och skolanknytning, som i sin tur visat sig vara riskfaktorer för 

normbrytande beteende (Socialstyrelsen, 2009). 
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Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 17: Variabler i skalan Koncentration. Förklarad varians: R² = 45,8%. Intern konsistens:  α =0,59 

Hur uppfattar du elevens förmåga 

att koncentrera sig 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Teoretiska skoluppgifter; tröttnar 

fort? 
35 0,62 0,41 0,82 0,39 

Praktiska skoluppgifter; tröttnar 

fort? 
35 0,31 0,38 0,78 0,43 

Samtal; tröttnar fort? 35 0,36 0,38 0,60 0,56 

Idrott; tröttnar (inte) fort?* 35 0,73 0,38 0,44 0,63 

* Ursprungligen omvänd kodning 

 

Tabellen visar att variabeln ”Idrott: tröttnar (inte) fort” har en acceptabel men något lägre 

faktorladdning, och att den interna konsistensen kan förbättras (α = 0,63) om man tar bort 

denna variabel. Förklarad varians stiger då till 57,9 procent och alla kvarvarande frågor har 

faktorladdningar över 0,65. Detta index med tre items korreleras med den allmänna 

bedömningen för området koncentration. Korrelationen är (Rho = 0,61) är signifikant 

(p>0,01). 

 

Resultaten visar att reliabiliteten för området är god, och korrelationen till den samlade 

bedömningen för området är hög. Bedömningarna bär därför kunna användas för jämförelser. 

 

Uthållighet 

 

Att inte kunna bibehålla uppmärksamheten och arbeta med uppgifter över tid, har visat sig 

vara en viktig riskfaktor för normbrytande beteende (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 18: Variabler i skalan Uthållighet. Förklarad varians: R² = 56,6%. Intern konsistens: α =0,74 

Har eleven förmåga till uthållighet 

om eleven ex. ska lära sig något 

nytt; 

N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Kämpar på tills han blir klar, även 

om det tar emot och är tråkigt 
35 0,47 0,40 0,91 0,53 

Blir (inte) arg och går därifrån* 35 0,69 0,36 0,72 0,70 

Brukar uppnå de mål som han 

sätter upp för sig själv 
35 0,52 0,38 0,80 0,65 

Kan fatta beslut 35 0,59 0,23 0,53 0,78 

* Ursprungligen omvänd kodning 
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Tabellen visar en god reliabilitet (α =0,74) alla frågor har en hög eller mycket hög 

faktorladdning och kan bilda ett gemensamt index (R² = 56,6%). Detta index korreleras med 

den samlade bedömningen för området uthållighet. Korrelationen (Rho = 0,48) är signifikant 

(p>0,01) 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att reliabiliteten för indexskalan är god och korrelationen 

till den samlade bedömningen för området är godkänd, vilket ger stöd för att använda den i 

jämförelser. 

Frustration och ångesttolerans 

 

Svårigheter i känsloregleringen, dvs  problem att reglera sina uttryck för negativa känslor, 

såsom ilska och frustration kan leda till svårigheter i socialiseringen, och svårigheter att bygga 

pro-sociala relationer vilket är en riskfaktor (Andershed & Andershed, 2005). Vidare 

använder unga med destruktiva känslouttryck ofta normbrytande beteende och aggressivitet 

som ett sätt att lösa pressade och stressade situationer (Socialstyrelsen, 2009).   

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 19: Variabler i skalan Frustration-ångesttolerans. Förklarad varians: R² = 33,3%. Intern konsistens:  α =0,40 

Eleven tycker att det är rätt att; N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Bli ledsen/nedstämd 39 0,75 0,31 0,87 0,11 

Vara för sig själv en stund tills det 

går över 
39 0,68 0,35 0,79 0,26 

Prata med någon för att få stöd 39 0,47 0,35 0,08 0,49 

Avreagera sig genom att låta det gå 

ut över omgivningen; kasta saker, 

sparka, slå 

39 0,25 0,34 0,15 0,49 

Fly genom att använda droger eller 

begå brott 
39 0,57 0,43 0,52 0,35 

Inte påverkas alls* 39 0,98 0,08 0,57 0,38 

* Ursprungligen omvänd kodning 

 

Både den interna konsistensen och den förklarade variansen är för låga i denna tabell. Två 

variabler har en mycket låg laddning (”Prata med någon för stöd” och ”Avreagera sig på 

omgivningen”), och konsistensen skulle vinna på att båda tas bort. Sedan detta gjorts har 

indexskalan fyra frågor, som fortfarande har en något låg förklarad varians (R² = 39,8%) men 

en intern konsistens som nu är acceptabel på gruppnivå (α = 0,58).  Alla frågorna har 

faktorladdningar över 0,52. Skalan med 4 items korreleras med de samlade bedömningarna. 

Korrelationen (Rho = 0,19) är inte signifikant (p=0,191). 

Genom att ta bort ett par variabler erhölls alltså en acceptabel indexskala. Men eftersom 

korrelationen till de allmänna bedömningarna på området är svag och inte signifikant, saknas 

stöd för att använda dessa bedömningar för säkra jämförelser över tid. 
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Det finns anledning att fråga sig om den bristande överensstämmelsen mellan skalan och 

bedömningarna, endast handlar om svaghet i bedömningarna. En innehållsanalys av de 

kvarvarande frågorna visar att mycket normala reaktioner (bli ledsen, vara för sig själv, att 

över huvud taget påverkas) blandas med problematiskt reaktionsmönster (fly genom 

droger/brott). Därmed kan förväntas att denna skala inte korrelerar med bedömningarna. I vart 

fall saknas stöd för jämförelser över tid. 

Normutveckling 

 

En viktig riskfaktor för normbrytande beteende hos unga är enligt Andershed och Andershed 

(2005) att ge uttryck för negativa, normbrytande och materialistiska attityder och värderingar. 

Att vara hjälpsam och hantera situationer på ett socialt önskvärt sätt är enligt författarna en 

viktig skyddsfaktor, och kan leda till att ungdomar har större chans till ex. god skolanknytning 

och pro-sociala kamrater. Positiva attityder till våld, har visat sig ha ett samband med framtida 

våldsbenägenhet (Loeber & Farrington, 1998). Att undersöka ungdomarnas normer gentemot 

ex. andra människor, lagstiftning och andra auktoriteter, så som de kan iakttas av personalen, 

kan bidra till prognos för anpassning (Borum, Bartel & Forth, 2002). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 

Tabell 20: Variabler i skalan Normutveckling. Förklarad varians: R² = 49,8%. Intern konsistens:  α =0,90 
Eleven tycker att det är rätt att; N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Använda fysiskt våld 36 0,45 0,34 0,72 0,90 

Använda verbala hot 36 0,57 0,33 0,83 0,89 

Stjäla 36 0,45 0,36 0,84 0,89 

Använda droger (alkohol, 

narkotika) 
36 0,64 0,36 0,46 0,91 

Vara självisk/egoistisk 36 0,72 0,31 0,80 0,89 

Manipulera 36 0,69 0,31 0,74 0,89 

(Inte) vilja arbeta/klara den egna 

försörjningen* 
36 0,17 0,27 0,48 0,90 

(Inte) visa respekt/hänsyn 

gentemot andra* 
36 0,27 0,33 0,60 0,90 

(Inte) tala sanning* 36 0,53 0,39 0,77 0,89 

(Inte) ta ansvar för andra* 36 0,74 0,31 0,67 0,90 

(Inte) stå för konsekvenserna av 

sina handlingar* 
36 0,55 0,37 0,71 0,89 

(Inte) göra något för andra utan 

egen vinning* 
36 0,57 0,34 0,73 0,89 

* Ursprungligen omvänd kodning 

 

Tabellen visar en mycket hög reliabilitet, och en godkänd förklarad varians. Alla frågor har 

god eller mycket god faktorladdning, och frågorna kan alltså bilda ett gemensamt index. Detta 
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index korreleras med bedömningen för området, korrelationen är 0,55 och korrelationen är 

signifikant (p>0,01). 

 

Resultaten visar att reliabiliteten för området är god, och korrelationen till den samlade 

bedömningen för området är hög. Bedömningarna kan användas för jämförelser. 

 

Moralutveckling 

 

Att bryta mot normer, regler och lagar på ett aggressivt eller icke-aggressivt sätt, är enligt 

Andershed och Andershed (2005) en viktig riskfaktor för fortsatt normbrytande beteende. Att 

vara hjälpsam och artig i relation till andra är enligt författarna en viktig skyddsfaktor, som 

kan göra att ungdomen får ökade chanser till bra samspel med pro-sociala kamrater, föräldrar, 

skola etc vilket i sin tur är skyddsfaktorer (Andershed & Andershed, 2005). 

 

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 21: Variabler i skalan Moralutveckling. Förklarad varians: R² = 46,6%. Intern konsistens: α =0,89 

Hur efterlever eleven följande; N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Använder (inte) fysiskt våld* 34 0,63 0,32 0,53 0,88 

Använder (inte) verbala hot* 34 0,41 0,34 0,74 0,87 

Stjäl (inte)* 34 0,58 0,38 0,56 0,88 

Använder (inte) droger (alkohol, 

narkotika)* 
34 0,43 0,35 0,58 0,88 

Är (inte) självisk/egoistisk* 34 0,18 0,31 0,88 0,87 

Manipulerar (inte)* 34 0,25 0,31 0,76 0,87 

Vill arbeta/klara den egna 

försörjningen 
34 0,60 0,40 0,53 0,89 

Visar respekt/hänsyn gentemot 

andra 
34 0,48 0,39 0,70 0,87 

Talar sanning 34 0,37 0,41 0,75 0,87 

Tar ansvar för andra 34 0,09 0,18 0,69 0,88 

Står för konsekvenserna av sina 

handlingar 
34 0,42 0,37 0,72 0,87 

Gör något för andra utan egen 

vinning 
34 0,35 0,30 0,67 0,88 

* Ursprungligen omvänd kodning 
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Tabellen visar en mycket god reliabilitet (α =0,89) samtliga frågor har en hög eller mycket 

hög faktorladdning och de kan bilda ett gemensamt index (R² = 46,6%). Detta index 

korreleras med bedömningen för området, korrelationen (Rho = 0,52) är signifikant (p>0,01). 

 

Resultaten visar en god reliabilitet och hög korrelation mellan indexskalan och den samlade 

bedömningen för området. Således kan bedömningarna användas för jämförelser. 

 

Motivation 

 

En viktig skyddsfaktor är att den unge är medveten och insiktsfull om det egna 

problembeteendet och att han/hon är motiverad till att medverka i de insatser vederbörande 

genomgår (Borum, Bartel & Forth, 2002; Socialstyrelsen, 2009). Bristande motivation för 

skola har visat sig ha ett samband med framtida våldsbrottslighet, och omvänt har starkt 

engagemang i skolan visat sig vara en skyddsfaktor (Borum, Bartel & Forth, 2002). 

Motivation är mycket viktigt för att kunna åstadkomma förändring i ett beteende 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Nedan redovisas de frågor som ingår i området i Stigbys beteendeobservationer.  

 
Tabell 22: Variabler i skalan Motivation Stigbyskolan. Förklarad varians: R² = 48%. Intern konsistens: α = 0,72 

Är eleven positiv till att; N Medelv. Sd Faktor-laddning 

(PCA) 

α  utan 

detta item 

Vara placerad på Stigbyskolan? 38 0,50 0,38 0,62 0,69 

Arbeta med sina personliga 

problem, 

kriminalitet/missbruk/annat? 

38 0,49 0,42 0,79 0,63 

Att få teoriundervisning? 38 0,66 0,36 0,79 0,61 

Att få praktikundervisning? 38 0,80 0,30 0,72 0,66 

Få ett fritidsintresse? 38 0,48 0,39 0,50 0,73 

 

 

Tabellen visar en god reliabilitet, och att den förklarade variansen och frågornas laddning är 

tillräckligt hög för att de ska kunna bilda ett gemensamt index. Detta index korreleras med 

bedömningen för området (Rho = 0,55) och är signifikant (p>0,01). 

 

Resultaten visar att reliabiliteten för området är god, och korrelationen till den samlade 

bedömningen för området är hög. Bedömningarna kan användas för jämförelser. 
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Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de psykometriska egenskaperna för 17 av 24 områden 

i beteendeobservationerna har starkt stöd, och att de kan användas för att undersöka 

förändringar över tid. Dessa 17 områden är kriminalitet, missbruk, psykisk hälsa, hygien, 

bordsskick, rumsordning, matlagning, klädvård, ekonomi, fritid, självförtroende, 

impulskontroll, koncentrationsförmåga, uthållighet, normutveckling, moralutveckling samt 

motivation. Vidare så finns det fyra områden där brister noterats, men som ändå bedöms ha 

tillräckligt stöd för att kunna användas för jämförelser eftersom det här rör sig om jämförelser 

på gruppnivå. Dessa fyra områden är relation till personal, relation till familj, social 

kompetens och empati. Resultaten inom dessa områden måste dock tolkas med något större 

försiktighet. Tre av områdena bedöms inte ha tillräckligt stöd för att de ska kunna användas 

för jämförelser över tid, dessa är relationer till kamrater, självkänsla samt frustration och 

ångesttolerans. 

 

 

5. Behandlingsprocessen: Analys av förändring över tid 
 

Förändring i de samlade bedömningarna av problemområden 

 

Beteendeobservationerna används i behandlingsprocessen på SiS’ ungdomshem Stigby för att 

utgöra grund för en bedömning av respektive problemområde, och för att kunna följa hur detta 

område förändras över tid. I undersökningen finns i dagsläget 41 ärenden som har en första 

bedömning, T1. Denna bedömning har utförts 8,60 veckor efter placering (std=1,60) alltså 

efter c:a 2 månader. Av de 41 ärendena är det 31 stycken som går att följa till en andra 

bedömning, T2. Denna har utförts 28,10 veckor (std=3,64) veckor in i behandlingen, alltså 

efter c:a 6 månader. Det finns även 20 ärenden som går att följa till en tredje bedömning, T3. 

Dessa har i genomsnitt varit i behandling 49,70 veckor (std=3,48), alltså efter 11-12 månader. 

För att undersöka hur bedömningarna har förändrats över tid, har beräkningar gjorts på 

medelvärdet från de olika bedömarnas skattningar. Dessa medelvärden har jämförts över tid, 

dvs från T1, T2 och T3.  Det är endast de områden där datakvaliteten i bedömningarna har 

stöd, som används för jämförelser över tid.  
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Nedan redovisas medelvärden och standardavvikelser för bedömningarna vid T1, T2 och T3. 

Observera att värdena i nedanstående tabell genomgående har kodats som problemvärden, dvs 

höga värden anger mer problem och då värdena sänks över tid innebär detta en relativ 

förbättring.  

 
Tabell 23. Medelvärden för olika samlade bedömningar på olika problemområden vid tre olika mätpunkter, T1, T2 och 

T3.  
 T1 T2 T3 

Problem med…. N Mean Std N Mean Std N Mean Std 

Kriminalitet 41 3,88 0,60 31 3,58 0,67 20 3,20 0,70 

Missbruk 41 3,66 1,04 31 3,35 0,81 20 3,15 0,81 

Psykisk hälsa 41 3,76 0,86 31 3,55 0,81 20 3,35 0,88 

Relation till familj 39 3,74 0,72 31 3,35 0,61 20 3,10 0,72 

Relation till personal 38 3,29 0,87 31 2,90 0,70 20 2,55 0,76 

Hygien 41 2,05 1,22 31 1,68 0,79 20 1,60 0,82 

Bordsskick 41 1,80 0,98 31 1,55 0,68 20 1,30 0,57 

Rumsordning 41 2,17 1,05 31 1,94 0,85 20 1,85 0,88 

Matlagning 34 3,06 0,81 30 2,87 0,94 20 2,70 1,03 

Klädvård 41 2,02 0,88 31 1,81 0,79 20 1,50 0,76 

Ekonomi 34 3,41 0,74 31 3,26 0,73 20 3,10 0,79 

Social kompetens 39 3,08 1,01 31 3,03 0,95 20 3,00 0,79 

Fritid 41 3,29 0,64 30 3,17 0,70 20 2,95 0,76 

Självförtroende 41 3,61 0,59 31 3,42 0,56 20 3,30 0,47 

Impulskontroll 41 3,17 0,97 31 3,06 0,85 20 3,05 0,69 

Empati 33 3,58 0,71 31 3,29 0,82 20 3,30 0,86 

Koncentration 41 2,88 0,93 31 2,78 0,84 20 2,75 0,72 

Uthållighet 40 3,38 0,84 31 2,77 0,84 20 2,70 0,64 

Normutveckling 41 3,61 0,67 31 3,58 0,56 20 3,40 0,60 

Moralutveckling 41 4,10 0,66 31 3,87 0,56 20 3,60 0,75 

Motivation 41 3,07 0,88 31 2,77 0,80 20 2,55 0,76 

 
    

På samtliga områden noteras en sänkning av problemtyngden. Riktningen är alltså 

genomgående positiv. Dock bör noteras att det inte är samma individer över alla mätningar i 

denna tabell. T3 har hälften så många bedömningar som T1. En del av sänkningen skulle 

därför kunna bero på en selektion, t.ex. om de med större problem straffade ut sig och 

förflyttades. För att undersöka förändring som förlopp för de intagna måste därför en analys 

göras där samma individer mäts med två eller flera mätpunkter, dvs samma panel av 

individer.  
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I tabellen nedan presenteras två sådana analyser. Först en mätning med två mätpunkter, vilket 

som mest finns för 31 elever. I denna del har genomgående första och sista mätpunkt använts, 

där den sista mätpunkten kan vara T3 då tre mätningar finns, och T2 där endast två finns. I 

den andra delen av tabellen presenteras analysen med tre mätpunkter, och då sjunker 

deltagarna till som mest 20 individer.  

 
Tabell 24. Förändring enligt general linear models (repeated measures) för 2 respektive 3 mätpunkter 

 Två mätpunkter (Först – sist) Tre mätpunkter (T1, T2 och T3) 

 n Partial eta-

square 

p n Partial eta-

square 

p 

Kriminalitet 31 0,48 0,000 20 0,60 0,000 

Missbruk 31 0,32 0,001 20 0,37 0,015 

Psykisk hälsa 31 0,21 0,008 20 0,50 0,002 

Relation till familj 29 0,40 0,000 18 0,54 0,002 

Relation till personal 29 0,39 0,000 18 0,41 0,014 

Hygien 31 0,49 0,000 20 0,59 0,000 

Bordsskick 31 0,48 0,000 20 0,56 0,001 

Rumsordning 31 0,49 0,000 20 0,53 0,001 

Matlagning 27 0,36 0,001 18 0,47 0,006 

Klädvård 31 0,52 0,000 20 0,61 0,000 

Ekonomi 26 0,42 0,000 18 0,50 0,004 

Social kompetens 29 0,22 0,009 19 0,14 0,270 

Fritid 31 0,24 0,005 19 0,31 0,045 

Självförtroende 31 0,24 0,005 20 0,37 0,016 

Empati 25 0,11 0,103 15 0,07 0,334 

Impulskontroll 31 0,26 0,003 20 0,35 0,021 

Koncentration 31 0,23 0,006 20 0,37 0,016 

Uthållighet  30 0,27 0,003 20 0,43 0,008 

Normutveckling 31 0,23 0,006 20 0,30 0,040 

Moralutveckling 31 0,36 0,000 20 0,40 0,010 

Motivation 31 0,19 0,012 20 0,31 0,034 

 

 

För de flesta områden noteras signifikanta effekter som ligger mellan 0,19 och 0,52 för de 

områden som har två mättillfällen, och mellan 0,30 och 0,61 där tre mättillfällen finns. Dessa 

effekter är alltså stora eller rent av mycket stora om man tillämpar Cohens gränsvärde (över 

0,14). För området empati är effekterna lägre (0,11 respektive 0,07) dvs medelstora enligt 

Cohen  och signifikansnivån är långt ifrån godkänd (p = 0,103 respektive p = 0,334). 

Detsamma gäller för social kompetens vid tre mätpunkter, där effekten är 0,14, men där detta 

ändå inte når signifikans (p = 0,270). Utifrån Cohens riktlinjer för effektstorlek, är effekten 

moderat om den överstiger 0,06 och stor om den överstiger 0,14 (Cohen, 1988). Samtliga av 

områdena ovan där signifikanta effekter noterats har enligt Cohens definition en hög effekt, 

flera av dem är långt över. För att kunna få perspektiv på siffrorna, krävs en jämförelse med 

hur det ser ut i andra behandlingsformer under den period ungdomarna fortfarande befinner 

sig i behandling. Författaren har därför sökt efter liknande studier som också följer 

ungdomarna under den tid de befinner sig i behandling, men har inte hittat några sådana. Det 
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finns studier av effektstorlek vid uppföljning av behandling, och detta kommer delvis att 

beröras i diskussionen. En jämförelse mellan tabellen ovan och av resultatet av effektstudier 

efter avslutad behandling bedöms dock inte vara relevant, då förutsättningarna är helt skilda. 

Således är det mycket svårt att tolka storleken av effekterna i tabellen ovan. En reflektion är 

att Stigby använder en femgradig Likert-skala i bedömningen, vilket bör öka sensitivitet för 

att notera förändringar i effekt.  

 

Den slutsats man kan dra är dock att utifrån de bedömningar som görs, så har det skett 

förändringar under behandlingstiden där bedömningarna av problemets allvarlighetsgrad har 

minskat. Fortfarande är antalet elever som går att följa över tid ganska lågt och den tid som de 

har följts är ännu begränsad – inga bedömningar finns ännu för T4 och T5. Men 

förändringarna upp till T3 är signifikanta (p<0,05) på de flesta områden trots det lilla antalet. 

Vidare är effekten högre efter tre mätningar än efter två, och även dessa effekter är 

signifikanta trots att det rör ännu färre i antal. Eftersom det generellt sett är svårare att nå 

signifikans då antalet observationer är lågt, finns det anledning att förvänta sig positiva utfall 

då ännu fler observationer finns. 

 

Kurvan över hur förändringen utvecklas över tid, dvs över alla tre mätpunkterna, 

exemplifieras nedan samt på följande två sidor med grafer för områdena kriminella attityder, 

missbruk, psykisk hälsa, normutveckling samt motivation. Graferna, som tas fram i general 

linear models, omfattar alltså panelen med data upp till T3 (n = 20). Kurvan visar för samtliga 

områden att förbättringen fortsatt upp till T3. Tiden i behandlingen bör alltså ha varit till 

nytta.  

 

 
Figur 2: Utveckling vad gäller kriminella attityder för de ungdomar för vilka tre mätpunkter finns (n=20). Observera att 

y-axeln ej startar vid nollpunkt. 
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Figur 3: Utveckling vad gäller missbruk för de ungdomar för vilka tre mätpunkter finns (n=20). Observera att y-axeln ej 

startar vid nollpunkt. 

 

 

 
 

 
Figur 4: Utveckling vad gäller psykisk hälsa för de ungdomar för vilka tre mätpunkter finns (n=20). Observera att y-

axeln ej startar vid nollpunkt. 
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Figur 5: Utveckling vad gäller normer för de ungdomar för vilka tre mätpunkter finns (n=20). Observera att y-axeln ej 

startar vid nollpunkt. 

 

 
Figur 6: Utveckling vad gäller motivation för de ungdomar för vilka tre mätpunkter finns (n=20). Observera att y-axeln ej 

startar vid nollpunkt. 
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Förändring i relation till problemtyngd 

 

Lipsey (2009) skriver att behandlingen skall ges till sk ”hög-risk-ungdomar” för att vara 

effektiv. Samtliga av eleverna som ingår i undersökningen är högrisk-ungdomar, de har begått 

kriminalitet vid upprepade tillfällen och de flesta har missbrukat narkotika. Det finns dock i 

gruppen ett antal ungdomar som både har en allvarlig missbruksproblematik och en historia 

av tung kriminalitet. Trots det låga antalet i undersökningen, kan det vara intressant att titta på 

om det finns några skillnader i bedömningarna samt hur dessa förändras över tid avseende de 

elever som har den tyngsta belastningen vid inskrivning på institutionen. Vid detta tillfälle har 

endast två områden tagits med i analysen, placeringsorsakerna missbruk och kriminalitet. 

Resultaten bör endast ses som tentativa. Antalet är litet, men med tanke på att det rör sig om 

en pilotstudie, kan det vara angeläget att pröva modellen. 

 

I den ena gruppen (G1) inkluderas elever som vid placering hade begått den allvarligaste 

formen av kriminalitet (våldsbrott) och som dessutom hade missbrukat ett eller flera 

narkotiska preparat vid upprepade tillfällen. I den andra gruppen (G2) inkluderas övriga 

elever i undersökningen. 

 
Tabell 25. Medelvärden för problemområdena kriminella attityder och missbruksattityder, för två grupper med olika 

problemtyngd - G1 (tyngre) och G2 (lättare) – mätt över tid för 1, 2 respektive 3 mätpunkter 
 T1 T2 T3 

 N Mean Std N Mean Std N Mean Std 

Kriminellt 

tänkande för G1 

15 4,00 0,53 12 3,83 0,58 9 3,44 0,53 

Kriminellt 

tänkande för G2 

26 3,81 0,63 19 3,42 0,69 11 3,00 0,77 

Missbruksattityder 

för G1 

15 4,07 0,59 12 3,58 0,67 9 3,44 0,53 

Missbruksattityder 

för G2 

26 3,42 1,17 19 3,21 1,13 11 2,91 0,94 

 

Det låga antalet gör att resultaten måste tolkas med största försiktighet. Av tabellen framgår 

att det finns en skillnad i bedömningarna, där de elever som vid inskrivning har en tyngre 

belastning, även har ett högre medelvärde i de samlade bedömningarna av problemtyngden 

för missbruk och kriminalitet. Vidare kan man utläsa av tabellerna att problemen har bedömts 

minska för båda grupperna. I tabell 24 har grupperna vid T1, T2 och T3 olika 

sammansättning. Förändring måste undersökas inom samma panel. 
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Slutligen undersöktes därför förändringen över tid i samma panel separat för det två 

grupperna, samt om dessa förändringar är signifikanta. Då antalet är mycket lågt, har endast 

mätningar gjorts från första till andra tillfället, dvs. T1 till T2. 

 

 
Tabell 26. Förändring i medelvärden för G1 och G2 över tid för 1 respektive 2 mätpunkter 
 G1 G2 

 n Partial eta-

square 

p n Partial eta-

square 

p 

Kriminalitet 12 0,25 0,002 19 0,21 0,002 

Missbruk 12 0,50 0,007 19 0,21 0,042 

 

 

För båda grupperna G1 och G2 är effekterna över gränsen 0,14 för att betraktas som stor 

effekt (Cohen, 1988). Samtliga effekter är signifikanta, trots det lilla antalet. För både 

missbruk och kriminalitet, noteras högre effekter för G1 än för G2. Resultatet tyder alltså på 

att effekterna är högre för de ungdomar som har en tyngre belastning vid placering.  

 

6. Diskussion 
 

Slutsatser 

 

Det övergripande syftet för denna studie har varit att undersöka om beteendeobservationer 

enligt BRU-modell lämpar sig för att bedöma de inskrivna elevernas relevanta risk- och 

skyddsfaktorer och hur dessa förändras under vårdtiden. Den slutsats man kan dra utifrån 

resultatet är att de första analyserna av beteendeobservationerna tyder på att 21 av de 24 

områdena är lämpliga för detta syfte. Förslag till förändringar redovisas i nästa avsnitt. 

Innehållsvaliditeten kan anses vara god för så gott som alla områden som ingår i 

beteendeobservationerna. Bland undantagen märks dels en fråga om den unges kamrater är 

kända på Stigby, vilket i sig inte säger något om relationens karaktär, samt frågan om 

självkänsla som i sin brist på tydliga exempel kan tolkas olika av olika bedömare. I övrigt har 

vissa frågor med låg laddning i principalkomponentanalys tagits bort, men de kvarvarande har 

alltså i allmänhet räckt för att bilda homogena och reliabla skalor. De områden som ingår i det 

som benämns sociala färdigheter har inte i litteraturen visat sig ha någon direkt koppling till 

normbrytande beteende. Man kan dock hävda att behandlingsarbete inte endast syftar till att 

förändra normbrytande beteenden, utan även till att öka individens förmåga till självständigt 

liv. Andershed m.fl. (2010) har gjort en sammanställning av risk- och skyddsfaktorer utifrån 

en genomgång av befintlig forskning. Av de risk- och skyddsfaktorer hos den unge som 

författarna tar upp som direkta och möjliga att påverka, så återfinns samtliga av dem i Stigbys 

beteendeobservationer. 
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Förslag till förändringar i beteendeobservationerna 

 

Ett av undersyftena var att undersöka de psykometriska egenskaperna i skattningarna. 

Resultatet visar att 17 av 24 områden i beteendeobservationerna har starkt stöd, och för 

gruppjämförelser är det 21 av 24 områden som bedöms ha tillräckligt starkt stöd för att kunna 

användas. Följande slutsatser och förslag till förändringar av beteendeobservationerna kan 

sägas ha stöd i utförda analyser: 

 

1. Tretton områden kan behållas i nuvarande form.  

Flera områden har visat sig ha starkt stöd och inga delfrågor bedömdes ha för låg 

laddning. Dessa kan alltså kvarstå helt utan förändringar i sin nuvarande form, 

områdena är kriminalitet, missbruk, psykisk hälsa, hygien, rumsordning, matlagning, 

självförtroende, impulskontroll, uthållighet, normutveckling, moralutveckling, empati 

samt motivation. 

 

2. Åtta områden behöver justeras genom att enskilda frågor tas bort. 

Några områden har visat sig ha starkt stöd, men där någon eller några delfrågor har en 

lägre faktorladdning och därför exkluderats. Författaren föreslår att dessa enskilda 

frågor justeras i beteendeobservationerna enligt resultatet för områdena bordsskick, 

klädvård, ekonomi, fritid, relation till personal, relation till familj, social kompetens 

och koncentrationsförmåga.  

 

 

3. Tre områden behöver arbetas om. 

Tre av områdena bedöms inte ha tillräckligt stöd för att de ska kunna användas för 

jämförelser över tid, dessa är relationer till kamrater, självkänsla samt frustration och 

ångesttolerans. Områdena har relevans för beteendeobservationer och är viktiga att 

arbeta med i behandlingen. De bör rimligen även fortsättningsvis ingå i Stigbys 

inventering av risk- och skyddsfaktorer. Men utformningen av frågorna saknar 

innehållsvaliditet, och där skalor prövats saknas homogenitet och reliabilitet. 

Områdena bör därför arbetas om utifrån aktuell forskning. Överväganden bör även 

göras om andra instrument kan komplettera med den information som behövs, ex. 

självbildsskattning (SASB). 

 

4. En diskussion bör föras kring fördelar och nackdelar med att exkludera 

ytterligare något område i beteendeobservationerna. 

Personalen har uttryckt att materialet är omfattande och tar mycket tid i anspråk. Idag 

utgörs formuläret för beteendeobservationer av 29 sidor. De förslag till förändringar 

som denna analys ger kommer att minska omfattningen av formuläret, hur mycket 

återstår att se då justeringarna är genomförda. Det finns dock några områden som har 

mycket låga medelvärden, dvs. de bedöms sällan som ett problem för eleven. Ett 

exempel på detta är bordsskick, som har det lägsta medelvärdet på 1,80 (std=0,98). 

Nyttan med att detta område kvarstår måste vägas mot att riskera en försämrad kvalité 

om arbetsbelastningen blir för hög.  
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Förändring över tid i behandling 

 

Det andra undersyftet har varit att undersöka förändring över tid under behandlingen på 

Stigby. Resultatet visar att utifrån de bedömningar som görs, så har det skett förändringar 

under behandlingstiden där bedömningarna av problemets allvarlighetsgrad har minskat. 

Fortfarande är antalet elever som går att följa över tid ganska lågt, men på 19 av 21 områden 

är förändringarna signifikanta (p<0,05). För 20 av områdena är effekterna över (eller långt 

över) gränsen 0,14 vilket betraktas som stor effekt (Cohen, 1988). För ett område, empati, är 

effekten däremot moderat (0,06 enligt Cohen, 1988). Resultatet grundar sig i ett lågt antal, 

men visar att förändringar observerats under institutionsvistelsen. De elever som ingår i 

undersökningen, är vid mättillfället fortfarande under behandling. Författaren har sökt efter 

liknande studier som följer ungdomarna under den tid de befinner sig i behandling, men har 

inte hittat några sådana. Att jämföra med effektstudier efter avslutad behandling blir inte 

rättvisande, då förutsättningarna är helt skilda. Det bör ändå i sammanhanget nämnas något 

om vad som visat sig ha stöd i forskning kring effektiv behandling.  

 

Flera undersökningar har visat att behandling som inriktas mot RNR-principen visar högre 

effekt för att förebygga återfall (Andrews & Bonta, 2006; Andrews m.fl., 1990; Dowden & 

Andrews, 1999). Loeber och Farrington (1998) framhåller vikten av att rikta bedömning och 

behandling mot ett flertal påverkbara riskfaktorer, och att detta är mer meningsfullt än att 

inrikta sig på enskilda områden. Margolis (1995) menar att i arbetet med ungdomar med 

missbruksproblem måste behandlarna kunna bidra med struktur och förmedla hopp, sätta 

rimliga gränser, lära ut coping-strategier, hantera de försenade mognadsprocesserna som 

uppstår av missbruket samt att uppmuntra och stötta hela familjen att börja en läkande 

process. I socialstyrelsens rapport (2009) framhålls tre metoder som mer effektiva för att 

förebygga återfall i kriminalitet än andra; 1) Rådgivning där grundidén är att en vuxen person 

försöker påverka den unges känslor, tankar eller beteenden i syfte att motverka återfall i 

kriminalitet 2) Multipla åtgärder där flera åtgärder sätts in till den unge för att motverka 

återfall i kriminalitet och 3) Insatser som fokuserar på att bygga upp förmågor och färdigheter. 

Lipsey (1995) fann att de program som riktades mot multipla behovsområden har större 

effektstorlek. Vidare så fann författaren att insatser får större effekt när forskare deltar i 

planering, implementering och utvärdering av insatser. Söderholm-Carpelan m.fl. (2007) 

skriver att effekterna ökar när insatsen implementerats på rätt sätt, ex. att personalen får 

tillräcklig utbildning och att insatsen används som framgår av instruktionerna eller manualen. 

Vidare så menar de att en svårighet i arbetet är att den internationella forskningen inte 

automatiskt går att överföra till svenska förhållanden. Långström (2003) skriver dock att 

effekter av insatser som bygger på en riskfaktormodell borde vara överförbara då forskningen 

enligt Långström visar att riskfaktorer för att utveckla ett antisocialt beteende inte skiljer sig 

åt mellan olika länder.  

 

Utifrån denna pilotundersökning finns det stöd för att Stigby vid bedömningen utgår från risk- 

och skyddsfaktorer, och det som benämns RNR-principen. Stigbys behandlingsprogram 

bygger på relationsarbete, att fokusera behandlingsarbetet på multipla åtgärder samt att stärka 

förmågor och färdigheter vilket tycks ha stöd som verkningsfullt i behandlingsarbetet. Den 
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föreliggande studien begränsar sig till förändring under vårdtiden. Det avgörande kriteriet på 

behandlingseffekt är dock i vilken mån dessa förändringar också kan visas efter utskrivning. 

Det får visas i kommande utfallsmätningar. Den föreliggande studien visar dock att de 

instrument som använts bör kunna ligga till grund för sådana utfallsmätningar. 

 

Vad som definieras som ett lyckat resultat i behandlingen, varierar uppenbart mellan olika 

författare. Levin (1998) fann i en undersökning på ett särskilt ungdomshem att 13 procent av 

ungdomarna uppgav att de slutat med kriminalitet och 5 procent av ungdomarna hade slutat 

med drogmissbruk. Levin bedömde resultatet som mycket dåligt. Anledningar som Levin 

framhåller som förklaring till det dåliga resultatet är bl.a. obestämd behandlingstid, otydligt 

placeringssyfte, brist på egentlig behandling, isolering från omvärlden samt bristfällig 

förberedelse inför utskrivning och åtkomst till samhället. Sarnecki (i Arnelius m.fl., 1996) 

genomförde en undersökning på sju särskilda ungdomshem, som varierade mellan 8 och 20 

år. Han fann att andelen som begått kriminalitet sjönk från 65 procent till 39 procent vid en 

uppföljning två år efter avslutad behandling. Drogmissbruket minskade från 39 procent till 30 

procent. Sarnecki drog slutsatsen att även om problemen inte försvunnit, hade omfattningen 

minskat. Lipsey (1998) skriver att de effektivaste interventionerna på institution visade 

effekter som motsvarade en sänkning från 50 procent till 30-35 procent. Lipsey tolkade detta 

som en betydande sänkning med tanke på att detta resultat gällde för en grupp ungdomar som 

kan förmodas ha en tung problematik avseende kriminalitet. Av mätningen av förändringar 

över tid på Stigby framgår det av resultatet att effekten tycks vara högre för de elever som har 

en tyngre problematik vid inskrivning. När man tittar på medelvärden vid den sista 

mätningen, så har dock denna grupp fortfarande ett högre medelvärde i problemnivå än den 

andra gruppen (3,44 respektive 3,00). Man kan alltså anta att problemtyngden fortfarande är 

större hos den grupp där effekterna är högre. Denna undersökning baserar sig på ett mycket 

litet antal, därav blir ovanstående resonemang att betrakta som tentativa. Syftet är dock att 

inom ramen för denna pilot illustrera möjligheterna att undersöka förändringar på gruppnivå. 

 

Av resultatet framgår att för samtliga områden med signifikanta effekter, är effekten högre för 

de elever som genomgått tre mätningar, dvs. en högre effekt för de elever som varit placerade 

en längre tid. Andreassen (2003) skriver att det är svårt att definiera vad som är en optimal 

längd på behandlingen, men nämner att program såsom ex. ART pågår i 10-20 veckor och att 

det kan vara en fördel att tiden är förutbestämd. Denna studie tyder på att längre 

behandlingstider ger högre effekt inom samtliga områden. Margolis (1995) skriver att vid 

behandling av ungdomar med missbruksproblem måste man räkna med längre 

behandlingstider, kopplat till den försenade mognadsutvecklingen. Det bör dock noteras att de 

elever som ingår i Stigbys undersökning fortfarande var under behandling vid tiden för 

mätningen, och ännu kan man inte säga något om hur de kommer att klara sig efter avslutad 

behandling. 
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Studiens styrkor 

 

Betydelsen av resultatet är främst att det tycks vara särskilt ont om väl utprovade och 

kvalitetssäkrade instrument, vad gäller beteendeobservationer under en längre vård- och 

behandlingsperiod. För ungdomar med allvarliga beteendestörningar och kriminella beteenden 

så saknas det överlag systematiserad kunskap om resultaten av institutionsbehandling 

(Andreassen, 2003). Enligt Andershed och Andershed (2005) är det avgörande i behandlingen 

att mätningen av normbrytande beteende utförs på ett korrekt sätt, dvs mätningarna bör göras 

med instrument som har påvisad validitet (att mäta det man avser att mäta) och reliabilitet (att 

de mätningar man gör är tillförlitliga). Denna pilotundersökning tyder på att Stigbys 

beteendeobservationer med några påvisade undantag uppfyller detta krav. 

 

Flores m.fl. (2005) har visat att ett bekymmer i behandlingsarbetet är att de som arbetar 

närmast klienterna inte har tillräcklig kännedom om RNR-principen, och att detta kan medför 

att insatser har lägre effekt. Resultaten i denna undersökning tyder på att personalens förmåga 

att göra bedömningar av elevernas behovsområden är god, och en resurs att ta tillvara i 

behandlingsarbetet. Detta skulle kunna vara ett viktigt fynd för personalen inom 

ungdomsvården. 

 

 

Studiens svagheter 

 

Det låga antalet för att undersöka förändring över tid är en svaghet i denna studie, som gör att 

den andra delen av resultatet måste tolkas med försiktighet. Vasquez, Ganstead och Henson 

(2000) skriver att det finns en risk att övertolka effektstorlekar som utförs med general linear 

model när antalet i studien är lågt. I detta fall visar resultaten på olika områden dock 

konsistent en positiv utveckling, vilket ytterligare förstärker bilden av att verklig positiv effekt 

finns. Det är också en svaghet i studien att det inte finns något jämförelsematerial för 

inomprograms-effekter, vilket gör att det blir svårt att bedöma betydelsen av dessa. Det ligger 

dock i sakens natur, då det rör sig om ny forskning.  

 

Beteendeobservationerna har endast använts på pojkar 16-21 år på SiS’ ungdomshem Stigby. 

Det går inte att generalisera resultaten till andra miljöer eller för andra grupper.  
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Förslag till fortsatta studier 

 

Denna studie är att betrakta som en pilotundersökning av Stigbys beteendeobservationer. 

Studien lägger en grund för vidare studier av utvecklingen för Stigby-eleverna, inklusive 

uppföljning under längre tid på Stigby och uppföljning efter utskrivning. 

 

Vad gäller beteendeobservationerna bör de psykometriska egenskaperna testas på nytt särskilt 

på de områden som behöver vidareutvecklas. Det är också angeläget att se om fortsatta 

bedömningar vid T2, T3 och senare håller samma kvalitet som vid T1. Det kan göras t.ex. då 

samtliga av de 41 eleverna kommit upp i två mättillfällen och således observationer finns att 

tillgå även för denna mätning. Bedömningarna bygger på flera källor, där 

beteendeobservationerna ska utgöra huvuddelen. Vidare studier bör fokusera även på de andra 

delar som ingår i bedömningen, ex. hur de bakgrundsvariabler som samlas in för respektive 

elev påverkar bedömningen. 

 

Om de föreslagna förändringarna i skattningsmodellen genomförs så bör Stigby sägas ha 

tillgång till en klar modell för sina anställdas beteendeobservationer. Även om de anställda i 

sig representerar flera perspektiv utifrån olika roller på institutionen (t.ex. avdelning, skola) så 

är det ändå just anställdas perspektiv. I modellen ligger också självskattningar från elevernas 

egen sida, samt föräldraskattningar. Dessa har inte analyserats här, men överensstämmelse 

mellan skattningar från så skilda perspektiv skulle stärka tilltron till modellen. Det bör 

studeras i senare arbete.  

 

Analysen av förändringar över tid bör göras på nytt då antalet elever som genomgått tre 

mättillfällen har ökat. På sikt kan resultaten från beteendeobservationerna och mätningar av 

förändring över tid, ställas mot resultat från de uppföljningar som görs av eleverna två 

respektive fem år efter avslutad behandling. Under 2010 har två elever genomgått 

uppföljning. Under 2011 kommer ytterligare nio uppföljningar att planeras in under hösten, 

och året därpå ytterligare 10 uppföljningar. Under 2012 kommer således antalet elever som 

genomgått uppföljning att vara 21, och tillräckligt stort för att enskilda individer inte ska 

kunna identifieras i personalgruppen vid analyserna. Först då kan de första analyserna av 

utfallet påbörjas.  
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