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Förord 
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Vi är ytterst tacksamma för den hjälp som vi fått av vår handledare Gudrun Elvhage. Stort 

tack till dig Gudrun, för att du har varit så tålmodig och uppmuntrande i stunder av förtvivlan. 

Vi vill också tacka våra familjer som stått ut med att vi har kommit hem sent på kvällarna. 

Ett särskilt tack vill vi rikta till våra älskade barn; Farida hälsar till Lina & Vincent och Åsa 

skickar en hälsning till Olivia. 

Sist men absolut inte minst vill vi tacka varandra för ett otroligt gott samarbete, fyllt av tårar 

och skratt. Utan oss hade det inte blivit någon uppsats . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sköndal, Maj 2010 

 

Farida Olsson & Åsa Danielsson 

 

 

 



 3 

Sammanfattning 

Sedan 1990-talet har behandlingsmetoden Aggression Replacement Training (ART) fått ett 

stort genomslag i Sverige och metoden används såväl inom socialtjänstens öppenvård som 

inom kriminalvården, samt på många av Statens institutioners ungdomshem. ART tycks idag 

vara en av de mest spridda manualbaserade behandlingsmetoderna (Kaunitz & Strandberg, 

2009, s. 37). Mot bakgrund av metodens omfattande tillämpning inom dessa områden, ansåg 

vi att det fanns skäl till att undersöka hur ungdomar som genomgått ART träning upplevde 

metoden. Detta är också syftet med denna studie. Då vi har förstått att det finns få svenska 

kvalitativa studier om ungdomars erfarenheter av ART, menar vi att det är av intresse att i 

föreliggande studie belysa denna fråga. 

Vi valde därför att genomföra en kvalitativ undersökning, varvid vi intervjuade sex stycken 

ungdomar som samtliga har haft problem med ett antisocialt beteende och kriminalitet. I syfte 

att analysera vår empiri har vi utkristalliserat följande fem teman: motivation, gruppens 

betydelse, användbara kunskaper, övning ger färdighet och faktorer som påverkar. Vår studie 

visar bland annat att ungdomarnas aggressiva och destruktiva beteende genom åren har 

belönats och förstärkts, vilket vi anser kan vara en förklaring till varför dessa beteenden hos 

ungdomarna har vidmakthållits. Vi har också sett att ungdomarnas motivation till att förändra 

sina destruktiva beteenden tycks vara avgörande för att ungdomarna skall vilja ta till sig de 

verktyg som ART tillhandahåller. Vidare kan vi konstatera att ART gruppens sammansättning 

och atmosfären i gruppen är viktig för att ART deltagarna skall kunna ge sig hän i träningen, 

och därmed få en större behållning av behandlingsmetoden. Vi har förstått att de kunskaper 

som ungdomarna har förvärvat genom ART, riskerar att försvinna då missbruk finns med i 

bilden. Då den unge eventuellt har en komplex problematik, anser vi att andra 

behandlingsprogram utöver, eller i kombination med ART, kan vara verkningsfulla. 

 

 

Nyckelord: Aggression Replacement Training, ungdomar, kriminalitet, social inlärningsteori, 

KBT. 
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1. Inledning, syfte och frågeställningar 

1.1 Inledning 

Orsaken till varför vissa barn blir alkoholister, narkomaner eller kriminella när de flesta andra 

inte blir det är en fråga som trots omfattande forskning är långt ifrån besvarad. Dock är det 

betydelsefullt att skilja mellan antisocial utveckling och antisocialt beteende. Andersson 

(2002) menar att antisocial utveckling är en stabil utveckling som oftast tar sin början redan i 

barndomen och som sedermera fortskrider in i tonåren och in i vuxenlivet. Problembilden är 

ofta omfattande och präglar individens hela sociala situation och många gånger påverkas 

också individens psykiska och fysiska hälsa (Andersson, 2002, s. 146). Antisocialt beteende är 

till skillnad från antisocial utveckling ganska vanligt under adolescensen och att ungdomar 

vid enstaka tillfällen eller under en kortare period dricker alkohol, prövar droger, skolkar från 

skolan, begår brott och struntar i föräldrarnas regler (a. a., 2002, s. 156). Andersson talar om 

att kunskap om orsakerna till antisocial utveckling i sig inte är ett självändamål. Snarare är det 

så att sådan kunskap är viktig som underlag för att utveckla förebyggande strategier. Såväl 

psykologi, sociologi, kriminologi som den medicinska kunskapen har var för sig bidragit med 

teoretisk kunskap för att förklara antisocial utveckling (Andersson, 2002, s.146).  

Ungdomsbrottslighet och antisocialt beteende hos barn och ungdomar är någonting som 

medborgare i samhället känner oro och ilska över. De är många som vill hitta metoder och 

olika lösningar för att på bästa sätt stävja ungdomskriminalitet och avhjälpa antisociala 

beteendeproblem hos ungdomar. Inte minst socialarbetare engagerar sig i detta, då det i 

Socialtjänstlagen (2001:453) betonas att socialtjänsten har ansvar för barn och ungdomar som 

visar tecken på ogynnsam utveckling (5 kap 1§ 1 st SoL).  

Det är viktigt att de metoder och program som både öppenvården och institutionsvården 

använder i behandlingsarbetet med ungdomarna, är beprövade och visar på goda resultat. Ett 

problem är att det saknas både kunskap och konsensus om olika behandlingsmetoders resultat 

och lämplighet för olika typer av problem, liksom om hur man ska bedöma de ungas situation. 

Barn och ungdomar i vård har ofta både svåra och sammansatta problem och enkla lösningar 

finns nästan aldrig. Flera yrkesgrupper är inblandade men ingen ”äger” området. Evidens-

/kunskapsbasering av det sociala arbetet berör institutionsvården i allra högsta grad. Det är 

också ett av de områden som starkast har kritiserats för att det saknas kunskapsbasering av 

arbetet, och där resultaten av vården/behandlingen på både kort och lång sikt i princip är 

okända (Denvall & Vinnerljung, 2006, s. 56). Dock finns det enligt Daleflod och Lardén 
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empiriska bevis för att de metoder som är mest framgångsrika är kognitivt 

beteendeterapeutiska (Daleflod & Lardén, 2004, s. 19).  

 Ett program som används i behandlingsarbetet med ungdomar är Multidimensional 

Treatment Foster Care (MTFC) som är ett evidensbaserat manualstyrt behandlingsprogram 

vars teoretiska grund finns i den sociala inlärningsteorin. Behandlingsprogrammet 

utvecklades för beteendestörda tonåringar som ett effektivt alternativ till 

institutionsplaceringar (Höjman & Dovik, 2008, s. 3). En annan evidensbaserad metod i 

behandlingsarbetet med ungdomar med allvarliga beteendestörningar är Multisystemisk terapi 

(MST). Denna metod är för övrigt en av de mest tillämpade metoderna vad gäller insatser för 

familjer med ungdomar som har begått brott (Börjeson, 2008, s. 106). En tredje 

behandlingsmetod är Aggression Replacement Training (ART) som utvecklades av Arnold P. 

Goldstein i USA för att hjälpa barn och ungdomar som uppvisar aggressiva och andra 

antisociala beteenden. Sedan 1990-talet har metoden fått ett stort genomslag i Sverige och den 

används såväl inom socialtjänstens öppenvård, som inom kriminalvården samt på många av 

statens institutioners ungdomshem. Det är att mycket som talar för att ART är den mest 

spridda manualbaserade metoden idag (Kaunitz & Strandberg, 2009, s. 37).  

 Mot bakgrund av metodens omfattande användning inom flera områden så anser vi att det 

finns skäl till att undersöka om och hur ungdomar upplever att ART träningen har hjälpt dem 

att handskas med olika beteendeproblem. Då vi har förstått att det finns få svenska kvalitativa 

studier om ungdomars erfarenheter av ART, menar vi att det är av intresse att i föreliggande 

studie belysa dessa frågor. 

  

1.2  Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur ungdomar som genomgått Aggression 

Replacement Training (ART) upplever denna behandlingsmetod.  

 

 Vilken betydelse har motivationen för ungdomarnas behållning av ART? 

 Vilka yttre faktorer kan påverka ungdomarnas behållning av ART? 

 Anser ungdomarna att ART tränarna har någon betydelse för deras upplevelse av 

ART?  
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1.3 Ansvarsfördelning 

Vi har valt att författa och/eller omarbeta stora delar av uppsatsen gemensamt. Det 

gemensamma arbetet har omfattat inledning, bakgrund och metodavsnittet, resultat, analys, 

slutsatser samt diskussion. Farida har ansvarat för och skrivit teoridelen samt avsnittet om 

ART. Åsa har ansvarat för och skrivit avsnittet om tidigare forskning. Samtliga intervjuer har 

genomförts tillsammans, dock har Åsa transkriberat alla intervjuer. 

 

2. Metod och material 

2.1 Litteratursökning och utfall  

I arbetet med att söka relevant litteratur för uppsatsen har vi använt oss av flera sökmotorer. I 

databasen Artikelsök använde vi sökorden aggression replacement training + ungdomar och 

fick åtta träffar. Sex av dessa poster utgjordes av artiklar som handlade om ART, då dessa inte 

var vetenskapliga valde vi att inte använda oss av dem. Vi valde i stället två artiklar från 

Socionomens forskningssupplement som var av relevans för vår studie: Att be om ursäkt – 

interpersonell färdighetsträning och ART i praktiken (Andersson, 2007). Samt Aggression 

replacement training (ART) i Sverige - evidensbaserad socialtjänst i praktiken? (Kaunitz & 

Strandberg, 2009). 

I sökmotorn Google Scholar använde vi sökorden aggression replacement training + 

institutionsvård och fick 29 träffar. Fem artiklar handlade om ungdomar och ART utanför 

SiS-institutioner, tre artiklar tog upp genusperspektivet, och fyra poster var c-uppsatser. Vid 

en genomgång av dessa artiklar fann vi att en artikel av R Holmqvist, T Hill, A Lang 2005, 

var av intresse för vår studie.  

Vid en sökning i Social Sciences Citation Index använde vi oss av sökorden Aggression 

Replacement Training + outcome. Detta gav fyra träffar: Preliminary results of Aggression 

Replacement Training for Norwegian youth with aggressive behaviour and different diagnosis 

(L Moynahan & B Strømgren, 2005). Diffusion of treatment interventions: exploration of 

”secondary” treatment diffusion (K Gundersen & F Svartdal, 2008).  Aggression replacement 

training with adult male offenders within community settings: a reconviction analysis. (R M 

Hatcher, E J Palmer J Mcguire J C Hounsome, C A. L. Bilby, C R. Hollin, 2008). Av dessa 

fyra artiklar har vi använt den sistnämnda, då denna artikel belyser den målgrupp som vi har 

valt att intervjua; ungdomar med en kriminell bakgrund. 
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2.2 Tillvägagångssätt vid materialinsamling  

För att komma i kontakt med ungdomar som genomgått ART ringde vi till ett flertal av 

landets många institutioner för placerade ungdomar. Då det skulle kunna innebära ett krav på 

målsmans underskrift och dessutom tillstånd från ungdomshemmets ledning för att få tillträde 

till dessa ungdomar, valde vi i stället att intervjua personer över arton år som inte var 

institutionsplacerade. Sammanlagt fick vi tag på sex personer att intervjua.  

Via ett ungdomshem fick vi en kontakt som i sin tur vidarebefordrade oss till en 

intervjuperson som genomgått ART. Då vi har förstått att ART är ett konkret redskap för att 

strukturerat arbeta med kriminella och aggressiva ungdomar och att metoden ofta ingår som 

en del i behandling, valde vi att kontakta organisationen Unga Kris. Det finns sjutton lokala 

avdelningar Unga Kris som är spridda över hela landet, och vi valde att ringa till en av dessa. 

Vi fick gehör för vår förfrågan och detta genererade fem ungdomar som var intresserade av att 

bli intervjuade.   

 

2.3 Urval och avgränsning 

Några viktiga frågor då man väljer att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod rör valet av 

intervjupersoner. Det vill säga vem som skall intervjuas, hur många och enligt vilka kriterier 

de skall väljas ut. Antalet intervjupersoner får varken vara för stort eller för litet. Men en 

grundregel är att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 129). Vi har valt att intervjua sex ungdomar i åldrarna 18- 24 år. Tre 

av våra intervjupersoner har genomgått ART träningen två gånger och de övriga har 

genomgått ART en gång.  

Ett krav vi ställde vid valet av intervjupersoner var att samtliga måste ha deltagit i och 

avslutat ART. Ytterligare ett kriterium var att intervjupersonerna skall ha avslutat ART 

tidigast sex månader innan intervjun. Anledningen till detta krav var att vi ville att personerna 

skall ha haft en möjlighet att kunna reflektera över om ART inneburit någon förändring. Vår 

avgränsning utgörs vidare av att vi har valt att endast intervjua unga män (fortsättningsvis 

benämner vi dessa unga män som ungdomar). Anledningen till varför vi valde att intervjua 

dessa ungdomar är att vi önskade ett homogent underlag för studien varvid valet föll på män 

då flertalet unga personer som genomgår ART träning är pojkar/män.  
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2.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att vi verkligen undersöker det vi säger att vi skall undersöka och ingenting 

annat. Reliabilitet innebär att vi har genomfört undersökningen på ett korrekt och tillförlitligt 

sätt (Thurén, 2006, s. 22). För studiens validitet är det ett krav att ungdomarna skall ha 

genomgått och avslutat åtminstone en omgång ART, då syftet med studien är att undersöka 

hur ungdomar som genomgått ART upplever denna behandlingsmetod.  Då vi hade hört talas 

om att ART var en bra behandlingsmetod i arbetet med kriminella och aggressiva ungdomar, 

så var det viktigt för studiens validitet att vi försökte tydliggöra vår förförståelse innan 

utformningen av intervjufrågorna. Underliggande värderingar kan nämligen påverka 

formuleringen av frågor och därmed studiens validitet (a. a., 2006, s. 42). Vår intention var att 

våra frågor inte skulle styra intervjupersonerna i en viss riktning, beroende på vår 

förförståelse, därför lade vi ned tid på utformningen av intervjuguiden för att försöka uppnå 

en så god validitet och reliabilitet som möjligt. Vi frågade oss om våra intervjufrågor var 

ledande, tvetydiga eller om frågorna krävde speciell kunskap och information som 

intervjupersonerna inte har. För studiens validitet var det av betydelse att vi var vaksamma på 

risken med selektiv observation (Neuman, 2003, s. 5). Selektiv observation innebär att man 

letar efter bevis som styrker det man redan håller för sant. Detta gäller naturligtvis vid 

formuleringen av intervjufrågor men kanske allra mest vid intervjutillfället och analysen av 

resultatet. Vi har även kontinuerligt provat våra intervjufrågor mot syftet och 

frågeställningarna för att på detta sätt försäkra oss om att intervjufrågorna är relevanta och 

användbara för uppsatsen, samt att vi undersöker det vi tänkt från början. 

Vi använde oss av en diktafon vid samtliga intervjutillfällen för att på detta sätt vara säkra 

på att intervjupersonernas berättelser finns kvar under processens gång, samt att all 

information från intervjupersonen verkligen tas tillvara. Detta anser vi stärker studiens 

reliabilitet och validitet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att diktafonen är ett fördelaktigt 

verktyg då det ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). I slutet av varje intervju bad vi intervjupersonerna att 

fundera över om det var något de ville tillägga eller förändra i sina berättelser, i syfte att 

stärka studiens validitet. Vi beslutade att en av oss skulle genomföra transkriberingen av 

samtliga intervjuer. Detta i syfte att säkerställa att transkriberingarna utfördes på ett 

överensstämmande sätt, vilket vi anser höjer studiens reliabilitet. 

Vi är medvetna om att fem av intervjupersonerna känner varandra väl då samtliga 

ungdomar är medlemmar i Unga Kris och tillbringar mycket tid tillsammans. Att ungdomarna 

inte vill blotta eventuell okunskap om ART metoden som de genomgått skulle kunna innebära 
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en fara för studiens validitet. Risken finns att intervjupersonerna därför skulle välja att 

undvika eller överdriva några aspekter av sina berättelser. Dock anser vi att detta inte utgjort 

något problem då våra frågor inte varit av känslig karaktär. 

En annan faktor som skulle kunna påverka studiens reliabilitet är att fem intervjuer 

utfördes på en och samma dag, vilket skulle kunna påverka vår koncentration negativt. För att 

stärka studiens reliabilitet, var vi noga med att ta en ordentlig paus mellan varje intervju för 

att vara så skärpta som möjligt under intervjuerna, samt för att inte ha föregående intervju 

kvar i tankarna då vi gav oss in i en ny intervjusituation. Ytterligare en faktor som kan 

påverka reliabiliteten för studien, är att samtliga intervjuer genomfördes i en av Unga Kris 

grupplokaler, varvid alla intervjupersonerna fanns i direkt närhet. Denna situation skulle 

kunna utgöra en möjlighet att ungdomarna får tillfälle att prata med varandra och därmed 

påverka varandras utsagor. Vår intention var att alla intervjupersonerna skulle känna sig 

avslappnade och ta god tid på sig att svara på våra frågor och utveckla sina resonemang. Detta 

är något som Kvale och Brinkmann (2009) betonar då de uttrycker att intervjusituationen bör 

ordnas så att intervjupersonen uppmuntras att dela med sig av sina tankar och erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). Vi är medvetna om att denna situation skulle kunna 

stressa den aktuella intervjupersonen då han visste att de andra väntade på sin tur. För att 

undvika onödig stress hos intervjupersonerna såg vi till att få ett avskilt rum som gav oss 

möjligheten att avskärma oss från övriga intervjupersoner som väntade på sin tur.  

Då vi endast intervjuat sex personer kan vi inte göra anspråk på att studiens resultat är 

överförbart till andra situationer och andra personer som genomgått ART träning, det vill säga 

att vi genom vår studie producerat generaliserbar kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

280). 

 

2.5 Intervjumetod 

Dalen (2007) beskriver att det övergripande målet för kvalitativ forskning är att nå insikt om 

fenomen som rör individer och situationer i dessa individers dagliga verklighet (Dalen, 2007, 

s. 11). Den kvalitativa forskningsintervjun är relevant för vår studie då vi är intresserade av 

hur ungdomar som genomgått ART upplever denna behandlingsmetod.  

Innan vi genomförde intervjuerna utarbetade vi en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 

2) bestående av sex frågor, som syftade till att ge oss den empiriska kunskap som behövs för 

att kunna besvara uppsatsens syfte.  Den semistrukturerade intervjun gav oss möjligheter att 

göra förändringar i frågornas utformning under intervjuernas gång, vilket vi också gjorde då 
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vi förstod att det gick att få ytterligare kunskap. Dessutom gav den semistrukturerade 

intervjun oss tillfället att följa upp de svar som intervjupersonerna gav och be dem utveckla 

intressanta resonemang (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 139 - 140).   

Innan intervjuerna startade  inledde vi med att berätta om syftet med studien, samt att 

informera om de fyra forskningsetiska kraven. Vi talade även om att intervjuerna skulle spelas 

in med hjälp av en diktafon varvid vi fick godkännande att göra så. Detta inledande 

förfaringssätt benämner Kvale och Brinkmann som en orientering då intervjuaren definierar 

situationen för intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). Vi började intervjuerna 

med några korta bakgrundsfrågor för att sedan komma in på de frågor som utgjorde 

underlaget i vår intervjuguide. Då vi genom förhandsinformation kände till att 

intervjupersonerna deltagit i ART vid olika tillfällen och att några av dem hade avslutat ART 

för mer än ett år sedan, valde vi att vid intervjutillfället mycket kortfattat redogöra för de tre 

momenten i ART; social färdighetsträning, aggressionskontrollträning samt 

moralutvecklingsträning. Detta var även ett sätt för oss att så tidigt som möjligt i intervjun få 

vetskap om vilka moment i ART metoden som intervjupersonerna hade erfarenhet av.  

Intervjuernas längd varierade mellan tjugosex minuter och sextiofyra minuter. Vi 

genomförde intervjuerna gemensamt. Dock valde vi att en av oss skulle ställa frågorna enligt 

intervjuguiden medan den andre höll sig mer i bakgrunden och endast kompletterade med 

följdfrågor. Vi gick till väga på detta sätt för att skapa en lugn atmosfär, utan för mycket olika 

sinnesintryck för intervjupersonen.  

 

2.6 Metodproblem 

Vi har genomfört sju intervjuer med ungdomar som genomgått ART. Dock förlorade vi en av 

dessa intervjuer på grund av tekniska problem med vår diktafon. Trots att vi inte har kunnat 

använda oss av denna intervju så har vi ändå lycktas fånga intervjupersonens känsla kring 

ART som vi också har burit med oss i de diskussioner vi har fört under processens gång.   

 

2.7 Forskningsansats 

Föreliggande studie utgår från en kvalitativ metod då studiens syfte är att få kunskap om hur 

ungdomar som genomgått ART upplever denna behandlingsmetod, och således utgörs vår 

insamlade empiri av kvalitativa intervjuer (Backman, 2008, s. 33). Vidare har studien en 

induktiv ansats då vi initialt har börjat med att samla in relevanta data, vilken i sin tur har 
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genererat den teoretiska tolkningsram som vi använder oss av vid analysen av empirin. Detta 

förfaringssätt, det vill säga att formulera hypoteser eller teorier efter eller samtidigt som 

insamling av data sker, beskriver Backman som en induktiv strategi (a. a., s. 54). 

 

2.8 Bearbetning av materialet och analys  

Direkt efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi vårt empiriska material, vilket 

resulterade i femtio sidor skriven text. Kvale och Brinkmann (2009) menar att de forskare som 

transkriberar sina egna intervjuer bär med sig sociala och emotionella aspekter av 

intervjusituationen och att man därmed redan har inlett en analys av meningen i det som 

intervjupersonen har uttryckt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 196). Vi är medvetna om att denna 

tolkning påbörjades då en av oss transkriberade. Dock anser vi inte att detta har påverkat vår 

senare gemensamma tolkning på ett negativt sätt, utan snarare medfört en fördjupad förståelse för 

intervjupersonernas utsagor. Vi valde att transkribera intervjuerna så snart som möjligt då vi inte 

ville riskera att förlora känslan för dynamiken i samtalet. Detta då våra intervjuer innehöll 

intressant information i form av ansiktsmimik, kroppsspråk och i vissa delar ironi som inte 

framgår i en ljudinspelning. Vi valde att återge intervjuuttalanden ordagrant, dock tog vi bort 

ord som ”aha” eller ”mm”. (a. a., s. 301). Vi började med att skriva ut samtliga transkriberade 

intervjuer, Enligt Kvale och Brinkmann är den skrivna texten en form som lämpar sig för 

närmare analys (a. a., s. 196). Vi läste igenom samtliga intervjuer noggrant vid ett flertal 

tillfällen och diskuterade materialet ingående. Då vi satt oss in i materialet kunde vi så 

småningom urskilja fem centrala teman utifrån det som våra intervjupersoner särskilt lyft 

fram och som vi fann särskilt intressanta. De fem temana är; Motivation, sammanhangets 

betydelse, användbara kunskaper, övning ger färdighet samt faktorer som påverkar. 

I vår analys valde vi att bearbeta det empiriska materialet utifrån metoden 

meningskoncentration. Detta innebar att vi komprimerade långa uttalanden till kortare, där 

huvudinnebörden av det som sagts formulerades om i några få ord (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 221). Utifrån varje tema lyfte vi fram och sammanställde intervjupersonernas tankar 

och åsikter för att därefter analysera resultatet (Kvale, 1997, s. 178-180). Därefter tolkade vi 

det som intervjupersonerna uttryckt utifrån de teman vi valt i syfte att svara på 

studiens syfte och frågeställningar (a. a., s. 174-175). Vi har analyserat och kopplat tidigare 

forskning samt våra teoretiska perspektiv social inlärning, operant betingning, KBT och 

behandlingsintegritet till vårt insamlade material.  
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2.9 Etiska riktlinjer 

Denna typ av forskning behöver inte prövas mot Lagen om etikprövning. Vi har valt att följa 

de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2002) har sammanställt. Dessa delas in i 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vi kommer i följande stycke redovisa hur vi har förhållit oss till dessa krav i 

vår studie.  

Informationskravet; Vi informerade om syftet med studien vid 1:a telefonkontakten med 

respektive intervjuperson. När vi sedermera bestämt tid och plats för en intervju skickade vi 

ett informationsbrev via e-post till intervjupersonerna varvid syftet med studien förmedlades i 

skriftlig form. I detta informationsbrev lämnade vi kontaktinformation så att de enkelt kunde 

nå oss efter intervjun vid behov. För att uppnå informationskravet skall informationen omfatta 

alla de inslag i uppsatsen som rimligen kan tänkas påverka intervjupersonernas villighet att 

delta.  

Samtyckeskravet uppfylldes då vi vid intervjutillfället upplyste intervjupersonerna om att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan trots att intervjun påbörjats. Vi informerade 

även intervjupersonerna om att de inte behövde svara på frågor om de upplevde dem som 

känsliga. Vi erhöll muntligt samtycke till att genomföra intervjuerna samt medgivande till att 

spela in intervjuerna med diktafon. Utöver det erbjöds intervjupersonerna att ta del av sina 

intervjuer för genomläsning innan studien publiceras. Dock var ingen intervjuperson 

angelägen om detta.  

Konfidentialitetskravet uppfylls då intervjupersonernas anonymitet skyddas genom att vi 

inte benämner dem vid deras riktiga namn i studien samt att vi i beskrivningen av 

intervjupersonerna fingerar information av känslig karaktär, som annars skulle kunna 

möjliggöra identifiering.  Vi var medvetna om svårigheten i att garantera total anonymitet då 

fem av dessa ungdomar känner varandra väl. Vi valde därför att diskutera detta med 

intervjupersonerna som lät oss förstå att detta inte utgjorde något problem.    

Nyttjandekravet uppfylls då det material vi får från intervjutillfället endast används för vår 

studie, varvid diktafoninspelningarna och skriftliga anteckningar kommer att raderas efter att 

uppsatsen blivit godkänd (Vetenskapsrådet, 2002). 
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3. ART – en metod i tre delar 

3.1 Aggression Replacement Training - ART  

ART är en manualbaserad behandlingsmetod som integrerar flera olika interventionsmetoder. 

Metoden har formats för att ge barn och ungdomar som uppvisar aggressiva och antisociala 

beteenden de verktyg som de behöver för att de skall kunna tillägna sig ett mer prosocialt 

beteende. ART, som är inspirerad av kognitiv beteendeterapi (KBT), utgår från att tankarna 

och tolkningarna kring det som händer runt en person påverkar dennes sätt att uppfatta 

omvärlden. Det innebär att om personen förändrar sitt sätt att tänka, kommer det att påverka 

dennes känslor och beteenden (Hammerström, 2006, s. 18). I ART arbetar man med såväl 

tankar och känslor som beteenden.  

En central utgångspunkt i ART är att aggressivitet är ett inlärt beteende, snarare än ett 

instinktivt mänskligt beteende, och aggressioner lärs in genom att det aggressiva beteendet 

belönas (förstärks) på olika vis. Då beteenden och förmågan till att hantera konflikter är 

inlärda, går de således att förändra och utveckla (Hammerström, 2006, s. 8). Detta sätt att 

tänka kring beteenden är också en central utgångspunkt i behaviorismen. Enligt 

metodutvecklarna Goldstein, Glick och Gibbs (2004) är aggression ett beteendemässigt, 

kognitivt och emotionellt fenomen och behandling med målsättningen att minska aggressivitet 

hos ungdomen bör omfatta dessa tre aspekter. I ART arbetar man därför med följande tre 

moment för att lära ungdomarna att hantera sociala situationer; interpersonell 

färdighetsträning, aggressionskontrollträning samt moralutvecklingsträning. Detta gör ART 

till ett multimodalt program då man försöker förändra olika sidor av en människas beteende 

genom en kombination av olika metoder (Goldstein et al., 2004, s. 11). 

 Andreassen (2006) hänvisar till metaanalyser och större enskilda undersökningar (Lipsey, 

1992; Antonowicz & Ross, 1994; Palmer & Wedge, 1989) som kommit fram till att program 

med multimodala metoder generellt uppvisar bättre resultat än program som satsar på 

behandling med en enda metod (Andreassen, 2006, s. 206). En förklaring till multimodala 

metoders effektivitet kan enligt Andreassen vara att tillgång till flera olika metoder täcker 

flera områden hos den enskilde ungdomen och därmed ger bäst resultat. Effektiviteten skulle 

även kunna förklaras med att olika ungdomar drar nytta av de olika metoderna på olika sätt, 

vilket innebär att då ungdomarna i dessa multimodala program får tillgång till flera metoder 

så täcks behov hos flera ungdomar (Andreassen, 2006, s. 194). Dock bör multimodala 

metoders effektivitet problematiseras, då det är svårt att identifiera vilka delar som är 

effektiva och vilka som inte är det, i en given situation. Därmed uppstår det svårigheter vid 
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bedömningen av vilka metoder som ger bäst effekt, för olika slags ungdomar med 

beteendeproblem (a. a., s. 197).  

 

3.2 ART- enligt manualen 

Enligt manualen skall de tre momenten i ART läras ut parallellt under ett tioveckorsprogram. 

Programmet kan dock förlängas, varvid man arbetar tillsammans med signifikanta närstående 

och problemlösningsträning (Goldstein et al, 2004, s. 88). Enligt metodutvecklarna Goldstein 

et al. ger ett längre program oftast bättre resultat. Genom hemuppgifter uppmuntras eleverna 

till att använda sig av strategierna som de lärt sig under ART träningen. Lektionerna varar 

under 45-50 minuter och de leds av utbildade ART- tränare. Då ART har en tydlig pedagogik 

finns det också tydliga instruktioner för vad tränaren skall säga och göra under sessionerna. 

Gruppernas storlek varierar efter omständigheterna men den ideala gruppstorleken är högst 

sex till åtta elever (a. a., 2004, s. 49).  

 

3.2.1 Interpersonell färdighetsträning 

Daleflod och Lardén (2004) menar att den grundläggande idén bakom den interpersonella 

färdighetsträningen är att färdigheter är viktiga för ett effektivt samspel med andra människor 

(Daleflod & Lardén, 2004, s. 89 ). Ungdomar som inte kan behärska sociala situationer och 

som inte vet hur de ska bemöta jämnåriga eller vuxna riskerar att möta stora svårigheter då de 

hamnar i konfliktsituationer på grund av att de inte kan läsa av sociala koder (Hammerström, 

2006, s. 31). Vidare menar Daleflod och Lardén att en förklaring till att ungdomar har 

beteendeproblem och uppvisar ett aggressivt beteende, är att dessa färdigheter inte lärts in i 

tillfredställande grad under uppväxten (Daleflod & Lardén, 2004, s. 89). Dessa färdigheter lär 

sig ungdomen i ART genom modellinlärning, rollspel, gruppträning samt genom att pröva 

färdigheterna i vardagliga situationer via hemuppgifter. I ART är rollspelet en central 

pedagogisk del i lärandet. Syftet med rollspelet är att deltagaren får öva på hur man skall bete 

sig i sociala sammanhang samt träna på sitt eget samspel med andra människor. 

Hammerström hävdar att en förutsättning för att rollspelet skall få önskad effekt är att spelet 

är realistiskt. Dessutom är det av betydelse att rollspelet väcker eftertanke hos deltagarna 

(Hammerström, 2006, s. 22). Därför är de reflekterande samtalen mellan tränare och deltagare 

särskilt viktiga för att höja effekterna av rollspelet. Hammerström refererar till Rollof (2002) 

som anser att rollspel är en kraftfull metod, som gör det lättare för människor att ompröva och 
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kanske överge egna föreställningar som kan vara djupt inrotade (Hammerström, 2006, s. 23). 

Den grundläggande idén bakom rollspelet i ART, är att observationer av en person är 

effektivare än att muntligen instruera en person om lämpliga sociala beteenden (Daleflod & 

Lardén, 2004, s. 24). Den interpersonella färdighetsträningen och rollspelet i ART 

härstammar således från teorin om social inlärning (Goldstein et al., 2004, s. 45). 

Den interpersonella färdighetsträningen innefattar 50 färdigheter som delas in i sex grupper. 

 

1. Inledande sociala färdigheter som att exempelvis lyssna, tacka, ge komplimanger. 

 

2. Avancerade sociala färdigheter som att exempelvis be om hjälp, be om förlåtelse, 

övertyga andra. 

 

3. Färdigheter att handskas med känslor som exempelvis att förstå sina känslor, förstå 

andras känslor, bemöta andras ilska, klara av sin rädsla, visa tillgivenhet. 

 

4. Alternativ till aggression, exempelvis att hjälpa andra, förhandla, självbehärskning, 

klara av retsamma kommentarer, hålla sig borta från bråk, undvika slagsmål. 

 

5. Färdigheter för att hantera stress exempelvis att framföra klagomål och kritik, 

uttrycka missnöje, bemöta andras klagomål, hantera ett misslyckande, bemöta 

anklagelser, att klara av ett svårt samtal, klara av grupptryck. 

 

6. Planerade färdigheter exempelvis ta reda på orsaken till ett problem, fatta beslut, 

koncentrera sig på en sak (Hammerström, 2006, s. 33). 

 

De sociala färdigheterna tränas in under sessioner som följer en given struktur i flera steg. 

Till att börja med måste den aktuella färdigheten definieras, i syfte att ge deltagaren en 

förståelse för innebörden av den aktuella färdigheten. Därför är det betydelsefullt att ART-

tränaren ger tydliga exempel på hur färdigheten kan användas i olika vardagssituationer. 

Sedan får ungdomarna se lyckade exempel på beteenden varvid ART-tränaren står modell och 

förevisar den färdighet som är aktuell för dagens lektion, exempelvis att hantera andras 

klagomål eller undvika slagsmål. Deltagaren får berätta när, var och med vem han/hon tror att 

färdigheten kan användas, i syfte att fastslå behovet av färdigheten. Därefter väljs aktör ut för 

rollspelet men ett krav är att samtliga deltagare i ART träningen måste rollspela varje 
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färdighet. Under rollspelet försöker deltagaren imitera färdigheten utifrån situationer i sitt eget 

liv och får därefter återkoppling på detta från de andra deltagarna och ART-tränaren 

(Hammerström, 2006, s. 33-43). Enligt Daleflod och Lardén (2004) skall eleven fortsätta 

rollspela den aktuella färdigheten, till dess ART-tränaren anser att kvaliteten på rollspelen 

eller utförandet av hemuppgifterna är tillfredställande (Daleflod & Lardén, 2004, s. 91).  

 

3.2.2  Aggressionskontrollträning 

Alla människor blir arga någon gång, men för de allra flesta leder vrede inte till ett aggressivt 

beteende, i form av verbala eller fysiska försök att skada den man är arg på. Goldstein et al. 

(2004) hävdar att för kroniskt aggressiva ungdomar är motsatsen ett faktum. De sitter inte 

bara och muttrar, drar sig undan eller sysslar med konstruktiv problemlösning. Dessa 

ungdomar tenderar snarare att slå till med avsikt att skada (Goldstein et al., 2004, s. 81). 

Hammerström (2006) refererar till Breakwell (1999) som menar att förmågan att handskas 

med konflikter och att tolka situationer rätt minskar med ett måttligt intag av alkohol och att 

det aggressiva beteendet ökar vid intag av alkohol (Hammerström, 2006, s. 50). 

Aggressionskontrollträningen i ART har två syften. Det ena syftet är att arbeta för att ilska ska 

uppstå mer sällan hos kroniskt aggressiva ungdomar och det andra syftet är att förse 

ungdomarna med de redskap som de behöver för att lära sig självkontroll när de blir arga 

(Goldstein et al., 2004, s. 81).  

Aggressionskontrollträningen har ursprungligen utvecklats av Eva Feindler, med Novaco 

och Meichenbaum som förebilder (Hammerström, 2006, s. 52). Enligt Hammerström är det 

som utmärker Feindlers modell, att man knyter samman kognitiva redskap, fysiologiska 

signaler och rent beteendemässiga redskap för att hantera konflikter och få ökad självkontroll 

(a. a., s. 52). Allt detta vävs in i vad Hammerström benämner som känslokontrollkedjan och 

betyder i praktiken att ART-tränaren stegvis lär ut en sekvens av beteenden för ökad 

självkontrollträning, varvid deltagarna tränas i att besvara provokationer utan aggression. I 

aggressionskontrollträningen används både modellerande och rollspel. Känslokontrollkedjan 

ser ut som följer; 

 

 

1. Identifiering av de yttre händelser och egna inre uttalanden som sätter i gång 

ilskeresponsen (Daleflod & Lardén, 2004, s. 92).  Igångsättare/startsignaler är det som 

sätter igång en stark känsloreaktion och de kan delas in i yttre och inre startsignaler. 
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Yttre signaler är det som personen i fråga blir utsatt för, exempelvis verbala påhopp 

eller en knuff. Inre signaler följer alltid på de yttre signalerna, och de inre signalerna 

utgörs av de tolkningar som vi gör i en given situation (Hammerström, 2006, s. 53). 

En ungdom kan således tolka en situation på olika sätt beroende på vad han/hon 

tänker och säger till sig själv. Detta innebär att en ungdom kan uppfatta en situation 

som hotfull medan en annan ungdom förblir oberörd i samma situation. Träning i 

aggressionskontroll ger ungdomar med allvarliga beteendeproblem hjälp att förstå hur 

de vanligtvis uppfattar och tolkar andras beteende på ett sätt som väcker ilska hos dem 

själva (Andreassen, 2006, s. 204). Detta är betydelsefullt då ungdomens tolkning och 

förståelse för situationen spelar roll för hur han/hon agerar. 

 

 

2. Identifiering av fysiologiska signaler från den egna kroppen som tyder på en 

ilskerespons (Daleflod & Lardén, 2004, s. 92). Känsloreaktioner är alltid kopplade till 

olika kroppsreaktioner. Då en person upplever starka känsloreaktioner, som 

framkallar stress, ångest, obehag, frustration och ilska reagerar också kroppen med 

fysiska signaler (Hammerström, 2006, s. 57). Dessa kroppsreaktioner kan utgöras av 

exempelvis knutna nävar, snabbare andning, spända käkar, svårt att tänka eller 

tunnelseende. I aggressionskontrollträningen lär sig ungdomarna att känna igen sina 

egna kroppsreaktioner, vilket också är en förutsättning för att kunna använda sig av 

diverse tekniker för att hantera känslorna. Hammerström menar att 

kroppsreaktionerna blir en varningssignal på att ungdomen bör göra någonting 

konstruktivt i stället för att känslorna ska slå över i destruktiva handlingar (a. a., s. 

57).  

 

3. Användning av egna inre uttalanden om att man bör lugna ned sig eller positiva 

omformuleringar av andras beteenden (Daleflod & Lardén, 2004, s. 92). Detta 

innebär att man talar lugnande till sig själv för att undvika en konfliktsituation. 

Hammerström talar här om påminnelser, som kan bestå i lugnande tankar såsom ”Ta 

det lugnt”, problemlösande tankar såsom ”Vi kanske båda har rätt, så försök att 

samarbeta”, kontroll- och flykttankar exempelvis ”Jag kan gå härifrån om jag vill” 

och positiva omformuleringar till exempel ”Han gjorde det inte med flit” 

(Hammerström, 2006, s. 57).  
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4. Inlärning och träning av tekniker för att dämpa aurosalnivån (Daleflod & Lardén, 

2004, s. 92). Hammerström talar här om känslodämpare vars syfte är att förlänga och 

släcka stubintråden. När ungdomen lärt sig hur man lugnar ner sig får han/hon lära sig 

att ta tag i konfliktsituationen och göra någonting konstruktivt av den. Exempel på 

känslodämpare är att tänka behagliga tankar, att ta en ”time-out”, baklängesräkning 

och djupandning (Hammerström, 2006, s. 59). 

 

 

5. Användning av självutvärdering så att ungdomarna kan reflektera över hur väl de 

lyckades kontrollera sig själva i en stressande situation (Daleflod & Lardén, 2004, s. 

92). Självutvärdering är en förutsättning för att kunna förbättra sig och gå vidare.  

 

3.2.3 Moralutvecklingsträning 

Moralutvecklingsträningen är det tredje momentet i ART och denna träning syftar till att lyfta 

fram och eventuellt förändra deltagarnas sätt att tänka kring etik och moral. 

Moralutvecklingsträningen utgår från Kohlbergs sex stadier för moraliska värderingar. I dessa 

stadier kan man identifiera moraliska drag, vilka förändras under en individs utveckling. I det 

första stadiet fogar sig individerna för att slippa straff och i det andra stadiet ändrar 

individerna sitt beteende, för att på detta vis uppnå en belöning. Andreassen refererar till 

Claypoole et al (2000), som menar att ungdomskriminella kännetecknas ofta av drag från 

båda dessa stadier. De flesta andra ungdomar befinner sig i stadium tre eller fyra, i vilka 

andras värderingar har stor betydelse för hur ungdomarna beter sig (Andreassen, 2006, s. 

202). 

Daleflod & Lardén (2004) hävdar att ungdomar med beteendeproblematik i regel håller 

med om att det är viktigt att hålla löften, tala sanning, hjälpa andra, respektera andras 

egendom etc. Bristerna ligger snarare i att de ligger efter utvecklingen, vad gäller att motivera 

varför dessa saker är viktiga (Daleflod & Lardén, 2004, s. 93). 

Ett grundantagande är att attityder, synsätt och tankemönster ligger till grund för 

människors handlingar. För aggressiva och våldsamma personer är det till stor del kognitiva 

förvrängningar som ligger till grund för deras beteende. Exempel på kognitiva förvrängningar 

är självcentrering (tänker på sig själv och bryr sig inte om det aggressiva beteendet drabbar 

andra), bagatellisering (uppfattningen att det antisociala beteendet inte medför någon skada 

och att man inte är ensam om att handla på det sättet), skylla på andra (uppfattningen att 
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offren förtjänar att få något stulet eller bli skadade), förutsätta det värsta (förutsätter att andra 

har fientliga intentioner och att det värsta ska ske i varje situation). Dessa kognitiva 

förvrängningar resonerar man om i moraldiskussionsgrupperna (Hammerström, 2006, s. 77). 

I grupperna presenterar ART-tränaren ett moraliskt dilemma för ungdomarna, som de 

sedan får ta ställning till och diskutera om hur man bör gå till väga i den givna situationen. 

ART-tränaren uppmanar ungdomarna att tänka på hur deras agerande kommer att påverka 

andra människor, exempelvis deras egna familjer. De frågor som ART-tränaren ber 

ungdomarna att reflektera över, ger dem möjligheten att sätta sig in i situationen och samtidigt 

se problemet ur olika perspektiv. Dessutom har frågorna utformats så att de flesta ungdomar 

kommer att föreslå ett positivt ansvarsfullt och prosocialt handlingsalternativ i syfte att lösa 

det aktuella dilemmat. Genom att uppmana gruppen att motivera varför vissa sätt att handla på 

är bättre än andra, försöker man få ungdomarna att samlas kring positiva och sociala 

värderingar. ART-tränaren spelar i moralträningen en viktig roll, då denne skall ha förmåga 

att lyfta fram det i moralisk mening mogna kärnan i vad en ungdom säger. Daleflod och 

Lardén (2004) menar att ungdomars antisociala attityder och värderingar inte får ta för stor 

plats under diskussionerna om moraliska frågor. Anledningen till detta är att det annars finns 

en stor risk att man låter gruppen förstärka omogna resonemang (Daleflod & Lardén, 2004, s. 

93).  

För kriminella individer anses diskussionerna om moraliska dilemman minska egocentriskt 

tänkande och beteende, och ersätta dem med ett mer altruistiskt och samarbetsvilligt beteende 

(Andreassen, 2006, s. 202).   

 

3.3 Effektiva ART- tränare 

Enligt Goldstein et. al (2004) kännetecknas effektiva tränare av tre särskilda egenskaper. 

För det första är de naturliga och otvungna tillsammans med ungdomarna. De tenderar att 

bemöta ungdomarna med respekt och de tar ungdomarnas bekymmer och drömmar om 

framtiden på allvar. För det andra kännetecknas effektiva ART-tränare av att de kan bemöta 

svåra beteenden som kommer till uttryck i gruppen. Det kan handla om att ungdomarna 

uppvisar aggressiva beteenden eller gör motstånd (Goldstein et al., 2004, s. 55). För det tredje 

kännetecknas effektiva ART-tränare av att de förmedlar innehållet i träningen väl. Deras 

undervisning är levande, dynamisk och tar hänsyn till elevernas olika inlärningsstilar (a. a., s. 

56).  

 



 23 

4. Teori 

Vi har valt att använda oss av flera perspektiv i syfte att förstå och tolka vårt material. Det 

behavioristiska perspektivet och kognitiv beteendeterapi är intressant därför att människors 

handlande i hög grad påverkas av deras tankar och den omgivande miljön. Den sociala 

inlärningsteorin är relevant då den kan förklara på vilket sätt antisociala men även prosociala 

beteenden lärs in via observation och imitation. Operant inlärning, som är en del av den 

sociala inlärningsteorin, visar på hur ett specifikt beteende väljs före ett annat om det ger 

belöning. 

 

4.1 Det behavioristiska perspektivet 

Behaviorismen räknas till de psykologiska inlärningsteorierna och några av teorins 

förgrundsgestalter är Pavlov, Watson, Skinner, Thorndike och Bandura. Behaviorismen 

dominerar den psykologiska och sociala forskningen i USA men även i Sverige har denna 

teoribildning fått ett uppsving i och med kognitiv beteendeterapi (KBT). Behavioristen 

studerar människans beteende, hur beteendet formas och villkor för förändring.  

Den behavioristiska teorin beskriver människan som oändligt formbar och omformbar 

genom påverkan, och mycket av vårt dagliga tänkande har sina rötter i behaviorismen. 

Helleday & Wikander (2007) talar om att mycket av socialt arbete med människor handlar om 

på vilket sätt vi skall förmå andra till handlingar och inställningar som de själva inte valt. 

(Helleday & Wikander, 2007, s. 44). Således är också många av de olika terapiformerna 

sprungna ur behaviorismen såsom beteendeterapi, beteendemodifikation och den kognitiva 

beteendeterapin.  

 

4.2 Operant inlärning 

Operant inlärning (operant betingning) kan sägas vara en förklaring till varför människor lär 

sig att göra en viss sak framför någonting annat. Principen är enkel på så sätt att människor 

kommer att utföra vissa beteenden om de belönas för dem. Det innebär att människor kommer 

att välja det beteende som ger mest positiva konsekvenser. Man säger att konsekvenserna är 

en positiv förstärkare av beteendet (Ferrer-Wreder, Stattin, Lorente, Tubman & Adamson, 

2005, s. 25). 

Den behavioristiska teorin beskriver som tidigare nämnts, människan som formbar och 

omformbar. Detta innebär att beteenden som lärts in kan släckas ut genom frånvaro av såväl 
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positiv som negativ förstärkning. När beteenden inte längre förstärks så finns det heller ingen 

vits för individen att fortsätta med dem. Istället övergår personen till andra beteenden som ger 

mer förstärkningar. Det innebär att om man vill ändra på ett beteende som man ogillar, kan 

det räcka med att ta bort de positiva förstärkningarna som eventuellt finns för det oönskade 

beteendet, samtidigt som man förstärker mer önskvärda beteenden.  Beteenden som lärts in 

och som i fortsättningen belönas sporadiskt liksom beteenden som förstärks med 

oförutsägbara intervall, tenderar att inte släckas ut helt (Karlsson, 2004, s. 211). 

 Ett antagande är att operant inlärning förutsätter motivation och aktivitet och att individen 

påverkas av konsekvenserna av sitt beteende och lär sig genom erfarenhet i liknande 

situationer (Helleday & Wikander, 2007, s. 51). Trots att en person ofta vet vilka slags 

beteenden som leder till framgång beter sig personen ändå inte optimalt. Detta till följd av det 

som Albert Bandura benämner självrefererande tankar. Dessa tankar påverkar förhållandet 

mellan att veta på vilket sätt man ska bete sig, och det sätt man i realiteten beter sig. 

Exempelvis kan en kriminell ungdom fortsätta begå brott trots att han/hon vet att detta är fel. 

Detta på grund av självrefererande tankar som säger ”det är i alla fall ingen som bryr sig och 

det är ändå kört för mig”. Att bete sig optimalt handlar därför inte bara om att veta hur, och 

vad man ska göra (Karlsson, 2004, s. 383).  

 

4.3 Social inlärningsteori  

Teoribildningen utvecklades på 1960-talet, och en av förgrundsgestalterna var Bandura som 

betonade vikten av imitation och härmning genom modeller och observationer (Ferrer-Wreder 

et al., 2005, s. 25). Social inlärningsteori var en reaktion på de två inlärningsmodellerna 

klassisk betingning och i första hand operant betingning. 

Den sociala inlärningsteorin säger att inlärning av beteenden sker genom att barn och 

ungdomar observerar vad andra gör, varvid de ser vilka konsekvenserna blir om personerna 

(modellerna) gör på det ena eller det andra viset. Enligt den sociala inlärningsteorin, behöver 

barnet eller ungdomen inte ha egna erfarenheter, utan det räcker med att iaktta hur andra 

människors beteenden belönas, alternativt bestraffas för att inlärningen av ett beteende ska ske 

(Ferrer-Wreder et al., 2005, s. 24). Den sociala inlärningsteorin gör inte enbart gällande att 

man lär sig enstaka handlingar genom att iaktta andra. Genom att iaktta andra personer kan 

barnet eller ungdomen dessutom anamma andra människors livsstilar, attityder, kulturella 

värderingar, roller, könsroller och statushierarkier etc. (a. a., s. 25). Utifrån social 

inlärningsteori är människor som är aggressiva de som dels har växt upp med aggressiva 
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förebilder och dels de som har haft framgång med aggressivt beteende (Karlsson, 2004, s. 

330).  

Vad gäller egenskaper hos modellen som har betydelse för huruvida barnet eller ungdomen 

verkligen anammar modellens beteende, kan nämnas tre betydelsefulla faktorer; likhet, närhet 

och auktoritet. Dels är man mer benägen att ta efter en förebild (modell) som liknar en själv 

på något vis. Det kan handla om social, kulturell eller könslig likhet (Karlsson, 2004, s. 215). 

Dels har barnet eller ungdomen ofta förebilder som står dem känslomässigt nära, vilket inte 

nödvändigtvis är likställt med att det finns en positiv känslomässig bindning. Närheten kan 

också bestå av rädsla och underkastelse. Dessutom tenderar människor, som man upplever 

som auktoriteter, att fungera som effektiva modeller. Exempelvis tar yngre barn gärna efter 

äldre barn (a. a., s. 215). 

 

4.4 Kognitiv Beteendeterapi - KBT 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har sina rötter i behaviorismen, den sociala inlärningsteorin 

och i den kognitiva psykologin. KBT växte fram som ett resultat av 1940-talets kritik mot den 

kliniska psykologin, som helt dominerades av en psykoanalytisk människosyn. Andreassen 

(2006) menar att KBT kan sägas omfatta hjälp att se konsekvenserna av ett beteende, att 

förstå egna motiv och utveckla nya sätt att kontrollera det egna beteendet (Andreassen, 2006, 

s. 195). KBT kan även sägas vara ett samlingsnamn för de terapier, som har som fokus att 

hjälpa klienterna att utveckla och tillämpa mer funktionella sätt att handla och tänka (Daleflod 

& Lardén, 2004, s. 20). I KBT fokuserar man på det ömsesidiga samspelet mellan människa 

och miljö. Samspelet är beroende av såväl individens inre egenskaper som den miljö som han 

eller hon vistas i. Arbetssättet i KBT är aktivt, systematiskt, strukturerat och tidsbegränsat och 

målen för behandlingen är tydliga och specifika (a. a., s. 26). KBT tekniker har visat sig vara 

mycket framgångsrika i behandlingen av ett stort antal problem såsom missbruk, ångest, vid 

beteendestörningar och allvarliga personlighetsstörningar etc. (a. a., 2004, s. 26). 

Beteendemodifiering baserad på KBT, utgår från att ungdomar med beteendeproblem har 

formats av sin miljö, och att de har misslyckats med att förvärva vissa kognitiva färdigheter 

eller har lärt sig olämpliga beteenden (Andreassen, 2006, s. 196). Grundantagandet i KBT är 

att såväl socialt som antisocialt beteende förvärvas via inlärningspsykologiska principer. 

Således kan inlärningspsykologiska principer användas för att ändra oönskat och icke-

funktionellt beteende. Termen beteende avser enligt Daleflod och Lardén (2004) allt som en 

människa gör, säger, tänker och känner samt hennes fysiologiska reaktioner.  
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Då terapeuter använder KBT för antisociala problem fokuserar de på att förändra kriminella 

attityder och tankemönster, missbruk och våldsbeteenden. Därutöver riktar KBT in sig på att 

lära in nya färdigheter som klienterna inte behärskar. Vanliga brister hos dessa klienter är, 

förmågan att lösa problem, sociala färdigheter, färdigheter i självkontroll och i moraliskt 

resonerande (Daleflod & Lardén, 2004, s. 21).  

 

4.4.1 Kritik mot KBT 

Trots att kognitiva och behavioristiska synsätt är hållbara, och ofta användbara former av 

behandling, finns det en osäkerhet kring huruvida de goda resultaten håller i sig under en 

längre tidsperiod (Payne, 2008, s. 207). Payne problematiserar att det goda resultatets 

vidmakthållande är beroende av socialarbetarens eller behandlingspersonals förmåga att 

lyckas generalisera den behavioristiska och kognitiva inlärningen, till vardagliga sociala 

situationer.  

Payne menar vidare att ett beteende som inte stämmer överens med den förhärskande 

kulturen, men som kan passera i en minoritetsgrupp eller i en förtryckt genusgrupp, kommer 

att tolkas negativt. Således finns det en risk för att en behandling, som syftar till förändring av 

beteendet för att det ska passa överens med en viss omgivning, inte tar hänsyn till olika 

minoritetsbeteenden (Payne, 2008, s. 208).  

 

4.5 Effektiva behandlingsprogram? 

Det är fullt möjligt att konstruera rehabiliteringsprogram som ger god effekt vad gäller återfall 

i kriminalitet. Dessutom är det möjligt att utkristallisera verksamma komponenter i 

behandling av kriminella ungdomar. 

Vad man kan konstatera är att program med en tydlig teoretisk grund är avsevärt 

effektivare än program som saknar teoretisk grund. Social och praktisk färdighetsträning, 

multimodala metoder och kognitivterapeutiska program är metoder och program som oftare 

visar sig ha positiva effekter för ungdomar med antisociala beteenden (Andreassen, 2006, s. 

191-206). Däremot är beläggen svaga eller obefintliga för att till exempel miljöterapi kan 

reducera återfall, och program som innehåller inslag av bestraffning och avskräckning leder 

snarare till en ökning av återfall. 

Daleflod och Lardén (2004) menar att fler faktorer än typ av behandling spelar roll för 

utfallet. Behandlingsdosen måste vara tillräcklig och programmet bör överstiga sex månader, 
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personalen skall vara behandlingsinriktad och behandlingen skall hålla hög integritet 

(Daleflod & Lardén, 2004, s. 16). 

 

4.5.1 Behandlingsintegritet 

Frågan om behandlingsintegritet är enligt flera författare av stor betydelse för effektiviteten av 

ett behandlingsprogram. Daleflod och Lardén hävdar, att då personer utan stor teoretiskt och 

praktisk kunskap förändrar behandlingsprogrammet, riskerar verksamma komponenter att gå 

förlorade (Daleflod & Lardén, 2004, s. 19). Andreassen refererar bland andra till Lösel 

(1995), som dragit slutsatsen att program med hög integritet generellt visar bäst effekter, 

under förutsättningen att man använder metoder som visat sig vara effektiva (Andreassen, 

2006, s. 212). Daleflod och Lardén refererar till Clive Hollin (1995) som beskriver några 

vanligt förekommande hot mot programintegriteten; 

 

 Programmet förändras. Syftet och innehållet i programmet förändras successivt över 

tid och blir urvattnat. 

 

 Programmet görs tvärtom. Någon eller några i organisationen arbetar i en annan 

riktning än vad programmet föreskriver och underminerar därför programmet. 

Daleflod och Lardén exemplifierar med personal som modellerar och uppmuntrar 

aggressiva beteenden som svar på ilskeprovokationer. 

 

 

 Programmet brister i följsamhet. Personal ändrar eller byter godtyckligt ut delar i 

programmet, varvid ursprungsidén med interventionen går förlorad. Det kan, enligt 

Daleflod och Lardén, innebära att sessioner tas bort, nya metoder införs och 

ursprungliga procedurer lämnas (Daleflod & Lardén, 2004, s. 18). 

 

Programintegritet är någonting som även Mihalic et al. (2004) tar upp som en viktig aspekt att 

ta hänsyn till vid implementering av ett manualbaserat behandlingsprogram. Författarna 

menar att ett vanligt fenomen när det gäller manualbaserade metoder, är just bristande 

programtrohet (Mihalic et al., 2004, s. 8). Kaunitz och Strandberg (2009) menar att denna 

brist bland annat kan förklaras med att då en metod överförs till en annan tradition och 

kulturell miljö, är det vanligt att de delar som verkar mest passande och lätta att använda sig 
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av plockas ut. En konsekvens av detta blir att behandlingsmetoden blir mycket svår att 

utvärdera (Kaunitz & Strandberg, 2009, s. 37). För beteendeterapeutiska terapier säkras 

behandlingsintegriteten ofta genom att man använder behandlingsmanualer (Andreassen, 

2006, s. 213). Dock bör även detaljerade manualer problematiseras, då dessa manualer alltid 

skrivs efter en tänkt prototypklient. Risken finns därmed att någon klient inte får den 

behandling som passar just honom eller henne (Daleflod & Lardén, 2004, s. 18).  

Mihalic et al. (2004) anser att fyra primära komponenter bör undersökas vid utvärderingen 

av ett behandlingsprograms integritet. För det första bör det utrönas huruvida programmet 

utförts som det var tänkt. Exempelvis om alla centrala delar i programmet finns med och om 

personal som driver behandlingsprogrammet har den kompetens och kunskap som krävs. 

Dessutom skall manualer, checklistor och annat arbetsmaterial stämma överens med vad 

metoden föreskriver. För det andra är det av betydelse att veta något om antalet genomförda 

sessioner, längden på varje session och om dessa genomförts på det sätt som det föreskrivits. 

För det tredje är det viktigt att veta på vilket sätt som läraren eller tränaren levererar 

programmet. Det handlar alltså om personens skicklighet i att använda de tekniker och 

metoder som föreskrivs i programmet. Minst lika viktigt är också läraren/tränarens attityder 

och entusiasm. För det fjärde är det betydelsefullt att få kunskap om deltagarna engagemang i 

programmet. Det vill säga huruvida deltagarna upplever att de är involverade i verksamheten 

och innehållet i programmet (Mihalic et al., 2004, s. 8). 

 

5. Tidigare forskning  

5.1. Ger ART bättre behandlingseffekter? 

Holmkvist, Hill och Lang (2005) har i en studie utvärderat resultaten av behandlingsmetoden 

ART och andra KBT metoder på tre ungdomshem i Sverige (Holmkvist et al., 2005, s. 20). 

Undersökningens syfte var att studera effekten av de olika behandlingsmodellerna så som de 

implementerats på de tre institutionerna. I studien deltog femtio pojkar som blivit dömda till 

tvångsvård. Pojkarnas medelålder var sjutton år (Holmkvist et al., 2005, s. 31). 

Behandlingens utfall mättes i ungdomarnas fortsatta kriminalitet, varvid uppgifter från 

lagföringsregistret och misstankeregistret användes (a. a., 2005, s. 27). Studien visade att de 

flesta pojkar återfallit i någon form av brottslighet två år efter behandling på 

ungdomshemmet. Undersökningen visade också att pojkarnas inställning till behandling och 

motivation att förändras hade stor betydelse för utfallet. Detta tog sig uttryck i att de pojkar 

som hade en öppnare attityd inför behandlingen och institutionen visade bättre resultat, medan 
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de pojkar som det inte gick bra för tog bestämt avstånd till institutionen de placerats på. 

(Holmkvist et al., 2005, s. 70-71). Författarna argumenterar för att den negativa inställningen 

delvis kunde förklaras med att en del pojkar upplevde att de inte hade kommit till rätt ställe, 

och att de inte kunde övertalas till att acceptera att de blivit placerade på en låst institution. 

Här menar Holmkvist et al. att det även i dessa fall är viktigt att arbeta för att finna någon 

antydan till motivation hos pojkarna. Författarna ger uttryck för att det handlar om den unges 

accepterande av att behandlingsprogrammet och dess tvångsåtgärder är rimligt, relevant och 

meningsfullt (a. a., s.70- 71). 

 

5.2 Utomnordiska erfarenheter av ART 

I studien Replacement training with adult male offenders within community settings: a 

reconviction analysis utförd av Hatcher, Palmer, McGuire, Hounsome, Bilby och Hollin i 

England och på Irland (2008), undersöktes huruvida ART kunde reducera brottsåterfall hos 

deltagare som avslutat programmet, samt vilka effekter som kunde observeras hos dem som 

startat men inte fullföljt programmet. Undersökningsgruppen bestod av 106 män mellan 18 

och 53 år, vilka var dömda till samhällstjänst. Studiens resultat indikerar på något man kallar 

en måttlig ”slutförande effekt”, det vill säga att slutförande av programmet åstadkommer en 

reduktion av brottsåterfall i jämförelse med en kontrollgrupp. Man fann att sannolikheten, för 

att deltagare som påbörjat programmet men inte fullföljt det, var större för att dessa personer 

skulle återfalla i brott (Hatcher et al., 2008, s. 526-527). Studiens utförare öppnar därmed för 

möjligheten att processen att starta men inte fullfölja ett program, kan skada individer på så 

vis att sannolikheten för återfall i brott ökar. Hatcher et al. menar också att förutom att det är 

viktigt att urvalet av förövare som skall genomgå ART programmet är lämpligt, så är det 

också av vikt att stötta en förövare som har påbörjat ett program, för att på detta sätt garantera 

ett slutförande av programmet.  

Enligt författarna är det troligtvis en kombination av faktorer såsom motivation till för-

ändring, individuella, kontextuella och organisatoriska omständigheter samt programmets 

styrka som skapar slutförande effekten.  Det vill säga att olika förhållanden påverkar huruvida 

en individ kommer att avsluta ett program och om denne senare kommer att återfalla i brott 

eller inte. Vidare menar Hatcher et al. att de förövare som slutfört sitt program och sedan 

ändrat sitt aggressiva beteende kan vara de som var redo att förändras. Dock skulle detta 

enligt författarna inte vara synonymt med att de som slutfört programmet lyckas bra i vilket 

fall som helst. 
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5.3 ART: s spridning i Sverige 

I en artikel i tidsskriften Socionomens forskningssupplement: Aggression replacement 

training (ART) i Sverige - evidensbaserad socialtjänst i praktiken? (2009) framgår enligt en 

kartläggning gjord 2006, att ART erbjuds i mer än hälften av kommunerna i urvalet och i 80 

procent av stadsdelarna i Sverige. Enligt författarna Kaunitz och Strandberg finns det flera 

orsaker bakom metodens spridning i Sverige. En orsak är att metoden inte är 

varumärkesskyddad, vilket gör att vem som helst kan kalla sig expert på området och erbjuda 

ART träning till kommuner och stadsdelar samt även utbilda nya ART-tränare, vilket bidrar 

till metodens spridning. Behovet av nya metoder med vetenskapligt stöd är stort inom 

socialtjänsten, och metoden ART fick snabbt mycket gott rykte i Sverige. Sedan metoden 

introducerats i landet har ett ökande antal fritidspedagoger, socialarbetare, 

behandlingsassistenter och lärare utbildat sig till ART-tränare (Kaunitz & Strandberg, 2009, s. 

37-38). Kaunitz och Strandberg menar att det finns en rimlighet i metodens utformning som 

antagligen tilltalar många yrkesverksamma. Dessutom har kognitiva metoder, multipla 

behandlingskomponenter, aggressionskontroll och metoder som inriktar sig på att utveckla 

färdigheter empiriskt stöd. Författarna ser också att ekonomiska och praktiska faktorer kan ha 

haft betydelse för ART:s spridning då inga återkommande kostnader för licens förekommer 

(a. a., s. 46-47). 

Kaunitz och Strandberg har i sin forskningsöversikt om utvärderingar av ART tittat på ett 

antal studier. Bland annat refererar de till en studie utförd av Barnoski (2004), Outcome 

Evaluation of Washington States Researchbased Programs for Juvenile Offenders. 

 I denna studie var ART en av de metoder som valdes ut för en systematisk jämförelse av 

kostnadseffektiviteten i olika preventions program för kriminella ungdomar i Washington 

State, USA. Målet med projektet var att hitta kostnadseffektiva evidensbaserade program för 

ungdomar. Studiens population utgjordes av 1229 stycken dömda ungdomar med en 

medelålder på femton år varav pojkar utgjorde en majoritet. Ungdomarna valdes 

slumpmässigt ut till att delta i ART, alternativt till domstolens ordinarie straffpåföljder. Som 

enda utfallsmått i studien användes återfall i kriminalitet. Vid en uppföljning ett halvår senare 

fanns ingen skillnad mellan grupperna. Ett och ett halvt år senare hade 46 procent återfallit i 

brott i ART gruppen, medan i kontrollgruppen var det 49 procent som återfallit i kriminalitet. 

Skillnaden mellan grupperna var inte utmärkande men resultaten visar på en tydlig statistisk 

skillnad då behandlingen delas in i grupper utifrån tränarnas kompetens och förmåga att följa 

manualen: kompetent, icke-kompetent och kontrollgrupp. Det visade att i den kompetenta 

ART gruppen återföll 19 procent av ungdomarna i någon form av kriminalitet. Medan 26 
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procent av ungdomarna i den icke-kompetenta gruppen återföll i brottslighet och därefter var 

det 25 procent i kontrollgruppen som återföll i kriminalitet (Kaunitz & Strandberg, 2009, s. 

42). 

Kaunitz och Strandberg menar att det finns ett vetenskapligt stöd för ART. Genom sin 

forskningsöversikt drar de dock slutsatsen att det saknas forskning som uppfyller de krav som 

ställs på utvärderingar, vars uppgift är att värdera metoders effektivitet. I och med detta menar 

författarna att det är viktigt att ta hänsyn till möjligheten att de existerande studierna inte gör 

ART rättvisa (a. a., s. 46).  

Kaunitz och Strandberg gör gällande att stora belopp har spenderats för att utbilda bland 

andra socialsekreterare i ART metoden. Dock menar de att den ART träning som kommuner 

och stadsdelar erbjuder befinner sig långt ifrån den ursprungliga metodens manual. 90 procent 

av den ART träning som ungdomar erhåller motsvarar inte ens de minimikrav som metodens 

förespråkare har fastslagit (Kaunitz & Strandberg, 2009, s. 47). Dock menar författarna att 

detta faktum inte är liktydigt med att insatsen är dålig.  

Kaunitz och Strandberg menar att ART programmet tycks ha blivit urvattnat då många 

olika utbildningsföretag i Sverige gör anspråk på metoden då att dessa antagligen gör sina 

olika tolkningar av hur den skall användas i arbetet med ungdomar. De påpekar att det 

framför allt skulle kunna vara bristen på systematisk implementering som varit avgörande för 

ART metodens urvattning (a. a., s. 47). 

 

5.4 ART i praktiken 

I artikeln Att be om ursäkt – interpersonell färdighetsträning och ART i praktiken, i 

tidsskriften Socionomens forskningssupplement, belyser Andersson (2007) en ART lektion 

med några pojkar på ett särskilt ungdomshem, där de skall öva på den sociala färdigheten att 

be om ursäkt. Som en del av sitt avhandlingsarbete om unga män, identitet och 

våldsberättande har Andersson genomfört deltagande observationer och videoinspelningar av 

ART undervisning vid ett särskilt ungdomshem i Mellansverige. Utöver detta har Andersson 

även utfört individuella intervjuer med ART deltagarna (Andersson, 2007, s. 37).  

Från den deltagande observationen som ligger till grund för artikeln, har författaren anlagt 

ett interaktionistiskt perspektiv för att på så sätt kunna analysera vad som händer i 

interaktionen mellan ungdomarna och ART tränarna (a. a., s. 36-37). I sin analys hävdar 

författaren att det rådande tankesystemet inom mycket av den nordiska barnforskningen 

bygger på en förståelse av barn som kompetenta, förnuftiga, ansvarsfulla, reflexiva och 
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kritiskt medvetna. Detta menar författaren kolliderar med ART:s syn på barn som ofärdiga, 

bristfälliga och inkompetenta. Andersson tydliggör denna kollision med ett exempel från sin 

observation då en av ungdomarna kritiserar färdighetsträningen varvid ART tränarna visar på 

svårigheter att möta denna kritik (a. a., s. 46).  

Anderssons slutsats är att ungdomar som vistas på särskilda ungdomshem befinner sig i en 

situation där de på många sätt definieras som avvikande. Andersson hävdar att en 

programverksamhet såsom ART, utgår ifrån att dessa ungdomar brister i sin moraliska 

utveckling. Detta menar författaren ytterligare definierar ungdomarna som avvikande 

(Andersson, 2007, s. 46). 

 

6. Resultat 

I denna del presenterar vi vårt sammanställda empiriska material. Inledningsvis kommer en 

kort presentation av våra intervjupersoner, därefter redovisas empirin indelad i teman. Vi har 

valt att tematiserat resultatet för att göra det så tydligt och överskådligt som möjligt. 

 

6.1 Redovisning av intervjupersoner 

Anders  

Anders är tjugotvå år och är uppväxt i Stockholm. Hans föräldrar missbrukade och Anders 

berättar att han provade droger när han var tio- elva år. Anders kopplar sitt aggressiva 

beteende till det successivt utvecklade drogmissbruket. Anders berättar att han så långt han 

kan minnas har haft ett hetsigt temperament och blivit väldigt arg. Dock har hans 

drogmissbruk förstärkt det aggressiva beteendet och han upplever att han inte haft några 

spärrar de senaste åren. Anders är dömd för våldsbrott och har avtjänat ett nio månader långt 

fängelsestraff.  Efter avtjänat straff kom han i kontakt med Unga Kris och där tillbringar han 

det mesta av sin tid. Anders är arbetslös och försöker hitta ett jobb. Han har genomgått ART 

träning två gånger som en del av socialtjänstens öppenvård, i båda träningarna ingick alla tre 

moment. Anders upplever att första ART träningen var misslyckad, men att den andra varit 

givande. Han uttrycker dessutom en önskan om att få delta ytterligare i ART, då han tyckte att 

det varit mycket givande.      
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Simon  

Simon är 18 år och beskriver sin uppväxt som stökig. Han började med droger när han var 

tolv år och har genomgått missbruksbehandling och är nu drogfri sedan ett halvår tillbaka. 

Simon beskriver vidare att han har haft fruktansvärda problem med sin ilska och att han hade 

en förmåga att leva ut sin ilska på andra människor. Han har begått våldsbrott och även blivit 

dömd för dessa. Brotten har oftast begåtts under drogpåverkan och Simon upplever att alkohol 

är en farlig drog. Simon har genomgått ART träning en gång och då ingick samtliga tre 

moment, dock har han svårt att minnas moralträningen. Han tycker att ART är lite flummigt, 

men att det har varit bra för honom då han upplever att han har lärt sig ett annat sätt att tänka 

och reagera på i olika situationer. Idag är Simon arbetslös men han vill återuppta sina studier 

då han hoppade av skolan i nian. 

 

Erik  

Erik är tjugoett år och är uppväxt i en familj där det förekom våld. Han tyckte det var jobbigt i 

skolan och upplevde att det blev rörigt med för mycket folk omkring sig. Erik hade ett 

aggressivt beteende som han riktade mot sin omgivning. Han berättar att om han inte fick sin 

vilja igenom så började han slåss. Under tidiga tonåren började Erik att missbruka droger och 

ett sätt att finansiera dessa var att begå brott. Erik menar att kriminaliteten och missbruket har 

gått hand i hand, och han har också genomgått behandling för sitt missbruk. Erik har 

genomgått ART träning två gånger, en i samband med en behandling och den andra på Unga 

Kris. Han har genomgått alla tre momenten i ART men uttrycker liksom Simon att moraldelen 

känns oklar. Han har också varit dömd till sluten ungdomsvård. 

 

Oliver  

Oliver är tjugofyra år och har växt upp i ett mindre samhälle utanför Göteborg. Han beskriver 

sin uppväxt som ganska vanlig, det gick bra för honom i skolan men han kände sig aldrig 

riktigt bekväm med kompisar och skolan. Oliver bytte skolor vid ett flertal gånger och då 

kompisarna började på gymnasiet valde Oliver att inte fortsätta skolan. Under denna tid 

började han begå diverse brott såsom inbrott, stöld, misshandel och rån. Oliver fick sedan ett 

fängelsestraff och under sin tid i fängelse genomgick han sin ART träning. På fängelset kom 

han i kontakt med Unga Kris som också kom och muckhämtade honom efter att han avtjänat 

sitt straff. Oliver upplever att Unga Kris har varit ett stort stöd för honom. Han är arbetslös 

och tillbringar sin tid på Unga Kris.  
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Magnus 

Magnus är tjugofyra år. Han beskriver sin barndom som trygg och kärleksfull. Magnus 

upplevde att han hade lätt för sig i skolan, han kände sig understimulerad då han tyckte det 

var för enkelt. Första kontakten med alkohol skedde i fjärde klass. I högstadiet provade han på 

tyngre droger. I och med dessa upplevde han att han blev modigare. Då missbruket började 

kosta mer och mer, blev Magnus tvungen att finansiera detta genom inbrott, butiks- och 

personrån och bilstölder. Han har också varit häktad för vapenbrott och narkotikabrott. 

Magnus upplever att han har haft tur då han sluppit sitta i fängelse. Dock har han varit på 

behandlingshem för sitt drogmissbruk och även varit familjehemsplacerad. Magnus har 

genomgått ART träning en gång och det var under sin tid på ett behandlingshem. Magnus 

upplever att det är jobbigt att vara arbetslös och är mestadels hemma. 

 

Joel  

Joel är tjugotre år. Han växte upp med sin mamma och syster. Familjen flyttade ofta, vilket 

Joel upplevde som påfrestande. Han beskriver att han till slut inte orkade knyta an till 

skolkamraterna i varje ny skola. Joel berättar att då han inte hade några vänner så hade han 

heller ingenting att förlora på att slå ner personer som han upplevde som provocerande.  Joel 

beskriver att han var fylld av frustration och irritation och inte tvekade att gå in i fight med 

lärare och andra elever. Han upplevde att han fick högre status i och med att han var bråkig. 

Han uttrycker att han plötsligt blev någon att respektera. Joel begick stölder och inbrott och 

anslöt sig till olika ungdomsgäng som begick våldsbrott.  Han beskriver sig då som uttråkad, 

rastlös, och utan kontroll. Joel blev senare dömd till fängelsestraff på två 

kriminalvårdsanstalter i Sverige. På anstalterna genomgick han ART träning, och samtliga 

moment ingick vid dessa två tillfällen. Joel har fast arbete sedan två år tillbaka. 

 

6.2 Motivation 

Detta tema beskriver intervjupersonernas tankar kring och insikter om motivationens 

betydelse för ART träningens verkan. Återkommande reflektioner hos intervjupersonerna 

handlar om på vilket sätt ART genomförts. Några av intervjupersonerna har genomfört ART 

på grund av att de själva önskat det. Medan andra har fått ART tilldelat sig som en del av 

deras behandling på öppen/sluten vård och kriminalvården. Samtliga intervjupersoner talar 

om vikten av att vara motiverad då man genomgår ART. Materialet tyder på att bristande 
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motivation inför och under ART träningen tycks ge intervjupersonerna mindre behållning av 

ART behandlingen. Erik beskriver sin bristande motivation inför deltagandet i ART 

träningen: ”Jag gjorde den mer eller mindre för att jag blev tvingad att göra den, för att det 

skulle se bra ut”. Anders berättar att även han har genomgått ART under ofrivilliga former, 

vilket också påverkade hans motivation: 

 

Alltså det var ju under tvångsbehandling, så då gör man allt för att det ska se bra ut, gör jag det här så ser 

det bra ut för socialen. Det var ingenting för mig själv utan det var att jag hellre var med på ART än att 

vara ute och jobba i utelagen. Då satt jag hellre i en grupplokal och snackade. Jag brydde mig inte så 

mycket.  Någon kan ju sitta och försöka banka in information i huvudet på en, men det fastnar inte. Man 

behöver vilja själv, annars är det ingen idé att genomgå ART. 

 

Magnus för ett liknande resonemang om att viljan är nyckeln till förändring. Han menar att 

dem som inte känner sig motiverade att delta i ART bara sitter av tiden och försöker lista ut 

vad ART tränarna förväntar sig av dem. Av detta förstår vi att det således är fullt möjligt att 

genomgå ART utan engagemang, och att föra tränarna bakom ljuset genom att säga det som 

tränarna förväntar sig att höra. Detta illustreras av Erik som berättar att han fortfarande hade 

problem med sitt missbruk samtidigt som han genomgick ART träningen och att även de 

andra deltagarna inte var seriöst inställda på att genomgå ART i det skedet. Han uttrycker: 

”Så att det blev väl mer eller mindre att vi bara bluffade oss igenom hela ART träningen. Vi 

klarade och gick ju igenom den, men allt var ju bara på fusk”. Han fortsätter att beskriva hur 

det gick till: 

  

Man gör det som dom vill att vi ska göra och säger det som dom vill att vi ska säga. Du vet ju vad det är 

som låter bäst i någons öron och då är det bara att dra den biten. Så att det var ju ingen som satt där och 

jobbade med sig själv, det var ju bara att nu kör vi igenom det här så att det inte blir något tjafs.  

 

 

Då samtliga intervjupersoner talat om vikten av motivation för att ta till sig ART och därmed 

kunna förändra sitt destruktiva beteende, kan det finnas tidpunkter i den unges liv då ART 

upplevs som mer givande. Följande citat pekar på detta:  

 

Den första ART träningen gjorde jag när jag var i behandling och den vart riktigt lyckad, alltså jag tror att 

det var mycket som fastnade då… jag tror det var en bra tid i livet när ART behövdes .  

 

 

Både Oliver och Magnus ger sin syn på betydelsefulla insikter som givit dem en vilja till 

förändring och därmed viljan att genomgå ART träning. Oliver uttrycker:” Sen är det ju det 

att man måste vara villig att göra en förändring. Man måste känna att, nej jag har fått nog, 
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nu vill jag göra någonting”. Magnus menar: ”… jag hade insett att jag ville göra någonting 

och jag ville ta åt mig alla verktyg som erbjöds. Så jag tyckte det var en bra idé, så det var 

inte under pistolhot”.  

 

6.3 Sammanhangets betydelse  

I denna del av vår empiriska redovisning presenterar vi intervjupersonernas syn på gruppens 

sammansättning och dynamik, och hur detta påverkar deras upplevelse av ART träningen.   

I vårt material framgår att flera intervjupersoner upplever att gruppens sammansättning och 

stämningen i gruppen är avgörande för deras möjligheter att våga ge sig hän i ART träningen. 

Magnus menar: ” Gruppdynamiken är oerhört viktig för personlig utveckling. Är man med i 

en bra grupp med bra gruppdynamik då rycks man med”. Anders ger sin syn på gruppens 

sammansättning och hur den påverkade hans upplevelse av ART träningen. Han berättar: ” 

Det var en för stor grupp, jag tror det var femton-tjugo stycken deltagare och en tränare som 

undervisade i ART helt själv... Så det var väldig oseriöst, och tränaren var oseriös. Alla var i 

sexton till arton års ålder och bara grabbar”.  

Intervjupersonerna ger uttryck för att det är särskilt viktigt att känna trygghet i gruppen då 

de rollspelar och diskuterar moraliska frågor. En konsekvens av att känna sig otrygg i ART 

gruppen är att deltagarna inte vågar gå in i rollspelen fullt ut vilket resulterar i att rollspelet 

förlorar sitt syfte. Magnus beskriver på följande sätt: 

 

Folk bjuder inte på sig, dom sluter sig och då blir det ju så, att om jag sluter mig så sluter han sig lite mer 

och så sitter alla bara där med masker på sig. Att köra ART på ett slutet ställe, det fungerar inte, villighet 

är ju nyckeln. 

 

 

Ytterligare en aspekt är i vilken miljö ART träningen äger rum. Vi kan utläsa av vårt material 

att kontexten har stor betydelse för hur deltagarna upplever trygghet, men också för 

möjligheten att kunna öva på sina färdigheter. Joel har genomgått ART träning vid två 

tillfällen och på två olika anstalter. Han problematiserar idén med att genomföra ART på 

fängelse, då han menar att det kan vara svårt att motivera sig själv till att förändra ett 

aggressivt beteende i denna miljö, vilket han uttrycker på detta sätt: ”Det handlar ju om att 

man är våldsam och helt plötsligt ska man döda det här beteendet, eller släcka ut det. Och det 

gör ju att ens identitet inne på en tung anstalt… och har man då livstids fängelse, vem blir 

man då?”. Joel menar att situationen kan bli hotfull om det finns en dissonans mellan 

deltagare i ART och övriga interner som inte är intresserade och inte heller har kunskap om 
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ART. De kanske också känner misstro till ART träningen, och i och med detta kan det uppstå 

konflikter på avdelningen. Joel exemplifierar med den sociala färdighetsträningen, då 

deltagaren bland annat skall öva på att ge komplimanger till andra. Han säger: ”Jag kan inte 

gå fram till den största killen på avdelningen och säga: gud vilken fint hår du har, för då kan 

jag gå ner på isoleringen”. Vidare anser Joel att fängelsemiljön är så specifik då det finns en 

hierarki bland internerna som gör att rollspelen blir svåra att utföra: …”själva rollspelarna 

fick en annan karaktär på den anstalten, för man var tvungen att vara så observant på vilken 

status varje intagen har som sitter i det här rummet”.  Då han genomgick ART på den tyngre 

anstalten upplevde han att hade mindre behållning av ART träningen, då han hade svårt att 

koncentrera sig och ta in budskapet:  

 

Jag satt ju och lyssnade aktivt ART:en, men jag kunde inte känna på avdelningen att oj, nu fick jag ont i 

magen och svettningar för att nu är det en kille som står här och ska hugga mig för att jag har sagt något 

dumt. Det var inte så jag tänkte, utan det var mer att hur ska jag bli av med den där kniven i ryggen och 

klara livhanken nu? 

 

 

Joel berättar att då ART gruppen inte kunde träna sina sociala färdigheter ute på avdelningen, 

så bestämde de att dem skulle göra läxorna mot varandra, ge varandra komplimanger och be 

varandra om hjälp. De valde också att träna på sina anhöriga för att ändå kunna fortsätta 

aggressionskontrollsträningen och sociala färdighetsträningen. Joel förtydligar att anledningen 

till att gruppen valde att inte träna sociala färdigheter på anstaltspersonalen, var på grund av 

att de var angelägna om sin egen säkerhet:  

 

För du kan inte gå och öva på dina färdigheter med en personal, för då har du ju sexton andra killar som 

tror att du är någon som tjallar om allting som händer på avdelningen, och då kan du ju lika gärna gå ner 

på isoleringen och sätta dig direkt för att skydda ditt eget liv. 

 

 

Våra intervjuer tyder på att ART tränarna har en stor betydelse för hur deltagarna upplever 

ART. Samtliga intervjupersoner uttrycker att det är viktigt att ART är roligt vilket de kopplar 

till ART-tränarens förmåga att göra träningarna lättsamma och intressanta. Dessutom talar 

intervjupersonerna om att det också är viktigt att tränarna är engagerade, seriösa och att de vet 

vad dem talar om. Magnus ger exempel på hur han upplevt sina ART-tränare och hur de 

förmedlade budskapet:  
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Det är ju ett färdigt koncept, det kändes när hon kom in: här har du en metod, det här förväntas av er, det 

här kan ni förvänta er av mig, såhär kommer det att gå till och nu kör vi. Sen var hon ganska lättsam och 

hon har humor och är lätt att ha och göra med, så det blev mycket skratt.  

 

Intervjupersonerna tycker att det är en fördel att deras ART-tränare ligger dem nära 

åldersmässigt, men de betonar att det är särskilt betydelsefullt att tränarna har en liknande 

bakgrund som de själva. Oliver uttrycker närmare: ” Då ser man en person som har hållit på 

som är helt förändrad och säger bra saker”. Två intervjupersoner i vår studie diskuterar hur 

relationen till tränarna påverkat ART träningen som helhet. Dels handlar det om identifikation 

med tränarna och känslan av att man har en gemensam bakgrund. Dels handlar det om tilliten 

till tränarna. Erik illustrerar hur misslyckad ART träningen kan bli om deltagarna upplever att 

de inte talar samma språk som ART tränarna:  

 

Det var en socionom och en snickare som hade fått gå den här kursen för att lära sig hur man skulle kunna 

utöva den på andra. Så det blev helt fel från början, för vi kunde inte prata … från vårt perspektiv för dom 

fatta ju inte vad vi pratade om. Men att dom sa emot oss, att nej så är det inte, det är bara ni som tror att 

det är så. Istället för att vi släppte våra bitar så blev det i stället vilda diskussioner.  

 

 

Joel jämför ART tränarna på de två anstalter han har vistats på. Han är imponerad av modet 

hos ART-tränare som vågar utöva metoden på en tung anstalt då miljön präglas av en hotfull 

stämning och aggressivitet. Joel har under sina två fängelsevistelser iakttagit att ART tränarna 

tenderar att vara mycket säkrare i sina roller då atmosfären är mindre våldsam. 

Joel berättar att då han var intagen på den tyngre anstalten så var det samma 

fängelsepersonal han mötte dagligen som också var hans ART-tränare. Detta tycker Joel är 

problematiskt då han anser att relationen mellan ART-tränare och deltagare skall bygga på 

ömsesidig tillit. Han uttrycker på detta vis: ” På anstalten X var det samma personer som tog 

urinprov på oss och som också skulle stå och förklara… ni kan lita oss, vi litar på er”.  

 

6.4 Användbara kunskaper 

Det framkom i våra intervjuer att den sociala färdighetsträningen i ART varit ett lärorikt och 

uppskattat inslag. Intervjupersonerna lyfter fram rollspelen och övningarna som särskilt 

viktiga då de både ser hur andra gör och hur de själva agerar. Dessutom uppger flera av 

intervjupersonerna att gruppövningarna är bra, då de andras insikter och tankesätt bidrar till 

egna insikter. Dock uttryckte samtliga intervjupersoner att denna del i ART blev mer av en 
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påminnelse om hur man bör uppträda i sociala sammanhang, då många av färdigheterna 

upplevdes som elementära. 

Flera av intervjupersonerna berättar om sina svårigheter med att hantera motgångar och 

medföljande frustration. Situationer har ofta lösts med våld och vi tolkar att detta kan bero på 

att intervjupersonerna saknat mer konstruktiva alternativ tidigare. I 

aggressionskontrollträningen arbetar ART deltagarna med rollspel för att kunna förstå och 

hantera sina egna känsloreaktioner i samband med konfliktsituationer.  Flera av 

intervjupersonerna berättar att de genom ART har lärt sig att känna igen sina kroppsliga 

reaktioner på ilska. I och med det får de en möjlighet att agera på ett mer konstruktivt sätt. 

Joel berättar att han med hjälp av ART känner igen sina startsignaler och att han även lärt sig 

vilka situationer som gör honom arg. Han beskriver det som att han numera har fler säkringar 

som måste smälla av innan han blir riktigt arg. Av våra intervjuer har vi emellertid förstått att 

nästan alla väljer en likartad strategi då konfliktsituationer uppstår. Denna strategi går ut på att 

inte gå in i konflikten utan istället gå därifrån. Det kan tänkas att konflikter förblir olösta då 

ungdomarna inte fört en konstruktiv diskussion om det inträffade.  

En intressant aspekt vi funnit i våra intervjuer är att flera av intervjupersonerna tycks 

uppleva att moralutvecklingsträningen i ART varit otydlig. De hade svårt att minnas detta 

moment och de hade också svårt att ge exempel på hur de hade arbetat med moraliska 

dilemman. Vi tolkar att en möjlig förklaring till detta kan vara att de problemsituationer och 

dilemman som ungdomarna skall ta ställning till varit för enkla. Simon illustrerar detta med 

ett exempel från moralutvecklingsträningen:” Jag menar vilken människa som helst förstår ju 

att det inte är så smart att gå in i en butik och sno choklad till exempel”. För att deltagarna 

skall kunna relatera till de moraliska resonemangen som förs i moralutvecklingsträningen, 

verkar det också vara viktigt att de moraliska dilemman som man diskuterar, anpassas efter 

gruppdeltagarnas tidigare erfarenheter och den kontext de befinner sig i. Joel berättar att det 

finns en ”kåkmoral” som han anser att ART-tränaren måste vara medveten om under 

moralutvecklingsträningen. Joel uttrycker:  

 

De moraliska dilemman som vi tog upp var inte anpassade för grovt kriminella människor, när det står, 

Kalle ska rymma vad gör du? Svaret är ganska givet om du sitter på en väldigt tung avdelning på 

anstalten X, då finns det inte någon som kommer att säga någonting. Då förlorar man syftet med det här 

moraliska dilemmat, på den här anstalten var det en helt bortkastad modul. 

 

Vidare har vi förstått att då deltagarna skall diskutera kring moral, är det viktigt att tränaren 

iakttar en försiktighet då han leder samtalen. Detta för att deltagarna inte skall uppleva att de 
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blir fördömda. Magnus ger sin syn på moralutvecklingsträningen, han menar att det är svårt 

att tala om moraliska dilemman utan att det blir alltför många pekpinnar. Han menar att ingen 

människa i någon egentlig mening kan påtvinga någon annan person en moral. Magnus 

uttrycker: ”För det där med moral, det är ju ett skällsord, man pallar inte med att folk ska 

döma en”. Vi tänker att det är viktigt med en tillåtande atmosfär då gruppen skall diskutera 

olika moraliska frågor. I detta hänseende tänker vi att ART tränarna spelar en stor roll 

eftersom deras engagemang och attityder påverkar deltagarnas motivation och i förlängningen 

deras behållning av ART. Detta kan illustreras av följande utsaga från Anders: ”Tränarna var 

jättebra och engagerade. Det var därför det var så roligt, men det var också seriöst.” 

 

6.5 Övning ger färdighet  

En annan aspekt som framkommit i intervjuerna är att de intervjupersoner som genomgått 

ART en gång uttrycker en önskan om att få genomföra ART fler gånger. Joel som har gått 

ART mer än en gång menar också att det finns en poäng med detta. Detta på grund av att han 

upplevde sig förstå innebörden av ART bättre andra gången. Joel berättar att han kände igen 

innehållet i de tre momenten i ART och att han i och med det kunde följa med bättre i 

träningen. Dessutom hittade han nya aspekter i behandlingsmetoden som han inte fångat upp i 

den första omgången. Joel betonar att man inte bör ha för snäva tidsramar då man skall delta i 

ART behandling:  

 

Jag tänker, ska man förändra en person med ART programmet, så ska programmet först och främst inte 

ha så hårda tidsbegränsningar. Det är så individuellt, ibland så kanske trettio gånger sen en paus på ett 

halvår, ett år, och sen köra igång igen. Man måste smälta dom här sakerna, det är egentligen när man 

börjar känna igen saker och ting som man börjar jobba på ett annat sätt.   

 

Av våra intervjuer har vi således förstått att ART deltagarna upplever att de får bättre 

behållning av ART genom att delta i behandlingen fler gånger. 

Förutom de vinster som kommer av att repetera det man får lära sig i ART så diskuterar 

Joel vikten av individuell terapi i kombination med ART. Han anser att diskussionerna om 

moraliska dilemman inte gav honom någon tankeställare då de var alldeles för generella i sin 

karaktär. Han menar att han fick en större behållning av moralutvecklingsträningen då han 

samtidigt förde samtal med en terapeut om det brott som han hade begått. Han säger: ”Ta 

vilken person som helst som genomgått en traumatisk upplevelse och sen sitta i grupp och 
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prata om det utan att man kanske inte har bearbetat det individuellt, det blir katastrof, du får 

inte samma respons”.  

 

6.6 Faktorer som påverkar  

Utifrån våra intervjuer har vi förstått att även andra behandlingsprogram och andra faktorer 

betyder mycket för att en ungdom skall kunna arbeta med sitt destruktiva beteende. Detta ger 

Simon uttryck för då han berättar att det inte var ART i första hand som hjälpte honom att bli 

fri från sin aggressivitet. Han menar att ett annat behandlingsprogram har varit särskilt 

betydelsefullt i detta hänseende. Simon syftar här på Krimprogrammet som han också har 

genomgått.  

Dessutom tror Simon att hans numera drogfria liv inneburit en större personlig mognad 

och att även detta bidragit till förändringen. Han menar att det ART deltagarna har lärt sig i 

ART endast fungerar då man är nykter och drogfri: “Dom flesta lär sig ART ganska bra, men 

sen försvinner det också när man börjar missbruka, för då blir det ett helt annat sätt att 

leva”. Utifrån våra intervjuer förstår vi att intervjupersonerna upplever att deras drogmissbruk 

i hög grad haft en negativ inverkan på deras beteende. Vi tolkar detta som att nykterhet och 

drogfrihet är av vikt då en ung person försöker förändra sin livsstil och sitt destruktiva 

beteende. Även Anders ger uttryck för detta då han beskriver på vilket sätt drogerna 

påverkade honom: ”Jag är mycket mer ödmjuk nu än när jag gick på droger. Man blir inte så 

ödmjuk av att käka tabletter hela tiden”. Dessutom tänker vi att den kontext och de 

människor som personen under sitt drogmissbruk omger sig med också är en bidragande 

faktor till att det kan vara svårt att ända ett destruktivt beteende. 

 

7. Analys 

7.1 Spelar motivation någon roll? 

Här avser vi att analysera den empiri som vi har fått genom våra kvalitativa intervjuer. De 

teorier som vi har valt att använda är: social inlärningsteori med operant betingning samt 

behandlingsintegritet. Dessa använder vi för att lyfta fram och tydliggöra intervjupersonernas 

upplevelser utifrån våra frågeställningar.  
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Då principen om operant inlärning förklarar att människor kommer att utföra vissa beteenden 

om de belönas för dem, kan således många beteenden förstås som försök att maximera 

positiva följder av beteendet och minimera negativa (Karlsson, 2004, s. 83).  

En av de personer som vi har intervjuat berättar att hans aggressiva beteende under 

uppväxten givit honom respekt från hans omgivning. Utifrån principen om operant inlärning 

skulle omgivningens respekt således kunna utgöra en positiv förstärkning. Denna positiva 

förstärkning bidrar till att beteendet befästs. En annan intervjuperson uttrycker att han redan 

som liten förstod att han skulle få sin vilja igenom, om han använde sig av våld. Han berättar 

också att det aggressiva beteendet följt honom genom livet. Även detta exempel visar hur 

positiva förstärkare leder till att beteenden, som trots att de inte är socialt accepterade, 

vidmakthålls.  

Ett antagande är att operant inlärning förutsätter motivation och aktivitet och att individen 

påverkas av konsekvenserna av sitt beteende och lär sig genom erfarenhet i liknande 

situationer (Helleday & Wikander, 2007, s. 51). Ur vårt empiriska material har vi kunnat 

utläsa att det är fullt möjligt att delta i en ART behandling utan motivation. Bristen på 

motivation skulle enligt vår tolkning kunna bero på att deltagarna inte varit intresserade av att 

förändra sitt destruktiva beteende.  Materialet tyder på att det finns olika anledningar till 

varför en ungdom skulle delta i ART trots att han själv inte är intresserad. Det kan handla om 

att ungdomen vill att det ska se bra ut inför socialtjänsten. En lyckad och avslutad ART 

behandling skulle kunna innebära att socialtjänstens tvångsåtgärder inte längre behöver 

aktualiseras. Omvänt skulle den ungdom som vägrar att delta i behandling eller uppvisar 

aggressiva beteenden under behandlingen, kunna bli aktuell för tvångsinsatser. En annan 

anledning till varför en ungdom skulle delta i ART trots bristande motivation kan vara att 

denne upplever att han inte har något bättre alternativ. En intervjuperson berättar att han under 

sin anstaltsvistelse, hellre deltog i ART träningen än sorterade skruvar. Materialet visar 

entydigt på att de intervjupersoner som deltagit i ART utan engagemang och motivation till 

att förändra ett destruktivt beteende, upplever att de fått liten behållning av 

behandlingsmetoden. Detta har även stöd i en studie utförd av Holmkvist et al. som visar att 

ungdomars inställning till behandling och motivation att förändras har stor betydelse för 

utfallet (Holmkvist et al. 2005, s. 27). Det kan också ur ett operant inlärningsperspektiv 

förstås som att individen inte värderat belöningarna av att förändra sitt destruktiva beteende 

som tillräckligt stora för att ge sig hän i ART träningen och ta till sig dess budskap.  

Omvänt pekar materialet på att då intervjupersoner som haft viljan att förändra sitt 

destruktiva beteende, också har upplevt att de har haft stor nytta av delta i ART. De har enligt 
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vår tolkning således bedömt att de får en bättre tillvaro om de bland annat lär sig mer 

konstruktiva sätt att hantera konfliktsituationer.  

 

7. 2 Har sammanhanget någon betydelse? 

Syftet med rollspelet i ART är att deltagarna lär sig tekniker och tränar in beteenden så att de 

lär sig att hantera sina känsloreaktioner och fungerar bättre socialt. I vårt material framgår det 

att flera intervjupersoner upplever att gruppens sammansättning och att stämningen i gruppen 

är avgörande för deras möjligheter att våga ge sig hän i ART träningen, och särskilt viktigt är 

detta i rollspelen och då de diskuterar moraliska frågor. I ART menar man att en förutsättning 

för att rollspelet ska få önskad effekt är att spelet är realistiskt och tydliggör spelarnas 

situation och väcker en eftertanke hos dem (Hammerström, 2006, s. 22). För att rollspelen 

skall vara realistiska tänker vi att det krävs av samtliga deltagare att de är uppriktiga i vad de 

säger och hur de agerar, för att rollspelen skall fylla sin funktion. Vi förstår också att 

rollspelet är beroende av att deltagarna signalerar en öppenhet och vilja att bidra med sig 

själva till gruppen. Detta exemplifieras av en intervjuperson som uttrycker att en ond cirkel 

startar om en deltagare sluter sig och är motvillig att dela med sig och därmed signalerar 

avstånd till resten av gruppen. Således förstår vi att tryggheten i gruppen är avgörande för hur 

deltagarna upplever rollspelet. Vi tänker oss att detta i förlängningen även påverkar 

deltagarnas behållning av ART träningen.  

Då rollspelen har sitt ursprung i social inlärningsteori är tanken att deltagarna skall lära in 

mer socialt accepterade beteenden genom att iaktta tränare och att själva öva in dessa 

beteenden. Detta benämns i teorin som modellinlärning (Karlsson, 2004, s. 215 ). Dock kan vi 

se att rollspelssituationen är mer komplex än så, då vi i vårt material kunnat utläsa att flera 

faktorer kan påverka ART deltagarnas inlärning av nya beteenden.  Ett exempel är i vilken 

miljö som ART träningen äger rum. Två av våra intervjupersoner har genomgått ART på 

anstalt. En av dem problematiserar idén med att genomföra ART på fängelse, då han menar 

att det kan vara svårt att motivera sig själv till att förändra ett aggressivt beteende i denna 

miljö. Vi tolkar det som att interner som uppvisar ett aggressivt beteende och en hotfull attityd 

gentemot andra interner agerar så bland annat för att påvisa att de inte accepterar trakasserier 

och dylikt. Ett aggressivt beteende tycks fylla en viktig funktion och vi tolkar således att en 

person som väljer att delta i ART träning under sin tid i fängelse eller på institution samtidigt 

riskerar att placera sig i en utsatt position, då personen skall släcka ett aggressivt beteende 

som används som ett slags försvar i den här miljön.  
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Ovanstående intervjuperson diskuterar att om det skall vara någon mening med att genomgå 

en ART träning på anstalt så skall hela avdelningen gå ART. Av vårt empiriska material har 

vi kunnat utläsa att det kan upplevas som svårt att hänge sig och fokusera på ART träningens 

budskap, av flera orsaker. Dels då man måste vara observant på de andra ART deltagarnas 

status i fängelsehierarkin för att inte trampa någon på tårna och dels då man måste få en 

möjlighet att träna på de sociala färdigheterna i den verklighet som man faktiskt befinner sig i, 

utan att det skall missförstås och leda till repressalier. 

Enligt den sociala inlärningsteorin är egenskaper hos modellen betydelsefulla för huruvida 

barnet eller ungdomen verkligen anammar modellens beteende. Tre faktorer är särskilt 

viktiga; likhet, närhet och auktoritet. Individer är mer benägna att ta efter en förebild (modell) 

som liknar dem själva på något vis. Det kan handla om social, kulturell eller könslig likhet 

(Karlsson, 2004, s. 215). Två intervjupersoner uttrycker betydelsen av social likhet då de 

refererar till sina ART-tränare.  De ser det som en fördel att deras ART-tränare inte är så 

mycket äldre än de själva, men de betonar betydelsen av att tränarna har en liknande bakgrund 

som de själva. En av intervjupersonerna uttrycker att en ART-tränare som har kriminalitet och 

missbruk bakom sig utgör en positiv förebild för honom. Vi tolkar detta som att 

intervjupersonen skulle kunna vara benägen att anamma ART-tränarens beteende då han 

upplever social likhet med tränaren. Vi tänker oss att detta skulle kunna innebära en bra 

förutsättning till att inlärning av ett socialt accepterat beteende, som sker via imitation av 

ART-tränaren, skall ske.  

En av våra intervjupersoner berättar om hur han upplevde att en av de ART träningar som 

han genomfört misslyckades på grund av det skar sig mellan ART tränarna och gruppen.   

Intervjupersonen beskriver att deltagarna och ART tränarna talade olika språk och att det 

därmed uppstod konflikter snarare än konstruktiva samtal. Han beskriver vidare att ART 

deltagarna hamnade i en försvarsposition på grund av att ART tränarna hade svårt att möta 

ungdomarna på deras nivå och därmed upplevde han att samtalsatmosfären präglades av 

moraliserande pekpinnar. Utifrån den sociala inlärningsteorin tolkar vi att ART tränarna i 

egenskap av auktoriteter, skulle kunna tjäna som effektiva modeller (Karlsson, 2004, s. 215). 

Men då dessa ART-tränare saknade förmåga till inlevelse i deltagarnas tankesätt och 

resonemang, så förlorade de gruppens tillit, och därmed positionen som auktoriteter. Så som 

vi har beskrivit i avsnittet om ART, är det särskilt betydelsefullt att ART-tränarna inte låter 

deltagarnas eventuella omogna resonemang styra diskussionen. Anledningen till detta är att 

det annars finns en stor risk att man låter gruppen förstärka omogna resonemang (Daleflod & 

Lardén, 2004, s. 93). Därmed drar vi slutsatsen att det verkligen är viktigt att ART-tränarna 
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kan föra diskussioner med ungdomarna på ett sätt som är meningsfullt men utan 

moraliseringar. Risken finns annars att, som exemplet ovan visar, att diskussionerna urartar 

och att syftet med samtalen förloras. Vi ser också en risk för att intolerant attityd från tränarna 

kan påverka ungdomarnas självkänsla negativt, och bidra till att de upplever sig själva som 

ännu mer avvikande. Detta resonemang finner vi också stöd för i Anderssons (2007) studie 

som visar att en programverksamhet såsom ART, utgår ifrån att dessa ungdomar är 

bristfälliga och inkompetenta i fråga om exempelvis sociala färdigheter. Detta menar 

författaren ytterligare definierar ungdomarna som avvikande (Andersson, 2007, s. 46).  

 

7.3 Går det att använda sina ART - kunskaper? 

Då samtliga intervjupersoner upplever att många av de sociala färdigheterna som de har övat 

på, är alldeles för grundläggande så innebär det i praktiken att de har övat på färdigheter som 

de redan behärskar. Detta beror på att ART-tränaren utgår från en färdigskriven manual i 

vilken femtio färdigheter finns listade. Vår tolkning är att det kan finnas färdigheter som inte 

finns listade i manualen, och att manualen inte tar hänsyn till individuella behov som kan 

finnas hos deltagarna. Detta till skillnad från en psykoterapeut som skräddarsyr behandling 

utifrån klientens specifika behov. Detta är också den kritik som riktas mot manualbaserade 

metoder, som alltid skrivs efter en tänkt prototypklient. Det finns med manualbaserade 

metoder en risk att en del klienter inte får den behandling som passar just honom eller henne 

(Daleflod & Lardén, 2004, s. 18). Utifrån detta resonemang förstår vi att det i praktiken finns 

en risk att våra intervjupersoner har deltagit i en behandling som inte har anpassats efter deras 

specifika behov.  

Vi har uppfattat att samtliga intervjupersoner upplever att de har haft stor nytta av 

teknikerna som de har lärt sig i aggressionskontrollträningen. Dock noterar vi att samtliga 

personer använder sig av en och samma teknik i konfliktsituationer, de väljer att gå ifrån 

situationen. Det skulle kunna tyda på att man i ART träningen fokuserat på den strategi som 

ART tränarna tror är mest tillämplig för ungdomarna, samt att ungdomarna själva upplever 

denna teknik som tilltalande.  Denna strategi anser vi vara verkningsfull då fysiska och 

verbala påhopp undviks. En annan strategi som vi i enlighet med ART programmet anser vara 

effektiv då konflikter uppstår, innebär att ungdomarna för en konstruktiv dialog med sin 

motpart. Vi kan inte uttala oss om huruvida den strategi som våra intervjupersoner tenderar att 

välja, verkligen är fruktbar ur ett längre tidsperspektiv. Dock ser vi en risk för att 
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oskiljaktigheter kan förbli olösta om ungdomarna inte aktivt tar itu med problemen genom 

exempelvis dialog. Payne (2008) problematiserar kognitiva och behavioristiska 

behandlingsformer som han förvisso anser är verkningsfulla, dock ifrågasätter han dess 

hållbarhet under en längre tidsperiod (Payne, 2008, s. 207).  

För att ett behandlingsprogram skall vara effektivt är det av stor betydelse att programmet 

har hög integritet och att det implementeras som det ursprungligen var tänkt. Enligt Mihalic et 

al. (2004) finns det fyra komponenter som bör undersökas vid utvärderingen av ett 

behandlingsprograms integritet. Tre av dessa är av särskilt intresse för oss. För det första 

handlar det om huruvida alla centrala delar finns med i programmet samt om 

behandlingspersonalen har den kompetens och utbildning som krävs (Mihalic et al., 2004, s. 

8). Samtliga intervjupersoner uppger att alla tre delar i ART behandlingen funnits med. Dock 

har de svårt att minnas moralutvecklingsträningen och samtliga har svårt att ge konkreta 

exempel på hur de har arbetat med moraliska frågor. Detta skulle kunna tyda på att ART 

tränarna inte lyckats med att förmedla innehållet i moralutvecklingsträningen tillräckligt väl 

för att det skall ha gjort några bestående intryck på deltagarna. Vilket kan kopplas till 

eventuell brist på kompetens hos ART tränarna. Det kan även tyda på att behandlingspersonal 

ändrat eller bytt ut delar i programmet efter eget behag (Daleflod & Lardén, 2004, s. 19).  

En andra komponent som bör undersökas vid utvärderingen av ett behandlingsprograms 

integritet är enligt Mihalic et al. tränarens skicklighet i att använda metoder och de tekniker 

som föreskrivits i programmet. Dessutom är det betydelsefullt att få kunskap om tränarens 

entusiasm och attityd inför behandlingsmetoden (Mihalic et al., 2004, s. 8). Vi kan i våra 

intervjuer se att deltagarna haft olika erfarenheter av de ART-tränare som de har mött då de 

har deltagit i olika ART behandlingar. Vi kan konstatera att de tränare som har haft en lättsam 

attityd och samtidigt levererat budskapet i ART på ett seriöst sätt, också varit mycket 

uppskattade av deltagarna. Omvänt kan vi se att tränarna kan ha en negativ inverkan på 

gruppen. En intervjuperson uttrycker att han har haft erfarenhet av att tränarna under 

moralutvecklingsträningen varit värderande och fördömande, vilket utgjorde ett hinder för att 

deltagarna skulle våga ge uttryck för sina resonemang. Payne (2008) för fram kritik mot 

kognitiva och behavioristiska behandlingsformer, då han menar att terapeuter med denna 

inriktning utgår från samhällets normer och värderingar i mötet med klienter. I mötet med 

klienter från en minoritetsgrupp finns det en risk att de beteenden som accepteras i 

minoritetsgruppen kommer att tolkas som negativa (Payne, 2008, s. 208).  

Då deltagarna genom diskussioner skall utveckla sina moraliska resonemang ser vi således 

en risk för att moralutvecklingsträningen mister sitt syfte då ART-tränaren uppträder 
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fördömande. I och med detta ser vi även en risk för att ART programmets 

behandlingsintegritet påverkas då den verksamma komponenten, moralutvecklingsträningen, 

går förlorad.   

 

7. 4 Övning ger färdighet 

Mihalic et al. (2004) menar att det är av betydelse att veta något om antalet genomförda 

sessioner, längden på varje session och om dessa genomförts på det sätt som föreskrivits. 

(Mihalic et al., 2004, s. 8). Vi har i denna studie svårt att uttala oss om detta då våra 

intervjupersoner inte uttryckt något om ART träningarnas beskaffenhet. Däremot vet vi att 

våra intervjupersoner upplever att de fått bättre behållning av ART genom att delta i 

behandlingen flera gånger. En intervjuperson berättar att då han genomförde ART träningen 

andra gången kände han igen de olika momenten och att han därmed upplevde att han fick ut 

mer av ART.  

Då det är allmänt vedertaget att övning är ett effektivt medel för all slags inlärning, menar 

vi att detta även tycks gälla för de kunskaper som förmedlas genom ART. Därmed tänker vi 

att ju fler gånger en person deltar i ART desto fler möjligheter ges till repetition, vilket i sin 

tur ökar sannolikheten för att ett prosocialt beteende befästs. En intervjuperson betonar vikten 

av individuell terapi i kombination med ART. Vi tänker att det finns fördelar med att förstå 

och bearbeta bakomliggande orsaker till det aggressiva beteendet, då kunskap om motiven 

möjliggör förändring.  

 

7. 5 Faktorer som påverkar 

Andreassen (2006) hävdar att social- och praktisk färdighetsträning, multimodala metoder och 

kognitivterapeutiska behandlingsprogram är program som ofta visar sig ha positiva effekter 

för ungdomar med antisociala beteenden (Andreassen, 2006, s. 191-206). Det har i våra 

intervjuer tydligt framgått att intervjupersonerna upplever att de med hjälp av ART lärt sig 

tekniker för att hantera konfliktsituationer på ett konstruktivt sätt. De uppger att deras 

deltagande i ART även inneburit ett annat sätt att tänka. En av våra intervjupersoner drar 

slutsatsen att det visserligen går att lära sig mycket av ART, men att dessa lärdomar 

försvinner vid återfall i drogmissbruk. Vi tolkar således att de kunskaper som 

intervjupersonerna fått genom ART har större förutsättning att bli varaktiga då den unge är 

drogfri. Vi tänker att de lärdomar som förvärvats om känslodämpande tekniker riskerar att 
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komma i skymundan då droger förstärker det aggressiva beteendet. Denna tolkning grundar vi 

på utsagor från tre av våra intervjupersoner som tydligt kopplar sitt aggressiva beteende till 

användandet av alkohol och droger. Dessutom tänker vi att de moraliska resonemangen 

troligtvis inte kommer att göra sig påminda då man är tvungen att begå brott för att finansiera 

sitt missbruk. Således ser vi att ett gott behandlingsresultat av ART kan gå förlorat då en 

faktor såsom drogmissbruk inverkar negativt på det prosociala beteendet som personen lärt 

sig i ART. Vi anser att detta resonemang kan styrkas av den kritik som framförts av Payne 

(2008) då han ifrågasätter kognitiva och behavioristiska behandlingsformers hållbarhet i ett 

längre perspektiv (Payne, 2008, s. 207).  Utifrån vårt empiriska material förstår vi att ART 

tycks vara en av flera verksamma behandlingsprogram/behandlingsmetoder. Till exempel 

berättar en av våra intervjupersoner att det inte bara är ART:s förtjänst att han idag har lämnat 

det kriminella livet och att han tillägnat sig mer prosociala beteenden. Vår tolkning är att 

ungdomar med en komplex problematik såsom misslyckad skolgång, alkohol- och 

drogmissbruk, våld och kriminalitet, kan vara i behov av flera program som kan hjälpa dem 

med de olika problemområdena.  

 

8. Egna slutsatser 

 

 De intervjuade ungdomarnas aggressiva beteende har genom åren belönats och 

förstärkts, vilket kan vara en förklaring till varför det aggressiva beteendet 

vidmakthållits.   

 

 Utifrån vårt empiriska material kan vi se att det är fullt möjligt att delta i ART utan 

motivation, dock tycks en förutsättning för en effektiv ART behandling vara att 

ungdomen är motiverad till att vilja förändra sitt destruktiva beteende. 

 

 ART gruppens sammansättning och en positiv atmosfären i gruppen tycks vara är 

viktigt för att ART deltagarna skall kunna ge sig hän i träningen, och därmed få en 

större behållning av den. Även den omgivande miljön kring ART gruppen är en 

betydelsefull faktor, då en hotfull miljö generar och upprätthåller aggressiva beteenden 

som tycks fylla en funktion i denna kontext.  
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 ART deltagarnas upplevelse av social likhet med ART tränarna tycks vara av 

betydelse då detta kan innebära en bättre förutsättning till att inlärning av att ett 

prosocialt beteende skall ske. Än viktigare tycks dock ART tränarnas bemötande av 

ungdomarna vara. 

 

 Det är viktigt att ART tränarna inte moraliserar och agerar fördömande då ett sådant 

beteende skadar relationen mellan deltagare och tränare och därmed möjligheten till 

att ART deltagarna får behållning av ART träningen. 

 

 Det finns en poäng med att delta i ART upprepade gånger, samt att kombinera ART 

med exempelvis individuell terapi eller andra behandlingsformer.  

 

 Det tycks som att de kunskaper som ungdomarna har förvärvat genom ART, riskerar 

att försvinna i samband med återfall i missbruk.  

 

 Andra behandlingsprogram utöver, eller i kombination med ART kan vara 

verkningsfulla då de unge eventuellt har en komplex problematik. 

 

9. Diskussion 

Syftet med vår uppsats har varit att få kunskap om ungdomars upplevelse av ART. Vi har 

analyserat och tolkat vårt material och vi ämnar nu diskutera materialet utifrån de slutsatser vi 

dragit.  

Vi har i vår studie kunnat se att aggressiva beteenden och den kriminella livsstilen hos 

ungdomar upprätthålls då dessa beteenden belönats och förstärkts av likasinnade i deras 

omgivning. Detta kan handla om att ungdomen uppnår en högre status i sin umgängeskrets då 

han begår kriminella handlingar. Det kan också vara så att det destruktiva beteendet bidrar till 

att ungdomen upplever en slags inre lättnad då han agerar ut frustrationer. Vidare tänker vi att 

droganvändandet fyller en liknande funktion, åtminstone initialt, då ungdomarna tycks 

uppleva att drogerna givit dem tillfredsställelse. För en del ungdomar kan ett sådant beteende 

fungera relativt väl under en längre tid, men så småningom kommer verkligheten för somliga 

ikapp. Insikten om att närstående far illa, men även andra människor som man psykiskt och 

fysiskt skadat genom sitt aggressiva beteende och kriminella handlingar, kan väcka en önskan 

att förändras. Vi tror dock att det viktigaste incitamentet till förändring är att ungdomarna 



 50 

själva upplever att det destruktiva levernet inte ger dem den tillfredsställelse som de 

eftersträvar, samtidigt som de inser att ett prosocialt beteende belönas rikligare av det 

omgivande samhället. De negativa konsekvenser som kommer av oavslutad skolgång, 

kriminalitet, missbruk, och risken att själv drabbas våldsbrott, tänker vi bidrar till förståelsen 

hos ungdomarna att denna livsstil inte är hållbar ur ett framtidsperspektiv. Detta kan utgöra en 

grund för ungdomarnas motivation till att ta emot hjälp.  

I vår studie har vi undersökt ART träning som ett möjligt verktyg att använda då man vill 

förändra ett antisocialt och nedbrytande beteende. Vår studie visar att det tycks vara fullt 

möjligt att genomföra ART utan motivation, och som en konsekvens av detta även föra ART 

tränarna bakom ljuset i syfte att få deras godkännande. Vi ställer oss frågande till varför 

ungdomar som inte är intresserade av att ändra negativa beteendemönster, skulle delta i en 

behandling såsom ART. Metoden bygger trots allt på att individen skall arbeta med sig själv 

och det är bland annat de upprepande övningarna och de olika diskussionsformerna i ART 

som driver den personliga utvecklingen framåt. Tidigare forskning visar också på att 

ungdomars inställning till behandling och motivation till att förändra ett destruktivt beteende 

har betydelse för utfallet av behandlingsmetoden (Holmkvist et al., 2005, s. 20). Vår empiri 

visar att orsaken till varför en omotiverad ungdom genomgår en ART träning kan variera. En 

förklaring skulle kunna vara att ungdomen upplever att han inte har bättre alternativ till hands. 

Exempel på detta kan vara att den unge vistas på en låst institution där variationen av 

aktiviteter är begränsad. Vidare kan ungdomen uppleva ett outtalat tvång, då han genom 

socialtjänstens öppenvård erbjudits att delta i en ART behandling. Samma outtalade 

tvångsaspekt kan föreligga då ungdomen i den slutna vården, föreslås delta i ART. Vi 

resonerar som så att ungdomar som är aktuella hos socialtjänsten och som ligger i farozonen 

för att tvångsvård skall bli aktuell, är angelägna om att uppvisa ett prosocialt beteende. Detta i 

syfte att i möjligaste mån undvika att bli placerade på en låst institution eller att bli lagförda. 

Omvänt resonerar vi att detta även gäller för de ungdomar som befinner sig på låsta 

institutioner och som har en önskan om att tvångsvården skall upphöra. Således ser vi att de 

ungdomar som bluffar sig igenom ART träningen har sina skäl. Vi tycker att det är viktigt att 

personal i öppenvård och andra aktörer som använder ART som behandlingsmetod, är 

medvetna om att ungdomars motiv till att genomgå ART behandling kan vara komplexa. 

Tidigare forskning visar att ART är ett utbrett behandlingskoncept i Sverige idag (Kaunitz & 

Strandberg, 2009, s. 48). Utifrån våra intervjupersoners resonemang drar vi slutsatsen att det 

torde vara möjligt att ett stort antal ungdomar deltar i ART utifrån dessa premisser. Detta 
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anser vi skulle kunna utgöra ett hot mot metodens tillförlitlighet. Att arbeta med tillförlitliga 

metoder är trots allt kärnan i ett evidensbaserat socialt arbete. 

Då tanken med ART är att deltagarna ska lära sig mer socialt accepterade beteenden 

genom modellinlärning och genom övning av nya färdigheter, så kan vi i vårt material se att 

inlärningssituationen är mer komplex än så. Vi har identifierat tre omständigheter som vi 

finner särskilt betydelsefulla för ART träningen och ungdomarnas behållning av den; 

atmosfären inom ART gruppen och atmosfären utanför gruppen, samt ART-tränarens roll i 

gruppen. En positiv och tillåtande atmosfär i gruppen tycks bidra till att deltagarna vågar vara 

öppna mot varandra. Samtliga moment i ART kan innehålla delar av känslig karaktär. Till 

exempel under moralutvecklingsträningen då deltagarna skall blotta sina personliga tankar 

kring vad som är rätt och fel. På grund av detta är tilliten mellan deltagarna avgörande för att 

de skall kunna diskutera och arbeta med dessa känsliga ämnen. För att ungdomarna i grunden 

skall kunna ändra på inlärda tankesätt och beteendemönster som tidigare skapat svårigheter, 

krävs självinsikt och förmåga att kunna vara ärlig mot sig själv och övriga deltagare. 

Atmosfären utanför gruppen är också av betydelse för att deltagarna skall kunna genomföra 

sin ART träning på det sätt som manualen föreskriver. Till exempel att deltagaren skall kunna 

öva på sina sociala färdigheter utan att omgivningen reagerar negativt. Såsom tidigare 

beskrivits kan fängelse- och institutionsmiljön präglas av aggressivitet och intolerans vilket 

också tycks påverka ART deltagarnas möjligheter att våga praktisera sina nyvunna 

färdigheter. Därför anser vi att ART beaktar kontextens betydelse för ART deltagarnas 

möjligheter att genomföra ART fullt ut. Vi anser också att det måste finnas en insikt om 

komplexiteten i att släcka ett aggressivt beteende som deltagaren i ART fortfarande har 

användning för. Mot bakgrund av detta förefaller det som att mycket ansvar vilar på ART-

tränarna då de skall genomföra ART på ett fruktbart sätt.  

Överlag tycks det vara så att de ungdomar som vi har intervjuat uppskattar de ART-tränare 

som har förmågan att engagera och motivera dem. Likaså tycks det vara viktigt att ART-

tränarna är duktiga på det som de gör och undervisar tekniker och färdigheter på ett seriöst 

sätt. Kaunitz och Strandberg (2009) refererar i tidskriften Socionomen till en studie utförd av 

Barnoski (2004) som påvisar vikten av tränarens kompetens. Undersökningen tydde på att 

ungdomar som undervisats av kompetenta ART-tränare löpte en minskad risk för att återfalla i 

kriminalitet efter avslutad ART träning (Kaunitz & Strandberg, 2009 s. 42). Lika 

betydelsefullt tycks det vara att ART-tränarna har sinne för humor och ger utrymme för skratt. 

Detta då man i ART träningen ofta diskuterar ungdomarnas tillkortakommanden i syfte att 
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korrigera dem, så förstår vi att det kan finnas ett behov av att lätta upp stämningen mellan 

varven.  

 Då ART bygger på social inlärningsteori spelar tränarna en central roll för ungdomarnas 

möjlighet till inlärning. Vi kan utifrån vårt material se att social likhet är en faktor att ta 

hänsyn till. Dock tänker vi att det är av större vikt att ART tränarna kan bemöta ungdomarna 

på ett respektfullt sätt, och visa ett genuint intresse för deras sätt att se på livet utan att vara 

fördömande, och därmed riskera att den så viktiga relationen omintetgörs. Därmed är det inte 

nödvändigt att ART tränarna har liknande bakgrund som deltagarna eller befinner sig i samma 

åldersspann, för att utgöra goda modeller. Detta då inlärningen av nya beteenden tycks vara 

mer komplex än så.   

En slutsats vi har dragit är att upprepade inlärningssituationer ökar möjligheten för att 

ungdomarna skall internalisera de färdigheter och tekniker som de har lärt sig i ART. Därför 

förespråkar vi i enlighet med en av våra intervjupersoner, att ungdomar helst bör delta i ART 

fler en än gång, alternativt att ART träningen sträcker sig över en längre tidsperiod.  Då en 

ungdom ingår i nya ART grupper, tror vi att chansen ökar för att denne kan tillgodogöra sig 

nya moraliska resonemang och infallsvinklar.  

En annan viktig aspekt att hänsyn till när man diskuterar ART programmets långsiktiga 

effekter, är att droganvändning kan underminera de positiva effekter som metoden givit 

individen. Vi tror att i de fall ungdomar fortsätter sitt drogmissbruk så ökar sannolikheten för 

att personen anammar gamla inlärda beteenden. Vi tror att det finns en risk för att det man har 

lärt sig under moralutvecklingsträningen i termer av rätt och fel, fallerar då en kriminell 

livsstil påverkar ungdomens möjligheter att agera såsom ART föreskriver. Även ungdomarnas 

förmåga att använda känslodämpare och andra tekniker som de lärt sig i 

aggressionskontrollträningen, antar vi undergrävs av droganvändning. Vidare tänker vi att 

enbart lära sig sociala färdigheter, kunna resonera kring moraliska dilemman på ett moget sätt 

samt att kunna hantera sin aggressivitet, inte är någon garanti för att ungdomar undviker att 

återgå till en kriminell livsstil. Daleflod och Lardén (2004) menar att det är viktigt att skilja 

mellan kliniska och kriminologiska utfall, en behandling kan uppnå goda resultat utifrån en 

klinisk måttstock, men inte ha någon effekt på återfall i kriminalitet (Daleflod & Lardén, 

2004, s. 14). Vad som skulle kunna tala för att våra intervjupersoner inte skall falla tillbaka i 

kriminalitet, är att de faktiskt har slutfört ART programmet. En studie utförd av Hatcher, 

Palmer, McGuire, Hounsome, Bilby och Hollin (2008) visar att deltagare som slutför ART 

programmet ökar sannolikheten för att inte återfalla i brott, de talar om en slutförande effekt 

(Hatcher et al., 2008, s. 526-527).  
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Vi är av uppfattningen att en enda behandlingsmetod såsom som ART, inte nödvändigtvis 

behöver vara den enda lösningen för ungdomar med en sammansatt problematik, trots att 

ART tycks vara ett bra verktyg för dessa ungdomar. Ungdomars problem kan bland annat ha 

sin grund i svåra uppväxtförhållanden, problem med skolgången, drogmissbruk men också 

problem av neuropsykiatrisk karaktär. Därför tänker vi att ett helhetsperspektiv är nödvändigt 

då man skall hjälpa ungdomar till att få ett väl fungerande liv. I och med detta anser vi att 

andra behandlingsprogram och interventioner i kombination med ART kan gagna ungdomar 

med beteendeproblematik.  

Vi tänker att personer som utformar och erbjuder ungdomar behandlingsmetoder för att 

komma till rätta med aggressiva och destruktiva beteenden, bör vara medvetna om att det kan 

finnas en underliggande skuld, skam och traumaproblematik som också måste bearbetas. Flera 

av våra intervjupersoner beskriver uppväxten som präglad av missbruk, våld och fattigdom, 

sådana uppväxtförhållanden kan sannolikt generera upplevelser av att vara annorlunda, 

mindre värd, och otillräcklig, vilket är kärnan i skamkänslan (Potter – Efron, 2009, s. 90-91). 

Vi tror att det kan vara så att en manualbaserad behandlingsmetod såsom ART, enbart lindrar 

symtomen då man genom olika praktiska tekniker försöker stävja inlärda aggressiva 

beteenden hos dessa ungdomar och därmed bortser från andra möjliga orsaker till beteendet.  

Vi vill lyfta att ungdomarnas skuld och skamkänslor, som kan yttra sig i destruktiva 

beteenden, också kan bottna i en upplevelse av att vara ”fattig”. Börjeson (2008) menar att 

fattigdom inte nödvändigtvis behöver handla om ekonomi och bristande tillgångar, det 

handlar också om hur man bemöts som människa. Att vara fattig innebär att bli betraktad som 

en oförmögen människa, som behöver hjälp och som behöver kontrolleras (Börjeson, 2008, s. 

277). På grund av den utsatthet som dessa ungdomar befinner sig i, anser vi att personer som 

utformar och erbjuder ungdomar behandlingsprogram som syftar till att förändra destruktiva 

beteenden, skall ha i åtanke att, för att citera Bengt Börjeson; ”även en hjälpande hand kan 

vara nedlåtande” (a. a., s. 277). 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1, Informationsbrev 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vi är två studenter, Farida Olsson och Åsa Danielsson, som läser Socionomprogrammet på 

Ersta Sköndal högskola. Utbildningen är tre och ett halvt år och nu under sista året skall vi 

skriva en c-uppsats som examensarbete.  

Vårt mål är att undersöka hur ART träningen upplevs av ungdomar och för att uppnå detta 

kommer vi att använda oss av enskilda intervjuer som beräknas pågå i högst en timme. 

Studien genomförs under handledning och den kommer att läggas fram som en akademisk 

uppsats vid ett oppositionsseminarium i juni år.  

Deltagandet i studien sker frivilligt och vi kommer att avidentifiera alla deltagare för att på 

så vis garantera anonymitet.   

 

Vid eventuella frågor om studien kontakta oss eller vår handledare: 

 

Åsa Danielsson  

Mail: sirinelli@hotmail.com 

Tel: XXXX 

 

     Farida Olsson  

Mail: faridaolsson@hotmail.com 

Tel: XXXX 

 

 

Handledare:  

Gudrun Elvhage  

Mail: XXXX 

 

 

Med vänliga hälsningar Åsa Danielsson och Farida Olsson. 

 

mailto:sirinelli@hotmail.com
mailto:faridaolsson@hotmail.com
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11.2  Bilaga 2, Intervjuguide 

 

 

 

Bakgrundsinformation 

 

 Hur gammal är du? 

 Var och när gick du din ART träning? 

 Vilka moment av ART träningen har du tagit del av?  

 

Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta för oss varför du har deltagit i ART träning?  

2. Kan du berätta för oss om din tankar kring ART träningen?  

3. Hur tycker att ART träningen har förändrat dig som person, berätta? 

Vad har du lärt dig av: ilske kontrollträningen, social färdighetsträning, 

moralutvecklingsträningen? Berätta och ge exempel. 

4. Tror du att man kan lära sig sociala färdigheter? moral? Kontrollera ilska? 

5. Beskriv hur du ser på ART tränarna, hur tycker du att en bra ART-tränare ska vara? 

6. Skulle du kunna rekommendera ART till andra ungdomar? Berätta varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


