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KBT-tekniker för att utveckla sociala färdigheter hos 

ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder  

 
Anna-Karin Kressner 

 
 

Trots att de flesta behandlingshem i Sverige säger sig använda tekniker 

inom ramen för KBT finns det begränsad forskning om dess effektivitet. 

Utifrån två studier syftade uppsatsen till att belysa hur personal, som arbetar 

med ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, upplever att de 

arbetar utifrån kognitiv beteendeterapeutisk teori för att utveckla 

ungdomarnas sociala färdigheter. . Först utfördes en kvalitativ enkätstudie. 

För att få mer djup i materialet genomfördes också en intervjustudie. 

Deltagarna i studierna arbetade inom två verksamheter som bedriver vård 

och behandling för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. 

Samtliga deltagare i Studie 1 och Studie 2 lyfte fram fyra teman: (1) 

deltagaren arbetar med ART, (2) deltagaren arbetar med delaktighet 

och/eller motivation, (3) deltagaren arbetar med att öka önskvärda 

beteenden och (4) KBT som metod har effekten att förändra beteendet till 

det bättre. KBT tekniker som social färdighetsträning upplevs fungera som 

behandlingsintervention, trots osäkerhet om huruvida generalisering av ett 

nyinlärt beteende kan vidmakthållas. 
 

 

Key words: ADHD, Asperger syndrome, cognitive behavioural treatment, 

social skills. 

 

 

Inledning 
 

Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) är ett samlingsnamn för diagnoserna Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) som på svenska enklast översätts som 

uppmärksamhetsstörning med koncentrationssvårigheter, Aspergers syndrom, autism samt 

Tourettes syndrom. Gemensamt för NPF är att samtliga diagnoser inom detta spektrum beror 

på neurobiologiska orsaker enligt Sprich, Knouse, Cooper-Vince, Burbridge och Safren 

(2010). Ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, som till exempel ADHD, 

Aspergers syndrom har oftast bristande sociala färdigheter vilket medför att vissa situationer i 

vardagen innebär svårigheter. Bristande impulskontroll och koncentrationssvårigheter 

föreligger hos ca 5% av barn och ungdomar. Det föreligger riskfaktorer för att dessa 

ungdomar kan komma att utveckla en ohållbar livssituation genom exempelvis bristande 

sociala färdigheter som kan komma att påverka individen på både lång och kort sikt.. Ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder är något som följer med personen genom hela livet enligt 

Gardaciotto och Herbert (2004). Därför är det viktigt att redan i tidig ålder lära sig förstå och 

hantera sitt funktionshinder för att bygga upp strategier för en fungerande vardagssituation.  

Sukhodolsky, Kassiove och Gorman (2004) visar i sin studie att kognitiva 

beteendeterapeutiska metoder är effektivt vid ilskerelaterade problem som exempelvis 

bristand impulskontroll och svårt att hantera och reglera ilska. Vidare erfordras det mer 

forskning inom området för att stärka kognitiv beteendeterapeutisk terapi (KBT) som 



behandling för neuropsykiatriska funktionshinder. Safren et al. (2005) anser att psykosocialt 

behandlingsarbete med unga som diagnostiserats med ADHD behöver utvecklas mer och rikta 

uppmärksamheten till patientens symtom. Abikoff (2001) anser att det finns begränsad effekt 

av KBT som metod för ADHD och anser att mer forskning inom området behövs. Lopata, 

Thomeer, Volker och Nida, (2006) anser att många av nuvarande behandlingsmodeller för 

personer med neuropsykiatriska funktionshinder bygger på kognitiva beteendeterapeutiska 

tekniker som direkt lär sociala färdigheter och strategier för interaktion samt att kunna hantera 

sociala situationer. Samma studie föreslår även att social färdighetsträning är rekommenderat 

för barn och ungdomar med Aspergers syndrom, däremot finns det lite forskning inom 

området för att styrka effekten av interventionerna.  

Utifrån tidigare forskning har intresset väckts för att närmare studera vilka interventioner 

som sägs ge effekt och eventuellt kunna bidra till nya effektiva interventioner inom ämnet. 

Den här uppsatsen syftar till att belysa hur personalen på två verksamheter inom samma 

företag, med inriktning på ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, upplever att de 

arbetar utifrån kognitiv beteendeterapeutisk teori för att utveckla ungdomarnas sociala 

färdigheter. Det är vanligt förekommande att ungdomar inom neuropsykiatri placeras på så 

kallade hem för vård och behandling (HVB) utifrån exempelvis en ohållbar situation i 

hemmet. Alternativt finns det även de ungdomar som begått handlingar som bryter mot 

rådande normer och lagar i samhället vilket kan leda till att socialtjänsten placerar ungdomen 

för behandling. Uppsatsen är uppdelad i två studier, Studie 1 samt Studie 2. Båda studierna 

knyts ihop i en generell diskussion där gemensamma resultat diskuteras. 

 

Kognitiv beteendeterapeutisk teori 
 

Enligt Stallard (2002) är kognitiv beteendeterapi grundad på premisser om att interventioner 

är baserade på etablerade teoretiska modeller som länkar samman problembeteende och 

känslor med kognitiva processer. Inom kognitiv beteendeterapeutisk teori finns en stor 

verktygslåda där man kan välja mellan en rad olika verktyg att arbeta med. Inom området för 

behandlingsarbete med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionshinder används oftast 

problemlösning, färdighetsträning, rollspel, lära sig hantera sina tankar och känslor, 

motiverande intervju som även kallas MI-samtal enligt Safren et al. (2005). MI-samtal syftar 

till att ge ungdomen insikt i sin situation och hjälp till att förändra tankar och beteende. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som ett samlingsnamn för inlärningsteori som 

Kåver (2006) beskriver ”förmågan att lära in och lära om” och kognitiv teori som utgår ifrån 

att ”tankar är bärare av känslor och handling”. KBT har sin grund i inlärningspsykologi som 

till en början startade med Ivan Petrovitj Pavlovs forskningsexperiment som mynnade ut i en 

teori som kallas klassisk betingning (Kåver, 2006). Fler forskare intresserade sig för området 

under 50-och 60-talet varpå B. F. Skinner, en känd kliniker och forskare från USA, byggde 

vidare på en annan form av inlärningsteorin som kom att kallas operant teori (Kåver, 2006).  

 

 

Operant teori 
 

Den operanta teorin bygger på antaganden om att människans beteende styrs av dess 

konsekvenser som följer efter utfört beteende (Kåver, 2006). Detta betyder, att sannolikheten 

för att ett beteende ska öka i frekvens, är förankrat till förstärkning av beteendet (Doll, Jacobs, 

Sanfey, & Frank, 2009). Enligt teorin finns det två typer av förstärkning. Det första är positiv 

förstärkning som avser belöning av beteendet. Positiv förstärkning är något som upplevs som 

en positiv konsekvens även kallat respons för människan och därmed ökar sannolikheten för 

att ett beteende upprepas igen. När det gäller beteendeförändringar hos människan är det 



viktigt att finna rätt förstärkare till önskat beteende för att konkurrera ut mindre önskvärda 

beteenden. Den andra formen av förstärkning kallas negativ förstärkning och syftar till att 

människan undviker eller flyr något för att slippa obehag (Kåver, 2006).  

Verksamheten som uppsatsen utgår ifrån arbetar utifrån operant inlärningsteori som har en 

central roll för behandlingsarbete med ungdomarna. Utifrån teorin avser verksamheten till att 

fokusera och förstärka ungdomarnas önskvärda beteenden likaså arbetar personalen med 

utsläckning vilket har för avsikt att minimera uppmärksamheten för mindre önskvärda 

beteenden och istället lära ungdomen alternativa beteenden som uppfattas som socialt 

önskvärda beteenden. Modellinlärning är en av de främsta inlärningsteorier som syftar till att 

människan lär sig att imitera en annan persons agerande då de sett att konsekvenserna av 

beteendet har upplevts som positiva (Skinner, 1986). 

 

Aggression Replacement Training 
 

Enligt Holmqvist, Hill och Lang (2007) beskrivs Aggression Replacement Training (ART) 

som en metod som har fått substantiell uppmärksamhet med empiriskt stöd utvecklat av 

Goldstein och hans kollegor. ART bygger på en didaktisk design utifrån kognitiv 

beteendeterapeutisk teori och består av manualbaserade behandlingsprogram med intention att 

förhindra våldsamt beteende samt öka sociala färdigheter (Holmqvist et al., 2007). De 

manualbaserade behandlingsprogrammen är uppdelade i tre delar; social färdighetsträning 

(SFT), morallektioner samt ilskekontrollträning (IKT). Lektionerna i social färdighetsträning 

och ilskekontrollträning bygger på rollspel där ungdomarna får träna på att hantera och agera i 

olika situationer som är vanligt förekommande i sociala sammanhang. Syftet är att lära sig 

sociala färdigheter utifrån egna upplevda situationer och händelser. Ilskekontrollträning syftar 

till att lära sig hantera och reglera ilska och känslor för att minimera risken för våldsamt 

beteende. Likaså syftar moralträningen till att få ungdomen att tänka utifrån sunda värderingar 

genom moralövningar i grupp där olika övningar tillämpas för att skapa diskussion. 

Diskussionen är behjälplig i det avseende att ungdomarna lär sig ta hänsyn till övriga åsikter i 

gruppen och förhoppningsvis ta lärdom av varandra.  

Holmqvist et al. (2007) beskriver i sin studie att flera studier har påvisat lovande resultat 

för metoden. Vidare beskrivs att unga personer som genomgått ART-lektioner visade på 

bättre självkontroll och är mer mottagliga för kritik än andra unga personer som inte 

genomgått ART-lektioner. ART är en vanligt förkommande metod inom psykosocialt 

behandlingsarbete, institutionsvård samt inom kriminalvården (Holmqvist et al., 2007). 

 

 

ADHD 
 

Enligt Sprich et al. (2010) beror ADHD på neurobiologiska faktorer vilket påverkar vissa 

delar av hjärnan som i sin tur påverkar hjärnans signalsubstanser av noradrenalin och 

dopamin. Personer med ADHD har ett underskott på noradrenalin och dopamin vilket 

påverkar hjärnans aktivitetsnivå och tillfredsställelsegrad. Fyra karaktäristiska drag för 

ADHD är uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter samt bristande 

impulskontroll.  Oftast diskuteras det om barn och ungdomar med ADHD utifrån premisser 

att de oftast har svårt att sitta still eller svårt med koncentrationen på lektioner eller andra 

aktiviteter. Om vi då sätter det i perspektiv till hur deras hjärnaktivitet fungerar är det inte så 

konstigt att dessa barn och ungdomar blir mer benägna att upplevas som mer impulsiva och 

okoncentrerade. För låg nivå noradrenalin i hjärnan ger sämre vakenhet vilket i sin tur 

genererar i koncentrationssvårigheter vilket resulterar i att dessa personer oftast upplevs mer 

impulsiv i sina beteenden. För att hålla sig vaken behöver hjärnan kompensera den låga nivån 



av noradrenalin och dopamin, vilket sker genom att hjärnan utsöndrar adrenalin. Det som 

händer i kroppen när hjärnan pumpar ut adrenalin är att personen känner sig rastlös och 

aktivitetsnivån ökar. 

Safren et al. (2005) beskriver att uppföljningsstudier av barn med ADHD visar att 

symtomen kvarstår in i vuxenålder. Detta bekräftas även av Sprich et al. (2010) som anser att 

i vuxenålder påverkar diagnosen bland annat arbetsinsatser på jobbet och relationer vilket kan 

grunda sig i de karaktäristiska drag för personer med ADHD som har bristande 

planeringsfärdigheter och även svårt med problemlösning (Stallard, 2002). Med utgångspunkt 

från dessa fakta är det viktigt att redan i tidig ålder ge barn och ungdomar stöd och 

behandlingsinsatser som behövs för att lära dem att utveckla strategier i unga år för att lyckas 

i framtiden.  

 

Autismspektrumstörningar 
 

Autismspektrumstörningar inrymmer benämningar som autistiskt syndrom (autism) och 

Aspergers syndrom. Diagnoserna har gemensamma drag och kännetecknas av svårigheter 

inom socialt samspel och kommunikation samt svårigheter att läsa av andra personers 

kroppsspråk vilket ter sig i uttryck att det lätt kan uppstå missförstånd i samspelet med andra 

människor. Repetitativa och rigida mönster i beteenden, intressen och aktiviteter är typiska 

drag för personer inom autismspektrumstörning. Fler karaktäristiska drag inom 

autismspektrumstörningar är svårigheter i att anpassa sig vid plötsliga förändringar (Reaven & 

Hepburn, 2003) vilket oftast kan resultera i utbrott eller förvirring.  

Den viktigaste skillnaden mellan autism och Aspergers syndrom är förmågan till att 

kommunicera via tal. Personer med Aspergers syndrom har ingen språklig avvikelse 

tillskillnad från personer med autism. Benämningen ”theory of mind” spelar en central roll för 

att beskriva hur personer med autism skiljer sig från personer med Aspergers syndrom. 

Skillnaden ligger i graden av ”theory of mind” där personer med Aspergers syndrom besitter 

förmågan att förstå att andra personer har ett inre liv med tankar och känslor. Däremot är 

förståelsen för hur andra människor tänker och känner betydligt svårare (Sofronoff, Attwood, 

Hinton, & Levin 2006). För att undvika utbrott till följd av plötsliga förändringar behöver 

personer inom autismspektrumstörning en tydlig och strukturerad vardag. Inom 

verksamheterna som studien utgår ifrån har ungdomarna individuella scheman med en tydlig 

struktur över dagen. Gemensamma regler och rutiner med tider, måltider och gemensamma 

aktiviteter gäller för samtliga ungdomar vilket underlättar det strukturella schemat.  

Enligt Anderson och Morris (2006) uppmärksammades Aspergers syndrom först år 1944 

av Hans Asperger, det tog dock flera år innan Aspergers syndrom lyftes upp och tillslut 

introducerades år 1981 av Lorna Wing. Specialintressen är typiska drag för personer med 

Aspergers syndrom (Reaven & Hepburn, 2003), dock föreligger inte alltid ett specialintresse.  

 

Beskrivning av verksamheten 

 
Företaget startade våren 2007 och bedriver två verksamheter i privat regi som är belägna i 

Mellansverige. Placeringar av ungdomar sker utifrån socialtjänstlagen (SoL), Lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS). Verksamheten erbjuder vård och behandling och vänder sig till 

ungdomar/unga vuxna i åldern 14-21 år med neuropsykiatriska funktionshinder som fyller 

kriterier inom ramen för autismspektrumstörningar, Aspergers syndrom, ADHD samt lindrig 

utvecklingsstörning med psykosocial problematik. 



Verksamheten bedriver vård och behandling utifrån kognitiv beteendeterapeutisk teori och 

metod där inlärningsteori är central. För att få fram ungdomens behov av behandling utförs en 

tillämpad beteendeanalys (TBA) som bygger på modern inlärningsteori.  Personalen strävar 

efter att förstå och påverka svåra beteenden, hitta ersättningsbeteenden och bättre sätt för 

ungdomen att kommunicera på.  

I en tydlig miljö arbetar personalen strukturerat och systematiskt med tydliga och specifika 

mål. Metoderna syftar bland annat till att hjälpa ungdomarna att få självinsikt, samt utveckla 

och använda tankar och handlingar för att komma ur tidigare negativa beteenden. 

Behandlingsinterventionerna är individanpassade och inriktade utifrån ett individuellt 

perspektiv beroende på behandlingsinsats och uppdragsgivarens (socialtjänstens) vårdplan. 

Uppgifter om verksamhetsbeskrivning är hämtat från skandinavisk sjukvårdsupplysning (SiL) 

(www.sjukvardsinformation.com). 

 

 

Syfte/frågeställning 
 

Inom tidigare forskning av kognitiv beteendeterapeutisk teori som metod för behandling vid 

neuropsykiatriska funktionshinder råder kunskapsluckor för att säkerställa metodernas 

effektivitet. Syftet med uppsatsen var att belysa hur personalen på två verksamheter inom 

samma företag, med inriktning på ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, upplever 

att de arbetar utifrån kognitiv beteendeterapeutisk teori för att utveckla ungdomarnas sociala 

färdigheter Denna studie kommer att fokusera på diagnoserna ADHD samt 

autismspektrumstörningar där Aspergers syndrom inryms som kommer att belysas utifrån 

detta spektrum vilket genererar i en kort presentation om autism och autismliknande tillstånd. 

Anledning till att författaren väljer att göra en avgränsning av diagnoser inom NPF beror på 

respondenternas repertoar av klienter som de refererar och utgår ifrån. 

Det centrala i undersökningen var att studera hur personalen upplever att sociala 

färdigheter kan komma att utvecklas utifrån inlärningsteori samt den operanta teorin. 

Undersökningen är uppdelad i två studier: Studie 1 som är en enkätstudie av sammanlagt fem 

deltagare samt Studie 2 som är en intervjustudie av sammanlagt fyra deltagare.  

 

 

Studie 1 
 

I Studie 1 fick deltagarna beskriva hur de upplever att ungdomarna utvecklar sociala 

färdigheter utefter KBT-teorin. Mer exakt studerades följande forskningsfråga: Hur fungerar 

KBT (teori och metod) avseende beteendeförändring för ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionshinder (ADHD och Aspergers syndrom)? 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
Samtliga deltagare arbetade inom en verksamhet i Mellansverige. Deltagarna, som bestod av 

13 ordinarie anställda samt 3 vikarier som fick möjlighet att medverka i studien, varpå de som 

svarat på enkäten var tre kvinnor och två män. Urvalet av vikarier inom verksamheten valdes 

ut efter arbetslivserfarenhet på minst ett år inom företaget. Av 16 enkäter som skickades ut 

svarade 5 av deltagarna på enkäten. Deltagarnas utbildningsnivå varierade från 

http://www.sjukvardsinformation.com/


Beteendevetare med inriktning psykologi, Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 

missbruksvård, grundläggande KBT-utbildning, MI, ART, pågående steg-1 KBT och 

socialbehandlare. Yrkeserfarenhet varierade från 2 år till 14 år. Ålder på deltagarna varierade 

mellan 25 år till 40 år. 

 

Material 
 

En enkät upprättades med fyra bakgrundsfrågor samt en central fråga som skulle besvaras 

skriftligt av deltagarna. Bakgrundsfrågorna innefattade ålder, kön, utbildning samt 

yrkeserfarenhet. Deltagarna fick tydliga instruktioner om hur enkäten skulle besvaras, en 

dataskriven redogörelse på minst 1/2 A-4 till max 1 A-4 där konkreta och direkta upplevelser 

skulle beskrivas. Den centrala frågeställningen som deltagarna skulle beskriva löd: ”Hur 

fungerar KBT (teori och metod) avseende beteendeförändring för ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionshinder. Beskriv hur sociala färdigheter kan komma att utvecklas 

utifrån teorin”. 

 

Procedur 
 

En första kontakt togs med verksamhetsansvarig där studien skulle göras. Författaren erhöll 

ett muntligt godkännande av verksamhetsansvarig att enkäten kunde delas ut till anställda 

inom företaget. Därefter skickades ett missivbrev samt enkäten ut till verksamhetsansvarig för 

grundläggande information om studiens syfte samt hur deltagarna skulle gå tillväga för att 

besvara enkäten, sedan mailades enkäten ut till samtliga deltagare. Deltagarna informerades 

om att deras medverkan i studien var frivillig och att materialet skulle komma att behandlas 

konfidentiellt, dock är deltagarna inte helt anonyma för författaren då författaren utifrån 

bakgrundsfakta kan avläsa vem deltagaren är. Likaså erhöll deltagarna information om att 

studien och dess resultat endast kommer att användas i forskningssyfte samt att en 

återkoppling om studiens resultat kommer att finnas att ta del av då studien är avslutad. 

 

Databearbetning 
 

Analysmetoden som användes var meningskoncentrering där analysen inleddes genom att en 

detaljerad lista av teman/innehåll upprättades, den första tabellen innehöll 31 teman. Vidare 

gick författaren igenom samtliga deltagares enkäter och satte ett kryss för varje tema. Utifrån 

kryssen som angav om en deltagare nämnt ett tema eller inte beräknades i procent. För att 

eftersträva informativa teman lyftes analysen upp på en högre abstraktionsnivå där fler teman 

i den första tabellen kunde slås ihop under ett och samma tema i den andra tabellen. Den 

slutgiltiga tabellen eftersträvade att endast innehålla teman som förekommit i 100% av 

deltagarnas enkäter. För att uppnå detta gicks materialet igenom en ytterligare gång för att 

sedan komma fram till det slutgiltiga resultatet i Tabell 3.  

 

 

Resultat 
 

I resultatdelen presenteras innehållet i de fem enkäterna steg för steg på tre olika 

abstraktionsnivåer. Först presenteras innehållet på en låg abstraktionsnivå i form av 14 saker 

som togs upp i varierande utsträckning i de fem enkäterna. Därefter kategoriseras dessa saker 

på en mer abstrakt nivå i färre antal teman. Avslutningsvis i resultatdelen presenteras 

innehållet på en ännu abstraktare nivå i form av sådant som samtliga deltagare nämnde.  



 

Innehållet presenterat på låg abstraktionsnivå 
 

Vid analysen av enkäterna framkom 31 saker som nämndes av deltagarna, Tabell 1 visar 14 

saker som togs upp av minst två eller flera deltagare (se Tabell 1).  

 

Tabell 1 

Andel av deltagarna som nämnde olika teman på låg abstraktionsnivå 

 

 

Innehållet presenterat på medelhög abstraktionsnivå 
 

De 31 saker som deltagarna tog upp analyserades även i 10 teman (se Tabell 2) på högre 

abstraktionsnivå än i Tabell 1. Dessa 14 saker från Tabell 1 kategoriserades till 10 teman. 

 

Tabell 2 

Andel deltagare som nämnde teman på medelhög abstraktionsnivå 
Tema  Andel i % som nämnde temat 

Deltagaren nämnde att de arbetar med ART 100 

Deltagaren nämnde utsläckning av beteende 80 

Deltagaren nämnde alternativa beteenden 80 

Deltagaren nämnde att de arbetar med delaktighet/motivation 80 

Deltagaren nämnde att de arbetar med positiv förstärkning 80 

Deltagaren nämnde modellinlärning 80 

Deltagaren nämnde att de upplevde svårigheter i arbetssättet utifrån 

neuropsykiatriska funktionshinder. 

60 

Deltagaren nämnde  Andel i % som nämnde temat 

Utsläckning av beteende  40% 

Rollspel  60% 

Att icke adekvata beteenden 

konkurreras ut och ersätts med 

socialt önskvärt beteende. 

 80% 

Att de arbetar med att ersätta 

negativa tankesätt 

 40% 

ART  80% 

Social färdighetsträning (SFT)  80% 

Modellering (modellinlärning)  40% 

Positiv förstärkning (K+)  60% 

Att delaktighet, förståelse och 

medvetenhet är viktigt för att skapa 

motivation. 

 80% 

Att det krävs lång tid att ändra ett 

beteende, längre nötande. 

 40% 

”In vivo” Att beteendet förstärks i 

andra miljöer för att få en 

generalisering 

 60% 

Att KBT är en bra metod för nämnd 

målgrupp 

 100% 

Ett utsläckt beteende ersätts med ett 

nytt önskat beteende 

 80% 

Personer med Aspergers har svårare 

att generalisera sociala färdigheter 

in vivo 

 40% 



Deltagaren nämnde  in vivo träning  för generalisering av beteendet 80 

Deltagaren nämnde att de arbetar med att ersätta negativa tankesätt 60 

Deltagaren nämnde att de upplevde KBT som en bra metod för 

målgruppen. 

100 

 

Innehållet presenterat på hög abstraktionsnivå 
 

Analysen resulterade slutligen i sex saker som samtliga fem deltagare nämnde (se Tabell 3).  

 

Tabell 3 

Andel av de fem deltagarna som nämnde temat på hög abstraktionsnivå 

 

Dessa saker beskrivs nedan var för sig under varsin rubrik.  

 

Deltagaren nämnde att de arbetar med ART. Samtliga deltagare nämnde ART som en väl 

etablerad metod inom behandlingsarbetet. Deltagarna nämnde ilskekontrollträning, social 

färdighetsträning samt moralträning och rollspel som komponenter inom ramen för ART. En 

av deltagarna beskrev social färdighetsträning som följande: ”Sociala färdigheter utvecklas 

genom en väldigt strukturerad manual (ART), där det ingår rollspel vilket är väldigt effektivt 

för att lära in sociala färdigheter”. Modellinlärning kopplades ihop med rollspel då båda 

begreppen är närbesläktade.  

 

Deltagaren nämnde att de arbetar för att öka önskvärda beteenden. Samtliga deltagare 

beskrev att de arbetar för att öka ungdomarnas socialt önskvärda beteenden. I analysen 

nämndes bland annat tillämpad beteendeanalys där mätning av tillgångar, överskottbeteenden 

samt underskottsbeteenden används för att veta vilka beteenden som ska konkurreras ut och 

sedan ersättas med önskvärda beteende. En av deltagarna skrev: ”Vår uppgift blir att hitta 

alternativa beteenden istället för de beteenden de utför idag. Antingen kan det vara ett 

beteende vi vill se mer av ex: samtal med människor, eller ett beteende vi vill se mindre av till 

exempel: att slåss.”  Deltagarna beskrev att de arbetar med bland annat utsläckning av icke 

adekvata beteenden för att istället uppmärksamma önskvärda beteenden. Samtliga deltagare 

nämnde positiv förstärkning som kärnan för att öka sannolikheten för att ett önskvärt beteende 

upprepas. 

Teman   Andel i % som nämnde temat 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar med ART 

 100 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar för att öka 

önskvärda beteenden 

 100 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar med delaktighet 

och/eller motivation 

 100 

Deltagaren nämnde att det 

fanns svårigheter vid 

beteendeförändring för 

NPF 

 100 

Deltagaren nämnde att  in 

vivo träning är viktigt för 

generalisering av beteendet 

 100 

Deltagaren nämnde att 

KBT som metod har 

effekten att förändra 

beteendet till det bättre 

 100 



  

Deltagaren nämnde att de arbetar med delaktighet och/eller motivation. Samtliga 

deltagare nämnde att ungdomen uppmärksammas på pågående interventioner för att få 

personen i fråga medveten vid beteendeförändring för att kunna lyckas. En av deltagarna 

beskrev att: ”Det som jag tycker är bra inom KBT teorin det är att ingenting är hemligt, vi har 

inga dolda agendor utan ungdomen vet alltid vad vi jobbar med. Vi försöker skapa delaktighet 

för att få motiverade ungdomar till sin behandling”. Delaktigheten skapar förståelse vilket i 

sin tur bidrar till ökad motivation.  

 

Deltagaren nämnde att det fanns svårigheter vid beteendeförändring för NPF. Deltagarna 

nämnde att det förekommer svårigheter att uppnå beteendeförändringar utifrån ungdomarnas 

funktionshinder. Bland annat beskrev deltagarna att ungdomarna kan ha svårt att förstå 

handling och konsekvenstänkandet. Detta påverkar ungdomens förmåga att förstå 

generalisering av beteendet. En av deltagarna beskrev problematiken att: ”De har svårare att 

generalisera färdigheten in vivo, de kan inte se vitsen med att använda färdigheten ”utanför” 

behandlingshemmet”. 

 

Deltagaren nämnde att in vivo träning är viktigt för generalisering av beteendet. För att 

ungdomen ska kunna generalisera sociala färdigheter som tränas in på behandlingshemmet 

krävs det att ungdomen lär sig öva färdigheten utanför behandlingshemmets väggar. För detta 

krävs att beteendet tränas och är under förstärkning i olika miljöer. En av deltagarna beskrev 

vikten av detta: ”Viktigt är dock att de blir förstärkta för detta i miljön utanför 

behandlingshemmet så att en generalisering ska ske, i annat fall är risken stor att de faller in i 

gamla tidigare lönsamma beteenden som fungerar för dem på kort sikt”. 

 

Deltagaren nämnde att KBT som metod har effekten att förändra beteendet till det bättre. 

Samtliga deltagare beskrev att metoden har positiv inverkan vid beteendeförändringar för 

ungdomarna. En av deltagarna beskrev att: ”Gällande utvecklande av sociala färdigheter är 

det ett av de områden KBT fungerar bäst för nämnda målgrupp ”Vidare upplever en annan 

deltagare att: ”Det är verkligen fascinerande att som behandlare få vara med och se denna 

förändring hos ungdomen och jag är övertygad om att KBT som metod ligger till grund för 

förändringen” vilket bevisar deltagarens positiva upplevelser av metoden. 

 

 

Diskussion 
 

Resultatet av Studie 1 visade sex gemensamma teman för hur personalen arbetar med att 

utveckla ungdomarnas sociala färdigheter: (1) att deltagaren arbetar med ART, (2) att 

deltagaren arbetar för att öka önskvärda beteenden, (3) att deltagaren arbetar med delaktighet 

och/eller motivation, (4) att deltagaren upplevde svårigheter vid beteendeförändring med 

NPF, (5) att deltagaren nämnde in vivo träning är viktigt för generalisering av beteendet och 

(6) att deltagaren nämnde att KBT som metod har effekten att förändra beteendet till det 

bättre. Samtliga fem deltagare belyste dessa sex teman. 

Enligt Lopata et al. (2006) är mycket av nuvarande litteratur och föreslagna modeller vad 

gäller utveckling av sociala färdigheter grundat på kognitiv beteendeterapeutiska tekniker där 

bland annat social färdighetsträning och strategier för att lära sig hantera sociala situationer är 

vanligt förekommande. Sammanfattningsvis av samtliga teman som presenterades i den 

slutgiltiga tabellen (se Tabell 3) innefattas av kognitiva beteendeterapeutiska tekniker för att 

åstadkomma utveckling av sociala färdigheter.  



I resultatet framkommer det att deltagarna upplevde svårigheter gällande 

beteendeförändring för personer med NPF vilket kan beskrivas genom att personer med 

Aspergers Syndrom har svårigheter att kunna generalisera färdigheten till en annan miljö än 

den miljö där färdigheten tränades in. Detta beror på att personer med Aspergers syndrom har 

svårt med central koherens vilket betyder att de har svårt att se ”hela bilden” till varför de ska 

lära sig sociala färdigheter, något flera av deltagarna påvisade. För att generalisera beteendet 

krävs att beteendet tränas in vivo enligt Anderson och Morris (2006) vilket även deltagarna i 

Studie 1 bekräftar.  

Doll et al. (2009) beskriver att positiv förstärkning ökar sannolikheten för att ett beteende 

ska upprepas. Denna intervention har samtliga deltagare nämnt som en viktig komponent för 

att lyckas med en beteendeförändring. Att ungdomen är delaktig i behandlingsinterventioner 

samt är medveten om mindre önskvärda beteenden som eventuellt behöver förbättras 

alternativt konkurreras ut ökar sannolikheten för utvecklingen av sociala färdigheter. Att 

deltagaren nämnde att KBT som metod har effekten att förändra beteendet till det bättre är 

tillsammans med de tidigare nämnda teman grunden till beteendeförändring.  

Studie 1 drabbades av bortfall, 16 anställda inom verksamheten fick chansen att medverka 

i studien. Fem deltagare svarade på enkäten. Författaren tog kontakt med anställda som inte 

lämnat in enkäten. Det framkom att personalen hade svårt att förstå frågan i enkäten. 

Författaren bestämde sig för att omformulera frågan för att tydliggöra enkäten ytterligare. 

Dock lämnades inga fler enkäter in vilket resulterade i att göra en Studie 2 i form av 

intervjuer. En svaghet i Studie 1 kan vara att författaren formulerade frågan i enkäten på ett 

invecklat sätt vilket bidrog till bortfall. Däremot har författaren i efterhand hört av sig till 

deltagarna som besvarat enkäten för att höra sig för om de upplevde att frågan i enkäten var 

svår att förstå. Ingen av deltagarna som svarade på enkäten ansåg att enkäten var svår att 

förstå och deltagarna bekräftade till författaren hur de uppfattat enkäten. Samtliga deltagare 

som svarade på enkäten hade uppfattat enkäten korrekt vilket stärker validiteten i Studie 1. 

 

 

Studie 2 
 

Anledningen till en uppföljning i form av intervjuer var att författaren dels ville få mer djup i 

materialet och även testa om de teman som framkom i Studie 1 också kunde framkomma i 

Studie 2.  I Studie 2 intervjuades deltagarna om deras upplevelser hur ungdomarna utvecklar 

sociala färdigheter utifrån KBT-teorin. Samma forskningsfråga undersöktes som i Studie 1.  

 

 

Metod 
 

Deltagare 

 
Samtliga deltagare arbetade inom samma verksamhet som deltagarna i Studie 1. Tre av 

deltagarna var ordinarie anställda, en arbetade som timvikarie, sammantaget två kvinnor och 

två män. Urvalet av timvikarier inom verksamheten valdes ut efter arbetslivserfarenhet på 

minst ett år inom företaget. Deltagarnas utbildningsnivå varierade från gymnasial utbildning, 

yrkeshögskola socialt behandlingsarbete med inriktning KBT, socionom, interna utbildningar 

i KBT samt ART-utbildning. Yrkeserfarenheten inom behandlingsarbete med 

neuropsykiatriska funktionshinder varierade mellan deltagarna och sträckte sig mellan spannet 

1 år till 15 år. Ålder på deltagarna varierade mellan 26 år till 39 år. 

 



Material  

 
En intervjuguide upprättades med åtta frågor varav den första frågan belyste bakgrundsfrågor 

som utbildning och arbetslivserfarenhet inom området. Vidare belystes verksamheten och 

dess behandlingsarbete och hur personalen arbetar utifrån teorin för att uppnå utveckling av 

sociala färdigheter hos ungdomarna. Intervjuguidens sista frågor belyste för och nackdelar 

som deltagaren upplevde utifrån deras arbetssätt. Exempel på frågor i intervjuguiden var: (1) 

”Ni arbetar utifrån kognitiv beteendeterapeutisk teori och metod, hur skulle du beskriva att 

ungdomarna utvecklar sociala färdigheter utifrån teorin?” och (2) ”Hur arbetar ni med 

motivationsarbete med ungdomarna för att påverka utvecklingen av beteendeförändringar av 

sociala färdigheter?” Samtliga intervjuer bandades in. 

 

Procedur 

 
Deltagarna kontaktades via telefon eller tillfrågades direkt avseende medgivande till att 

medverka i en intervju. Deltagarna fick missivbrev via e-mail där de informerades om att 

deras medverkan i studien var frivillig och att materialet skulle komma att behandlas 

konfidentiellt. Likaså erhöll deltagarna information om att studien och dess resultat endast 

kommer att användas i forskningssyfte samt att en återkoppling om studiens resultat kommer 

att finnas att ta del av då studien är avslutad. Intervjufrågorna mailades ut till deltagarna i 

syfte att ge dem möjlighet till att förbereda sig inför intervjun. Tre av fyra deltagare gick 

igenom intervjufrågorna innan intervjun. Intervjuerna genomfördes en och en vid olika 

tillfällen. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. Intervjuerna bandades in för att sedan 

transkriberas.  
 

Databearbetning 
 

Intervjuerna transkriberades ordagrant för att sedan analyseras. Analysmetoden som användes 

var meningskoncentrering där analysen började med att en detaljerad lista av teman/innehåll 

upprättades varpå den första tabellen innehöll 96 teman. Vidare gick författaren igenom 

samtliga deltagares transkriberade intervjuer och satte ett kryss för varje tema som deltagren 

nämnt som genererade i en slutlig procent för varje tema. Utifrån kryssen som angav om en 

deltagare nämnt ett tema eller inte beräknades i procent. För att eftersträva informativa teman 

lyftes analysen upp på en högre abstraktionsnivå där fler teman i den första tabellen kunde 

slås ihop under ett och samma tema i den andra tabellen. Den slutgiltiga tabellen eftersträvade 

att endast innehålla teman som förekommit i 100% av deltagarnas intervjuer. För att uppnå 

detta gicks materialet igenom en ytterligare gång för att sedan komma fram till det slutgiltiga 

resultatet i den sista tabellen.   

 

 

Resultat 
 

I resultatdelen presenteras innehållet i de fyra intervjuerna steg för steg på tre olika 

abstraktionsnivåer. Först presenteras innehållet på en låg abstraktionsnivå i form av 32 saker 

som togs upp i varierande utsträckning i de fyra intervjuerna. Därefter kategoriseras dessa 

saker på en mer abstrakt nivå i färre antal teman. Avslutningsvis i resultatdelen presenteras 

innehållet på en ännu abstraktare nivå i form av sådant som samtliga deltagare nämnde.  

 



Innehållet presenterat på låg abstraktionsnivå 
 

Vid analysen av intervjuerna framkom 96 saker som togs upp, Tabell 4 visar 32 saker som 

togs upp av minst två eller flera deltagare (se Tabell 4). 

 

Tabell 4 

Andel av deltagarna som nämnde olika teman på låg abstraktionsnivå 

 

Innehållet presenterat på medelhög abstraktionsnivå 
 

De 96 saker som deltagarna tog upp analyserades även i 13 teman (se Tabell 5) på högre 

abstraktionsnivå än i Tabell 4. Dessa 32 saker från Tabell 4 kategoriserades till 13 teman. 

 

Tabell 5  

Andel deltagare som nämnde teman på medelhög abstraktionsnivå 
Tema  Andel i % som nämnde temat 

Deltagaren nämnde att de arbetar med ART 100 

Deltagaren nämnde att de arbetar med MI-samtal 100 

Deltagaren nämnde att de arbetar utifrån beteendeanalys 50 

Deltagaren nämnde att de arbetar med positiv förstärkning 100 

Deltagaren nämnde att de arbetar med delaktighet 100 

Deltagaren nämnde operant teori/ inlärningsteori 100 

Deltagaren nämnde att ungdomen tränar sociala färdigheter 100 

Deltagaren nämnde   Andel i % som nämnde temat 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 100 

Att de arbetar med struktur 50 

Att de arbetar med kontaktmannasamtal (KP-samtal) 75 

Att de arbetar med ART 75 

Att de arbetar med ilskekontrollträning (IKT) 75 

Att de arbetar med social färdighetsträning (SFT) 75 

Att de arbetar med moralträning 50 

Att de arbetar med rollspel 75 

Att de arbetar med motiverande samtal (MI) 50 

Att de mäter beteenden 50 

Att de arbetar med att träna sociala färdigheter 100 

Generalisera färdigheten 50 

Vidmakthålla beteendet 50 

Överinlärning 50 

Att de arbetar med förstärkare 100 

Att de arbetar med positiv förstärkning 100 

Långsiktiga förstärkare 50 

Beröm 100 

Godis som exempel på förstärkning 50 

Klapp på axeln som exempel på förstärkning 75 

Bio som exempel på förstärkning 50 

Hockey som exempel på förstärkning 50 

Ungdomarna är delaktiga 75 

Individuellt 75 

Att de ser till individens behov och färdigheter 75 

Att de ignorerar dåliga beteenden (utsläckning) 50 

Handling och konsekvenstänk 50 

Att det är viktigt att personalen jobbar lika 50 

Teckenekonomi 50 

Att de arbetar med kortsiktiga och långsiktiga mål 50 

Trygghet 50 

Att de arbetar med strukturerat schema 50 



Deltagaren nämnde att de arbetar individuellt 100 

Deltagaren nämnde att de arbetar med tydlighet 100 

Deltagaren nämnde att de arbetar med teckenekonomi 75 

Deltagaren nämnde att de arbetar med KBT (som metod) 100 

Deltagaren nämnde ”lära om beteenden” 100 

Deltagaren nämnde att de upplevde svårigheter i arbetssättet utifrån 

neuropsykiatriska funktionshinder 

75 

 

Innehållet presenterat på hög abstraktionsnivå 
 

Analysen resulterade slutligen i nio saker som samtliga fyra deltagare nämnde (se Tabell 6).  

 

Tabell 6 

Andel av de fyra deltagarna som nämnde temat på hög abstraktionsnivå 

 

Deltagaren nämnde att de arbetar med ART. Samtliga deltagare nämnde ART som en väl 

etablerad metod inom behandlingsarbetet. Deltagarna nämnde ilskekontrollträning, social 

färdighetsträning samt moralträning och rollspel som komponenter inom ramen för ART. En 

av deltagarna beskriver hur de arbetar för att utveckla ungdomarnas sociala färdigheter: ”Vi 

jobbar ju så att vi utvecklar färdigheter då vi arbetar med ART där ungdomarna tränar olika 

saker bland annat ilskekontroll och rollspel”. Samtliga deltagare tog upp rollspel som en 

viktig komponent i social färdighetsträning.  

 

Deltagaren nämnde att de arbetar med MI-samtal. Samtliga deltagare nämnde att 

ungdomarna har kontaktmannasamtal, så kallade KP-samtal, minst en gång i veckan. 

Samtalen är uppbyggda utifrån MI-samtal motiverande samtal som en av deltagarna beskriver 

så här: ”lägg aldrig in egna värderingar utan jobba enligt MI metoder motiverande samtal att 

utan att säga vad man själv tänker få ungdomen att inse de positiva konsekvenserna av sina 

Tema  Andel i % som nämnde temat  

Deltagaren nämnde att de 

arbetar med ART 

 100 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar med MI-samtal 

 100 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar med beteendeanalys 

och interventioner 

 100 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar för att öka önskvärda 

beteenden 

 100 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar med delaktighet och 

eller motivation 

 100 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar utifrån operant teori/ 

inlärningsteori 

 100 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar individuellt med 

varje ungdom 

 100 

Deltagaren nämnde att de 

arbetar med struktur och 

tydlighet för ungdomen 

 100 

Deltagaren nämnde att KBT 

som metod har effekten att 

förändra beteendet till det 

bättre 

 100 



nya sociala färdigheter som de har lärt sig”. Samtalen handlar om att ge feedback till 

ungdomen avseende interventioner. 

 

Deltagaren nämnde att de arbetar med beteendeanalys och interventioner. Under denna 

rubrik har alla komponenter för beteendeanalys och interventioner samlats där bland annat 

kartläggning av behov och färdigheter, lyfta fram problembeteenden på 

behandlingskonferenser där beteenden och interventioner ventileras. En av deltagarna beskrev 

följande hur ett led i en beteendeanalys går till: ”man analyserar vad ungdomen har för 

tillgångar, överskottsbeteenden, underskottsbeteende för att sedan göra en mätning”. 

 

Deltagaren nämnde att de arbetar för att öka önskvärda beteenden. Samtliga deltagare 

nämnde positiv förstärkning som en viktig komponent för att påverka beteendeförändringar. 

Deltagarna nämnde positiv förstärkning som kan delas upp i direkta förstärkare i form av 

beröm eller tecken i form av bild och även långsiktiga förstärkare. En av deltagarna förklarade 

att: ”det viktigaste verktyget det är ju förstärkarna, utan förstärkarna så har vi inga önskade 

beteenden så positiv förstärkning jobbar vi mycket med”. Likaså modellinlärning samt att 

motivera ungdomens önskvärda beteenden via positiv förstärkning med utgångspunkt att: 

”positiv förstärkning är ju allting som gör att beteendet ökar”. 

 

Deltagaren nämnde att de arbetar med delaktighet och eller motivation. Samtliga deltagare 

nämnde vikten av att ungdomen är delaktig i sin behandling. Detta för att få ungdomen 

motiverad och medveten om vad som sker i behandlingen. En deltagare beskrev delaktigheten 

som så att: ”Vi visar vilka mål vi jobbar med för att det ska bli tydligt för ungdomarna. Okej 

här är jag nu här är delmålet hur jobbar vi efter det och hur jobbar vi mot målet. Att få se det 

framför sig ökar ungdomarnas motivation”. 

 

Deltagaren nämnde att de arbetar utifrån operant teori/ inlärningsteori. Deltagarna tog 

upp olika komponenter som innefattar den operanta teorin där bland annat handling och 

konsekvenstänk tas upp. En av deltagarna beskrev den operanta teorin så här: ”utifrån den 

operanta teorin inlärningsteorin tittar man på vad som faktiskt vidmakthåller ett beteende och 

vad som startar ett beteende”. Utifrån inlärningsteorin utgår deltagarna ifrån att beteenden är 

inlärda samt hur beteendeförändringar sker genom exempelvis utsläckning av oönskat 

beteende för att istället belöna ett önskvärt beteende genom positiv förstärkning. 

 

Deltagaren nämnde att de arbetar individuellt med varje ungdom. Deltagarna nämnde att 

ungdomarna har individuella scheman att följa. Detta utifrån personalens perspektiv som 

syftar till att se till individens behov och färdigheter. En av deltagarna säger att: ”vi jobbar 

med individuella lösningar utifrån ungdomens behov”. Detta synsätt genomsyrar även 

interventionerna som sätts in för att åstadkomma beteendeförändringar hos ungdomen.  

 

Deltagaren nämnde att de arbetar med struktur och tydlighet för ungdomen. Deltagarna 

nämnde vikten av att arbeta med struktur och tydlighet med ungdomarna. Inom temat struktur 

och tydlighet har deltagarna bland annat nämnt tydlig tidsplanering, detta i form av ett 

strukturerat schema som även kallas teckenekonomi. Personalens ansvar att arbeta konsekvent 

och arbeta lika genererar i en förutsägbarhet för ungdomarna så de vet vad som sker. Likaså är 

det viktigt att utgå ifrån ungdomens behov utifrån funktionshinder vilket en av deltagarna 

beskriver så här: ”en person med neuropsykiatriskt funktionshinder speciellt autism, 

Aspergers syndrom och ADHD dom behöver ju struktur. När man har en strukturerad vardag 

vet ungdomen vad som ska hända i förväg”. 
 



Deltagaren nämnde att KBT som metod har effekten att förändra beteendet till det bättre. 

Samtliga deltagare har sett och kan bekräfta att metoden fungerar för att lyckas med 

beteendeförändringar. En av deltagarna beskrev med detta en positiv upplevelse av KBT: 

”När man förstärker dem positivt på det de gör rätt i stället så kan man se en oerhörd 

förändring och det kan ske snabbt alltså”. 

 

 

Diskussion 
 

Resultatet av Studie 2 visade nio gemensamma teman för hur personalen arbetar med att 

utveckla ungdomarnas sociala färdigheter: (1) att deltagaren arbetar med ART, (2) att 

deltagaren arbetar med MI-samtal, (3) att deltagaren arbetar med beteendeanalys och 

interventioner, (4) att deltagaren arbetar för att öka önskvärda beteenden, (5) att deltagaren 

arbetar med delaktighet och/eller motivation, (6) att deltagaren nämnde att de arbetar utifrån 

operant teori/inlärningsteori, (7) att deltagaren arbetar individuellt med varje ungdom, (8) att 

deltagaren arbetar med struktur och tydlighet och (9) att deltagaren nämnde att KBT som 

metod har effekten att förändra beteendet till det bättre. 

Enligt Lopata et al. (2006) så är det vanligt förekommande interventioner som innefattar 

social färdighetsträning, rollspel, modellinlärning samt feedback vilket tydligt kan bekräftas 

stämma överrens med resultatet i Studie 2 där deltagarna nämnde social färdighetsträning, 

rollspel samt modellinlärning som betydelsefulla interventioner för att utveckla ungdomarnas 

sociala färdigheter. Safren et al. (2005) beskriver i sin studie att MI-samtal samt att praktisera 

och repetera tidigare inlärda sociala färdigheter är viktiga komponenter avseende 

interventioner vilket även bekräftas i resultatet där en av deltagarna i ett av citaten beskrev hur 

MI-samtal kan användas till att ge ungdomen feedback på pågående interventioner. 

Lopata et al. (2006) beskriver att för personer med Aspergers syndrom är tydliga regler, 

förutsägbarhet och struktur viktigt då dessa ungdomar behöver en miljö som är förutsägbar. 

Detta bekräftar deltagarnas tema vad gäller struktur och tydlighet. Temat för struktur och 

tydlighet innefattar bland annat tydligt strukturerat individuellt schema i form av 

teckenekonomi. I Reaven och Hepburns (2003) studie framkom det vara mycket behjälpligt 

att arbeta med visuella strategier vid implementering av interventioner för unga med 

Aspergers syndrom. Deltagarna beskrev att de arbetar med exempelvis visuellt bildschema för 

att göra det mer tydligt för ungdomarna. Likaså använder sig personalen av visuella 

förstärkare i form av en bild för att göra förstärkningen av beteendet mer tydligt för 

ungdomen där positiv förstärkning sker i både form av en bild samt beröm. 

Som tidigare nämnt i Studie 1 har samtliga deltagare i Studie 2 nämnt positiv förstärkning 

som en viktig komponent för att lyckas med en beteendeförändring. Resultatet stärks av Doll 

et al. (2009) som beskriver att positiv förstärkning ökar sannolikheten för att ett beteende 

upprepas. Flera av deltagarna har nämnt att beteenden är inlärda utifrån inlärningsteorin och 

arbetsuppgiften blir att lära om beteenden utifrån operant teori för att öka ungdomens 

beteende repertoar för socialt önskvärda beteenden.  

Inom den operanta teorin nämner deltagarna som ett tema att de arbetar med 

beteendeanalys och interventioner. Syftet är att analyser vad beteendet fyller för funktion hos 

ungdomen och finns det möjlighet att ett annat mer önskvärt beteende kan fylla samma 

funktion. Beteendeanalysen kan beskrivas genom en så kallad S-B-K. S står för stimuli, alltså 

något som sätter igång beteendet. B står för själv beteendet och K står för konsekvenser som 

beteendet medför (Kåver, 2006). 

Det faktum att deltagarna nämnde att KBT som metod har effekten att förändra beteendet 

till det bättre tyder på att nämnda verktyg som deltagarna nämnt inom kognitiva 



beteendeterapeutiska tekniker har gett resultat. Resultatet från båda studierna visa även att det 

finns tydliga likheter vilket diskuteras visare i den generella diskussionen. 

Resultatet i Studie 2 skulle kunna berikas utifrån att fler deltagare intervjuades. Däremot 

anser författaren att det blev mer djup i materialet från intervjuerna till skillnad från enkäterna 

i Studie 1. Detta utifrån att författaren hade möjlighet att be deltagarna utveckla och förklara 

svaren ytterligare vilket det inte fanns utrymme till i Studie 1. Vidare behövs ett bredare 

perspektiv med flera verksamheters upplevelse för att kunna generalisera resultatet. Resultatet 

i uppsatsen kan tänkas gälla för liknande verksamheter men generaliseringen bör ske med 

försiktighet då resultatet i uppsatsen endast utgår ifrån hur en verksamhet arbetar för att 

utveckla sociala färdigheter hos ungdomarna. 

 

 

Generell diskussion 

 
Fyra teman togs upp av samtliga deltagare i Studie 1 och samtliga i Studie 2. Dessa var (1) att 

deltagaren arbetar med ART, (2) att deltagaren arbetar med delaktighet och eller motivation, 

(3) att deltagaren arbetar med att öka önskvärda beteenden och (4) att deltagarna nämnde att 

KBT som metod har effekten att förändra beteendet till det bättre. 

Inom begreppet ART har samtliga deltagare nämnt ilskekontrollträning, social 

färdighetsträning, rollspel samt modellinlärning som komponenter för utvecklingen. Skinner 

(1986) beskriver i sin artikel att imitera är att agera och bete sig som en annan människa 

agerar därför att vi ser att meningsfulla konsekvenser har följts av beteendet. Detta kan tydligt 

beskrivas som en form av modellinlärning där rollspel är ett centralt begrepp för att utveckla 

beteenden. Uppsatsens resultat vad gäller ilskekontrollträning stärks av Sukhodolsky et al. 

(2004) resultat i sin studie som visar att KBT var en effektiv metod för aggressionsrelaterade 

problembeteenden hos unga som har svårt att kontrollera sin ilska och aggression. En social 

färdighetsträning kan exempelvis vara att ungdomen ska lära sig säga nej eller lära sig stå 

emot grupptryck. Samtliga deltagare i Studie 1 och Studie 2 har lyft upp social 

färdighetsträning som en av de viktigaste komponenterna för att utveckla sociala färdigheter, 

vilket även stärks av Lopata et al. (2006) som beskriver detta i sin studie. Holmqvist et al. 

(2007) beskriver i sin undersökning att flera studier har påvisat lovande resultat för metoden 

vilket även deltagarna i både Studie 1 och Studie 2 bekräftar. 

Samtliga deltagare nämnde även att delaktighet och/eller motivation är viktigt för att lyckas 

förändra ett beteende. Finns inte motivationen är det svårt att ta till sig och lära sig nya 

beteenden. Flera av deltagarna beskriver att det är viktigt att hitta rätt förstärkare för varje 

ungdom. Alla har individuella förstärkare och flera av deltagarna beskriver att det blir som ett 

detektivarbete för att komma fram till vad som är rätt förstärkande för just den ungdomen. Det 

är viktigt att skapa delaktighet för att hitta rätt förstärkare som i sin tur genererar till 

motivation hos ungdomen. Att skapa förståelse är också en viktig faktor i arbetet med 

delaktighet och motivation. Att få ungdomen att förstå sitt funktionshinder samt att hela tiden 

låta ungdomen vara delaktig under behandlingstiden, har nämnt som en del av 

motivationsarbetet, ökad förståelse genererar till motivation.  

Det tredje gemensamma temat var att deltagarna arbetar för att öka önskvärda beteenden. 

Samtliga deltagare nämnde positiv förstärkning som en av de viktigaste komponenterna, även 

olika former av förstärkning nämndes eftersom det är så individuellt vad ungdomarna själva 

anser som förstärkande. En av deltagarna nämnde i intervjun att: ”en person med autism 

kanske inte alls tycker om att få beröm och ett smile eller en klapp på axeln, han eller hon 

kanske blir jätte arg utav det. Alla har vi olika förstärkare och det är svårt att hitta just det där 

som verkligen motiverar dem till att utför rätt beteenden”. 



Inom ramen för detta tema nämns tillämpad beteendeanalys där exempelvis 

underskottsbeteenden, överskottsbeteenden och tillgång mäts. Med andra ord görs en 

kartläggning över beteenden som behöver minska i frekvens, likaså finns det underskott av 

beteenden vilket är beteenden som bör öka i frekvens. Det är då interventionerna sätts in i 

form av exempelvis social färdighetsträning. Positiv förstärkning av utfört beteende ökar 

sannolikheten till att beteendet ökar i frekvens (Doll et al., 2009) vilket ökar sannolikheten för 

att ungdomen fortsätter att utföra önskvärt beteende. 

Samtliga deltagare ansåg att KBT som metod har effekten att förändra beteendet till det 

bättre vilket även Loapata et al. (2006) bekräftar i sin studie där kognitiv beteendeterapeutiska 

tekniker speglar ett lovande resultat för social färdighetsträning för ungdomar med Aspergers 

syndrom. Samtliga deltagare har nämnt att de ser positiva resultat av metoden och beskriver 

att beteenden som är inlärda går att förändra till det bättre. Används rätt förstärkare kan en 

oerhörd förändring ske snabbt. 

Som slutsats av studien kan vi konstatera att det finns flera KBT tekniker som fungerar 

som behandlingsinterventioner inom ramen för neuropsykiatriska funktionshinder, dock krävs 

det mer forskning inom området. Förslag på framtida forskning inom kognitiv 

beteendeterapeutiska tekniker för behandling av neuropsykiatriska funktionshinder är ett 

faktum. Det finns lite forskning inom området och med tanke på att de flesta behandlingshem 

i Sverige säger sig använda tekniker inom ramen för KBT behövs mer forskning. Barn och 

ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder behöver lära sig strategier samt få hjälp att 

utveckla sociala färdigheter. Då bristen av sociala färdigheter är en del av funktionshindret 

som oftast kan leda till missförstånd, känsla av utanförskap vilket i sin tur kan leda till att 

dessa barn och ungdomar som inte uppmärksammas i tid hamnar i umgängeskretsar som 

direkt kan vara skadligt för framtiden. Det är vedertaget att det finns en hög prevalens av 

personer med ADHD och Aspergers syndrom inom kriminalvården vilket stärker argumentet 

att mer forskning inom området krävs. Undersökningar tyder på att 25% av de intagna i 

kriminalvården har ADHD (www.kriminalvarden.se). Mer forskning inom området skulle 

hjälpa många barn och unga vilket kan generera en vinst på både individ- och samhällsnivå. 
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