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- Tidig identifiering.

- Behandling.

- 13 – 18 år.



BAKGRUND
Ökande trend.

Likartat i västvärlden.

Inget samlat grepp för behandling.

Vissa pilotprojekt existerar.

Unga brandanläggare skiljer sig från annan 
problemungdom.

De har mer svårigheter att kommunicera.



FRÅGESTÄLLNINGAR

Vilka metoder existerar idag i Sverige och  
andra länder?

Finns likheter och olikheter i angreppssätt?

Kan man kombinera metoder?



STRUKTUR FÖR STUDIEN

Litteraturstudier av verksamhet och forskning.

Uppföljning av tidigare egna arbeten.

Intervjuer med användare.

Kontakt med ungdomar.

Förberedelser för kompletterande verksamhet.



PROBLEMTYPER

Prioriterade:
- Rop på hjälp.

- Ungdomsbrottslighet.

- Kognitionsproblem.

- Sociokulturell problematik.

Delvis:
- Oavsiktlighet.

- Allvarlig störning.



ANGREPPSSÄTT

1. Utbildande metoder.
Förutsättning: Problemet är inlärt.

2. Psykosociala interventioner.
Förutsättning: Problemet är medfött och/eller       
miljöförvärvat – ev. i kombination med inlärt.



VERKSAMHET

Främst i USA.

Även i Kanada, UK och Australien.

Utbildning vanligast.

Övrig behandling starkt begränsat.



SVERIGE

UTBILDNING:

- Enskilda kommuners egna satsningar.

PSYKOSOCIALA INTERVENTIONER:

- Ingen riktad mot brandanläggare.

- Vissa aktuella fall i ordinarie terapi.



FORSKNING

Nästan uteslutande i USA.

Främst allmänna översikter och förslag.

Begränsat antal insatser  som försök eller på
befintlig verksamhet.

Exempel: Resultatjämförelse mellan utbildning, 
hembesök och KBT.



NLP

Individstudier av terapeuter och andra 
kommunikatörer.

Metodik grundad på individernas 
framgångskriterier, främst i beteendet.

NLP beskriver HUR en aktivitet utförs – även 
inom andra metodiker.



INTERVJUER
POLIS – utreder.

RÄDDNINGSTJÄNST – utbildar och skapar 
relationer.

SKOLA – upplever hot, men vissa tar initiativ och 
tvärkontakter.

SOCIALTJÄNST – har vissa fall men inga 
angreppssätt.

BUP – har få erfarenheter och inga angreppssätt.



STUDIEN GER VIDARE...

Bekräftelse från ett aktuellt fall.

Idéer om anknytande metoder: KBT, MBT, DBT 
och enskilda tekniker.

Underlag för attidtydmätning.

Förslag till egen verksamhet.



RESULTAT
Utbildningsverksamhet finns.

Begränsad verksamhet med psykosociala 
interventioner.

Underlag för utveckling av metodik har 
framkommit.

Likheter mellan olika metoder och tekniker 
konstateras.

Kombinationer bedöms möjliga.



FÖRSLAG

ETT HUVUDPROJEKT:ETT HUVUDPROJEKT:

- Systematisera erfarenheter.

- Testa och validera NLP och andra metoder.

- Skapa ett flexibelt metodpaket där delar kan användas för olika behov.

- Producera handbok m. m. material.



ÖVRIGA FÖRSLAG

• Utvärdera och utveckla typologier.

• Utvärdera överförbarhet av utländska rön till
Sverige.

• Utarbeta attitydmätning.


