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Syftet är att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och 

på HVB-hem berättar om arbetet för att stärka skyddsfaktorer och 

stödja ungdomar mot en positiv utveckling. Den metodologiska 

utgångspunkten i denna studie är fenomenologisk. Fenomenologin 

strävar efter att beskriva informantens tolkningar av sina erfarenheter 

så korrekt som möjligt. Undersökningen har genomförts med en 

kvalitativ ansats och intervjuerna har genomförts med vinjettmetoden. 

Fem verksamheter har besökts och sju informanter har intervjuats. 

Resultatet har analyserats med Antonovskys teori om salutogent 

synsätt. Med salutogent synsätt menar Antonovsky att fokusera på det 

som är friskt, istället för det som är sjukt, hos individen. I resultatet 

framgår att viktiga framgångsfaktorer hos ungdomar som utvecklat en 

problematisk livsstil, är familjeanknytningen, goda relationer och att 

ha positiva förebilder. Två anmärkningsvärda resultat framkom i 

studien.  Ett var att personalen inte berättar om skolan, som den mest 

betydande faktorn att börja arbeta med, trots att forskningen visar att 

just skolan är den absolut viktigaste skyddsfaktorn, för att inte hamna i 

kriminalitet eller missbruk. Men även synen på placering inom SIS 

eller på HVB-hem är anmärkningsvärt. Både uppfattningen att det 

absolut inte var aktuellt med placering inom SIS och att det var 

omedelbar placering inom SIS som gällde för ungdomen i vinjetten, 

förekom i resultatet. Här skiljer sig åsikterna mycket hos personalen, 

hur man bör göra. Detta medför att det spelar stor roll för ungdomen, 

vem hen träffar på inom Socialtjänsten. 
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1 Inledning  
Denna studie handlar om vilka faktorer som kan vara av betydelse i arbetet med 

ungdomar, som lever en problematisk livsstil. I studien berättar personal som arbetar 

med den här typen av ungdomar, vad de anser behövs för att vända en negativ 

utveckling för dessa ungdomar.   

 

Då vi arbetat med ungdomar på behandlingshem och HVB (hem för vård eller boende), 

så tycker vi oss märka att man ofta fokuserar på det som inte fungerar, så kallade 

riskfaktorer, istället för att lägga fokus på och stärka det som är bra och som faktiskt 

fungerar. Vårt intresse till denna studie väcktes genom följande frågor: Om man 

konstaterat att ungdomen är i riskzonen, vad ska man fokusera på då, för att hjälpa 

hen? Om ungdomen redan har börjat glida snett med till exempel kriminalitet och 

droganvändning, vad finns det för faktorer som vi som behandlare kan stärka hos dessa 

individer? På vilket sätt kan man jobba med ungdomen och stötta mot en mer positiv 

utveckling, utan att ungdomen känner sig stigmatiserad och utpekad som ett problem?  

 

Denna studie i pedagogik handlar om förändringsarbete och i detta fall hur man kan 

vända en negativ spiral, mot en positiv utveckling. Pedagogik innebär att utveckla och 

utbilda, därför anser vi att det är viktigt att man gör det som fungerar. Eftersom 

denna process ibland kan ske med en stor mängd motstånd, bör man arbeta med 

metoder som fungerar och fokusera på positiva faktorer hos ungdomarna. För personal 

som arbetar med ungdomar, är det viktigt att veta vad det är man ska fokusera på. Vilka 

positiva faktorer är det som är väsentliga för att uppnå en gynnsam utveckling?  

 

Utanförskap i form av en problematisk livsstil, som till exempel kriminalitet och 

missbruk innebär ett stort lidande för de individer, som av en eller annan anledning 

hamnar där. En stor del av forskningen pekar på att ett brottsligt beteende i tonåren ökar 

risken för avsevärt sämre livskvalité senare i livet (Ekberg, 2010). Vi anser att denna 

studie är relevant för att minska lidandet för de individer som hamnar i ett utanförskap i 

form av missbruk och kriminalitet. Studien är också viktig ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv, eftersom kriminalitet och missbruk kostar samhället stora summor varje år. 

Enligt Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2008) kan kostnaderna för rättegångar, 

sjukdomskostnader, missbruksvård och polisinsatser för den som har en kriminell 

livsstil och/eller ett missbruk uppgå till ca 250 miljoner kronor per individ, utslaget på 

en hel livstid. Det är därför också en viktig investering för samhället att försöka 

förhindra att unga utvecklar en problematisk livsstil, i ett så tidigt skede som möjligt.  

 

Genom att investera ca 2 miljoner kronor per ungdom som är på gång att utveckla en 

problematisk livsstil, kan man med insatser få individen tillbaka in i samhället (BRÅ, 

2008). Detta är viktigt både sett ur ett individuellt men också ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Enligt Nilsson, Wadeskog, Hök och Sanandaji (2014), kan man spara pengar 

för samhället och lidande för individen, om man investerar i olika samhällsfunktioner, i 

ett tidigt stadium i livet. Samhällsfunktioner kan vara t.ex. fritidsgårdar och stöd till 

ungdomar som vill lämna kriminella gäng. Wilkinson och Pickett (2009) menar att 

sociala problem och hälsorelaterade problem dessutom är störst i de samhällen som har 

en stor skillnad mellan de som har mest och de som har minst tillgångar. Jämlikhet i 

samhället förbättrar välfärden och höjer nivån för både hälso- och skolprestationer, för 

hela landet. 

 

En investering i skolan så tidigt som i förskoleåldern, skulle göra störst skillnad, men 

även i tonåren är utsikterna goda för en lyckad förändring. Investeringarna kan 
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naturligtvis även göra en skillnad, när det handlar om vuxna personer. Då handlar det 

om arbetslöshetsprogram och liknande, men ju längre tiden går och desto äldre 

individen blir, ju mindre blir den samhällsekonomiska vinsten (Nilsson, Wadeskog, Hök 

och Sanandaji, 2014). Detta är en god anledning att sätta in åtgärder och resurser, men 

hur? Ska man lägga fokus på det som är dåligt? Eller försöka stärka det som fungerar? 

Det vi anser är att man kan få mer effekt, om man använder sig av ett salutogent sätt att 

se på behandlingsarbetet. Trots att dessa ungdomar har många problem, så finns det 

positiva bitar att arbeta vidare med. 

 

När kunskapen om att identifiera vilka som är riskfaktorer och vilka mekanismer det är 

som sätter en individ i riskzonen, har fokus i forskningen både förflyttats och ökat till 

att hitta vilka förhållanden som gör att högriskindivider inte utvecklar problem. Det är 

av stor vikt att försöka minska riskfaktorerna och istället stärka skyddsfaktorerna i ett så 

tidigt skede som möjligt, för att begränsa en negativ utveckling. Det kan då handla om 

att göra mer av det som tycks fungera bra hos ungdomen, för att främja en positiv 

utveckling för individen (Andershed och Andershed, 2014).  

 

1.1 Begreppsförklaringar 
I detta avsnitt har vi tagit upp en del begrepp, som kan vara av intresse för studien. Vi 

förklarade begrepp som är bra att veta lite mer om, för att förstå vad det är vi har 

undersökt. Det handlar delvis om var den personal arbetar som vi har intervjuat, men 

även en del andra begrepp, som t.ex. problematisk livsstil och recilience. Med recilience 

menas motståndskraft mot att hamna i en problematisk livsstil. Problematisk livsstil 

handlar i sin tur om den situation de ungdomar som personalen jobbar med befinner sig 

i. 

  

1.1.1 Hem för vård eller boende (HVB)   

”Med hem för vård eller boende avses, enligt 3 kap. 1 § SoF, ett hem inom 

Socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling och erbjuder samtidigt ett 

boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse 

eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. För vård 

av unga som på grund av eget beteende enligt 3 § LVU behöver stå under särskilt 

noggrann tillsyn ska det finnas särskilda ungdomshem (12 § första stycket LVU). 

Behovet av sådana hem ska tillgodoses av staten. Definitionsmässigt är även de 

särskilda ungdomshemmen HVB” (IVO, 2017). 

 

HVB kan rikta sig mot ungdomar, barn, familj eller vuxna, som behöver hjälp med till 

exempel missbruk eller beroendeproblematik. Men HVB kan också inrikta sig mot 

ensamkommande barn, som söker asyl eller uppehållstillstånd. Ett HVB-hem för 

ungdomar kan se ut på det viset att ungdomarna bor i egna rum, i en större fastighet. På 

ett boende lägger man upp en handlingsplan. Detta därför att ungdomarna ska kunna få 

hjälp med att strukturera upp sin vardag, som t.ex. hjälp att komma igång med skola, 

träning, fritidsaktiviteter etc., eller till exempel få hjälp med missbruksproblem. Detta 

exempel är hämtat från HVBguiden (2017). 

 

I denna studie menas HVB-hem som inriktar sig på ungdomar med olika typer av 

beteendeproblem, som t.ex. missbruk och/eller kriminalitet. Det kan också finnas annan 

problematik hos ungdomarna, såsom självskadebeteende, utåtagerande beteende eller 

familjeproblematik etc. Ett HVB- hem ska individanpassa behandlingen så att den 

passar den individuelles behov. Vistelsen ska kännas meningsfull för den som bor där. 
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Vistelsen ska också ske under en begränsad tid (IVO, 2017).  Det ställs höga krav på 

den som ska bedriva HVB-hem och de bestämmelserna regleras bland annat 

i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55), om hem för vård 

eller boende (IVO, 2017).  

 

1.1.2 Socialtjänstens ungdomsgrupp  
Socialtjänsten har en uppgift som innebär att de ska ta kontakt med ungdomar, som kan 

befinna sig i riskzon för missbruk och kriminalitet (Fahlberg, 2012). I många kommuner 

har man någon typ av arbetsgrupp, som arbetar med ungdomar. Den grupp som möter 

ungdomar i deras vardagsliv och på fritiden är ungdomsgruppen. De kan ha olika namn, 

men det som sammanför dem är att de arbetar med ungdomar som är ute på kvällarna, 

eller på fritidsgårdar och andra ställen, som ungdomarna uppehåller sig på. Det handlar 

framför allt om att lära känna ungdomarna och se vilka som har problem, samt vilka 

som inte har det. Den personal som arbetar inom någon av dessa grupper, träffar ett stort 

antal ungdomar. Man har som uppgift att ta kontakt med de ungdomar och se om det är 

någon som börjar utveckla en problematisk livsstil. Det kan vara ett sätt att tidigt se 

begynnande missbruk och kriminalitet. Ungdomsgruppen bör ha ett nära samarbete med 

både skola, polis och Socialtjänst (Malmöstad, 2017). 

 

1.1.3 Problematisk livsstil  

I denna studie kommer vi att använda begreppet problematisk livsstil. Med det menar vi 
att ungdomen ägnar sig åt till exempel skolk, klotter, våld, kriminalitet och missbruk. 
Ungdomar som av olika omständigheter inte följer lagar och regler i samhället, 
inkluderar vi i alltså detta begrepp (Berglund, 2011). 
 
1.1.4 Recilience  
Recilience som begrepp används i samband med skyddsfaktorer och syftar på hur 

personer som växer upp i en miljö under riskfyllda förhållanden, ändå lyckas utvecklas 

på ett gynnsamt sätt. Recilience är ett engelskt ord som används i Sverige, eftersom vi 

inte har något ord på svenska som motsvarar hela betydelsen av begreppet. Förslag på 

ord som skulle kunna beskriva recilience är t.ex. motståndskraft eller bemästring. I 

Sverige benämns ibland dessa individer för ”maskrosbarn”. Recilience innebär alltså att 

individen utsätts för någon form av allvarliga riskförhållanden och att hen kan bemästra 

detta, utan att några negativa konsekvenser uppstår (Andershed och Andershed, 2014).  

  

2 Litteraturgenomgång  

I denna del har vi valt att göra en narrativ litteraturgenomgång. I detta fall är den 

narrativa litteraturgenomgången en specificering av den litteratur som redan är känd på 

detta specifika område. Litteraturgenomgången i denna studie är en samanställning av 

tidigare forskning och övrig litteratur inom det aktuella området. En narrativ 

litterasturstudie visar vad denna undersökning bidrar med, till den samlade 

kunskapsmassan (Bryman, 2011).  

 

Vad är det som gör att vissa ungdomar utvecklar en problematisk livsstil och på vilket 

sätt kan skyddsfaktorer lyftas fram för att motverka en negativ utveckling? 

Studier har visat att för de ungdomar som utvecklat en problematisk livsstil, så går det 

riktigt illa för ca 30 %. Dessa fortsätter med sitt negativa beteende i form av 

kriminalitet, missbruk och annat självskadebeteende, även när de blivit vuxna. Men de 

övriga 60-70 procenten lyckas ta sig ur den negativa spiralen och sluta med droger och 

kriminalitet. För dessa går det oftast bra och de blir efter ett tag samhällsnyttiga 

medborgare, som lyckas med sina relationer och lever ett gott liv. Ungdomarna har i 
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efterhand berättat att det ofta handlat om att en människa kommit in i deras liv vid rätt 

tidpunkt och att den människan lyssnat och förstått dem. De säger att det var denna 

relation, som fick det att vända. Någon trodde på dem och såg dem. Från början var det 

nog en rad olika riskfaktorer som samverkade och ledde till deras destruktiva beteende. 

Med största sannolikhet var det också flera olika orsaker som bidrog till, att det plötsligt 

började vända åt rätt håll (Berglund, 2011). 

 

Andershed och Andershed (2014), understryker vikten av att ha goda och nära relationer 

som en viktig skyddsfaktor. De nämner det faktum att möta en annan människa som kan 

hjälpa till, är oerhört viktigt.  För att det ska lyckas gäller det att ge mycket stöd, därför 

att ungdomar kan vara tyngda av andra omständigheter i livet, så att de inte orkar göra 

något åt sin situation. En del ungdomar saknar även egen vilja att ändra det negativa 

beteendet. För att kunna hjälpa en ungdom som är på väg i en nedåtgående spiral är det 

viktigt att bemöta alla riskfaktorer i dennes liv, men ännu viktigare att förstärka de 

skyddande faktorerna. För att kunna göra detta är det viktigt att känna till vilka faktorer 

som är farliga, respektive skyddande (Andershed och Andershed, 2014).  

 

Cirka tusen flickor och fyra tusen pojkar per årskull i Sverige hamnar i riskzon för att 

utveckla en problematisk livsstil. För att hjälpa dessa barn behöver det sättas in åtgärder 

och resurser tidigt. Forskare menar på att de starkaste krafterna, både de konstruktiva 

och de destruktiva finns i barnens inre och i deras familjer. Alla barn som är 

hyperaktiva, rastlösa, lättkränkta, har kort stubin och svårigheter att kontrollera sina 

aggressiva impulser, ligger i riskzonen. En del barn har det svårt i skolan, därför att de 

har svårigheter att koncentrera sig, eller inte är så begåvade. Allt detta innebär 

riskfaktorer för barnets framtid. Dessa egenskaper kan vara medfödda eller ha orsakats 

eller förvärrats av svåra uppväxtförhållanden. Föräldrarna spelar en viktig roll. Föräldrar 

som själva har sociala eller psykiska problem, som missbrukar eller använder sig av 

farliga och ineffektiva uppfostringsmetoder, utsätter sina barn för stora risker. Ett hem 

där kommunikationen inte fungerar och där aggressionsnivån är hög, är ett farligt hem 

(Andershed och Andershed, 2014). 

 

På familjenivå är relationen med föräldrarna väsentlig. Som skyddsfaktor beskrivs den 

som varm, med hög mognadsgrad och psykiskt balanserad. Man talar i detta 

sammanhang även om en god och stödjande familjerelation. Vidare så är den goda och 

stödjande relationen inte nödvändigtvis bunden till just föräldrarna, utan det kan även 

vara för barnet viktigt med andra vuxna, som t.ex. en mor- eller farförälder (Carr, 

Vandiver, 2001). Inom miljöaspekten pekar forskningen på att socialt stöd och en god 

relation till lärare, vänner, tränare och andra vuxna verkar skyddande för barn, men även 

att normerna inom närmiljön är sunda och inte uppmuntrar till att använda droger eller 

utöva kriminell aktivitet (Carr, Vandiver, 2001). Att ha ett mål att sträva efter i livet är 

också en skyddsfaktor menar Melkman (2015). Det kan till exempel handla om att 

komma in på en utbildning för att kunna få sitt drömjobb. Här är det även av betydelse 

att man har föräldrar som är engagerade och som stöttar barnet i sin strävan efter målet.  

 

Aspelin och Persson (2013) beskriver bland annat att relationen mellan lärare och elev 

kan vara avgörande för elevers kunskaps- och sociala utveckling. En stödjande relation 

mellan lärare och elev har en rad positiva utbildningseffekter. Det som kännetecknar en 

god relation, är att den präglas av närhet och äkthet. Med detta menas människors 

önskan att öppna sig för varandra, ge inblickar i varandras liv, visa autentiska känslor, 

dela emotionellt engagemang, samt undvika att relationen får en formell prägel.  
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I en rapport från BRÅ (2008) skriver Berglund om sitt möte med tonåringar, som börjat 

vända en problematisk livsstil. Berglund (2007) berättar att han mött unga människor 

som befunnit sig i mycket svåra livssituationer, men som trots allt löst dessa på sätt man 

aldrig kunnat förutse. En förklaring kan vara att det finns mänskliga faktorer som 

personlighet, inställning, familjeband, vänskap samt kärlek som ger bränsle åt vanliga 

och ovanliga lösningsvägar. Tiden är också en avgörande aspekt. Ungdomar mognar, 

blir äldre och klokare och plötsligt upptäcker de att de har en strulig ungdomstid bakom 

sig. Ibland kallas det för ”spontan-läkning” och man säger att problemen kanske inte var 

så stora.  

 

Vidare berättar Berglund (2007) att de ungdomar han stött på som lyckats vända ett 

negativt livsmönster, har berättat om händelser som varit särskilt betydelsefulla och 

avgörande för förändringen. Detta har ofta handlat om speciella relationer mellan 

människor. Många ungdomar kan berätta om människor som haft ett mer eller mindre 

avgörande inflytande på förändringsprocesserna hos dem och som åtminstone i 

efterhand beskrivs som betydelsefulla. Ibland handlar det om partners, vänner, 

släktingar, men även professionella, vars inflytande påverkat motivation, ambition, 

värderingar och därmed även "friskprocesserna” (BRÅ rapport, 2007). 

 

2.1 Risk- och skyddsfaktorer  
Det är viktigt att vara medveten om vilka riskfaktorer som finns och arbeta med dem. 

Att identifiera och arbeta med skyddsfaktorer, kan vara ett bra sätt att motverka 

kriminalitet och missbruk. Ur ett salutogent perspektiv fokuserar man på det friska, 

istället för att bara för att fokusera på det som inte fungerar (Jolliffe, Farrington, Loeber, 

och Pardini, 2016; Dubow, Huesmann, Boxer, och Smith 2016).  

 

Det har forskats mycket kring riskfaktorer och vad det kan innebära för en individ att 

växa upp med ett stort antal riskfaktorer. Forskningen har visat att barn som redan tidigt 

har allvarlig uppförandestörning, uppmärksamhetsstörningar eller svårigheter med den 

kognitiva eller emotionella utvecklingen, löper stor risk att utveckla antisocialt beteende 

med problem som till exempel kriminalitet och missbruk som följd. Detta gäller förstås 

inte alla ungdomar med dessa typer av problem. Det finns även de barn och ungdomar 

som växer upp med flertalet riskfaktorer, men som ändå klarar sig bra i livet (Anderson, 

2001).  

  

2.1.1 Riskfaktorer  

Andershed och Andershed (2014) beskriver riskfaktorer som, en egenskap, en händelse, 

ett förhållande eller process som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall, till 

exempel ett normbrytande beteende. Man kan dock inte utgå från att denna specifika 

faktor är orsaken till det normbrytande beteendet, men att det normbrytande beteendet 

och den specifika faktorn på något vis samverkar. Riskfaktorerna tenderar att vara 

samma för flickor och pojkar och mycket talar för att de preventiva insatserna bör vara 

lika för flickor och pojkar. Att använda samma insatser för alla, minskar risken för 

stigmatisering, det vill säga att den grupp som får en speciell insats, ser sig själva som 

ett problem, för att just de valts ut.  
 

Ökade riskfaktorer leder till ökad risk för problem, medan skyddsfaktorer definieras 

som något som skyddar och minskar risken för en ogynnsam psykosocial utveckling 

inom alla områden. Men det betyder inte att problem alltid hänger samman med risk-

faktorer eller att skyddsfaktorer är en garanti mot problem. Problem förekommer också 

där det inte finns riskfaktorer (Andreassen, 2008). 
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Studier visar att skolan och familj är två mycket stora risk-/skyddsfaktorer. Paradoxen 

är att skolan är en skyddsfaktor om den fungerar bra, men en riskfaktor om den fungerar 

dåligt. Detta gäller även med familjen. Om familjen är välfungerande kan den vara en 

skyddsfaktor, men om den inte fungerar, är den en riskfaktor (Anderberg och Dahlberg, 

2013). 

 

2.1.2 Skyddsfaktorer  
När det gäller skyddande faktorer, tyder det mesta på att forskningen kommit fram till 

samma slutsatser. Att de faktorer som verkar skyddande och verkar främjande för en 

positiv utveckling för individen, är desamma oavsett ålder. Som faktorer nämns bland 

annat: social kompetens, stabilt temperament, självförtroende, god intelligens, god 

problemlösningsförmåga, positiv attityd, optimism, tillförsikt, nyfikenhet och nära 

relationer till andra (Andershed &Andershed, 2014; Dubow, m.fl, 2016). Forskning 

beskriver skyddsfaktorer och delar upp dessa i följande kategorier: individnivå, 

familj, samt i den miljö som individen befinner sig i.  

  

2.1.2.1 Individ  

På individnivå är det vissa egenskaper hos individer som man förknippar med 

skyddsfaktorer och med recilience. Dessa egenskaper anses vara skyddande och 

främjande för en positiv utveckling hos individen. Hos små barn handlar det om 

egenskaper såsom att vara aktiv, kärleksfull, snäll och godmodig. Detta eftersom dessa 

egenskaper anses framkalla positiv uppmärksamhet från sina omsorgspersoner. Under 

mitten av barndomen ska barnet ha gott självförtroende, men ändå kunna ta emot hjälp 

från vuxna om det behövs. Andra egenskaper hos barn som identifierats som skyddande 

och som förknippas med recilience är: självreglering, förmåga att kunna planera och 

sätta upp mål, effektiv problemlösare, ha flexibla lösningsstrategier samt förmåga att 

kunna använda sina tillgångar effektivt. Vidare är egenskaper som initiativförmåga, 

kreativitet, intellekt och humor skyddande (Carr och Vandiver, 2001).  

 

Barn som inte lär sig sociala former för exempelvis konflikthantering, ligger i riskzonen 

för att bli avvisade av andra välfungerande barn. Istället hamnar de med andra ”socialt 

utstötta” barn, som tillsammans utvecklar och förstärker det antisociala beteendet. På 

individnivå, när barnet är lite äldre, anses personlighetsdrag som aggressivitet, 

impulsivitet och en positiv attityd till narkotika som risker (Andreassen 2008). 

  

I forskning kring recilience och skyddande faktorer, har det visat sig att barn med 

hög recilience har starka band med åtminstone en omsorgsperson, till exempel en 

förälder, en mor-/farförälder eller ett äldre syskon. Dessutom hade dessa barn nära 

vänner, som gav stöd i svåra stunder (Braverman, 1999).  

  
2.1.2.2 Skola  

Att lyckas i skolan, är något man vet är en skyddsfaktor. De som klarat av skolan 

hamnar i betydligt mindre utsträckning i kriminalitet, drogmissbruk eller drabbas av 

psykisk ohälsa. Forskning pekar på att de som misslyckats i skolan, har större tendens 

att använda droger, jämfört med de som lyckats. I skolan är generella riskfaktorer: 

bristande intresse för skolan, dåliga betyg och skolk.  Faktorer som gör att eleven 

känner mindre samhörighet med skolan. (Andreassen 2008).  

 

Att lyckas väl i skolan är inte det enda man tittar på som skyddsfaktor. Man tittar även 

på vilken sorts relation barnet har till skolan. Om barnet har en positiv attityd och en 
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god relation till sin skola, räknas detta också som en skyddsfaktor. Detta oavsett om 

barnet når upp till de uppsatta målen skolan satt upp eller inte (Dubow, m.fl., 2016). 

Anderberg och Dahlberg (2013) understryker att misslyckande i skolan är en riskfaktor, 

för utvecklandet av missbruksproblem. En god anknytning till skolan och en lyckad 

skolgång är en skyddsfaktor, som ger en minskad risk för alkohol och 

narkotikaproblem.  

  

Inom skolan kan insatser exempelvis handla om att ha tydliga regler mot skolk, 

mobbning och andra antisociala beteenden. Det kan även vara att ge stöd till föräldrarna 

i föräldrarollen, samt att introducera en god skolmiljö som gynnar inlärning 

(Andreassen, 2008). Carr och Vandiver (2001)  menar att socialt stöd från lärare, 

vänner, tränare och andra vuxna verkar skyddande för barn. Även att normerna inom 

närmiljön är sunda och inte uppmuntrar till att använda droger eller att bli kriminell.   

 

I en studie gjord av Ekberg, Fonseca, Dahlberg och Anderberg (2015), som handlar om 

skolmisslyckande och som är en sammanställning av inskrivningsdokument från Maria 

mottagningar, där eleverna själva har svarat, menar ca en tredjedel av eleverna att det 

handlar om individuella problem, såsom koncentrationssvårigheter, ADHD diagnoser 

eller depression som gör att de inte lyckas i skolan. Studien visar också att anledningen 

till stora svårigheter i skolan, menar ca en tredjedel, att det har med relationsproblem till 

jämn-åriga att göra, problem i den egna familjen och/eller att man helt enkelt inte trivs i 

skolan. En tredjedel menar att det är en kombination av att de inte trivs i skolan 

och/eller känner sig utanför, men också att det beror på individuella problem. Hugo 

(2011) skriver att specialundervisning i skolan inte tycks förbättra elevens möjligheter 

att lyckas. Specialundervisningen leder snarare till marginalisering där eleverna 

betraktar sig själva som misslyckade, när för mycket fokus läggs på vad eleverna inte 

kan, istället för att fokusera på vad eleverna kan och är bra på (Hugo, 2011). 
 

2.1.2.3 Familj  

Föräldrar har visat sig vara av särskilt stor betydelse. Till skyddsfaktorer hör: föräldrar 

som är engagerade, tillgängliga och kan tolka barnets signaler, samt föräldrar som har 

tålamod med skrik och konflikter (Andreasson, 2008). De anknytningar som ett barn gör 

under sina första levnadsår, kommer att fortsätta att utvecklas under barndomstiden. 

Under tiden som barnet växer utvecklas dess tankemässiga förmåga och barnet kommer 

kunna föreställa sig olika situationer och sina relationer till andra människor i dessa 

situationer. Har barnet en trygg anknytning till sina föräldrar kommer barnet att 

konstruera en inre arbetsmodell, utifrån dessa förutsättningar. Exempelvis så ser de sina 

föräldrar som pålitliga och sig själv som älskad och trygg. Har barnet däremot en otrygg 

anknytning, kommer barnet att se sig själv som dålig och föräldern som opålitlig eller 

fientlig. Dessa inre arbetsmodeller kommer att styra barnets och sedan den vuxnes 

beteende, i mötet med andra människor. Arbetsmodellerna förändras över tid, beroende 

på de erfarenheter man möter i livet (Andreasson, 2008). 

 

Under tonårstiden måste barnet frigöra sig från sina föräldrar och skapa nya relationer 

och anknytningar. Att göra detta på ett bra sätt är en utmaning i utvecklingsfasen. Detta 

mönster kommer att upprepas många gånger under människans livslopp. Bland annat 

när den unga människan själv blir förälder och knyter an till sina egna barn. Anknytning 

är alltså något som följer oss genom hela livet och präglar vårt liv. (Andershed och 

Andershed, 2014) Relationen med föräldrarna är väsentlig och beskrivs som varm med 

hög mognadsgrad, en psykiskt balanserade och stödjande familjerelation. Omfattande 

familjekonflikter innebär en större risk för att utveckla en problematisk livsstil. En god 
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anknytning och relation mellan föräldrar och barn är en viktig skyddsfaktor mot 

användandet av alkohol och droger som tonåring (Anderberg och Dahlberg, 2013).  

 

Vidare är den goda och stödjande relationen inte nödvändigtvis bunden till just 

föräldrarna, utan det kan även vara för barnet andra viktiga vuxna, som till exempel mor 

eller farföräldrar (Andershed & Andershed, 2014). Av stor betydelse är att föräldrarna 

själva tar avstånd från narkotikaanvändning och även föräldrarnas inställning till 

alkohol spelar roll. Föräldrarna har också en avgörande roll då det handlar om barns 

framtida användning eller icke användning av droger. Preventionsforskningen 

(Andreassen, 2008) pekar på att föräldrarnas inställning och regler kring droger och 

alkohol också har ett stort inflytande. Vad som här ansågs vara av stor vikt, var att 

föräldrarna var konsekventa och inte gav vika på sina regler, trots att det kunde bli 

turbulent när barnen försökt frångå reglerna. Andreasson (2008) förklarar detta med att 

barn behöver föräldrar som förmedlar ömsint omvårdnad och ger ledning. Om barn 

upplever att föräldrarna inte ägnar sig åt dem, inte respekterar deras åsikter eller har 

otydliga och inkonsekventa regler, blir föräldrarna istället en riskfaktor. 

Barnen/ungdomarna löper då större risk att börja använda narkotika eller hamna i andra 

svårigheter (Andreasson, 2008).  

  

2.1.2.4 Samhälle  

När samhället kommunicerar riskerna med att använda narkotika, är det också viktigt att 

det görs på ett trovärdigt sätt, med aktuella kunskaper som grund. I Sverige är det 

fortfarande relativt liten del ungdomar som testat narkotika, om man jämför med andra 

länder. Detta kan man tolka som att normen i Sverige är att narkotikaanvändning till 

största delen ses som ett avvikande beteende i den folkliga statliga opinionen 

(Andreassen, 2008). 

 

Det finns många stressfaktorer som verkar negativt för barn och ungdomars utveckling. 

Sådana är till exempel fattigdom, separation inom familjen, psykisk sjukdom, missbruk 

och övergrepp. Genom studier har man kunnat identifiera att barn som inte tycktes 

påverkas av stressfaktorer, hade en ”skyddande sköld” i form av att de hade en högre 

grad av egenvärde och högre självkänsla, än de barn som påverkades negativt av 

stressfaktorer (Braverman, 1999). Risk- och skyddsfaktorer tenderar att vara samma för 

flickor och pojkar, kulturer och sociala klasser. Generella skyddsfaktorer är anknytning 

till positiva förebilder och tydliga normer mot antisocialt beteende. Skyddsfaktorer är 

också något som stärker banden mellan människor och skapar en känsla av samhörighet 

(Andreassen, 2008).  

 

Hälsorelaterade och sociala problem är vanligast i länder med större inkomstskillnader. 

Att dessa problem är störst hos dem som har det sämre ekonomiskt ställt, är ingen 

nyhet. Det är främst i rika länder där fördelningen av ekonomiska tillgångar är som 

störst, som problemen är som tydligast. Man har kunnat urskilja varför de som befinner 

sig på samhällets botten, oftare drabbas av problem. Antingen är det omständigheterna 

de lever under som förorsakar deras problem, eller så hamnar de närmare samhällets 

botten för att de oftare drabbas av problem som drar dem neråt. Att lida av dålig hälsa, 

misslyckas i skolan eller bli med barn redan i tonåren, försämrar utsikterna att klättra 

uppför den sociala stegen. Förklaringen till varför ojämlika samhällen har mer av dessa 

problem än mer jämlika samhällen, tycks mestadels bero på att de materiella 

skillnaderna mellan människor i varje samhälle är för stort. Det viktiga är var människor 

befinner sig i relation till andra i samhället. Där inkomstskillnaderna är större är de 

sociala avstånden större. För att förbättra den sociala miljön och livskvalitén för alla i 
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samhället, behöver man minska på ojämlikheten. En större jämlikhet förbättrar hela 

befolkningens välfärd och höjer standarden inom såväl hälso- som skolrelaterade 

prestationer i hela landet. (Wilkinson och Pickett, 2009) 

 

Undersökningar som har gjorts menar att satsningar i unga år är otroligt viktiga. Det kan 

på lång sikt vara förödande att som kommun dra ner på extra hjälp i skolan, för att spara 

på kort sikt. Att dra ner på det stöd som en del ungdomar behöver, ökar risken för att de 

hamnar i en problematisk livsstil, resten av livet. Att förebygga att personer hamnar i 

långvarig arbetslöshet och/eller sjukskrivningar, är också ekonomiskt försvarbart. Detta 

är något att jobba med för hela samhället. Både den privata och den statliga delen av 

samhället bör vara med i arbetet för att nå bästa resultatet (Nilsson m.fl., 2014). 

 

2.2 Ungdomar med problematisk livsstil. 
Ungdomen är den tid i livet, då de flesta tenderar att konsumera mest alkohol och 

narkotika, samt begår flest brott. För de flesta är detta något som försvinner när 

ungdomen nått vuxen ålder, men för en del grundläggs framtida problem under 

barndom och tonår. Forskningen tyder på att en tidig debut av tobak, alkohol och 

narkotika, ökar risken för beroende och missbruk längre fram. Dessutom menar 

Andreassen (2008) att det ofta är samma individer som tidigt börjar skolka, snatta och 

begå andra kriminella handlingar, som först börjar experimentera med alkohol och 

narkotika. En del forskare förklarar detta med att olika normbrott orsakar varandra, ett 

slags antisocial träning. Den som börjar röka tobak bryter mot en samhällelig norm, som 

kan leda till nya normbrott, till exempelvis till att börja dricka alkohol eller använda 

narkotika (Andreassen, 2008).  

 

En stor del av forskningen pekar på att barn med endast någon enstaka riskfaktor ändå 

ofta utvecklas normalt, men också att tidiga riskfaktorer av olika slag ofta hänger ihop 

och tycks öka över tid. I första hand är det många riskfaktorer tillsammans som 

kvarstår, som tycks leda till en ogynnsam utveckling med normbrytande beteende som 

följd. Inte enstaka psykosociala problem eller svårigheter under en kortare tid 

(Anderson, 2001).  

  

En stor grupp barn och ungdomar begår brott under uppväxttiden. 15-åringar är den 

ålderskategori som registreras för flest brott i Sverige. De antalsmässigt vanligaste 

brotten för ungdomar i 15- 20 års ålder är framförallt snatteri, stölder, misshandel, 

olovlig körning, skadegörelse och ringa narkotikabrott. Med tanke på att många 

ungdomar ”testar” olagliga handlingar, är det en stor grupp som befinner sig i denna 

fas. Bergström (2008) menar att andelen ungdomar som åker fast har minskat, men 

brotten blir ändå fler. Det beror på att ungdomskullarna har ökat. Det finns 

”förkriminella” beteenden, som är tidiga varningssignaler på att den unge riskerar att gå 

vidare till mer avancerad brottslighet. Några av dem är: upprepat skolk, rymningar 

hemifrån, vandalism, anläggning av större eldsvådor och återkommande lögner. Bland 

de ungdomar som uppvisar ett sådant beteende, utvecklar några en mer avancerad 

kriminalitet. Några av dem står för en del av ungdomsbrottsligheten, men många 

avbryter sin kriminalitet i denna tidiga fas, innan den blivit ett stort problem. 
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3 Syfte  
Syftet är att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och på HVB-

hem berättar om arbetet för att stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar mot en 

positiv utveckling. Vi vill även undersöka vad personalen berättar är viktiga aspekter 

inom detta arbete.  

  

 På vilket sätt beskriver personal på HVB-hem och inom Socialtjänst arbetet för 

att stötta ungdomar mot en positiv utveckling?  

    

4 Teoretisk utgångspunkt  
 

I detta kapitel beskriver vi den teoretiska grund som vi utgått ifrån då vi arbetat med 

denna studie. 

 

4.1 Salutogent synsätt  
Undersökningen i denna uppsats, utgår från teorin om salutogent arbetssätt. Vi anser att 

det är en användbar teori, därför att vi i denna studie ämnar fokusera på vad som 

fungerar i en behandlingssituation och inte på problemen hos ungdomen. 

Att titta på och stärka skyddsfaktorer kan anses vara att arbeta med ett salutogent 

synsätt. Detta kallas salutogenes, vilket innebär att man arbetar utifrån det friska hos 

individen, i motsats till patogenes, där man lägger fokus på det ”sjuka” och det som inte 

tycks fungera. Ett salutogent arbetssätt innebär alltså just att fokusera på vad som 

fungerar.  

 

Det salutogena perspektivet beskrevs först av Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog 

och professor, verksam i Beersheba i Israel.  Salutogent synsätt handlar om vad som gör 

att man är frisk, snarare än vad som gör att man blir sjuk. I detta perspektiv utgår man 

från vad som är hälsobringande faktorer till skillnad från patogenes, som handlar om 

hur och varför sjukdomar uppkommer (Antonovsky, 2005). I det salutogena synsättet 

fokuserar man framför allt på det som är positivt. Det kan vara egenskaper eller faktorer 

runt personen som är positiva, eller saker som man kan göra som är positiva.  

 

En stor del av det salutogena perspektivet handlar om KASAM, vilket är en förkortning 

av känsla av sammanhang. KASAM är ett sätt att kunna begripa och hantera olika 

livssituationer, samtidigt som man finner en meningsfullhet i detta. När man har ett bra 

KASAM, ska man enligt Antonovsky, kunna möta och hantera med- och motgångar på 

ett tillfredsställande sätt. KASAM kan handla om att välja rätt strategi, t.ex. när ett 

problem uppkommer. Ett exempel skulle kunna vara att om en ungdom blir placerad på 

ett HVB-hem, så är det en stor fördel om hen begriper varför hen har hamnat där. 

Dessutom är det av stor vikt att hen hittar ett sätt att hantera detta och även finner en 

meningsfullhet i placeringen och tiden framåt (Antonovsky, 2005).   

 

Antonovsky (2005) föreslog redan 1974, att man istället för att fokusera på 

stressfaktorer, skulle arbeta med att stärka resurser. I det salutogena synsättet fokuserar 

man på faktorer som dämpar, mildrar eller undanröjer stressfaktorer. Antonovsky 

hävdar att alla individer utvecklar generella motståndsresurser i kampen för tillvaron. 

Avgörande för vår förmåga att klara oss enligt Antonovsky, är att vi upplever ett 

sammanhang (Sense of Coherence = SOC), I Sverige går SOC under benämningen 
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KASAM, känsla av sammanhang och är ett mått på hälsa och livskvalité (Antonovsky, 

2005).  

 

KASAM innebär en känsla av att kunna påverka sitt liv och innefattar:  
 

Begriplighet (comprehensibility):  

Begriplighet handlar om hur man upplever saker omkring sig och om de upplevs som 

förståeliga, eller bara som ett brus eller kaos. En människa med hög begriplighet, 

förväntar sig att hen kommer att förstå sig på de svårigheter hen möter. Detta kan 

exempelvis vara att man misslyckas med något eller upplever en närståendes död. 

Människor med hög begriplighet kan förklara och ordna dessa händelser. Viket gör 

händelserna (be)gripliga. Den känslomässiga formuleringen för detta är »det löser sig«. 

Däremot en person med låg förmåga att förklara och ordna situationen ser sig själv som 

en person med mycket otur ”olycksfågel" (Antonovsky, 2005). 

 

Hanterbarhet (manageability): 

Hanterbarhet menar Antonovsky (2005) handlar om vad man ser för resurser som finns 

tillgängliga, för att möta de krav som finns. Det kan enligt Antonovsky (2005) handla 

om resurser som man själv kan använda sig av, som till exempel närstående personer, 

Gud, läkaren eller liknande. Detta gör att man inte på samma sätt känner sig som ett 

offer för omständigheter. Saker händer, men man sörjer inte för all framtid. Man kan 

hantera svårigheter. 

 

Meningsfullhet (meaningfulness):  

Meningsfullhet är att ha någonting i sitt liv, som man ser som meningsfullt. Det kan 

vara något eller någon som man kan engagera sig i och känna att man är betydelsefull 

för. Antonovsky (2005) skriver att personen känner meningsfullhet i sitt liv och att det 

är värt att investera i både känslor och engagemang. Antonovsky (2005) menar också att 

en person med hög meningsfullhet, inte låter hela livet förstöras för att något hemskt 

händer. Till exempel om en närstående dör. Personen ser så småningom istället 

situationen som en utmaning.  

 

Det är de positiva aspekterna som vi var intresserade av att fokusera på. Därför anser vi 

att ett salutogent perspektiv passar till denna studie, på grund av att det är vad den 

salutogena teorin handlar om. 

 

5 Metodologisk utgångspunkt  
Syftet är att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och på HVB-

hem berättar om arbetet för att stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar mot en 

positiv utveckling. Vi vill även undersöka vad personalen berättar är viktiga aspekter 

inom detta arbete. Det var personalens berättelser vi ville undersöka. 

 

5.1 Fenomenologiskt synsätt  
Fenomenologi grundades av Edmund Husserl i början av 1900-talet (Brinkman och 

Kvale, 2014). Efter det så har ett antal personer bland annat Alfred Schütz utvecklat den 

i olika riktningar, bland annat inom filosofi och sociologi (Brinkman och Kvale, 2014).  

Med en fenomenologisk utgångspunkt tolkar forskaren tolkningen. I vår studie är det 

informanten som tolkar den omgivning och de sociala situationer som hen verkar i. 

Därefter tolkas informantens upplevelser av oss som utför studien. Detta bör ske utan att 

den eller de som utför studien, medvetet lägger in sina egna uppfattningar. En 

fenomenolog ska sträva efter att beskriva det givna (Bryman, 2011). Den kritik som 
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framförallt har framförts mot fenomenologin, är att fenomenologerna bara beskriver det 

som redan är givet. Kritikerna menar att ingenting är rent givet, utan att det alltid utgår 

från ett perspektiv och baseras på en tolkning (Brinkman och Kvale, 2014).  

 

I kvalitativa studier är fenomenologi generellt ett synsätt, där man har ett intresse för att 

försöka förstå sociala fenomen, genom aktörernas egna upplevelser av sin verklighet, 

det vill säga utifrån aktörernas egna perspektiv. Vidare antar fenomenologin att det 

väsentliga i verkligheten, är vad människor uppfattar att den är. Fenomenologiska 

undersökningar redovisas sedan oftast i olika teman, där man försöker hitta olika 

likheter i aktörernas egna upplevelser. (Brinkman och Kvale, 2014).   

 

I denna studie har vi utgått från ett fenomenologiskt synsätt. Fenomenologin vill visa 

vad personen som man intervjuar själv upplever, utan att resultatet har påverkats mer än 

nödvändigt, av den som gör intervjun. Detta är sådana empiriskt material som också 

hela tiden kan förändras och därför inte ger några absoluta sanningar, därför att det är 

aktörernas subjektiva upplevelser som beskrivs (Brinkman och Kvale, 2014). Denna 

studie ska genom intervjuer visa vad som personalen upplever är viktigt. Det var 

informanternas erfarenhet utifrån ett salutogent synsätt, jämfört med tidigare forskning 

som var det intressanta, inte våra egna åsikter och värderingar. Av den anledningen så 

anser vi att ett fenomenologiskt synsätt, där personalens berättelser är det väsentliga och 

det som lyfts fram i resultatet, var mest passande för denna studie. 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer  
Studien gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Med kvalitativa intervjuer menar 

Bryman (2011) att man undersöker upplevelser, uppfattningar och erfarenheter hos de 

som intervjuas, snarare än statistiska övergripande data. Resultatet beskrivs i större 

utsträckning i ord än i siffror. När man använder sig av en kvalitativ intervju kommer 

man mer in på djupet av, vad den person man intervjuar har för upplevelser av en 

specifik situation, jämfört med en kvantitativ intervju. Studien som vi har gjort, visar på 

vad personalen berättar om, är faktorer hos ungdomarna som man bör fokusera på, för 

att de ska lyckas i livet. Detta är något som vi upplever skulle vara svåra att få fram i en 

kvantitativ intervju.  

.  

5.3 Vinjettmetoden 
Vinjettmetoden är en metod som oftast använts till kvantitativa studier, men den har 

även använts vid kvalitativa studier (Ekberg, 2010). I en kvantitativ vinjett besvaras 

vinjetten med fasta svarsalternativ. Det är inte fallet i en kvalitativ vinjett. Vid en 

kvalitativ vinjett utgår man från en öppen fråga, med fasta svarsalternativ, som 

informanterna får svara på och som utgår från vinjetten (Jergeby, 1999). I vår studie 

valde vi att inte ha några svarsalternativ, utan bara en öppen fråga. Det har visat sig vara 

en fungerande metod i tidigare studier (Ekberg, 2010). Detta passade vår kvalitativa 

undersökning, därför att vi ville få informanterna att berätta om vad de ville fokusera på, 

i ett sådant fall som vinjetten. Vår ambition var att fråga efter vilka faktorer som kan 

hjälpa ungdomar, som har en problematisk livsstil.  

 

I vinjettmetoden utgår man ifrån en vinjett (bilaga A), som är en liten fiktiv historia om 

en situation, som bör vara lik det som det frågas efter i syftet på studien. Intervjun kan 

då sen lättare överföras till ett empiriskt material. Det är av vikt att vinjetten känns 

verklig och realistisk. Om inte kan informanten ha svårt att ta till sig vinjetten och får då 

svårt att ge trovärdiga svar, som gör att det blir problem med trovärdigheten i 
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berättelsen. Därför är det viktigt att skapa en vinjett som passar till det man ska 

undersöka. Att dessutom inte komplicera till vinjetten för mycket, utan se till att man 

snabbt förstår vad den handlar om, samt att den inte blir för komplex är också viktigt 

(Jergeby, 1999).  

 

Att utgå från ett fall som var lika för alla som vi intervjuade, verkade som en bra 

lösning. Därför föll valet på vinjettmetoden, som är en intervjumetod, där alla får ett och 

samma fall att fundera över och sedan resonera utifrån. Vi resonerade att om vi har 

samma ungdom som utgångspunkt, bör resultaten kunna bli jämförbara. Ytterligare en 

anledning till att vi valde vinjettmetoden, var att vi ville minimera vår egen möjlighet att 

påverka och styra resultatet. Detta går i linje med det fenomenologiska synsättet som vi 

valde ut. Om man istället skulle ha använt sig av frågor, blir påverkan från de som 

intervjuar informanterna mer påtagligt, vilket inte blir fallet med vinjettmetoden. Här 

kan berättelser istället ge ett mer utvecklat svar, med en fördjupad förståelse av 

informantens upplevelser. Detta tack vare att informanterna själva får utveckla vad det 

är de vill säga om vinjetten. Med hjälp av öppna frågor av den som utför intervjun, kan 

intervjuaren få svar på vad informanten har för upplevelser av sitt arbete. 

  

5.4 Urval  
Vi kände till ett antal personer som vi tidigare mött i arbete och under praktik. Dessa 

personer ansåg vi var intressanta för vår studie och vi kontaktade dem per telefon. Vi 

ville att de personer vi intervjuade skulle ha en gedigen erfarenhet, av arbete med 

ungdomar som utvecklat en problematisk livsstil. Av den anledningen, efterfrågade vi 

minst fem års yrkeserfarenhet, av intervjupersonerna. När man gör en kvalitativ 

undersökning, försöker man matcha intervjupersoner med syfte och frågeställning. Det 

kallas målinriktat urval (Bryman, 2011). Vi frågade oss om det var etiskt riktigt att i vår 

studie använda oss av personer som vi känner till och som vi kunde matcha med syftet 

och frågeställningen. Vi såg inte något problem med detta, eftersom det var deras 

erfarenheter och vad de ansåg i det specifika fallet (vinjetten), som var intressant och av 

betydelse, inte relationerna oss emellan. Vare sig informanterna eller vi som 

genomförde studien var i någon beroendeställning av varandra, eftersom vi inte arbetar 

eller praktiserar på samma arbetsplatser längre. Vi menar också att detta inte påverkat 

resultatet i någon negativ riktning. Någon intressekonflikt eller något annat som 

påverkat resultatet har vi inte kunnat se. Det beror mycket på att vi inte frågar ut dem i 

vår intervju, utan informanterna redogör själva för hur de jobbar. Det viktiga var att de 

skulle ha en lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Inte att de var okända av oss.  

 

Ambitionen med urvalet var att informanterna skulle ha olika arbetsbefattningar, så att 

vi fick variation i denna studie. Variationen anser vi kommer av att personalen jobbar 

med olika uppdrag beroende på vilken befattning personalen har. Således valdes våra 

informanter ut efter arbetsbefattning och erfarenhet. Alla informanterna kom ifrån i stort 

sett samma geografiska område, vilket underlättade när vi skulle genomföra 

intervjuerna. Vi valde dessa informanter utifrån ett bekvämlighetsurval. Med detta 

menas enligt Bryman (2011) att forskaren använder sig av sådana personer som finns 

tillgängliga för forskaren. De personer vi tillfrågade om att få intervjua var sju stycken. 

Det var två behandlare från vuxensektionen inom Socialtjänsten. Sedan en behandlare 

från ett privat HVB hem. Därefter intervjuade vi en utredare från barn och 

ungdomssektionen på Socialtjänsten. Sedan en fältarbetare från barn och 

ungdomssektionen på Socialtjänsten och slutligen två behandlare på ett HVB hem inom 

barn och ungdomssektionen på Socialtjänsten. Urvalet bestod av fyra kvinnor och tre 

män. 
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5.5 Forskningsetik  
Bryman (2011) skriver om fyra grundläggande etiska krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att den som undersöks eller intervjuas ska vara medveten om vad som 

efterforskas. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma om de vill 

vara med i undersökningen. Dessutom innebär samtyckeskravet att deltagaren när som 

helst under undersökningen, kan välja att avbryta sitt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet betyder att det man känner till om, eller får reda på om de som 

är med i studien, som till exempel personuppgifter, inte får komma obehöriga till del. 

Dessa uppgifter måste behandlas med största möjliga försiktighet, så att de inte sprids 

till obehöriga. Nyttjandekravet innebär att de som intervjuar/undersöks vet vad det 

material forskaren får ut av intervjun/undersökningen ska användas till. Nyttjandekravet 

innebär också att informanterna får veta att materialet endast ska och får användas i 

forskningssyfte. 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att ljud- och textfilerna som innehöll material 

från intervjuerna, förvarades på ett USB-minne så att vare sig ljud eller textfiler kunde 

komma i orätta händer. Namn och andra personuppgifter har på likartat sätt hållits 

konfidentiellt. Ljudfiler och annat material kommer att förstöras när arbetet är slutfört 

och rapporterat. Detta informerades informanterna om muntligt innan intervjuerna 

startade. För att nå nyttjandekravet informerade vi om att materialet endast skulle 

användas till denna studie, samt att ljudfil och transkriberingen kommer att raderas efter 

att studien och uppsatsen var examinerad och därefter blivit publicerad. För att delge 

informanterna om informationskravet informerades de muntligt innan intervjuerna om 

vad undersökningens syfte var. Informanterna fick också förklarat att intervjun skulle 

utgå från vinjetten, som de fått skickat till sig i samband med ett missivbrev. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna informerades om att vi skulle 

spela in intervjun och att informanterna när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan i intervjun.  

 

5.6 Genomförande  
Vi genomförde totalt fem stycken intervjuer med sju olika respondenter, som har utgått 

från en och samma vinjett. Två par valde att bli intervjuade tillsammans, anledningen 

till detta var, att de ansåg att de arbetade så lika och kunde därför komplettera varandra i 

intervjun. Vinjettmetoden innebär att vi skrivit en fiktiv fallbeskrivning (se bilaga 1). 

Respondenterna fick vinjetten i god tid innan intervjun, så att de fick tid på sig att 

fundera över det fiktiva fallet. Vi ville i största möjliga mån undvika att styra 

informanterna, utan låta intervjupersonen prata fritt om vinjetten, därav valet av 

vinjettmetoden. Det positiva blev, att vi som intervjuare inte behövde styra intervjun i 

särskilt stor utsträckning. Dessutom fick vi ett stort empiriskt material. Nackdelen blev 

att informanterna kom lite utanför ämnet ibland och det då blev en del empiriskt 

material som inte kunde tas med i undersökningen.  

 

Eftersom vi kände till informanterna sedan tidigare, var det inte svårt att få tag på dem. 

Via telefon frågade vi om vi fick genomföra en intervju. Efter telefonkontakt, skickades 

vinjetten tillsammans med missivbrev via mail. I mailet informerades informanterna om 

vad studien handlade om och vad materialet skulle användas till. De blev även 

informerade om att de var anonyma i studien. Vi talade också om att intervjun skulle 

spelas in samt att vi sen skulle radera ljudfilen efter att uppsatsen blivit godkänd och vi 
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inte behöver materialet mer. Till sist informerade vi även om att intervjun var frivillig 

och att de när som helst kunde avsluta intervjun om de skulle vilja.  

 

Därefter mailade informanterna den dag och tid som skulle passa dem bäst att 

genomföra intervjuerna. Informanterna fick sen en vecka på sig att läsa igenom 

vinjetten och fundera över hur de själva skulle ha agerat i en liknande situation.  

Vi mötte sedan upp informanterna, vid utsatt datum och tid, på angiven plats. 

Intervjuerna gick till på det viset, att vi förklarade att de fick berätta om vad de ville, 

med utgångspunkt från vinjetten. Informanterna pratade fritt om vinjetten under 

intervjun och vi ställde olika kompletterande frågor. 

 

5.7 Bearbetning  
I studien har vi analyserat intervjuerna, med hjälp av en tematisk analysmetod. När man 

analyserar materialet med en tematisk analysmetod, försöker man hitta olika teman i 

texterna (Bryman, 2011). Teman är indelning av empiriskt material. Till exempel om 

informanterna talar om skolan, så blir skolan ett tema. Detta sätt ansåg vi var lämpligast 

för denna studie, därför att det är faktorer som personal ser som viktiga för en positiv 

utveckling, som vi ville undersöka. Intervjuerna genomfördes med en ljudinspelning via 

mobiltelefon, som sen överfördes till text genom transkribering. Transkribering innebär 

att lyssna på ljudinspelningen av intervjun och skriva ner vad som sagts i intervjun 

ordagrant (Brinkman och Kvale, 2014).  Sen bearbetade vi traskerberingen, genom att vi 

analyserade densamma till olika teman i texten. Om det var något eller några teman som 

var återkommande i intervjuerna, parades de texter som handlade om samma tema ihop, 

så att det blev olika temastycken om varje ämne. På så vis var det också lättare att få 

överblick på resultatet av studien. 

 

5.8 Kvalitetskriterier  
Bryman (2011) skriver att i kvalitativ forskning utgår man från begreppet tillförlitlighet, 

som är uppdelat i fyra delkriterier. Dessa delkriterier är, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Med trovärdighet menas hur pass 

troliga och sannolika resultaten är. Trovärdighet kan handla om att återkoppla till 

informanterna, för att validera att resultatet man fått fram, är vad informanterna menar. 

Denna återkoppling kallas också för intern validitet. Detta är inte gjorts i denna studie 

på grund av tids brist. Överförbarhet är att det ska vara möjligt att överföra det till en 

annan miljö. Det gäller att på ett så detaljerat som möjligt beskriva resultatet. Pålitlighet 

handlar om att man i sin undersökning redogör för hur forskningsprocessen gått till. Att 

redogöra för hur urval och val av forskningsområde och hur intervjuerna gick till. Att 

styrka och konfirmera handlar om att forskaren ska visa att man intar en opartisk 

ställning och tydligt visar att forskarens egna åsikter inte ska påverka resultatet. Men 

ändå visa att det kan ha en påverkan och vara tydlig med vad forskaren har för åsikter i 

frågan. När de här kategorierna har uppfyllts, är det övergripande kvalitetskravet 

uppfyllt vilket är tillförlitlighet (Bryman, 2011).  

 

Vi intervjuade sju informanter och av dem fick vi information, som vi kunnat 

sammanställa i olika teman. Vi anser att vi tack vare antalet informanter, fått en mättnad 

i studien. Trovärdigheten i svaren är dessutom bra. Av informanterna, arbetade fem av 

de som vi intervjuade på olika arbetsplatser, viket vi menar ger ytterligare tyngd till 

studien. Anledningen till detta är att man skulle kunna se vinjetten från olika perspektiv, 

när man är personal från olika arbetsplatser. Vi menar också att överförbarheten är stor. 

Det går lätt att överföra resultatet till andra verksamheter, som arbetar med ungdomar, 
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därför att vi har svarsbredd från ett antal olika arbetsplatser. I genomförandelen redogör 

vi för hur vi gått tillväga i vårt arbete. Detta är tydligt gjort och därmed menar vi att 

studien både är pålitlig och går att kopiera, för att se om man kommer fram till liknande 

resultat. Med vinjettmetoden har man inte lika stor möjlighet att påverka, som vid 

intervjufrågor. Dessutom har vi haft fokus på det som informanterna sagt i en dialog 

med intervjuaren, utan att för den delen medvetet lagt oss i svaren. Detta anser vi är bra 

med denna studie, därför att vi undviker ledande frågor och därmed undviker vi 

samtidigt att påverka informanternas svar. Syftet med denna studie är, att belysa och 

analysera hur personal inom Socialtjänst och på HVB-hem berättar om arbetet för att 

stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar mot en positiv utveckling. Vi vill även 

undersöka vad personalen berättar är viktiga aspekter inom detta arbete.  Inte vad vi 

skulle kunna styra dem att berätta är aspekter för en positiv utveckling.  

 

6 Resultat 
Syftet är att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och på HVB-

hem berättar om arbetet för att stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar mot en 

positiv utveckling. Vi vill även undersöka vad personalen berättar är viktiga aspekter 

inom detta arbete.  

 

Resultatet redovisas i olika teman. Det är de aspekter som informanterna har berättat om 

i intervjuerna, som vi också har som rubriker/teman, i resultatet. En sammanfattning av 

varje aspekt som informanterna berättat om, har skrivits ner. Efter detta har 

sammanfattningen poängterats, med ett eller flera citat. 

 

6.1 Berättelse om relations-/alliansskapande 
Att arbeta med att skapa en god relation till ungdomen, var något som samtliga 

informanter förespråkade. Anledningen till detta, är att ha något att bygga vidare på, i 

behandlingsarbetet. Det är viktigt att ungdomen känner att hen kan lita på behandlaren 

och att denne står kvar hos ungdomen, vad som än händer. I relationsskapandet ingår att 

starta en tankeprocess, för att få ungdomen att fundera över sin framtid och sina mål 

med livet. Det gäller som behandlare att inge hopp i ungdomen och att inte älta det som 

varit, utan blicka framåt och lyfta det som är positivt. Relations-/alliansskapande 

handlar om att skapa ett förtroende hos ungdomen, så att hen känner att den personen 

vill hen väl. Men även att man kommer överens med ungdomen om vad man 

tillsammans vill åstadkomma i behandlingen. 

 

”Det handlar mycket om att skapa allians med Joel, att få med 

honom på banan. Att han känner att det här är några som lyssnar 

och vill att det ska gå bra för mig.” (Informant 2) 

 

Relationer överlag är viktigt och det kan vara en god idé att samla in dem som finns i 

ungdomens nätverk, till ett nätverksmöte. Där kan man samla familjemedlemmar, 

kompisar och andra som har betydelse för ungdomen och då tillsammans prata igenom 

hur man ska kunna hjälpa ungdomen på bästa sätt. Genom att skapa en god relation med 

ungdomen, kan man börja arbeta med hens mål, hur hen vill att det ska se ut och vad 

hen behöver för en mer gynnsam utveckling. 

 
”För många ungdomar så tar det tid. Att stå kvar som en vuxen 

person. Att finnas där trots att jag gör misstag och har dippar 

osv. Över tid ser vi ju att står vi kvar där vi vuxna som är där 
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och vågar vara där då har vi mycket att vinna på det. Det är då 

den här relationen/alliansen blir starkare, om man märker att det 

helt plötsligt finns en vuxen som är där, trots att jag gör misstag 

gång på gång.” (Informant 2) 
 
6.2 Berättelse om familjen 
Samtliga informanter anser att familjen, är en viktig faktor att arbeta med och att stärka. 

Flera av informanterna ansåg dessutom att man så långt det är möjligt ska sträva efter 

att få familjesituationen att fungera, så att ungdomen kan bo kvar hemma. Informanten 

menade att man i de flesta tidigare fall hen haft, har ungdomen mått bättre av att bo kvar 

hemma hos föräldrarna, eller hos någon annan i familjens nätverk, hellre än att placeras 

i ett familjehem eller på ett HVB-hem. Detta förklarades med att föräldrarna är de första 

anknytningspersonerna som barnet har och då blir de en naturlig trygghet. Ibland är det 

kanske inte alltid möjligt för ungdomen att bo hemma hos sina föräldrar. Detta kan till 

exempel bero på övergrepp inom familjen eller att föräldrarna av någon annan 

anledning, inte anses som lämpliga. I sådana fall letar Socialtjänsten i första hand i 

familjens nätverk. Det kan till exempel finnas en mormor eller moster, eller någon 

annan släkting, som anses lämplig. Om så är fallet kan ungdomen bo där, förutsatt att 

hen känner sig trygg hos denna släkting.  

 

”… då gäller det att man inte grottar ner sig för mycket i det som 

varit, utan tittar framåt, bygger vidare på det som fungerar, det 

som inte fungerar lägger man åt sidan.” (Informant 2) 

 

I de situationer då relationen mellan den unge och föräldrarna är infekterad av olika 

anledningar, går behandlarna in och försöker medla, för att underlätta kontakten. Det 

kanske inte känns viktigt för ungdomen att ha kontakt med sina föräldrar just för 

tillfället, men om några år kommer denna relation att vara viktig och ungdomen 

kommer att må bättre om hen fortfarande har en fungerande relation med sina föräldrar. 

Dessutom är det viktigt att inte tala illa om någons förälder, oavsett hur deras relation 

ser ut. Anledningen är att om man talar om vad som är dåligt med föräldern, finns det 

risk att ungdomen också känner sig som ”dålig”, eftersom hen är barn till denna person.  

 

”Om pojken då hela tiden får höra hur dålig hans pappa är, så 

kan det också bli tokigt. Det är viktigt att lyfta fram det som 

pappa är bra på med. Oftast är det så att föräldrarna är viktiga, 

trots att de kanske har ett missbruk.” (Informant 2) 

  
I de fall då en förälder har ett missbruk, har ungdomen kanske blivit sviken flera gånger 

av föräldern. Till exempel om föräldern lovat att komma på skolavslutningar, men inte 

dykt upp på grund av sitt missbruk. För att underlätta för ungdomen gäller det att 

försöka få hen att tänka på när föräldern väl dykte upp och kom på den där avslutningen 

nykter, så var det ju fantastiskt. För det hade förmodligen krävts en massa viljestyrka av 

föräldern att hålla sig borta från alkoholen och då var det ju jättestort att föräldern ändå 

klarat av detta och det är mycket värt.  

 

”…till slut så kom mamma helt nykter på hennes 

studentfest. Hon har säkert jobbat jättehårt mamma, för att 

vara nykter den dagen. Men hon kom och det va mycket värt 

och helt plötsligt blev det inte en självklarhet för den här tjejen, 
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att mamma skulle komma, utan när mamma faktiskt kom så va 

det snarare wow hon kom.” (Informant 2) 

 

6.3 Berättelse om Motivation 
Två av informanterna berättar mycket om motivation och hur man kan arbeta för att 

motivera ungdomen. När man skapat en god relation med ungdomen, kan man börja 

arbeta med motivation och mål. Det är viktigt att det är ungdomen själv som formulerar 

sina mål och att man använder ungdomens egna ord, när man pratar om målet med 

ungdomen. Det kan handla om vad hen vill bli när hen blir stor, vad ungdomen är bra på 

och/eller vad hen själv tror att hen behöver, för att komma in på en mer gynnsam 

utveckling.  

 

”Om man inte lyckas väcka hoppet till förändring, då är det 

svårt att göra ett konstruktivt arbete.” (Informant 1) 

 

Det gäller också att inte lägga för mycket fokus på det som varit. Ungdomen vet redan 

vad hen har gjort för fel. Det är bättre att lyfta honom i de positiva bitarna. Man behöver 

stärka och motivera ungdomen i det som är positivt. När ungdomen levt i en 

problematisk livsstil, måste man hjälpa ungdomen att hitta andra vägar. Det kan till 

exempel vara någon bra kompis, som inte håller på med droger. Kan man involvera den 

kompisen i behandlingsarbetet, för att stärka ungdomen? Tycker ungdomen om någon 

aktivitet, som till exempel innebandy, fotboll eller tv-spel, som i sin tur, kan ändra hens 

vardag? 

 

”Eftersom det är lätt hänt att den destruktiva bilden ökar, så 

gäller det att hitta resurser och goda egenskaper som ger en 

positiv snöbollseffekt.” (Informant 1) 

 

Man måste se över möjligheten med alla positiva faktorer som finns runt omkring 

ungdomen. Finns det något i hens liv som hen uppfattar som positivt? Någon faktor som 

skapar motivation? Vid minsta lilla positiva faktor man hittar, måste man välja att 

arbeta med det, innan man går vidare, i behandlingsarbetet. 

  

”Det är väldigt lätt att bena ut vad som krävs, av dig, för att 

snäppa upp ett halvt snäpp liksom och sen prata utifrån det och 

då hamnar man hela tiden på deras område. Fiska så mycket 

som möjligt efter deras egen verklighet, hur ser det ut för dig 

och om de då säger: - Jag skulle behöva gå upp nio på 

morgonen! då får man gräva djupare i det. Hur kommer du 

märka den skillnaden? Vad gör det för dig? Vem mer än du själv 

ser detta? Mamma kommer att märka det på mig. Hur kommer 

hon märka det? Jag blir gladare, jag säger hej på morgonen. Det 

föder fler frågor liksom.” (Informant 1) 

 

Många gånger kanske det inte är mycket som är positivt i en ungdoms liv. Att då kunna 

stärka ungdomen med att det finns en framgångsfaktor, till exempel en mormor eller en 

positiv kompis, som inte sysslar med droger eller kriminalitet, blir då viktigt. Då bör 

man fokusera på dessa relationer, istället för att fokusera på det som är negativt för 

ungdomen.  
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”Om man fokuserar på allting som är negativt, så kommer man 

inte komma långt. Då fastnar man i behandlingen också eller i 

arbetet överlag, för Joel är redan fullt medveten om att han är 

ute på fel bana. Han är medveten om att hans pappa har 

alkoholproblem. Han är medveten om att droger inte är bra för 

honom och att trycka på de punkterna finns det egentligen ingen 

vinning över huvudet taget med. Det gör bara att han blir mer 

irriterad och skiter i vilket. Utan finns det något som är positivt, 

så är det jättebra att stärka det istället.” (Informant 4) 

 

6.4 Berättelse om omhändertagande eller inte? 
Flera informanter anser att ett omhändertagande kan vara bra i vissa fall. Därför att då 

gör man en time out och bryter, det destruktiva liv som ungdomen då lever. 

En flytt till ett HVB hem eller till en SIS (Statens institutionsstyrelse) institution vore 

aktuellt för Joel i vår vinjett, med tanke på att Joel begått ett brott och misshandlat en 

människa. Att byta hemort under en tid vore också bra för att komma bort från sina 

kriminella vänner. SIS institutionen vore bra av den anledningen att han skulle behöva 

ett ”uppvaknande” och få landa under några veckor på institutionen, menar en del av 

informanterna.  

 

”Så man kan väl säga att vår bedömning i detta fall hade varit 

att, Joel hade fått flytta hemifrån och troligtvis från 

hemkommunen också, utifrån den aspekten att där finns 

umgänge som är väldigt skadligt för Joel. Kriminella och 

missbrukande kompisar, för Joel inbär det väldigt stor risk. De 

är både äldre och håller på med saker som tungt kriminella. Sen 

elefanten i rummet är, att Joel skadat en annan människa så att 

den människan nu ligger på sjukhus. Så här pratar man inte 

riktigt HVB, utan SIS redan, för att bryta den 

här socialt nerbrytande livsstilen, som Joel håller på med.” 

(Informant 5) 

 

Där skulle han utredas och man skulle kunna se vilka insatser som vore bäst för Joel. 

Om Joel bär på mycket ilska, kan program som REPULSE eller Art vara aktuellt under 

placeringen.  

 

Två informanter tror att en familjeplacering på ett HVB hem vore det bästa, om man 

behöver placera en ungdom. Under en familjeplacering bor ungdomen tillsammans med 

sin förälder på HVB hemmet och behandlarna kan arbeta med både ungdomen och 

föräldern samtidigt. Detta är fördelaktigt, eftersom man hela tiden ser hur relationen 

fungerar och hur den utvecklas.  

 

En annan informant förespråkar att en lång placering, runt ett år, skulle vara fördelaktigt 

för en ungdom med så pass mycket problem som Joel i vår vinjett. Ungdomar som Joel 

har många bitar att jobba med och sådant tar tid. När så småningom en utslussning 

skulle bli aktuell, skulle ungdomen fortfarande ha tät kontakt med personalen, med 

umgänge och aktiviteter. Personalen skulle finnas kvar i bakgrunden tills ungdomen var 

redo att klara sig på egen hand.  
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”Vi kan se till att de har så mycket som möjligt med sig i sin 

ryggsäck, sen är det upp till dem hur de använder det de fått med 

sig.”( Informant 3) 

 

En informant menar att en placering inte vore ett alternativ, utan anser att man bör 

undvika placeringar så långt som det är möjligt. Vidare hade informanten velat veta hur 

Joel ser på sin situation och hur han ser på relationen med sin pappa. Vill han bo hos 

pappa? Om de kan hjälpa pappa med hans alkoholproblematik, vill Joel bo hos pappa 

då? Informanten frågade sig också vad det var runt omkring som gjorde att situationen 

såg ut som den gjorde för Joel. En annan fråga blev hur relationerna såg ut till 

syskonen? Är de bra eller dåliga? Om de är bra, kanske Joel skulle kunna bo hos någon 

av dem, medan Joels pappa får hjälp med sin alkoholproblematik. 

 

 ”Man ska ha klart för sig innan man placerar någon på ett 

behandlingshem, vad det gör med personen. Om man tar ifrån 

en person den lilla trygghet som finns, så gör det mer skada än 

nytta.” (Informant 4) 

 

Informanten berättar att det finns mycket stöd som Joel kan få. Man skulle till exempel 

kunna bevilja en kontaktperson som Joel träffar ett par gånger i veckan, om han har en 

trygg bostad att utgå ifrån. En kontaktperson fyller en viktig funktion. Den unge kan då 

knyta an till någon utomstående. Kontaktpersonen kan bidra med det lilla extra i 

vardagen, som att till exempel gå och bowla eller spela lasergame, något som många 

familjer inte har råd med. En sådan liten positiv aktivitet, kan göra stor skillnad för 

ungdomen. 

 

Informanten menar att utifrån den problematik som Joel har, skulle förmodligen inte ett 

behandlingshem vara det rätta stället för Joel. Man måste hitta alternativa lösningar 

först, innan man tar det steget. Behandlingshem skulle nog bara göra saken värre och 

eftersom det är första gången Joel får hjälp av Socialtjänsten, behöver Joel få all 

trygghet, närhet och kärlek han kan få. Vidare skulle informanten vilja veta hur länge 

Joels problematik pågått. Hur länge har till exempel Joel umgåtts med de kriminella 

vännerna? Hur långt har han kommit in i missbruksvärlden och med de kriminella 

vännerna? Hur pass villig är Joel själv att sluta med droger, samt hur villig är han själv 

att få detta att fungera?  

 

"Men han är 15 år, han har inte fått någon hjälp innan och 

förmodligen så känner han sig väldigt ensam. Då måste man 

ändå se över möjligheten med att titta på alla positiva saker som 

finns runt omkring honom, innan man tar några förhastade 

beslut som behandlingshem." (Informant 4)  

 

Informanten berättar att de kan hjälpa Joel med kontaktperson eller en kontaktfamilj för 

att bryta lite med hans vardag och få en trygg punkt att landa i. Han kan också få hjälp i 

familjen. Informanten berättar att de har ett projektprogram som heter IHF och som står 

för Intensivt hemmabaserat förändringsarbete. Med IHF får Joel en behandlare, pappan 

får en behandlare och sedan har allihop en samtalssamordnare, som hjälper behandlarna 

att stötta varandra. Här får både Joel och pappan möjlighet att prata om hur de känner 

och vad som är bekymmersamt. Man träffas då tre till fyra gånger i veckan väldigt 

intensivt. Man har sett att denna metod fungerar väldigt bra och just också för att slippa 

placera, kan detta vara värt ett försök, menar informanten. Om man ser att IHF inte 
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fungerar och att problematiken fortsätter, har man i alla fall provat. När IHF inte är 

verksamt, behöver man leta efter andra alternativ.   

 

 "För Joel skulle det vara bra för han får möjlighet att prata om 

hur han känner och pappa får möjlighet att prata om hur han 

känner, om hur han tänker kring Joel och vad det är som varit 

bekymmersamt. Och man träffas 3-4 ggr i veckan för det är 

väldigt intensivt. Vi har sett att denna metod fungerar och just 

för att man ska undvika att placera, men det ska ju också betyda 

att båda vill. Skulle pappa vilja ha hem honom, så är det bra för 

då har vi ett mål." (Informant 4) 

 

Men om problematiken fortsätter med droger och negativa mönster, är det 

behandlingshem som blir alternativet, menar en informant. Men man måste först ha 

provat allt annat. Joel är 15 år och förmodligen känner han sig väldigt ensam. Man 

måste se över möjligheten med alla positiva saker som finns runtomkring honom. Finns 

det något i hans liv som han uppfattar som positivt? Någon faktor som skapar 

motivation? Minsta lilla positiva sak man hittar, så måste man trycka på det, innan man 

går vidare. Många gånger kanske det inte är mycket som är positivt i en persons liv. Att 

då kunna stärka personen i att det finns en framgångsfaktor som till exempel en positiv 

kompis, som inte sysslar med droger eller kriminalitet blir viktigt. Man behöver 

fokusera på den relationen istället för att fokusera på det som är negativt, säger en av 

informanterna. 

 

”Joel behöver få hjälp med motivation och fokus, på att bli 

drogfri. Han behöver få hjälp att hitta strategier när han blir arg 

eller ledsen. En samtalskontakt där han skulle få prata om vad 

som hänt i hans tidigare liv, mammans cancer och bortgång och 

pappans drogproblematik. De känslor han har är ok att känna, 

istället för att ta droger. Han behöver jobba med sig själv, sin 

identitet och sin självbild, väldigt viktigt!” (Informant 4) 

 

Vidare berättar informanten att barnen oftast mår bäst om de får vara hemma med sina 

föräldrar, även om relationen är dålig. Det är ju deras trygghet och deras tidigaste 

anknytning i livet. Ibland bör behandlarna stärka föräldrarna och hjälpa dem att försöka 

få föräldrarna att hitta strategier, rutiner och gränssättningar, utifrån ungdomar som Joel. 

Man måste backa för att få helhetsperspektiv och analysera vad det är som inte fungerar. 

Kommer han inte hem i tid, kanske man kan bygga upp ett veckopengsystem. Om Joel 

kommer hem i tid, kan han till exempel få pengar enligt ett poängsystem. Alternativt 

kan man försöka hitta andra typer av strategier.  

 

”Jag har ju erfarenhet av att man placerar bara för att stoppa 

det hela. Det kan vara rätt i det här fallet, men man ska snabbt 

sätta sig och diskutera med Joel och hans pappa. Hur ska vi 

använda den här placeringstiden så positivt som möjligt?  

Sen också som jag tycker att vi inom Socialförvaltningen tänker 

fel, är när man placerar Joel, så brukar man säga nu får du vara 

här ett tag. Ett tag är ju en oerhört konstig tid. För Joel kan det 

vara en vecka och för Socialförvaltningen kan det vara ett 

halvår, därför måste man sätta en tidsram. Säg att man sätter att 

Joel ska vara på behandlingshemmet i fyra månader. Då måste 
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man ha ett innehåll i det i tidsramen. Vad ska Joel behöva göra 

för att slippa vara där sen? För oftast vill inte Joel vara på ett 

behandlingshem och att man utvärderar det efter halva tiden. ” 

(Informant 1) 

 

 

6.5 Berättelse om att fokusera på det positiva  
Flera av respondenterna poängterade att det är av stor vikt att fokusera på det som är 

positivt. Det som ungdomen gör som faktiskt är bra. Det stärker den unges 

självförtroende. Det kan handla om små saker, som att hen hjälper till att ta in matvaror. 

De gånger som ungdomen har gjort något som inte är bra, kan det vara bra att vända på 

det och trycka på det som ändå var positivt. 
 

”Jag hade en kille för många år sedan. Han var den lataste av 

lata. Han vägrade röra på sig, han satt fast vid sin dator. Men 

han ville inte vara kvar, han skulle rymma. Datorn var det bästa 

han hade, så han packa ner datorn i en sådan där stor blå Ikea 

kasse och går en och en halv mil hem med den här datorn.  

Sen kom han ju tillbaks efter ett par dagar. Okej ska vi snacka 

lite om vad som hänt? Han förväntade sig ju skäll och sådär. Då 

säger jag så här: - Det finns en bra sak och en dålig sak med det 

här. Den dåliga tror jag du vet, men vi tar den bra först. – Ja vi 

kan ta den bra, sa han. Men jag såg att han tänkte vad fanken, 

kan hon se som var bra i det här liksom. Shitt! Du gick en och 

en halv mil, du som aldrig är ute och rör på dig, du gick en och 

en halv mil.” (Informant 3) 

 

En annan informant menar att det gäller att hitta de faktorer som ändå är positiva och 

titta på dem. Att den unge gör saker fel, är hen tydligt medveten om. Men det är inte 

alltid individer som är vana vid att man tittar på positiva delar i deras liv och försöker 

titta på hur framtiden kommer se ut. 

 

”… då gäller det att man inte grotta ner sig för mycket i det som 

varit, utan tittar framåt, bygger vidare på det som fungerar, det 

som inte fungerar lägger man åt sidan.” (Informant 2) 

 

6.6 Berättelse om identitet 
Om man provat det mesta utan att nå framgång och Joel fortsätter med kriminalitet och 

droger, skulle ett behandlingshem bli sista alternativet. På ett behandlingshem skulle 

fokus ligga på att bli drogfri. Joel skulle också få hjälp att hitta strategier när han blir 

arg eller ledsen. Han skulle också få hjälp att prata om vad som hänt i hans tidigare liv, 

som till exempel mammans cancer och pappans alkoholmissbruk. Joel skulle få jobba 

med sig själv, sin identitet och sin självbild. Det är viktigt att Joel vågar komma i 

kontakt med de känslor han har och att han kan stanna kvar i dem, utan att försöka bli 

av med dem med hjälp av till exempel alkohol och droger. 

 

”Joel behöver få hjälp med motivation och fokus på att bli 

drogfri. Han behöver få hjälp att hitta strategier, när han blir arg 

eller ledsen. En samtalskontakt där han skulle få prata om vad 

som hänt i hans tidigare liv, mammans cancer och bortgång och 
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pappans drogproblematik. De känslor han har är ok att känna, 

istället för att ta droger. Han behöver jobba med sig själv sin 

identitet och sin självbild, väldigt viktigt!” (Informant 4) 

 

Informanterna menar att Joel har mycket ilska inom sig och att han kanske behöver 

bearbeta sin mammas bortgång och allt annat som hänt. Kanske skulle Joel behöva gå 

till BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) för att få prata om sina känslor och vad han 

upplevt. Dessutom kanske han skulle behöva gå något program för att lära sig att 

hantera sin ilska. Det kunde vara ART exempelvis (Aggressive Replacement Training). 

Informanterna berättar också att Joel behöver få prata och ventilera vad som hänt. Det är 

nu personalen bör visa att de finns där för honom när han är ledsen och att han får känna 

att det är ok att vara ledsen. Det är också viktigt att Joel får ha kul med personalen och 

att han ser att man kan ha kul med aktiviteter på sin fritid, utan droger och kriminalitet.  

 

”Hur kan ni göra så mycket aktiviteter med dessa ungdomar? 

Dom har ju ändå gjort brott och dom har gjort detta och detta. Ja 

men dom vet hur dom gör dom sakerna, men dom har inte sett 

andra saker. Då måste vi visa att dom här grejorna finns, att hitta 

lite nya saker att ta sig för.” (Informant 3) 

 

6.7 Berättelse om tydliga ramar/struktur 
Informanten berättar att många av de ungdomar som blir placerade på HVB hemmen 

ofta har saknat en tydlig struktur och klara regler i tillvaron. Tydliga rutiner och ramar 

innebär ofta en trygghet för ungdomen, så att de vet vad det är som gäller och att det 

fortsätter gälla. 

 

”Jag hade en annan tjej. Hon hatade regler, sa hon väldigt 

mycket och så fort vi satte en regel så skrek hon högljutt och 

fördärvade saker och ting. Men i slutändan, så när vi känt 

varandra ett tag, så visade det sig att när hon inte hade regler 

eller när dom inte va riktigt tydliga för henne, det va då hon 

kände att det fanns luckor att gå ut i och det va då hon bangade 

ur. Jag brukar jämföra det med ett högt hustak. Har du ett tydligt 

staket på höghustaket så visar det att utanför denna kant är 

det farligt att vara. Men har du inte det här staketet, så kommer 

folk att gå fram till kanten och titta utför. Bara för att det kanske 

är något spännande att se eller vad det kan vara och då tänjer 

man den här gränsen, som man kanske inte borde göra.” 

(Informant 3)  

 

Om ungdomen bryter mot reglerna är det viktigt att prata om vad som hänt. Det är också 

viktigt att visa ungdomen att man står kvar som en trygg vuxen, oavsett vad som 

händer. Det är bra om ungdomen får en tidsram att förhålla sig till och vad som skall 

uppfyllas och göras under denna tid. Informanterna anser också att tydliga ramar och 

tydlig struktur, är viktigt för ungdomen. Tydliga ramar skapar förutsägbarhet och 

trygghet, som många av de ungdomar informanterna möter har saknat. Detta 

tillsammans med ett tydligt mål, en vision av vad man vill åstadkomma, skapar 

förutsättningar för förändring. 

 

”Så kunde hon säga - jag vet ju du är jättetydlig. Jag vet vad du 

står för. Jag vet när du blir arg och när du inte blir arg och då är 
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det lättare för mig att veta vilket håll jag ska gå. Men om jag 

eller någon annan personal var otydlig, ja men det är okej iväg 

och gör det även om du kanske gjorde något fel igår, så gör du 

det, men va hemma ungefär klockan två. Då kom hon ju såklart 

inte förrän klockan tre, för det va ju bara sagt ungefär klockan 

två.” (Informant 3) 

 

6.8 Berättelse om skola 
Det vore bra om Joel i vinjetten kom igång med studier i en takt som han själv kan klara 

av. Det är viktigt att Joel känner att han kan lyckas och genom att bygga på hans 

skolkunskaper, blir han bättre rustad för att klara sig framöver. Genom att man till 

exempel pratar med Joel om hans framtidsplaner och eventuella framtida drömyrke, kan 

man peka på hur viktigt skolan är, om han vill lyckas nå sin dröm. Två av informanterna 

ser skolan som en viktig faktor i ett tidigt skede, för att få Joel på banan igen. Detta 

därför att Joel ska få struktur och rutiner i sin vardag. Om ungdomen bor på HVB hem, 

kan personalen följa med ungdomen till skolan i början. På så sätt kan hen hjälpa 

ungdomen att komma igång med skolan och få in rutinen i att komma till skolan varje 

dag. En annan informant anser att Joel behöver hitta någonstans där han känner sig 

trygg, därför att han ska kunna bygga upp motivationen till skolan. Funkar inte 

vardagslivet så finns det ingen chans i världen att man kan få honom att gå till skolan, 

som han inte ens tycker om.  

 

”Skolan är uppenbart ett problem, där får man också sätta 

resurser. Som vi jobbar, så ibland följer vi med dom till skolan 

och är med dom i skolan för att få igång dom från början, om det 

har varit motigt att gå i skolan på länge. Att man sätter in en 

person som är där som en trygghet och stöttar upp, för att få 

igång skolan, för den är viktig. Det ser man ju bland ungdomar 

som har bekymmer. Får man skolan och börja fungera så, finns 

det mycket att bygga på där. Det är ju ett bekymmer, om dom 

inte är där.” (Informant 7) 

 

7 Analys 
I detta avsnitt är vår ambition att analysera vårt empiriska material med utgångspunkt 

från ett salutogent synsätt. 

 

I ett salutogent perspektiv fokuserar man på faktorer som dämpar, mildrar eller 

undanröjer stressfaktorer. Det kan handla om att välja rätt strategi, när problem 

uppkommer. I det salutogena perspektivet (Antonovsky, 2005) som är vår teoretiska 

utgångspunkt, ingår KASAM som betyder känsla av sammanhang. KASAM mäter en 

individs sätt att se sitt liv som meningsfullt, begripligt och hanterbart. På många sätt är 

det detta synsätt man arbetar efter, när man fokuserar på tillgångar och styrkor hos 

ungdomarna, istället för att se till deras fel och brister. När vi arbetat med vår studie, har 

vi undersökt, hur man kan se resultatet ur ett salutogent perspektiv. KASAM är en del 

av det salutogena synsättet. KASAM är en förkortning av ”känsla av sammanhang” och 

är i sin tur uppbyggd av tre delar: 

 

1 Begriplighet (att förstå situationen)   

2. Hanterbarhet (tro att man kan hitta lösningar)   

3. Meningsfullhet (tycka att det är meningsfullt att försöka)   
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KASAM:s tre delar samspelar. Höga värden indikerar att en person har god förmåga att 

hantera utmaningar i livet och därmed även goda möjligheter till att kunna uppnå en 

bättre hälsa. När vi hade analyserat resultatet och tittat på det ur ett salutogent 

perspektiv, var det många delar som gick att sammankoppla med ett salutogent synsätt. 

 

Den salutogena teorin lägger fokus på vad som är positivt. I vår studie har vi med hjälp 

av de berättelser som våra informanter delgivit oss, kommit fram till, att det är av stor 

vikt att finna en person som kan fungera som en positiv förebild för ungdomen. Det kan 

till exempel vara någon kompis som inte är kriminell, inte sysslar med droger eller en 

tränare som ungdomen har förtroende för. Informanterna berättade också att det som 

behandlare är viktigt att skapa en allians med ungdomen. Detta för att kunna se vad det 

är som kan vara positivt i ungdomens liv. Det gäller för behandlaren att skapa 

motivation mot något positivt, som till exempel en idrott, kompisar som inte använder 

droger, eller någon person i familjen som är skötsam. Personalen som jobbar med 

ungdomar i denna situation, ska försöka att hitta positiva faktorer hos ungdomarna. 

Enligt informanterna i undersökningen är det viktigt att fokusera på att vända ett 

negativt handlande. Att det finns positiva bitar även i ett negativt beteende. Detta är till 

stor del vad det salutogena förhållningsättet handlar om. 

 

Med begriplighet menas hur man förstår sina känslor och det som sker i vardagslivet. 

Men även i vilken utsträckning man upplever yttre och inre stimuli som strukturerad 

ordnad och tydlig. Resultatet i vår studie, visar att familjeanknytningen är en viktig 

skyddsfaktor för barn och ungdomar, vilket bekräftas av både Andreassen (2008) och 

Andershed och Andershed (2014). På grund av att familjeanknytning är så viktig väljer 

personalen i de flesta fall att jobba för att ungdomen ska få en fungerande relation med 

sin familj. Ur ett salutogent perspektiv kan man se den faktorn som att ha en fungerande 

relation med sin familj som att uppnå en viss ”begriplighet”. Föräldrarna är de första 

anknytningspersonerna i ett barns liv. Att kunna fortsätta att ha en relation med sina 

föräldrar även som tonåring och vuxen, kan ge en förståelse och begriplighet för var 

man kommer ifrån, samt vad som format en till den man är. Relationen ger också 

trygghet och är i många fall viktig för att ungdomen ska känna tillhörighet och 

samhörighet med sin familj. Detta ger en känsla av sammanhang, i enighet med 

KASAM.  Det kan givetvis förhålla sig så att det inte går att ha en fungerande relation 

med sina föräldrar. Det kanske har förekommit övergrepp eller liknande inom familjen. 

I sådana fall, visar resultatet i denna studie, men även forskning av Carr, Vandiver 

(2001) och Andershed och Andershed (2014), att andra viktiga personer som 

exempelvis mor eller farföräldrar kan ersätta föräldrarna och de blir då en minst lika 

viktig skyddsfaktor.  

 

Melkman (2015) menar att ha mål i livet är viktigt. Resultatet i vår studie visar också att 

när man jobbar med motivation, är det viktigt att ungdomen själv formulerar sina mål. 

Detta kan handla om vad ungdomen vill bli när hen blir stor, vad hen är bra på och vad 

hen själv tror behövs, för en gynnsam utveckling. 

 

Enligt Berglund, 2011, så kan den goda relationen mellan exempelvis personal och 

klient, vara en viktig bidragande faktor till att vända en negativ utveckling hos en 

ungdom. De ungdomarna har i efterhand berättat att någon såg dem och förstod dem 

och det var denna relation som bidrog till att det negativa plötsligt började vända.  

När personalen skapat en god relation med ungdomen, kan personalen börja arbeta med 

motivation och mål. Personalen måste se över möjligheten med alla positiva saker som 
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finns runt omkring ungdomen. Om det finns något i ungdomens liv, som hen uppfattar 

som positivt och som skapar motivation, bör personalen välja att arbeta med det. I 

enlighet med KASAM kan man säga att "meningsfullhet", i den betydelsen att man 

upplever vardagslivet som meningsfullt och känner sig delaktig i det som händer i och 

omkring sig själv i livet, är den viktigaste av de tre begreppen. Känner man ingen 

meningsfullhet i sitt liv och i det man gör, är det heller ingen mening att försöka 

förändra något. I resultatet framkommer att det är viktigt att beakta ungdomens egna 

mål i livet och utgå från detta när man arbetar med ungdomen. När ungdomen får 

formulera ett mål, sitt egna mål att sträva efter att uppnå, blir detta en motivationsfaktor 

och något som känns meningsfullt att jobba mot. 

  

Det är intressant att se vilka konsekvenser olika handlingar har för Joel, ur vår teoretiska 

utgångspunkt. Några informanter i studien förespråkade ett omhändertagande av Joel 

och att han då skulle placeras på SIS institution eller HVB-hem, för att bryta med sin 

destruktiva livsstil. Detta kan vara bra, om det inte finns några andra bättre alternativ. 

Men att ta en femtonåring från sin hemmiljö, från de anknytningspersoner som hen 

vuxit upp med, kan ha negativ påverkan på ungdomen. Att dessutom ta ungdomen ifrån 

den miljö, som hen känner till för att sedan placera hen i en annan stad, på en institution 

där hen inte har en aning om hur det fungerar, kan göra mer skada än nytta. Ungdomen 

kan uppfatta omhändertagandet som ett straff. Fokuserar man dessutom på det som 

ungdomen gjort fel och som ungdomen borde ändra på, är risken stor att hen börjar se 

sig själv som en dålig person. Det kan vara så att ungdomen inte förstår varför hen har 

placerats och kan då inte heller hantera det. Då kan det vara svårt för ungdomen att 

finna någon meningsfullhet med placeringen. Det skulle kunna ses som positivt med ett 

omhändertagande, enligt vissa informanter i studien, därför att ungdomen då får en 

"time out", för att bryta med sin problematiska livsstil. I fallet Joel kan han behöva få 

landa och bearbeta vad som hänt. Förmodligen finns mycket känslor som behöver få 

komma fram, till exempel bearbetning av mammans bortgång, pappans alkoholmissbruk 

och allt som varit under den senaste turbulenta tiden. Detta skulle kunna vara viktigt för 

Joel, för att få tid att förstå vad det är som händer och hur hen ska hantera detta. Joel 

behöver hjälp med att utveckla sin identitet, enligt informanterna. En stark identitet 

skulle kunna ses som ett starkt KASAM, det vill säga att ungdomen kan hantera, 

begripa och finna meningsfullhet i situationer. 

 

Det är enligt informanterna viktigt, att personalen inte lägger för mycket fokus på det 

negativa som har varit. Ungdomen vet redan vad hen har gjort för fel och att fokusera 

för mycket på det, kan få negativa konsekvenser, som till exempel att ungdomen 

upplever sig själv som dålig, misslyckad och inte känner meningsfullhet i situationen. 

Då är det bättre att lägga fokus på det som är positivt. Många gånger kanske det inte är 

mycket som är positivt i ungdomens liv. Att kunna stärka ungdomen i att det finns en 

framgångsfaktor, som till exempel någon hobby, sport som ungdomen gillar eller en 

positiv kompis, som inte sysslar med droger eller kriminalitet blir då viktigt. Man bör 

fokusera på den positiva biten istället för att fokusera på det som är negativt för 

ungdomen.  

 

Att fokusera på det som är bra och fungerar, att stärka ungdomen i det, är något som 

personalen inom HVB och Socialtjänst strävar efter, enligt vår studie. Det kan i många 

fall verka som om ungdomen inte har så mycket som är positivt, men om man letar så 

hittar man positiva bitar. Alla har något som är positivt. Det kan handla om en positiv 

relation till en mormor, ett intresse för något till exempel en idrott eller tv spel. Det 

gäller att försöka hitta de positiva bitarna och bygga vidare på dem. Allt för att bryta 
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den problematiska livsstil som ungdomen lever i. Det är viktigt att man inte tittar för 

mycket på det som varit, utan att man lägger fokus framåt och bygger vidare på det som 

fungerar menar informanterna. Många ungdomar med problematisk livsstil är inte vana 

vid att man fokuserar på deras styrkor. Men om man fokuserar på allting som är 

negativt kommer man inte komma långt. Då fastnar man i behandlingen eller i arbetet 

överlag. Dessa ungdomar är redan fullt medveten om att de är ute på fel bana och att 

trycka på de punkterna finns det ingen vinst med. Det gör bara att ungdomen blir mer 

irriterad och skiter i allt. Finns det något som är positivt, är det bra att stärka det istället. 

Man kan tydligt se att detta sätt att arbeta har inspirerats av det salutogena synsättet, 

vilket innebär att man fokuserar just på det som är positivt och gör mer av det som 

fungerar. 

 

Slutligen är begreppet i KASAM "hanterbarhet". Detta begrepp innebär att man kan se 

en lösning på sina problem och att man antingen har resurserna som krävs själv för att 

klara av de krav som finns i ens omgivning, eller att resurserna finns hos andra i 

omgivningen. När vi ser på resultatet ur ett salutogent synsätt kan vi koppla det till att 

man ser till ungdomarnas styrkor och resurser, samt försöker stärka dem, som ett sätt att 

göra livet mer hanterbart. Att göra mer av det som fungerar, som till exempel att hitta 

resurser och goda egenskaper som ger en positiv snöbollseffekt, är att göra en situation 

mer hanterbar. Informanternas berättelser pekar även på att ungdomen behöver hitta 

strategier, när hen blir arg eller ledsen. Ungdomen behöver också lära sig att hantera 

obehagliga känslor och att stanna kvar i dem, utan att försöka bli av med dem till varje 

pris. Många ungdomar som lever i en problematisk livssituation, har obearbetade 

känslor, som tidigare kanske tryckts undan av exempelvis alkohol och droger.  Här 

gäller det att förstå och hantera sina känslor, samt försöka förstå varför de uppkommer. 

Vår studie visar att de ungdomar som hamnat i en problematisk livssituation, ofta har 

saknat regler att förhålla sig till, vilket kan göra att tillvaron känns otrygg och oviss. Det 

är viktigt att ha tydlig struktur och ramar, för att på så sätt skapa trygghet och 

förutsägbarhet för ungdomen.  

 

Detta kan vi koppla samman med resultatet, det vill säga när informanterna talar om att 

vissa ungdomar behöver hjälp att hitta verktyg, för att hantera vissa svåra situationer. 

De kan också behöva hjälp att komma i kontakt med sina känslor och få veta att alla 

slags känslor är tillåtna att få känna. Vidare pekar resultatet på att det kan vara positivt 

med ramar och regler, för att skapa struktur och trygghet. Många av ungdomarna som 

utvecklat en problematisk livsstil, har aldrig haft några regler att förhålla sig till. Därför 

kan tydliga ramar att hålla sig inom, bli en trygghet och vardagslivet blir mer 

strukturerat och tydligt.  Detta tolkar vi som viktigt för ungdomar att lära sig förstå och 

även för att hantera situationer i livet. Det minskar stressfaktorer och ger därmed en 

bättre hälsa, i enlighet med KASAM. Vidare mår många ungdomar bra av att få struktur 

och tydliga ramar, positiva förebilder och goda relationer. När man hjälper ungdomen 

att identifiera sina mål, tydliggör vad som behövs för att nå dem, motiveras ungdomen. 

Först då känns det meningsfullt att försöka. Men för att ungdomen ska kunna se sina 

positiva bitar, behöver hen hjälp med att veta vad det är som gäller. Då menar 

informanterna att tydliga ramar och regler, kan hjälpa ungdomen att se att hen kan följa 

regler och att ungdomen inte bara känner sig som ett problem. Tydliga ramar och regler 

är något som finns i skolan. Trots detta ser inte all personal en direkt koppling till att få 

igång skolan. Om det finns möjlighet att få skolan att fungera, kan skolan vara en stor 

positiv faktor i en ungdoms liv. 
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Det salutogena synsättet är kanske inte lösningen på alla problem. I vissa situationer 

kanske vuxna bara måste säga stopp. Att placera ungdomar på SIS kan vara just det att 

säga att nu är det nog, för att få ungdomen att bryta med det destruktiva och kunna få 

landa och bearbeta sin situation. En självklar fråga är om det alltid är bra att bara 

"ignorera" det som ungdomen gjort fel. Hur ska de då kunna lära sig av sina misstag, 

borde det inte bli någon påföljd när ungdomen misskött sig? Men kanske handlar det 

inte om att ignorera det som ungdomen gjort fel. Självfallet måste man uppmärksamma 

felstegen. Men sedan gäller det att inte fokusera för mycket på det som varit, som man 

inte längre kan påverka, utan istället blicka framåt och fokusera på de positiva bitarna 

som man kan påverka.  

 

8 Diskussion 
Syftet i denna uppsats var, att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och 

på HVB-hem, berättar om arbetet med att stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar 

mot en positiv utveckling. Vi har även undersökt vad personalen berättat, är viktiga 

aspekter inom detta arbete. Frågeställningen för uppsatsen var: På vilket sätt beskriver 

personal på HVB-hem och inom Socialtjänst arbetet för att stötta ungdomar mot en 

positiv utveckling?  

 

Syftet och frågeställningen för denna uppsats har besvarats i resultatet, som har 

presenterats i sju olika teman. De teman som framkom efter bearbetning var: Berättelse 

om familjen, Berättelse om Motivation, Berättelse om omhändertagande eller inte?, 

Berättelse om att fokusera på det positiva, Berättelse om identitet, Berättelse om tydliga 

ramar/struktur och Berättelse om Skola. 

 

8.1 Resultatdiskussion  
Ett tema som återkommer frekvent i såväl informanternas berättelser, som i 

forskningen, är familjens betydelse. Andreassen (2008) skriver att en skyddsfaktor är 

anknytning till positiva förebilder, samt normer som inte uppmuntrar till användande av 

droger och kriminalitet. Skyddsfaktorer är också något som stärker banden mellan 

människor och skapar en känsla av samhörighet (Andreassen, 2008). Relationen med 

föräldrarna ses som en väsentlig skyddsfaktor. Man talar i detta sammanhang om en god 

och stödjande familjerelation. Den goda och stödjande relationen är inte nödvändigtvis 

bunden till just föräldrarna, utan det kan även vara för barnet andra viktiga vuxna, som 

till exempel en mor- eller farförälder (Carr, Vandiver, 2001). Även forskning gjord av 

Andershed och Andershed (2014), talar för att ett socialt stöd och en god relation till 

andra vuxna som till exempel lärare eller tränare, verkar skyddande för barn och 

ungdomar. Det har även enligt Berglund (2011) visat sig vara av stor betydelse att 

ungdomen möter någon som kan och vill hjälpa. Många ungdomar som levt i en 

problematisk livsstil med kriminalitet och droger har i efterhand berättat att det som fick 

den negativa trenden att vända, var just det faktum att en människa kommit in i deras liv 

vid rätt tidpunkt och att den människan lyssnat och förstått dem. Någon trodde på dem 

och såg dem. Men man bör även beakta att från början var det förmodligen en rad olika 

riskfaktorer som ledde till deras destruktiva beteende och med största sannolikhet var 

det även flera olika orsaker, som bidrog till att det plötsligt började vända åt rätt håll 

(Berglund, 2011). 

 

En god anknytning och relationen mellan föräldrar och barn är också en viktig 

skyddsfaktor, mot användandet av alkohol och droger som tonåring (Anderberg och 

Dahlberg, 2013). Kanske är det därför som en majoritet av våra informanter 
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förespråkade vikten av att stärka relationen mellan ungdomen och föräldrarna. I det 

material som analyserats framkommer det av våra intervjuer, att familjen är en viktig 

faktor att arbeta med och stärka, för de ungdomar som utvecklat en problematisk 

livsstil. Även om relationen till föräldrarna är dålig, visar vår undersökning på, att de 

ungdomar som bor kvar hemma med sina föräldrar, mår bättre än dem som omhändertas 

och placeras på ett familjehem eller HVB-hem. Detta förklaras med att föräldrarna är 

barnets första viktiga anknytningspersoner, vilket gör att barnen känner samhörighet 

och trygghet med sina föräldrar. En av Socialtjänstens främsta prioriteringar är, att så 

långt det är möjligt, arbeta med att hjälpa familjen på hemmaplan. Detta kan exempelvis 

vara att stötta föräldrarna i att hitta strategier, med att bemöta ungdomen i svåra 

situationer.  

 

Andershed och Andershed (2014) menar också att tonårstiden är en tid i livet då barnet 

frigör sig från sina föräldrar och skapar en egen identitet i nya sociala sammanhang. Om 

ungdomen hamnar i gäng, där kriminalitet och droger förekommer, finns risk att även 

ungdomen utvecklar den typen av problematisk livsstil. I den här studiens resultat 

framkommer att placering på exempelvis behandlingshem, kan vara en sista utväg för 

att bryta med en destruktiv livsstil, om man provat allt utan att nå framgång. Placering 

kan vara ett sätt att få en ”time-out” och bearbeta allt man känner. Om ungdomen 

exempelvis bär på mycket ilska, kan tiden på behandlingshem bland annat innehålla 

träning i hur hen ska hantera sina känslor, när de uppkommer. Det kan också vara en tid 

att lära känna sig själv och sin nya identitet, med ett liv utan kriminalitet och droger. 

Den professionelles roll, blir att hjälpa ungdomen att förstå, hantera och finna 

meningsfullhet i olika situationer. Detta görs genom att fokusera på positiva saker och 

minska stressfaktorer för ungdomen (Antonovsky, 2005), vilket informanterna i denna 

studie berättar att de gör. 

 

Tillvaron blir mer hanterbar om det finns tydliga ramar. Det blir då också lättare att 

förstå sig på tillvaron. Andreassen (2001) nämner att barn med tidiga svårigheter som 

uppförandestörningar, uppmärksamhetsstörningar och störningar i den kognitiva eller 

emotionella utvecklingen, löper större risk att hamna i missbruk och kriminalitet, än 

jämnåriga utan dessa svårigheter. Om dessa barn ges tydliga ramar och struktur i livet, 

ökar förutsättningarna både för att klara skolan och för att få en mer positiv utveckling 

av livet i övrigt. Resultatet i denna studie pekar på att, tydliga ramar och struktur skapar 

förutsägbarhet och trygghet för ungdomar. Detta fungerar som en positiv 

framgångsfaktor, för de barn och ungdomar, som tidigare saknat den typen av struktur i 

sitt liv. 

 

Melkman (2015) belyser det faktum att ha ett mål och något att sträva efter i livet, som 

en skyddsfaktor. Målet kan till exempel vara att komma in på en speciell utbildning, för 

att kunna få ett drömyrke. Målet fungerar som motivation för ungdomen. I denna 

studies resultat, kan vi utläsa att, när man skapat en god relation med ungdomen, kan 

man börja arbeta med motivation och mål. Det är då viktigt att det är ungdomen själv 

som formulerar sina mål och att man använder ungdomens egna ord, när man pratar om 

målet med ungdomen. Det kan handla om vad hen vill bli när hen blir stor, vad 

ungdomen är bra på och/eller vad hen själv tror att hen behöver, för att komma in på en 

mer gynnsam utveckling.  

 

Tidigare forskning (Andreassen, 2008) talar för att skolan och det faktum att klara 

skolan, är en av de största och viktigaste skyddsfaktorerna för ungdomar. Anderberg 

och Dahlberg (2013) visar att de som klarat skolan, inte använder droger i lika stor 
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skala, som de som misslyckats med skolan. Forskningen (Andreassen, 2008) pekar även 

på det omvända, att de som misslyckats i skolan, har en större tendens att använda 

droger, jämfört med de som lyckats. Det gäller inte bara hur man lyckas med studier i 

skolan, utan den relation man har till skolan, spelar en avgörande roll för skolan som 

skyddsfaktor. Med relation menas stöd från lärare, relationen till klasskompisar och 

skolklimatet. En god skolmiljö gynnar inlärning och möjligheterna att lyckas med sin 

skolgång. Aspelin & Persson (2013) beskriver bland annat att relationen mellan lärare 

och elev, kan vara avgörande för elevers sociala utveckling och kunskapsutveckling. En 

stödjande relation mellan lärare och elev, har en rad positiva utbildningseffekter. 

 

Med detta i åtanke tycker vi att det är anmärkningsvärt, att skolan knappt nämns, i 

denna studies resultat. En av sju informanter, ansåg att det vore bra att komma igång 

med skolan, men att då utgå från ungdomen och ta det i en takt så att ungdomen kände 

att hen kunde lyckas. Genom att bygga på Joels skolkunskaper så skulle han bli bättre 

rustad att klara sig framöver. Ytterligare en informant nämnde skolan som viktig att 

trycka på, för att Joel skulle få rutiner och struktur i sitt liv. Detta skulle kunna förklaras 

med att Joel har så pass många problem och stressmoment i sitt liv, vilket gör att man 

måste arbeta med dem först, innan man kan jobba med att påverka skolan. Men å andra 

sidan hamnar Joel efter med skolan ju längre tiden går. Detta gör det svårare att ta igen 

det som missats och ökar risken för att inte klara skolan. Dessutom har han varit ifrån 

skolan en längre tid och måste kanske börja från början, med att skapa nya relationer till 

skolan. Man skulle också kunna tänka sig att behandlingspersonalen inte ser skolan som 

deras problem. Det kan vara så att de upplever att det är svårt att samarbeta med skolan. 

Eller så kan det vara så att de inte själva vet att skolan är så viktig, som forskningen 

visar. Det kan vara så att de inte tagit del av ny forskning i frågan eller så har 

forskarvärlden svårt att få ut sina resultat till arbetslivet.  

 

En av informanterna ansåg att det är viktigt att fokusera på anknytningen och hitta 

någonstans där ungdomen känner sig trygg, för att kunna bygga upp motivationen till 

skolan. För om inte vardagslivet fungerar, är det svårt att motivera ungdomen till 

skolan. Det som man skulle kunna använda som motivation till skolan, är att utgå från 

vad ungdomen vill och vad hen har för mål. Det kan till exempel vara att nå ett 

drömyrke. Då kan man fokusera på det och stärka ungdomen i att nå sitt mål. 

 

8.2 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av vinjettmetoden, som intervjumetod för vår studie. Från början hade 

vi tänkt göra en intervjuguide och ställa frågor till informanterna utifrån den. Men vi 

ansåg att vinjettmetoden hade en hel del fördelar och var intressant för vår studie. En av 

de största fördelarna vi såg med vinjettmetoden, var att vi ville att informanterna skulle 

kunna prata fritt kring vinjetten, utan att vi styrde samtalet med förutbestämda frågor. 

Nu fick vi ta del av informanternas individuella tankar och synpunkter kring vinjetten, 

på ett naturligt sätt. Vi tror inte att vi hade fått ett lika fritt samtal, om vilka delar 

informanten ansåg var viktigast att jobba med, om vi hade valt att göra en intervjuguide. 

Om vi hade haft förutbestämda frågor eller om vi använt oss av en intervjuguide i vår 

studie, där vi då hade varit dem som ”styrde samtalet” genom ledande frågor, vilket i en 

kvalitativ studie anses som bra, hade förmodligen skolan tagits upp som en viktig 

faktor. Vi anser att skolan inte togs med som en faktor av stor vikt, just på grund av att 

vi inte ställde ledande frågor. Vinjettmetoden var intressant för vår studie eftersom den 

syftar till utveckla en förståelse för mänskliga bedömningar och värderingar. Med 

vinjettmetoden som grund, kunde vi skapa en förståelse för informanternas sätt att 
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bedöma och ta ställning samt göra val, utifrån en vardagssituation som vår vinjett 

(Jergeby, 1999).  

 

Styrkan i vinjettmetoden är att alla informanterna får ta del av ett identiskt fall. Det som 

kan ses som en svaghet med metoden är, om fallet inte upplevs som realistiskt av 

informanterna. Det vill säga att informanterna inte har upplevt ett liknande fall i arbetet. 

Detta försvagar trovärdigheten. Frågan är då om informantens handlande är så som hen 

skulle handla i verkligheten? Men å andra sidan finns argument för att informantens 

perspektiv breddas och det faktum att situationen just är hypotetisk, kan leda till att 

respondenten kan se på fallet och göra en objektiv bedömning (Jergeby, 1999). Det vi 

kunde se som negativt, var att vi inte hade några kompletterande frågor. Detta hade 

kunnat vara bra att ha som komplement, beroende på vem vi intervjuade.  

 

När vi skrev vår vinjett strävade vi först och främst efter att ha en väl genomarbetad 

”historia”. Vår ambition var att vinjetten skulle vara trovärdig, så att informanterna 

skulle kunna relatera till tidigare fall de haft. Vi ville dock inte att det skulle vara ett 

alltför lätt och självklart fall, utan informanterna skulle få fundera kring vilka delar de 

ansåg var viktigast att lägga fokus på.  

 

Vi intervjuade sju olika informanter, vid sammanlagt fem intervjutillfällen. Fyra av 

informanterna valde att bli intervjuade parvis, då de arbetade på samma arbetsplats och 

de ansåg att de kunde komplettera varandra med synpunkter. Detta var positivt i den 

bemärkelsen att vi sparade tid. Det som skulle kunna upplevas som negativt var, om 

informanterna blev hämmade i sina svar, eftersom deras kollega var närvarande. Detta 

var dock inget vi uppfattade vid intervjutillfället. Vi spelade in intervjuerna med 

mobiltelefon. Det var en klar fördel att göra på det viset, då det hade varit svårt att hinna 

skriva ner allt som sades. Istället kunde vi vara närvarande i samtalet, utan att missa 

något viktigt, eftersom detta transkriberades i efterhand. 

  

Informanterna valdes ut utifrån att de hade lång och gedigen erfarenhet, inom det 

område vi ville studera. Vi såg det som positivt att informanterna hade olika 

yrkesbefattningar. Det gav bredd och variation till vår undersökning. Samtliga 

informanter utom en, kom från samma stad. Detta hade vi givetvis kunnat variera, 

genom att intervjua personer från fler geografiska områden. Det kändes dock mest 

praktiskt att utföra intervjuerna i närmiljön, utan att behöva åka alltför långt och vi 

kände att vi fick en bra variation ändå, eftersom yrkesbefattningarna och arbetsplatserna 

skiljde sig så pass mycket åt.  

 

Intervjuerna bokades genom att först telefonledes, kontakta de tilltänkta informanterna. 

Vi berättade om vår studie och informanterna gav sitt samtycke till att medverka på 

intervjuerna. Därefter mailade vi missivbrev till var och en, samt vinjetten. Alla 

informanterna fick en identisk lik vinjett. Vi ansåg att detta var det bästa sättet att 

kontakta informanterna på, eftersom vi först kunde talas vid direkt på telefon, för att få 

ett snabbt svar om informanterna var intresserade av att delta på intervjuerna eller inte. I 

efterhand kan vi se att i missivbrevet skulle vi med fördel kunnat bifoga de fyra etiska 

riktlinjerna. Detta var dock inget som våra informanter efterfrågade.  

 

Vi anser att vinjettmetoden var ett bra alternativ eftersom informanterna kunde prata 

fritt kring fallet. Det positiva var att vi då fick så mycket mer information som vi kanske 

inte skulle ha tänkt på att fråga efter, om vi använt oss av en intervjuguide. Om vi skulle 

gjort om studien vid ett senare tillfälle, skulle vi förmodligen ha valt vinjettmetoden 
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igen, men då utvecklat den och haft fler vinjetter, för att kunna jämföra resultaten med 

olika fiktiva vinjettfall. Dessutom skulle vi ha fler följdfrågor klara innan intervjun.  

 

Vi menar att resultatet är framtaget på ett sätt som gör att det är trovärdigt. Våra 

informanter arbetar med ungdomar och har så gjort under en längre tid och har därför en 

stor erfarenhet av ämnet. Dessutom har de skilda arbetsuppgifter och därför olika 

erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Dessutom så använde vi oss av vinjettmetoden 

vilket gjorde att våra egna åsikter och erfarenheter inte i någon större utsträckning 

påverkade resultatet. Men vi fick i intervjuerna ut ett relativt stort empiriskt material. 

När vi genomfört intervjuerna upplevde vi en mättnad i resultatet. Informanterna hade 

helt enkelt tagit upp ungefär samma teman.  

 

8.3 Slutsats och implikationer 
I denna del kommer vi presentera en slutsats och hur man kan implementera den i 

verksamheterna. Men även ge förslag på ny forskning. 

 
8.3.1 Slutsats 

Vi har utgått från vårt fiktiva fall med femtonåringen Joel, då vi gjort vår studie. 

Informanterna svarade förhållandevis lika, då det gällde vilka insatser som bäst skulle 

kunna hjälpa ungdomar med en problematisk livsstil, mot en mer gynnsam utveckling. 

Dessa insatser var att bygga positiva relationer, stärka familjebanden och jobba med 

familjen på hemmaplan, i första hand. Insatserna innebar också att utgå ifrån 

ungdomarnas egna önskningar och mål. 

 

Carr och Vandiver (2001) tar upp recilience som ett begrepp. Recilience skulle kunna 

översättas till motståndskraft. Det informanterna i denna studie berättar om, skulle 

kunna vara ett sätt att stärka recilience, hos de ungdomar som informanterna arbetar 

med. Men informanterna uttrycker sig inte på det sättet. Utan de berättar om hur de 

stärker ungdomarna, genom att arbeta med det positiva hos den unge. Recilience kan 

enligt Carr och Vandiver (2001) stärkas, om individen har en närstående person som 

mor- eller farförälder. Detta är något som informanterna i studien också nämner. Att 

kunna planera och sätta upp mål, är även det något som informanterna berättar att de 

arbetar med. Även detta menar Carr och Vandiver (2001) är viktigt för en stark 

recilience. 

 

För att kunna börja jobba med att motivera dessa ungdomar, behöver man först arbeta 

med att utveckla relationen till dem. Man behöver visa att man är en trygg vuxen som 

står kvar, vad som än händer. Man behöver också skapa tydliga ramar, så att 

ungdomarna vet vad de ska förhålla sig till. Detta skapar förutsägbarhet och trygghet, 

något som ungdomar och Joel i vår vinjett, förmodligen inte haft så mycket av tidigare.  

 

Studien visar att familjen är en av de största skyddsfaktorerna, mot utvecklande av 

problematisk livsstil. Andra insatser på familjenivå kan vara att hjälpa föräldrar med 

missbruk, att ungdomen får en stödfamilj eller en kontaktperson, som ungdomen kan 

knyta an till och hitta på roliga saker med på fritiden. 

 

Några informanter tyckte att placering kan vara bra i vissa fall, för att till exempel bryta 

med en destruktiv livsstil, kunna landa och bearbeta sin situation. En informant såg 

placering, som den absolut sista utvägen. Något informanten menade att man bara gör, 

om man verkligen prövat alla andra möjliga alternativ. Att personal tycker olika kan ha 

stor betydelse för ungdomen. Beroende på vem hen träffar inom Socialtjänsten så finns 
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det två helt olika scenarion. Nämligen hjälp i hemmiljön och då arbeta med 

familjerelationen, eller en placering på ett familjehem, HVB eller SIS institution.  

 

Vinjetten uppfattades olika av samtliga informanter. Detta kan bero på att alla 

människor är olika och tolkar situationer olika, beroende på vilka tidigare erfarenheter 

man har, samt hur man är som individ. Det är detta som gör denna studie så spännande. 

Det finns ingen absolut sanning, eftersom det i enlighet med det fenomenologiska 

synsättet, är aktörernas subjektiva upplevelse som beskrivs.  

 
8.3.2 Pedagogiska implikationer 
Att möta ungdomar som lever i en problematisk livsstil och försöka motivera dem och 

stärka dem för att vända utvecklingen mot en mer positiv sådan, är kanske inte någon 

enkel sak. Ofta är det flera faktorer som samspelat och bidragit till att ungdomen 

utvecklat en negativ livsstil. Alldeles säkert är ungdomen medveten om de problem hen 

orsakat och de negativa konsekvenser det fört med sig. Att då som pedagog tydliggöra 

vilka problemen är och vad ungdomen borde eller inte borde göra, kan i värsta fall 

skapa ett motstånd. Det är svårt om inte omöjligt att förändra någon som inte vill. För 

att skapa motivation har man i alla fall störst chans, om man utgår ifrån vad ungdomen 

själv vill och fokuserar på det som är positivt. 

  

Det är viktigt att det är ungdomen själv som formulerar sina mål och att man använder 

ungdomens egna ord, när man pratar om målet med ungdomen. Det kan handla om vad 

hen vill bli när hen blir stor, vad ungdomen är bra på och/eller vad hen själv tror att hen 

behöver för att komma in på en mer gynnsam utveckling. Det är möjligt att det kanske 

inte blir så mycket förändring just där och då, men man kan ändå få ungdomen att tänka 

om sin framtid och att man kanske sår ett litet frö, som bär frukt längre fram. Relationen 

mellan behandlare och klient, sägs vara det avgörande för att uppnå någon form av 

förändring. 

  

Det som kännetecknar en god relation enligt Aspelin och Persson (2013), är att den 

präglas av närhet och äkthet. Med detta menas människors önskan att öppna sig för 

varandra, ge inblickar i varandras liv, visa autentiska känslor, dela emotionellt 

engagemang samt undvika att relationen får en formell prägel. Om man lyckas skapa en 

god relation med ungdomen, har man störst möjlighet att motivera till en positiv 

förändring. Kanske man då blir den relation som ungdomen blickar tillbaka på långt 

senare och säger:" någon såg mig och förstod mig. Det var den relationen som gjorde att 

det började vända och gå åt rätt håll." Då kan man kanske ta åt sig lite av äran, men 

samtidigt komma ihåg, att tiden också är en avgörande aspekt. Ungdomar mognar, blir 

äldre, klokare och plötsligt upptäcker de att de har en strulig ungdomstid bakom sig. 

Ibland kallas det för ”spontanläkning” och man säger att problemen kanske inte var så 

stora (Berglund, 2011).  

 

8.3.3 Framtida forskning 
Utifrån det resultat som tagits fram i denna studie, anses inte skolan som så viktig, av 

personal inom Socialtjänst och HVB-hem. Att familjen är en stor skyddsfaktor är inget 

nytt. Men hur är samarbetet mellan familj och skola och hur ska det gå till? Detta vore 

en intressant forskning. Kan det vara så att det behövs en fungerande familjesituation, 

för att kunna prestera bra i skolan? Det finns en risk i att om man inte ser att familjen 

och skolan hänger ihop, fokuserar man bara på skolan, på grund av att skolan är den 

största skyddsfaktorn. Då får man inte den unge till skolan, för hen har så mycket med 

familjen som måste lösas först, innan hen orkar ta itu med skolan. Men även forskarma 
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behöver fundera på hur de ska nå ut med sina resultat, om det är så att 

behandlingspersonal generellt inte vet att skolan är så oerhört viktig. 
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Bilagor 

 
Bilaga A Vinjett 

Vinjett   

Joel är 15 år. Han är yngst av tre syskon och bor hos sin ensamstående pappa. Modern 

gick bort i cancer när Joel var 10 år och hans äldre syskon har flyttat hemifrån. Joels 

pappa har haft problem med alkohol sedan Joel var liten. Skolan fungerar inte alls, Joel 

har inte varit i skolan på mycket lång tid. Han vill inte gå i skolan trots flera försök att 

få honom dit. Han umgås mycket med äldre ungdomar och det förekommer både 

kriminalitet och droger i gänget. Många av ungdomarna är kända hos polisen och 

Socialtjänsten, bland annat för brott som stöld, misshandel och olaga hot. Även Joel 

misstänks vara inblandad i en del av brotten. Nu har det inkommit en orosanmälan till 

Socialtjänsten eftersom Joel är minderårig och att han under de senaste sex månaderna 

inte har bott hemma utan flyttat runt hos kompisar. Dessutom så har Joel i helgen som 

varit puttat en av sina kompisars förälder så pass att denne ramlat baklänges och slagit i 

huvudet och ligger nu på sjukhus.  

  

Hur kan man arbeta för att stödja Joel?  
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Bilaga B Missivbrev 

 

Missivbrev 
 

Hej XXX ! 

 

 

Så bra att du kunde ställa upp på en intervju till vår c-uppsats. 

 

 

Läs igenom vinjetten och fundera på hur du anser att man bäst skulle kunna hjälpa 

denna ungdom och stötta honom mot en mer positiv utveckling.  

 

 

Syftet med vår c-uppsats är att undersöka hur personal inom socialtjänst och HVB 

arbetar med liknande fall och vilka faktorer de anser är viktiga för att kunna vända en 

negativ utveckling.  

 

 

Vi kommer att spela in intervjun men materialet används enbart till sammanställande av 

intervjuerna till c-uppsatsen och raderas efteråt. Din medverkan är givetvis helt anonym.  

 

 

 

 

med vänlig hälsning/ Jessica Holmberg och Joakim Gustafsson 

 

 

 

 

 


