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Abstract 
Author: Maria Gustafsson and Sofie Ingström 

Title: ”Ett medlevarskap det är något alltså, något alltså jättespeciellt” - En studie om hur ett 

behandlingshem kan påverka anknytningsmönster. 

Keywords: relationships, attachment, home of treatment for youth, youth, significant others, 

trust.   
 

In our essay we had an aim to see how Hassela, Gotland affected the youths who lived there. We 

wanted to know if they had a secure or insecure attachment to their parents and if the attachment 

was affected after a time at Hassela. We were interested in what kind of attachment figures they 

had before they came to Hassela, Gotland and how they looked at themselves and others before 

they came there and if that had been changed. 
 

We used a qualitative method and we did ten interviews with youths who had been at Hassela, 

Gotland eight months or longer. We based our analysis on the attachment theory. We also used a 

theory about significant others. All of the youths in our interviews had some kind of insecure 

attachment to one or both of their parents before they arrived to Hassela, Gotland. Everyone had 

a problem in trusting grown-ups and forming relationships. A majority of the youths had been 

changed in some way. After the visit many youths were able to trust people, which probably 

made it easier for them to form good and healthy relationships in the future. Some of the youths 

had not changed as much as others, and were still trying to find out how to form real relationships 

and how to trust people.  
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Förord  
Vår C-uppsats blev för oss större än vad vi från början hade tänkt oss, då inte i bemärkelsen om 

sidantal. I och med att vi fick möjlighet att bo på Hassela, Gotland fick vi vara med om saker som 

man annars kanske inte upplever under tiden man skriver uppsats. Vi fick en inblick i hur 

vardagen för ungdomarna ser ut, både i bra och i svåra stunder samt en inblick av hur det är att 

jobba och leva sitt liv som medlevare. Detta är upplevelser som vi är mycket stolta över att ha 

fått. Enligt vår mening blev vår uppsats mer levande i och med att vi fick tillbringa tid med 

ungdomarna och personal på Hassela, Gotland. Vi har fått mer erfarenhet än vad man kan skriva 

ner på ett papper och detta har i emellanåt varit mycket frustrerande för oss i vårt skrivande då vi 

hela tiden har varit medvetna om att vi måste förhålla oss objektiva.  
 

Vi vill tacka alla som har gjort denna studie möjlig, framförallt vill vi tacka de ungdomar på 

Hassela, Gotland som ställde upp på intervju och delade med sig utav sina erfarenheter och 

tankar. Ett stort tack till personalen på Hassela, Gotland för att de släppte in oss i kollektivet och 

hjälpte oss med praktiska saker kring intervjuerna. Vi vill också tacka får handledare Jessica 

Arvidsson, som trots distansen från Malmö Högskola har gett oss mycket stöd och bra kritik. 

Ytterligare ett tack till Marcus Hultin som har läst igenom texten och gett och tips om språket 

samt lånat ut sin lägenhet där vi har kunnat få ro till skrivande. Sist men inte allra minst vill vi 

tacka varandra för ett gott samarbete och för den stöttning som vi har kunnat ge varandra i 

svackorna såväl som i framgångarna.  
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1. Inledning      
1.1 Inledning     

Den föreliggande uppsatsen handlar om behandlingshemmet och kollektivet Hassela på Gotland. 

Vi som gemensamt har genomfört den aktuella studien har ett intresse för målgruppen som bor på 

Hassela, ungdomar mellan 14-21 år. Intresset för ungdomar med problematiserad bakgrund och 

destruktiva beteenden växte hos oss under våra praktikperioder. Sofie praktiserade under första 

praktikperioden hos kuratorer och fick därmed möta ungdomar med varierande problematik. 

Maria gjorde sina praktikperioder på Socialtjänstens Individ och familjeomsorg och kom där i 

kontakt med unga människor som sökte hjälp för olika typer av problem. Under dessa 

praktikperioder har vi även genomfört studiebesök på Hassela. Där kom vi i kontakt med 

representanter för Hassela och diskuterade fram idén om att göra en studie som utgick från deras 

verksamhet.  
 

1.2 Centrala begrepp 

Tore Andreasson (2003:31, 341, 343) skriver i sin bok "Institutionsbehandling av ungdomar vad 

säger forskningen?” att det är möjligt att ge god behandling på institutioner. För att det ska ske 

ställs dock stora krav på institutionen och på personalen som arbetar där. Vidare går det inte 

heller att bedriva en bra behandling om man inte jobbar med de faktorer som ger upphov till 

beteendeproblem. Sådana faktorer kan vara antisociala vänner, skolproblem och dåliga relationer. 

Ett viktigt inslag i behandlingen är att man arbetar för att få en meningsfull kontakt mellan 

ungdomarna och personalen på institutionen (Ibid). 
 

John Bowlby, som också kan betecknas som anknytningsteorins grundare, har i flertal av sina 

verk beskrivit anknytningens betydelse för individen och dess relationers utveckling. Anknytning 

är en direkt översättning utav det engelska ordet attachment. När man pratar i psykologiska 

termer innebär attachment ett slags beroende mellan ett barn och en vuxen. 

Anknytningsprocessen börjar från ett barns första dag då han/hon från början ger signaler på sina 

behov. När dessa tillgodoses skapas ett band mellan föräldern och barnet. Barnet i sin tur 

utvecklar inre arbetsmodeller, dessa modeller kommer att spegla barnet livet ut (Broberg et al 

2009:12, 16,18, 19). Det finns dock viss forskning som visar på att anknytningsmönster kan 

påverkas och förändras över tid (Hamilton 2000).   
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1.2.1 HVB-hem 

HVB-hem är en förkortning av hem för vård eller boende av barn och unga. Det finns ungefär 

420 HVB-hem i Sverige. Under 2008 var 9300 barn och ungdomar placerade utanför hemmet i 

Sverige (Socialstyrelsen 2010). De flesta är placerade frivilligt enligt SoL (Socialtjänstlagen 

2001:453). Ungefär en tredjedel av ungdomarna är tvångsplacerade enligt LVU (lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga 1990:52). Om en ungdom är placerad enligt SoL 

innebär det att ungdomen, om denne är över 15 år, frivilligt har gått med på placeringen eller att 

vårdnadshavarna godkänt placeringen. Om en ungdom är placerad enligt LVU (1990:52) innebär 

det att ungdomen är tvångsplacerad antingen på grund av omsorgsbrist eller på grund av det egna 

beteendet. Om en ungdom är placerad enligt LVU innebär det att ungdomen, om denne är över 

15 år, inte lämnat sitt samtycke till placeringen eller att vårdnadshavarna inte har gjort det. 80 % 

av de behandlingshem som finns i Sverige idag bedrivs liksom Hassela i privat regi, de övriga 20 

% bedrivs av kommunerna (Länsstyrelsen 2010).  
 

1.2.2 Hassela Gotland 

Det första Hasselakollektivet startades 1969 i byn Hassela i Hälsingland av Karl Arne Westerberg 

(Westerberg 2003). Hassela Gotland startades i Klintehamn 1982 av Lasse och Kerstin Siggelin 

då fyra ungdomar från Stockholm blev placerade i ett så kallat storfosterhem. Hassela Gotland är 

ett aktiebolag med särskild vinstbegränsning. Hassela Gotland drivs idag av 36 stycken 

aktieägare. För att vara en av aktieägarna så måste du vara anställd i verksamheten. Eventuellt 

överskott går rakt in i företaget, till kvalitetshöjningar och andra investeringar. Hassela Gotlands 

verksamhet riktar sig till placerade ungdomar som är i behov av att genomgå en behandling. 

Hassela Gotland bedriver verksamhet på fyra olika ställen på Gotland. Klintehamn, som är det 

ställe vi har varit på, är också det största kollektivet. De övriga tre är Vänge, Tors Gård samt 

Bockes. På Hassela, Gotland i Klintehamn bor cirka 50 ungdomar och 30 medlevare. De 

ungdomar som bor i Klintehamn bor tillsammans med medlevarna på Hassela. Det handlar mer 

om familjehemslika boenden där man kan bo tillsammans med medlevare och andra ungdomar. 

Sedan 2005 har man också möjlighet att bo i en så kallad utslussningslägenhet. Placeringar på 

Hassela Gotland görs av kommuner runt om i landet både enligt SoL och LVU (Hassela Gotland 

2010).  
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1.2.3 Medlevarskap  

På Hassela, Gotland finns det anställda som arbetar dagtid men de flesta vuxna är så kallade 

medlevare. Att vara medlevare på Hassela Gotland innebär att man bor och lever tillsammans 

med ungdomarna under en period på sex veckor och sedan ledig i två veckor. Vissa medlevare 

har sina familjer på kollektivet och hela familjen bor tillsammans med några ungdomar i ett hus. I 

boken Hassela, beroenden och politik, istället för memoarer förklarar K-A Westerberg (2003) 

närmare syftet med medlevarskap. Han menar att ”medlevarskapet är det främsta uttrycket för de 

solidariska, psykologiska och politiska ambitionerna som vi har i Hasselarörelsen. 

Medlevarskapet är en praktisk vision om hur ett bättre samhälle ska kunna fungera” (Westerberg 

2003:55). Vidare skriver han också att det är viktigt att de som arbetar som medlevare är en 

brokig skara av människor. Detta för att ungdomarna som bor på Hassela också är en brokig 

skara människor med olika bakgrunder. För att alla ska ha en bra chans att bygga upp bra 

relationer med vuxna är det viktigt att det finns många olika typer av människor på Hassela. Detta 

för att alla ungdomar ska kunna känna samhörighet med några eller någon vuxen (Westerberg 

2003:64). 
 

1.3 Problemformulering 

Johansson (2007:11) skriver i sin avhandling ”Residential care for young people in Sweden, 

homes, staff and residents” att ungdomar som blir placerade ofta har föräldrar som har haft 

svårigheter i sitt föräldraskap. Broberg et al (2009:26) menar att ett anknytningsmönster kan 

förändras. Vi vill undersöka om ungdomar på Hassela har ett tryggt eller ett otryggt 

anknytningsmönster, samt om mönstren har förändrats under behandlingstiden.  
  
1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om de ungdomar som intervjuats har ett tryggt eller ett 

otryggt anknytningsmönster till sina vårdnadshavare samt att se om behandlingstiden på Hassela 

har påverkat dessa anknytningsmönster.  

Vi har i uppsatsen utgått från följande frågeställningar:  

• Hur ser ungdomens tidigare anknytningsmönster ut? 

• Hur har dessa anknytningsmönster påverkat dem vad gäller deras relationer till andra? 

• Hur såg ungdomen på sig själv och sina tidigare relationer innan den kom till Hassela? 

• Hur ser ungdomen på sig själv och sina relationer nu? Har bilden förändrats?  
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2. Metod  
I uppsatsen har vi använt en kvalitativ metod. Metoden går ut på att få en djupare förståelse av 

det problem som vi studerar samt att kunna få en större helhetsbild av det problem som undersöks 

(Holme & Solvang 1997:14).  
 

Den genomförda studien har präglats av hermeneutik. Hermeneutik studerar tolkning av material det 

vill säga att man får insikt genom språket. Eftersom vi har använt oss av intervjuer var hermeneutik 

en lämplig utgångspunkt för studien. Den hermeneutiska metoden är relevant för forskningsintervjun i 

då den belyser det intervjusamtal som ska tolkas. Det är texten och dess innehåll som har lagt grund 

för studien och på den grundar sig analysen (Kvale, 1997).  
 

Metoden för materialinsamling som använts i studien är intervjuer. Intervju är en lämplig metod 

när man vill få en uppfattning av människors tankar, åsikter, känslor och upplevelser (Denscombe 

2009:234).  Anledningen till att denna metod valdes var att vi ansåg oss vara tvungna att ha ett 

samtal med informanterna för att få reda på de redogörelser som behövdes för att kunna besvara 

frågeställningarna. Efter valet var gjort att skriva om ungdomarna på Hassela, Gotland, blev vi 

erbjudna att bo där i två veckor under våren 2010. Vi fick bo i en av deras lägenheter och vara 

med på aktiviteter och måltider. Genom att bo på Hassela under dessa veckor fick vi en djupare 

inblick i Hassela, Gotlands arbete än vad vi skulle fått om endast intervjuer hade genomförts. Det 

bidrog också till att vi förstod det som sades under intervjuerna bättre det vill säga att vi kunde 

följa allmänna resonemang som fördes kring Hassela. Samtliga intervjuer genomfördes i den 

lägenheten som vi fick bo i under vistelsen.  
 

Intervjuerna i uppsatsen har genomförts med en så kallad halvstrukturerad intervjuform. Det 

innebar att det fanns ett antal förbestämda frågor i en viss ordning, men ordningen var inte fast 

och den förändrades under intervjuns gång (Robson 2002: 270-273). Valet att använda denna 

intervjuform föll på att det kändes tryggt att ha en viss ordning och frågor uppställda när vi gick 

in i intervjun, samtidigt som det fanns möjlighet att ta upp sidospår och diskutera andra frågor 

samt bygga vidare på vissa resonemang som uppstod i intervjuerna. 
 

Att använda sig av intervjuer är ett flexibelt sätt att skaffa information på. Att ha ett samtal 

ansikte mot ansikte gör att det är lättare att se reaktioner på frågor och bygga vidare på intressanta 
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diskussioner som uppstår under intervjuns gång. Dock är intervjuer väldigt tidskrävande och det 

kräver ordentliga förberedelser som till exempel att skapa en fungerande intervjuguide (Ibid).  
 

Vi genomförde så kallade individuella intervjuer. Denna metod grundar sig på ett möte bara 

mellan den eller de som utför undersökningen och informanten. I den aktuella stunden i intervjun 

är det bara en person i taget som fokuseras på, den intervjuade, detta till skillnad från om det hade 

gjorts en gruppintervju eller en fokusgrupp (Denscombe 2009:235). I och med att uppsatsen har 

det ämne som den har, hade vi inte kunnat genomföra gruppintervjuer då vi ställde personliga 

frågor. Dessa hade förmodligen ej besvarats ärligt om frågorna ställts till en större grupp. Vi är 

medvetna om att bara för att vi gjorde personliga intervjuer behöver det inte betyda att svaren blir 

ärligare. Risken för att personer inte ska våga tala på grund av att det sitter fler personer i rummet 

minskar dock vid en personlig intervju. Det hade inte heller känts etiskt riktigt att genomföra 

gruppintervjuer just eftersom frågorna är utav sådan personlig grad. Detta för att informanterna 

som deltar kanske inte vill att de övriga personerna som deltar ska känna till detaljer om deras liv, 

och då kanske informanterna inte är lika frispråkiga som de är i en personlig intervju.     
 

Intervjuerna genomfördes av oss båda. Intervjuerna delades upp så att en av oss var 

huvudintervjuare och den andre lyssnade. Det fanns dock möjlighet för denne att flika in och 

ställa följdfrågor. En eventuell nackdel med detta är att informanten känner sig underlägsen 

eftersom vi var två och den var ensam. Dock så såg vi inte den risken som så stor eftersom att 

dessa personer ofta är vana vid att sitta och svara på frågor. När ungdomarna tackade ja var de 

också medvetna om att det var två personer som skulle medverka under intervjun. Vi valde att 

vara två under intervjuerna för att underlätta för den som håller i intervjun då det finns en risk 

med att bli fast i de frågor som är uppställda i intervjuguiden, speciellt när det är frågor utav 

sådan personlig art. Båda ville också vara med för att skaffa sig en helhetsbil. 
 

Intervjuerna spelades in genom att använda en bordsmikrofon som var kopplad till en dator. Detta 

gjorde att vi tilläts att fokusera helt på informanten (Robson 2009:290). En av våra informanter 

ville inte bli inspelad vilket naturligtvis respekterades. Den som inte höll i intervjun fick då föra 

anteckningar. Intervjuerna tog mellan tjugo och sextio minuter. Vi valde att inte låta 

informanterna läsa igenom transkriberingarna, detta var dels en praktisk fråga då vi inte hade 

hunnit klart med alla transkriberingar innan vi lämnade Hassela. Dels så kände vi att det kunde ha 
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blivit jobbigt för informanterna att läsa igenom allt det de hade sagt, då de berättade mycket 

personliga saker. Dessa personliga saker användes inte i resultatet, men det kunde eventuellt 

informanterna trott och då blivit osäkra.  Intervjuerna var också uppbyggda så att det skulle vara 

mer som ett samtal med följdfrågor så informanten hela tiden hade chans att ändra på vad 

han/hon sade samt förtydliga saker. Vi frågade också efter varje block i intervjuerna om de hade 

något som de ville lägga till. Transkriberingarna av intervjuerna påbörjades efter varje genomförd 

intervju. 
 

2.1 Urval       

Vi har valt att göra ett stratifierat urval utav de cirka 50 ungdomar som bor i Klintehamn på 

Hassela, Gotland. Dock uteslöts de ungdomar som var under 15 år, då ett utav Vetenskapsrådet 

etiska forskningsprinciper, samtyckeskravet, säger att man måste ha vårdnadshavarens 

medgivande om personen som ska intervjuas är under 15 år och frågorna skulle kunna ses som 

etiskt känsliga (Vetenskapsrådet 2010). 
 

Våra intervjuer är kvalitativa intervjuer med ungdomar som har varit på Hassela minst i åtta 

månader. Innan vårt urval gjordes hade det sagts att ungdomarna skulle ha varit där minst ett år. 

Det fanns dock inte tillräckligt stort urval så gränsen lades istället på åtta månader. Tidgränsen 

fanns för att vi har en föreställning om att det tar tid för ungdomarna att anpassa sig till att bo på 

Hassela samt att hitta personer de känner att de eventuellt kan knyta an till och lita på. Vi valde 

att intervjua fem killar och fem tjejer, för att få en jämn könsfördelning. Varför just denna 

uppdelning valdes är att detta var den faktorn som kunde styras över, vi kunde lika gärna ha valt 

att ha informanter med exempelvis skilda eller icke skilda föräldrar. Detta var dock omöjligt 

eftersom vi innan intervjuerna inte visste något om detta. På Hassela Gotland så är det också en 

relativt jämn könsfördelning överlag av ungdomarna som är inskrivna. Därför valde vi också att 

ha en jämn fördelning i våra intervjuer. Innan intervjuerna startades reflekterade vi inte heller så 

mycket över denna fråga, utan detta urval föll sig ganska naturligt.  
 

Vid en kvalitativ studie, där man genomför intervjuer, ska respondenternas information bidra till 

att forskaren får en djupare kunskap och förståelse för ämnet som undersöks. Alltså kan inte 

urvalet av respondenter vara slumpmässigt (Holme & Solvang 1997:101).  
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När vi kom till Hassela, Gotland fick vi en lista på ungdomarna som var inskrivna på Hassela och 

vilken tidpunkt de hade blivit inskrivna. Därefter lottades det fram fem tjejer och fem killar på 

den listan samt tre reserver av varje kön. En av de tillfrågade tackade nej och därför använde vi 

oss av en reserv.  
 

2.2 Bearbetning och analys 

När materialet bearbetades började vi med att läsa igenom transkriberingarna efter det hade 

renskrivits. När transkriberingarna var klara, genomlyssnades inspelningarna igen för att se om 

något missats, eller uppfattats på annat sätt. Vi gjorde anteckningar av information som ansågs 

viktig för undersökningen och slutligen sammanfattades allt. Detta lade sedan grunden till 

resultatavsnittet. Det insamlade materialet genomfördes i uppdelningar om olika teman efter olika 

block som även funnits med i intervjuguiden samt ämnen som varit tongivande under 

intervjuerna.  Därefter hittades passande citat från det transkriberade material. Vi har försökt följa 

de fem steg vad gäller vilken ordning det kvalitativa materialet ska analyseras i. Dessa är 

förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data (utveckla koder, kategorier och 

begrepp), verifiering av data samt presentation av data (Denscombe 2009:369).  
 

När det insamlade materialet analyserades utgick vi från de fyra olika principer som Denscombe 

(2009:367–369) nämner. Den första principen var att de slutsatser som drogs var väl förankrade i 

det insamlade materialet. Den andra principen handlar om att materialet inte kan tala för sig själv 

utan att det är viktigt att man läser materialet ordentligt, vilket vi anser att vi gjort. Den tredje 

principen innebär att man inte får lägga in grundlösa fördomar i analysen, till exempel egen 

förförståelse. Detta kan vara problematiskt då vi hade föreställningar om vad för svar som kan 

tänkas ges och vad de svaren innebär. Den sista principen säger att hypoteser och begrepp kan 

förändras i en rörlig process när man jämför det empiriska material med teorin (Denscombe 

2009:367–369). Vi har sett detta arbete som en rörlig process då vi har ändrat vissa avsnitt för att 

de skulle passa ihop med teori och tidigare forskning.  
 

Analysdelen underlättades genom att empirisammanställningen delades in i teman, det var då 

lättare att få en överblick på det insamlade materialet. Vi bestämde oss för att fortsätta med teman 

i analysdelen men valde att slå ihop de första levnadsåren tillsammans med skolåldern och ha 
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nutid kvar som ett eget tema. Vi började med att läsa igenom empirin noga och sedan försökte vi 

koppla ihop den med avsnitten om teori och tidigare forskning.  
 

2.3 Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet  

Validitet kan också benämnas som trovärdighet och handlar om att visa att materialet är 

träffsäkert. Det är svårt att i kvalitativa undersökningar visa att man har träffat exakt rätt 

(Denscombe 2009:380). Dock har vissa saker gjorts som kan anses höja validiteten i vår 

undersökning. Vi har haft en intervjuguide och på så sätt försäkrat oss om att samma 

frågeområden och teman har berörts. Däremot rör vi oss med svårdefinierade och svårtolkade 

begrepp som alla kan tolka olika. Vår definition av relation behöver inte stämma överens med 

andras. Vi vet heller inte om det som informanten säger är helt sant eller korrekt. Vi anser att det 

är svårt att säga att undersökningen är helt trovärdig men med hjälp av bland annat passande 

frågor och uppmaningar till informanterna om att de ska svara så ärligt de kan, har vi gjort vårt 

bästa för att påverka detta. Eftersom vi tillbringade två veckor på Hasselas verksamhet visste 

ungdomarna vilka vi var innan intervjun. Vi anser att detta höjer validiteten då ungdomarna var 

väl informerade om vår tystnadsplikt samt att de hade en kännedom om i vilket syfte vi var där. 

Vi tror inte att vi hade fått samma svar från ungdomarna om vi bara hade varit och gjort 

intervjuerna där under dagen. Vi var inte heller ute efter att hitta exakt sann vetenskap utan mer 

efter att höra ungdomarnas upplevelser för att sedan tolka det med hjälp av den valda teorin.  
 

Med reabilitet menas hur pålitlig undersökningen som gjorts är. Man skulle kunna fråga sig om 

resultatet skulle bli detsamma om någon annan hade gjort undersökningen? (Denscombe 

2009:381) För att öka reabiliteten så användes samma intervjuguide i alla intervjuer. Under vissa 

intervjuer ställdes följdfrågor men dessa var när svaret på den första frågan behövde förtydligas. 

En nämnvärd tanke är att det inte skulle behöva vara positivt att vi spenderade två veckor på 

Hassela. Det kan ha påverkat reliabiliteten på det vis att ungdomarna pratade mindre med oss än 

vad de hade gjort med helt okända personer. Detta är dock någonting som inte går att veta. Vi 

anser dock att det har varit positivt att vistas på Hassela eftersom vi har fått en bättre uppfattning 

om vad det är ungdomarna pratar om under intervjuerna. Vi menar också att ungdomarna har 

öppnat sig mer eftersom vi bodde där och de visste vilka vi var innan intervjuerna påbörjades. Ett 

sätt att höja reliabiliteten är att så noga som möjligt redogöra för forskningsprocessen så att 
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läsaren själv kan tolka om undersökningen är genomförbar med samma resultat (Denscombe 

2009:381).  
 

Generaliserbarhet är svårt att mäta i en kvalitativ studie eftersom det ofta baseras på ett litet 

urval. Generaliserbarhet grundar sig på den statistiska sannolikheten för att man ska finna samma 

resultat i en annan studie. Överförbarhet handlar om att det finns en föreställning att det material 

som kommit fram i undersökningen också hade varit liknande om tio andra ungdomar hade 

intervjuats. Frågan blir då hur man kan veta att just dessa tio fall återspeglar hur tio andra 

personer skulle ha svarat? (Denscombe 2009:382). Detta är något som är omöjligt att veta och 

som vi var medvetna om under studiens gång.  
 

2.4 Metoddiskussion 

Vi ser det som en stor fördel att vi fick chansen att tillbringa två veckor på Hassela. Detta har 

gjort att vi kom in i organisationen och att någon form av kontakt med ungdomarna upprättades. 

Flera personer uttryckte efter intervjun att det hade varit skönt att prata av sig lite just för att vi 

var två oberoende personer som inte dömde eller tyckte någonting under intervjun. Detta kan ha 

gjort att de kände sig friare att prata. Däremot kan det etiska i att två helt okända personer 

kommer dit och ställer personliga frågor ifrågasättas. Dock anser vi att det var ett fritt val att 

ställa upp, och informanterna visste förutsättningarna, och hade närsomhelst rätt till att avbryta 

intervjun om de inte ville svara på frågorna. 
 

Att intervjun genomfördes i en typ av hemmamiljö kan också ha underlättat intervjuerna eftersom 

stämningen blev mer avslappnad. Det som kan ha påverkat negativt är att det fanns en mikrofon 

på bordet. Några ungdomar tyckte vid första syn att detta liknade ett förhör men verkade inte ha 

några problem med inspelningen under intervju. Innan intervjuerna började trodde vi att 

ålderskillnaden skulle kunna bli ett problem eftersom vår egen ålder inte ligger långt ifrån 

ungdomarnas. Detta upplevdes dock inte som något problem utan snarare en fördel på det sätt att 

vi tror att de inte såg på oss som myndighetspersoner utan mer som jämlika.  
 

Från början fanns en tanke om att vi skulle dela in ungdomarnas anknytningsmönster i de fyra 

mönstren som presenteras i vår teoridel: tryggt, undvikande, ambivalent samt desorganiserad. 

Detta insåg vi dock skulle bli för komplicerat på grund av lite tid och för få intervjuer. Istället 

valdes att bara titta på om ungdomen hade ett tryggt eller ett otryggt (som är samlingsnamn för 
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alla de andra tre) anknytningsmönster, och om det hade förändrats någonting under tiden på 

Hassela.  
 

Många ungdomar berättade mycket under intervjuerna, vilket har gjort att det blev mycket 

material att gå igenom. I flera intervjuer berättade ungdomarna mycket personliga saker som vi 

har valt att inte använda i studien med respekt för informanterna. Vid bearbetningen utgick vi 

från de olika teman som vi hade konstruerat och information som inte var relevant i 

sammanhanget togs bort vilket underlättade empirisammanställningen 
 

All personal på Hassela hade möjlighet att få reda på vilka av ungdomarna som intervjuades. 

Detta beror på flera olika saker, bland annat att det rent praktiskt inte skulle fungerat att hålla det 

hemligt då ungdomarna hade obligatoriska uppgifter under dagarna som de var tvungna att delta 

i. För informanternas bästa avstod vi från att tillfråga dem om de ville delta i studien, istället lät 

vi en personal från Hassela göra detta. Fördelen för informanterna anser vi vara att det då vågade 

vara mer ärliga och tacka nej om de inte ville delta. Om vi hade frågat hade risken funnits att de 

hade tackat ja för att de inte kände oss och vågade därför inte säga nej. För egen del var vi också 

tvungna att ta hjälp av personal för att få listor på ungdomarna och få reda på hur länge de 

befunnit sig på Hassela, Gotland. Ungdomarna har varit helt medvetna om detta. Ungdomarna 

har blivit avidentifierade i uppsatsen så att ingen kommer kunna veta vem som har sagt vad.  
 

2.5  Etiska avväganden  

I uppsatsen har stor hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har 

kommit fram till. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2010).  

Informationskravet innebär att informanterna ska få ta del av information om studien, varför den 

genomförs och vad den har för syfte (Ibid).  Detta gjordes genom att kontakta en representant för 

Hassela som vi presenterade vår idé för som sedan informerade ungdomarna om studien.  
 

Samtyckeskravet innebär att respondenternas och deltagarnas medverkan bygger på frivillighet 

och att deras deltagande kan avbrytas om de önskar så. Alla som intervjuades tillfrågades innan 

intervjun (Ibid). Ungdomarna som deltog i intervjuerna tillfrågades av en anställd på Hassela då 

vi anser att det känns mer etiskt riktigt. Detta då vi tror att ungdomarna skulle uppleva det jobbigt 
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att tacka nej. Vid intervjustarten informerades det om att det var frivilligt att delta och att de när 

som helst kunde avbryta intervjun eller inte svara på vissa frågor. 
 

Konfidentialitetskravet behandlar respondenternas anonymitet. Det är författarnas ansvar att 

personuppgifter och andra viktiga dokument inte blir offentliga (Ibid). Detta krav har tagits 

hänsyn till genom att avidentifiering av ungdomarna har gjorts i uppsatsen. Alla kommer veta att 

det är ungdomar som bor på Hassela men inte vilka det är eller vem som har sagt vad. Vi har 

också varsamt förvarat alla papper och dylikt i den lägenheten som vi bodde i under denna 

period. De papper som behandlade personuppgifter förstördes när vi inte längre hade användning 

för dem.  
 

Nyttjandekravet betyder att materialet endast får användas till forskningsändamålet. 

Informationen som har kommit fram i intervjuerna kommer endast användas utav oss under tiden 

vi skriver uppsatsen (Ibid).  
 

Frågorna i intervjuerna var personliga men vi försökte att inte gå in på orsakerna till varför 

ungdomen till exempel hade ett otryggt anknytningsmönster utan ville mer bara konstatera om de 

hade det eller inte. Intervjufrågorna var därför formulerade på ett sätt som gjorde att de mest 

känsliga frågorna uteslöt, det vill säga att vi valde att inte gå in på orsaker till varför de 

exempelvis var placerade på Hassela. Vi är medvetna om att frågor rörande exempelvis barndom 

alltid kan bli känsligt. Under intervjuerna försökte vi därför att hela tiden känna av stämningen 

och vi påminde informanterna om att de inte var tvungna att svara på frågor som de upplevde 

obehagliga.  Vi är också medvetna om att vi kom dit som oberoende och ställde frågor som kan 

anses vara känsliga. Därför valde vi att vara mycket noga med att informera om att intervjun var i 

högsta grad frivillig samt att de hade rätt att avbryta eller inte svara på frågor som de upplevde 

obehagliga. Om vi under intervjuns gång märkte att informanten tyckte att frågan var jobbig att 

svara på, lämnade vi det ämnet direkt.  
 

Under tiden på Hassela försökte vi hela tiden ha i åtanke att vi var där för att genomföra en studie 

och det var viktigt att inte glömma det. Om vi hade gått in i medlevarrollen för mycket hade vi 

lätt kunnat bli subjektiva i vår granskning. Först var planen att vara där fyra veckor vilket i 

slutändan blev två veckor.  Vi tror att det var positivt utifrån denna aspekt då det säkert hade varit 

svårare att förhålla sig objektiva om mer tid hade spenderats där. 
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3. Tidigare forskning  
Detta kapitel behandlar framförallt om att presentera tidigare forskning som vi anser är relevant 

för innehållet i uppsatsen. Den forskning som presenteras handlar om forskning som har gjorts på 

anknytningsmönster hos ungdomar och vuxna och vilken betydelse anknytningsmönstret kan ha 

för framtida relationer. Vi har också använt forskning som visar på betydelsen av relationer 

mellan personal och ungdomar i behandling. Denna forskning har vi funnit genom att söka 

artiklar på databaser såsom ELIN. Vi har också använt oss utav avhandlingar som berör ämnet. 

Vi har använt oss av sökord som relationships, attachment, home of treatment for youth, youth, 

significant others, trust.   
 

3.1 Ungdomar på institution 

Tore Andreasson (2003:30–34) har skrivit en bok som heter ”Institutionsbehandling av 

ungdomar, vad säger forskningen?”. Han behandlar i boken svensk och internationell forskning 

kring institutionsbehandling av ungdomar. Andreasson (2003) diskuterar bland annat kring vad 

beteendeproblem hos ungdomar beror på.  
 

Vidare skriver han att flera studier som har gjorts visar på att ett antisocialt beteende som finns 

hos ungdomar, såsom till exempel kriminellt beteende och aggressivitet kan bero på de 

egenskaper som bland annat finns hos familjen och i närmiljön. Om det i familjen till exempel 

finns dålig disciplin, konflikter, och brist på gemenskap är det större risk för exempelvis en 

placering utanför hemmet. Även många ungdomar som blir placerade på grund av avvikande 

beteende har liknande upplevelser (Ibid). Ungdomar som är i behov av vård på institutioner har 

ofta dåliga relationer med vuxna och har ofta tidigare i livet varit otrygga och utstötta 

(Andreasson 2003:296). I vår undersökning kommer vi att ta reda på vilken relation ungdomarna 

har med sina föräldrar eller andra personer som ungdomen har stått nära under sin uppväxt. 

Denna forskning är därför intressant, för att se om den relationen har en betydelse för varför 

ungdomen har hamnat på behandlingshem, i detta fall Hassela Gotland.   
 

3.2 Forskning om anknytningsmönster hos ungdomar och vuxna  

I studien som genomförts av Claire Hamilton (2000), Continuity and discontinuity of attachment 

from infancy trough adolescence, fokuseras på stabiliteten i anknytningsmönster från barndomen 

till vuxenåldern. Studien genomfördes i två etapper. En gång när barnet var ett år och sedan när 
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barnet var 17 år. Studien är genomförd både på personer som har växt upp i såväl fungerande 

familjer som dysfunktionella familjer. Det finns ett generellt antagande om att 

anknytningsmönster förblir stabila hela livet och det finns flera modeller som stödjer detta 

(Hamilton 2000).  I undersökningen hade 77 % samma anknytningsmönster vid ett års ålder som 

vid 17 års ålder, vilket pekar på att det kan var föränderligt. Hon menar dock att 

anknytningsteorin kan förstås både som stabila och föränderliga. Omställningar kan ske i och 

med föreställningar man har om signifikanta andra och om relationer förändras (Ibid). Eftersom 

vi vill titta på om anknytningsmönstret är detsamma hos ungdomen nu som tidigare, eller 

beteendet hos ungdomen har förändrats under tiden de har varit på Hassela, är denna forskning 

intressant i denna undersökning.  
 

I artikeln “Attachment, social information processing and friendship quality of early adolscent, 

girls and boys” som skrevs av Kathleen Dwyer et al (2010) presenteras först ett antal studier som 

har gjorts angående kopplingen mellan anknytningen som barnet har till sina föräldrar och hur det 

påverkar kvaliteten på de vänskapsrelationer som barnet har (Dwyer et al, 2010). De studier som 

introduceras menar att det finns en signifikant sammankoppling mellan det anknytningsmönster 

barnet har till sina föräldrar och vilken relation de har till sina vänner. Exempelvis om barnet 

hade ett undvikande anknytningsmönster till sina föräldrar var det även avvikande mot sina 

närmaste vänner (Dwyer et al 2010:93). Denna forskning är intressant för denna studie då 

relationerna mellan ungdomarna och deras vänner kommer undersökas, och vi är då intresserade 

av om deras anknytningsmönster avspeglas i deras vänskapsrelationer både på Hassela och i de 

vänskapsrelationer som de har i sin hemmiljö. I artikeln av Dwyer et al(2010) poängteras dock att 

kvaliteten i vänskapsrelationer inte bara beror på vilket anknytningsmönster som barnet har. Det 

beror också på egenskaper som självkänsla, på vilket sätt barnet hanterar sina känslor samt vilken 

förmåga barnet har att kommunicera (Ibid). I denna artikel presenteras även en egen studie som 

de har gjort med barn som går i sjätte klass på ”high-school”. Barnen har fått fylla i frågeformulär 

om deras anknytningsmönster till sina föräldrar, hur de skulle reagera i olika situationer med en 

nära vän samt vilken kvalitet barnet upplever i relationen med den nära vännen. Den forskningen 

som de har gjort visar på hur barn tänker i utmanande situationer med exempelvis deras närmaste 

vänner och att det är kopplat till vilken anknytning de har till sina föräldrar (Dwyer et al 

2010:108).  
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3.3 Relationer mellan ungdomar och personal på institution   

I avhandlingen ”Residential care for young people in Sweden, homes, staff and residents” skriver 

Johansson (2007:11) att ungdomar som blir placerade generellt påvisar två typer av problematik. 

Dels att de har sociala, känslomässiga, beteendemässiga och skolproblem samt att deras föräldrar 

ofta har psykiska bekymmer och har svårigheter i sitt föräldraskap. Även relationer med andra 

nära släktingar är ofta begränsade (Ibid). 
 

I avhandlingen diskuteras även kring personalens betydelse för vården på institutioner. 

Personalen är den viktigaste tillgången i behandlingen. De ska skapa en vårdande miljö som 

ungdomarna kan utvecklas i, och det är deras handlingar som bestämmer vilket klimat som finns 

på behandlingshemmet (Johansson 2007:19). I avhandlingen ”Att placeras utanför sitt 

sammanhang” av Degner och Henriksen (2007:31) står det ”att det psykologiska 

behandlingsarbetet på institution avser att erbjuda den unge möjlighet att utveckla nya positiva 

erfarenheter av andra människor i syfte att omgestalta sin inre arbetsmodell”(Ibid).  Att 

personalen och ungdomen har ett förhållande som är pålitligt och varaktigt är viktigt för att få en 

bra grund i behandlingen (Johansson 2007:23). Enligt anknytningsteorin så är erfarenheten av 

tidigare relationer viktiga, och efter dessa så skapar man arbetsmodeller som ligger till grund för 

hur man uppfattar andra. Ungdomar som är placerade har ofta problem i relationen med 

föräldrarna, och att ge dessa ungdomar en chans till att ha långvariga och pålitliga relationer kan 

vara att sätt att kompensera för detta. Det kan ge ungdomen är trygg bas och kan hjälpa 

ungdomen att hantera olika former av stress. En bra relation mellan ungdomen och personalen 

kan innebära att personalen blir en typ av trygg bas för ungdomen, och det kan minska de 

negativa effekter som kan drabba ungdomen skiljs från sin ursprungliga anknytningsperson 

(Ibid).  Dessa båda studier visar att personalen har en stor betydelse för hur ungdomen utvecklas 

på behandlingshemmet och att bra relationer mellan ungdom och personal kan leda till att 

anknytningsmönstret påverkas. Detta är något som också är viktigt i denna undersökning 

eftersom vi har en förhoppning av att medlevarna på Hassela kan ge ungdomarna den trygga och 

pålitliga relation som ungdomarna behöver för att kunna bygga upp trygga relationer i 

framtiden.   
 

I studien som Johansson (2007:36) presenterar behandlas hur ungdomar upplever sin relation till 

personalen. Han har gjort tre intervjuer med ungdomar som har bott på olika behandlingshem i 
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Sverige (Ibid). Deras upplevelser av relationerna är olika, de hade olika behov av relationer och 

de upplevde relationerna på olika sätt (Johansson 2007:42). I en av de tre relationerna fanns det 

klara drag av anknytning. De finns en stor komplexitet i relationerna mellan ungdom och 

personal och många olika faktorer som påverkar. Exempel på sådana faktorer är ungdomens 

behov, dennes tidigare relationer samt klimatet i ungdomsgruppen (Ibid). I denna undersökning 

är det viktigt att tänka på att det finns flera olika faktorer som påverkar vilken relation som 

uppstår mellan personal och ungdom och att det finns i åtanke när analysen görs.     
 
I Claes Levins (1998) bok Uppfostringsanstalten tas det upp vad som kännetecknar en god 

relation mellan ungdomar och personal. Levin (1998) menar att en god kontakt mellan ungdomar 

och personal är en kontakt som ungdomarna så lite som möjligt ser som en behandlingsrelation 

det vill säga det som kan vara en ojämn relation mellan behandlaren och ungdomen. Levin (1998) 

skriver vidare att det är viktigt med ömsidighet och respekt. Det handlar också om i vilket 

samband som relationen uppstår, till exempel i behandling eller utanför. De relationer som 

uppstår utanför behandling uppfattas mer som värdefulla möten och relationer (Ibid). På Hassela, 

Gotland bor och lever ungdomen tillsammans med den som behandlar dem. Denna forskning är 

intressant att ha med i uppsatsen för att se om ungdomarna får en god och respektfull relation till 

sina medlevare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. Teori 
Huvudteori som används i studien är anknytningsteorin som främst har utvecklats av John 

Bowlby. Denna teori valdes då vi anser att den är relativt ny och passande för denna 

undersökning, då den behandlar hur människans förmåga att till exempel ingå i relationer 

påverkas av de mönster man har från sin barndom (Broberg et al 2009). Vi kommer även att 

komplettera med teorin om signifikanta andra som handlar om att människan har förebilder som 

påverkar ens handlingar, dessa kan vara både positiva och negativa (Trost och Levin 2004). Vi 

har valt att använda oss utav och fokusera på Brobergs et al (2009) tolkning och vidareutveckling 

av Bowlbys anknytningsteori då han har mer fokus på hur anknytningsmönster påverkar 

människan längre upp i åldern.  
 

4.1 Anknytningsteori 

John Bowlby (1907-1990) var en utav anknytningsteorins grundare. Bowlby förankrade sin teori 

i biologin och systemteorin (Broberg et al, 2009:12). Han var en av de första psykoanalytiker 

som började studera hur små barn påverkas av en separation och förlust utav den vuxne de knutit 

an till (Bowlby, 1994:9). John Bowlby utvecklade sina teorier med hjälp av kollegan Mary D. 

Salter Ainsworth (1913-1999). Anders Broberg är en av Sveriges ledande teoretiker inom 

anknytningsteorin och han har tillsammans med andra författare skrivit boken Anknytning i 

praktiken (2009) som vi har valt att lägga stort fokus på i vår teoridel.  
 

John Bowlby (1969:177–178) hävdar i boken ”attachment and loss” att ett barn, redan från 

första stund ger signaler till omvärlden att det måste få sina behov tillgodosedda. När barnet får 

sina behov tillgodosedda börjar det lära sig att vid en viss signal får det en viss respons. Barnet 

börjar då också känna igen sin mamma och knyta an till henne (Ibid). I denna undersökning utgår 

vi ifrån att människan påverkas av den uppväxt man haft resten av livet. Vi anser att det påverkar 

bilden man har av sig själv men framförallt hur man ingår och fungerar i relationer med andra. 

Våra teorier stöds i bland annat Hwangs et al tolkning av Bowlby (2007:35) som skriver att man 

som litet barn arbetar fram en inre arbetsmodell, denna modell utgår ifrån de erfarenheter barnet 

har från sina relationer, speciellt till personer de har haft i sin närhet. En arbetsmodell påverkar 

inte bara bilden individen har av andra människor utan också bilden hon/han har till sig själv 

(Hwang et al, 2007:350). Broberg et al (2009:24) skriver om hur stor betydelse de inre 

arbetsmodellerna har för barnet när den ska söka sig till nya umgängen utanför den kontext barnet 
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är van vid. Han tar bland annat upp barnet kommer att sträva efter att skapa den miljö och 

sammanhang som de inre arbetsmodellerna kan hantera. Detta innebär att ett barn med otrygga 

inre arbetsmodeller får negativa samspel med både vuxna och jämnåriga. Konflikter eller annat 

som kan uppstå i sådana samspel leder dessutom till att barnets bild utav hur andra personer är 

förstärks (Ibid). Detta kan kallas för automatisering och assimilering, det vill säga att ett barn 

kommer bete sig i enlighet med sina förväntningar och därmed öka sannolikheten för att andra 

personer kommer möta dem med negativa reaktioner (Broberg et al 2009:27).  
 

Kay Karlsson (2008:21) nämner att det är enklast att observera anknytningsmönstret hos små 

barn men beteendet finns även kvar hos oss under resten av våra liv. Broberg et al (2009:26) 

menar att om ett barn som har haft ett otryggt anknytningsmönster i unga år och som sedan också 

har det mönstret kvar under senare år, har en anknytning som är stabil över tid. Enligt Broberg et 

al (2009:26) menar Bowlby att förändringar i individens miljö kan orsaka att en individs 

anknytningsmönster förändras men också att det kan bli mer stabilt (Ibid). Detta är något vi ska 

undersöka genom att se om miljön på Hassela kan påverka ungdomars anknytningsmönster. Med 

miljö menas då sociala relationer och sammanhang, till exempel att man lever i 

familjekonstellationer och ingår i en grupp.  
 

Anknytningsrelationen uppstår när det sker ett samspel mellan förälder och barn. Samspelet 

måste fungera för att det ska kunna uppstå en anknytning. Anknytningen har en avgörande 

betydelse för hur barnet kommer att hantera och behandla kamrater och andra vuxna samt 

förmågan att ingå i relationer (Hwang et al, 2007:187–188). I intervjuerna frågade vi ungdomarna 

hur de ser på sina tidigare och nuvarande relationer. Vi är intresserade av att få fram och 

ungdomen själv kan se någon förändring i deras förmåga att till exempel lita på människor. 
 

Enligt Brobergs et al (2009:26) tolkning av Bowlby menar han att ett mönster kan förändras 

eftersom livet inte är beständigt. Till exempel kan ett barn ha en förälder som har besvarat barnets 

behov de två första åren för att sedan drabbas av missbruk och inte längre är kapabel att ta hand 

om sitt barn. Han menar också att ju längre tid som går desto svårare är det att förändra 

anknytningsmönstret. Detta betyder dock inte att anknytningsmönstret inte kan förändras efter en 

lång tid, men det krävs mer för att en förändring ska kunna ske (Ibid).  Idag när man pratar om 
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föränderlighet i anknytningsmönster talar man främst om två begrepp nämligen generell 

kontinuitet samt lagbunden diskontinuitet. 
 

Generell kontinuitet förklaras genom att om det inte sker några stora och långvariga förändringar 

mellan den person som barnet knutit an till och barnet blir anknytningsmönstret mer stabilt. Detta 

till exempel genom automatisering och assimilering (Broberg et al 2009:26–27) 
 

Lagbunden diskontinuitet innebär dock att stora förändringar, både positiva liksom negativa kan 

leda till att barnets arbetsmodeller förändras. Om ett barn under sina första levnadsår upplevt våld 

och missbruk och utvecklat ett exempelvis desorganiserat anknytningsmönster kan detta 

förändras om situationen stabiliseras och barnet får en trygg bas. Ju tidigare, ju mer påtagligt och 

mer långvarigt förändringarna sker, desto troligare är det att barnets anknytningsmönster 

förändras (Broberg et al 2009:28).  
 

4.2 Olika anknytningsmönster 

Broberg et al (2009:25) skriver att Ainsworth i sin studie från 1978 kunde urskilja tre olika typer 

av anknytning: Trygg anknytning, undvikande anknytning samt ambivalent anknytning. Under 

senare år har forskare kunnat urskilja ytterligare en typ av anknytning, nämligen desorganiserad 

anknytning. Utifrån den litteratur vi har tagit del av har vi valt att göra egna tolkningar av hur 

anknytningsmönster påverkar människan i vuxen ålder. Undvikande anknytning, ambivalent 

anknytning och desorganiserad anknytning går under rubriken otrygga anknytningsmönster. 

Eftersom en del av studiens syfte är att undersöka om ungdomen har ett tryggt eller otryggt 

anknytningsmönster har vi valt att göra våra egna tolkningar, utifrån den litteratur och forskning 

vi tagit del av som behandlar de olika anknytningsmönstren. Den litteratur vi har utgått ifrån i 

våra tolkningar är Brobergs et al (2009) bok Anknytning i praktiken, tillämpningar av 

anknytningsteorin, Bowlbys (1969,1994) böcker Attachment and loss och En trygg bas- kliniska 

tillämpningar av bindningsteori, Karlssons (2008) bok Anknytning - om att tolka samspelet 

mellan föräldrar och små barn samt Vår tids psykologi av Hwang et al (2007) 
 

Enligt vår tolkning kännetecknas ett tryggt anknytningsmönster av: 

• Ungdomen upplever att de använt sina föräldrar som en trygg bas under uppväxten 
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• Ungdomen upplever att han/hon fick den stöttning och guidning den behövde under 

uppväxten 

• Ungdomen kan tydligt och klart redogöra för sina lyckligaste minnen under uppväxten 

• Ungdomen upplever att denne hade någon att vända sig till när den var ledsen eller hade 

ångest under uppväxten 

• Ungdomen upplever att denne var delaktig och blev sedd i sitt hem under uppväxten 

• Ungdomen upplever att de hade chans och utrymme att tydligt visa när de blev ledsna, till 

exempel vid separationer från vårdnadshavare under uppväxten 

• Ungdomen känner sig trygg i sig själv  

• Ungdomen upplever inte att de hade svårigheter att ingå i relationer eller att lita på andra 

under uppväxten 
 

Enligt vår tolkning kännetecknas ett otryggt anknytningsmönster av: 

• Ungdomen har inte använt sina föräldrar som en trygg bas under uppväxten 

• Ungdomen upplever att han/hon hade behövt mer stöttning och guidning under uppväxten 

• Ungdomen upplever att föräldrarna inte var närvarande under hans/hennes uppväxt 

• Ungdomen har svårt att minnas och prata om sin barndom  

• Ungdomen känner sig otrygg i sig själv 

• Ungdomen har svårt att lita på nya människor 

• Ungdomen har inte haft någon bra kontakt med sina föräldrar under tonårstiden 
 

Trygg anknytning: Barn med en trygg anknytning använder sina föräldrar som en trygg bas som 

de kan vända sig till när de känner rädsla eller otrygghet. (Hwang et al, 2007:187) Barnets inre 

bild, det vill säga anknytningsmönstret, säger att barnet kan återvända till sin trygga 

anknytningsperson om fara skulle uppstå, barnet kan därmed utforska världen på ett utvecklande 

och nyfiket sätt (Allmänna barnhus 2007:35). Broberg (2006) tar även upp hur viktigt det är att 

barnet har en anknytningsperson långt upp i åren. De inre arbetsmodellerna fortsätter att påverka 

oss livet ut. När barnet blir ålder har det större inflytande över sitt liv och vilka personer som ska 

vara i dess närhet. Anknytningsmönster man har med sig kommer att påverka de relationer man 

kommer att få. Hur barnet beter sig i olika situationer påverkar också hur folk bemöter dem. En 

konsekvens utav detta blir att från att ha haft specifika känslomässiga relationer till olika 
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människor får barnet en mer generaliserad bild vad gäller hur barnet blir bemött (Broberg 

2006:229–236). 
 

Otrygga anknytningsmönster 

Undvikande anknytning: När ett barn inte visar några tecken på att de använder föräldrarna som 

en trygg bas tyder det på att de har utvecklat en undvikande anknytning. Föräldrarna till barn med 

en undvikande anknytning är inte speciellt lyhörda för barnets signaler på närhet och tröst. 

(Hwang et al, 2007:188) Eftersom inte samspelet mellan barnet och anknytningspersonerna inte 

har fungerat, säger barnets inre bild att det inte är någon idé att visa sina behov då de ändå inte 

blir tillgodosedda (Allmänna barnhus 2007:36).    
 

Ambivalent anknytning: Vid en ambivalent anknytning både söker och avvisar barnet kontakt 

med sina föräldrar. Liksom hos barn med undvikande anknytning tycks barn med ambivalent 

anknytning ha föräldrar som inte är speciellt lyhörda på barnets signaler. Barnets 

anknytningsmönster kommer att säga att de inte kan påverka samspelet då det är beroende av 

föräldrarnas godtycke (Hwang et al 2007:188). Barnet får svårt att förstå och läsa av föräldern, då 

denne ibland svarar på barnets behov och ibland inte. Konsekvensen utav detta blir att barn inte 

litar på sin egen förmåga att det finns därmed en risk för att de ska bli passiva. Barn, som i 

uppfostrande syfte hotas med att bli övergivna, riskerar att ha en känsla av otrygghet livet ut 

(Killén, 2007:209). 
 

Desorganiserad anknytning: Denna anknytning handlar om att samspelet mellan barnet och 

föräldern inte bara har brister i förutsägbarhet och saknar lyhördhet för barnets signaler utan 

också på att det finns inslag av rädsla i samspelet. (Hwang et al 2007:188, Allmänna barnhus 

2007:37) Broberg et al (2009:195–196) menar att om ett barn upplever att föräldern på något sätt 

uppträder hotfullt aktiveras anknytningssystemet. Anknytningssystemet säger till barnet att söka 

trygghet hos sin anknytningsperson, detta blir en motsägning för barnet då den personen de sökt 

trygghet hos också är den person som väckt en rädsla hos barnet. Barnet söker alltså närhet och 

försöker fly på samma gång. Anknytningssystemet ständigt aktiverat eftersom det inte släcks när 

barnet får närhet. Broberg et al (2009:204–205) tar upp de olika konsekvenserna, i senare ålder, 

ett barn kan få utav ett desorganiserat anknytningsmönster. Utagerande beteenden, till exempel 

aggressivitet, är inte ovanligt hos barn med ett desorganiserat anknytningsmönster. Inåtvända 
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problem är en annan konsekvens, det kan vara depression, ångest, nedstämdhet, rädsla och social 

isolering.  
 

4.3 Symbolisk interaktionism och signifikanta andra 

Ett symboliskt interaktionistiskt synsätt är ett sätt att analysera den sociala verkligheten. 

Symbolisk interaktionism har två perspektiv, dels på vilket sätt man kan förstå samhället och dess 

grupper. Dels att förstå socialiseringsprocessen det vill säga hur människan lär sig på vilket sätt 

hon ska bete sig. Det är främst det andra perspektivet som intresserar oss (Trost och Levin 

1999:9–10). De tar upp att en individ kan ha något som kallas för signifikanta andra, det vill säga 

personer som barnet bryr sig mycket om och lyssnar på. Det kan till exempel vara lärare, 

kamrater eller syskon. Under hela våra liv har vi personer som för oss blir signifikanta andra, det 

vill säga de personer vi ser upp till och som vi tar efter i olika sammanhang. Vi kan också 

integrera våra signifikanta andra i våra tankar i situationer där vi inte vet hur vi ska handla, detta 

genom att tänka hur skulle han/hon ha gjort i min situation? (Trots och Levin 2004:68–69) Ett 

annat begrepp som diskuteras kring är begreppet roletaking, att ta andras roller som formats av 

George Herbert Mead. Mead menar att man använder sig av detta när man på något sätt integrerar 

med andra människor, antingen i verkligheten eller i tankeverksamheten. Det som händer är att vi 

identifierar med andra människor, hur de tänker, känner och hur de upplever sin situation. 

Personen sätter sig då in i den andra människans position (Trots och Levin 2004:68–69). De 

skriver också att en person kan välja sina signifikanta andra efter vad de andra menar om oss 

samtidigt som personen i fråga ser bortanför det som den själv ser. Det kan till och med vara så 

att de signifikanta andra väljs för att få en bättre självuppfattning.  
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5. Resultat  
I följande avsnitt kommer intervjumaterialet att redovisas. Intervjuerna delades upp i tre block, 

första levnadsåren 0-7 år, skolålder 7-ca 15 år samt nutid. Vi kommer även att presentera 

intervjumaterialet efter dessa teman, med underrubriker av viktiga ämnen som diskuterades under 

intervjuerna.  
 

5.1 Första levnadsåren 0-7 år 

5.1.1 Familjeförhållande 

Av de tio intervjuer som har genomförts så var de flesta föräldrar under 25 år när de har fick 

barn. Det är vanligt att ungdomarna hade många syskon, både hel- och halvsyskon. En av de 

frågorna som vi ansåg var intressant att ställa i intervjun var om ungdomarna hade kontakt och 

vad för typ av kontakt det var de hade med sina föräldrar, och därigenom ta reda på om de hade 

fått stöd från båda föräldrarna. I längden är detta intressant för undersökningen då det kan visa att 

ungdomarna kan ha olika anknytningsmönster till sina båda föräldrar. I samtliga fall har minst en 

av föräldrarna varit mer eller mindre frånvarande under barnets sju första levnadsår.  
 

I intervjuerna har vi sett att det är vanligare att barnen bor med mamman istället för att bo med 

pappan. Om ungdomen hade flyttat mycket var en intressant fråga att ställa då det är möjligt att 

barn som flyttar runt mellan föräldrar och städer kan ha svårt att etablera långvariga kontakter 

och relationer. Hälften av informanterna hade flyttat minst två gånger under sina första levnadsår. 

Det var inte heller helt ovanligt att man flyttade fram och tillbaka mellan föräldrarna, till exempel 

en vecka hos mamma och en vecka hos pappa.  
 

5.1.2  Känslor kring de första levnadsåren 

Det var ovanligt att ungdomarna i studien hade klara minnesbilder från deras första sju levnadsår. 

Många hade problem med att sätta ord på de känslor som de får när de tänker tillbaka på den här 

tiden. I intervjuerna har det vid flertalet tillfällen nämnts att man inte vill titta tillbaka på det som 

har varit och att det är svårt att minnas denna tid.  
 

 ”nä, det kommer jag faktiskt inte ihåg, jag har inga minnen av i stort sätt när jag var liten så” 

(informant 2, Hassela Gotland 2010)  
 



28 
 

För att få en bild av hur ungdomen hade det under de första sju åren ställdes frågan om de hade 

fått berättat för sig hur det var hemma under denna tid. Det framkommer i intervjuerna att det var 

vanligt att man fått veta att de första levnadsåren hade varit en tuff tid för vårdnadshavaren på 

olika sätt.  
 

För att få en bild av hur ungdomarna själva har uppfattat sin situation vad gäller att ha personer 

att lita på och vad de har fått för stöttning så handlade några frågor i intervjun om just tillit, 

delaktighet och stöttning. Ett fåtal ungdomar har i intervjuerna nämnt att de haft någon annan 

viktig vuxen förutom föräldrarna som de har kunnat vända sig till.  De flesta anger att de inte har 

vänt sig till någon vuxen eller annan person när de har behövt tröst utan de har hållit det inom sig. 

Vissa säger också att de blivit aggressiva och arga istället för att gråta och vara ledsna  
 

”Nej jag vände mej inte till nån, alltså när jag blev när jag blev ledsen så blev jag mest aggressiv 

och skrek och kasta grejer och skulle slåss och det var ingen som jag riktigt satt och prata med 

liksom jag fatta inte känslorna då.” (informant 10, Hassela Gotland 2010) 

 

Ett fåtal av respondenterna anger att de har kunnat vända sig till sina föräldrar när de varit ledsna. 

Det är också få ungdomar som uppger att de har känt sig delaktiga i beslut som tagits i hemmet. 

De har känt det som att ingen har lyssnat på vad de har att säga. Inte heller är det många 

ungdomar som uppger att de har haft någon vuxen att lita på under deras sju första levnadsår.  
 

”Morsan kändes så jävla upptagen hela jävla tiden.” (Informant 1, Hassela Gotland 2010) 
 

Däremot är det några fler som har uppgett att de har haft syskon i närliggande ålder som de har 

kunnat lita på under deras barndom.   
 

5.2 Skolålder 7-15 år  

5.2.1 Skolförhållande 

Många av informanter berättade att de har bytt klass minst en gång under skolåren. Detta berodde 

dels på flera flyttar men också på att det inte har fungerat skolmässigt eller att blivit mycket bråk 

i deras olika skolor. Det finns exempel där man har bytt skola till en annan skola med mer stöd. 

På frågan om vilken roll som de hade i klassen svarade de flesta att de hade någon form utav 

ledarroll, några beskrev att de var ”aggressiva”, ”livliga”, ”elaka” och att de ”spelade apa”.  Ingen 
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av de tillfrågade ungdomarna hade gått ut högstadiet i den skola som de började i, de som hade 

gått klart högstadiet hade avslutat högstadiet på Hassels egna skola. Vi frågade ungdomarna om 

deras kompisrelationer för att få en bild av deras typ av relationer. Många beskrev att de umgicks 

i gäng och en del av ungdomarna var mycket med äldre kompisar och att dessa kompisar ofta inte 

hade någon positiv inverkan på dem.  
 

”Ehm där alltså jag var väl klassens apa om man säger så pratade och busade hela tiden ehm fast jag 

umgicks inte så mycket med dom i min ålder utan jag umgicks mest med som gick i åttan, nian… då var 

man ju med jag vågar fast man egentligen innerst inne inte vill så gjorde man det för att man liksom var en 

av dom på det sättet alltså.” (Informant 8, Hassela Gotland 2010) 
 

Majoriteten av de tillfrågade beskrev att de främst kunde lita på sina vänner under denna period 

och vissa uppgav att det var dessa de vände sig till om de behövde prata. Andra ungdomar 

beskrev att de inte pratade med någon och att de gjorde ”skiten” med vännerna så att det inte var 

någon idé att prata med dem. Två ungdomar uppgav att det fanns vuxna i skolan som de kunde 

prata med. Vi var intresserade av om det hade funnits andra vuxna förutom vårdnadshavare, så 

kallade signifikanta andra, som de såg upp till och som de kunde vända sig till vid problem. 

Förutom de två som uppgav att de kunde prata med skolpersonal så fanns det inga vuxna de 

kunde vända sig till.  
 

5.2.2 Familjeförhållande 

Vi undrade vidare vad de hade för relation till sina föräldrar under denna tid och om huruvida den 

förbättrades eller försämrades under skolåldern. Detta för att försöka få en bild av hur 

anknytningen har utvecklats. Nästan alla uppger att relationen har försämrats eller om den varit 

dålig tidigare så är var den fortfarande dålig under skoltiden. Kompisar hade den största och 

viktigaste rollen i deras liv, det har också varit kompisar och syskon som har haft störst 

inflytande på dem under den här tiden. Exempel på varför relationen till föräldrarna har 

försämrats som vi får från ungdomarna är att de upplevde att föräldrarna inte var närvarande eller 

förstod ungdomarna. Andra vanliga förklaringar var att ungdomarna själva började med alkohol 

och droger, vilket gjorde att de ljög för sina föräldrar. Vissa av ungdomarna hamnade också i 

fosterfamilj eller på behandlingshem vilket gjorde att relationen till föräldrarna försämrades.  
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”nä, hon såg inte mig på samma sätt, hon lyssnade inte på samma sätt och hon fattade inte på 

samma sätt typ kändes det som, hon bara var där och laga mat typ och läste saga när jag skulle 

sova ” (Informant 1, Hassela, Gotland 2010) 
 

”det har faktiskt alltid varit min mamma men jag har inte sett det att hon har funnit så mycket när 

man inte har brytt sig liksom” (Informant 9, Hassela, Gotland 2010) 
 

5.2.3 Känslor kring skolåldern 

På frågan vilka känslor som kommer upp när de tänker tillbaka på den här tiden så svarar 

majoriteten att det är främst negativa känslor som kommer upp. De flesta berättar att det skulle ha 

behövt mera stöttning och att de hade svårt att lita på sina föräldrar och på vuxna i allmänhet. 

Vanliga känslor som beskrevs under intervjuerna var att man hade känt sig sviken av vuxna och 

att man saknade en pappa, en mamma eller en familj.  
 

”Det är nog det som jag tror hade kunnat hjälpt mycket det är en relation med mamma” 

(Informant 3, Hassela, Gotland 2010) 
 

Många sa också att det inte fanns vuxna att prata med vid problem. Många berättade att de som 

hade haft inflytande på dem var deras äldre vänner, och några sa att de gjorde vissa saker 

tillsammans med dessa för att ”bli accepterad” som en i gänget.  Att fråga om dessa saker är 

viktigt för att vi ska få en bild av hur dessa ungdomar har upplevt sin skoltid och hur deras 

relationer till föräldrar och vuxna har sett ut.  
 

5.3 Nutid 

5.3.1 Familjesituation 

Hälften av ungdomarna uppger att deras relation till främst den förälder som de har växt upp med 

har förbättrats under tiden som de har varit på Hassela. De uppger att detta beror på att de själva 

har mognat som personer, att de har förändrats och att de därför har lättare att samtala med sina 

föräldrar. Den andra hälften anser inte att deras relationer har förbättras utan att den är ungefär 

likadan som tidigare. Några av dessa angav dock att de idag hade en bra relation till något 

syskon. Vi frågade hur kontakten med deras gamla vänner såg ut, detta för att se om de 

fortfarande hade kontakt med de som tidigare hade angett som mindre bra relationer. De flesta 

uppgav här att de hade sagt upp viss kontakt med gamla vänner, men att de fortfarande har 

kontakt med ett fåtal. Vanliga beskrivningar är att:  
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”Mm, hemma så har jag faktiskt lämnat de mesta, jag har några kvar men när man har bott här 

har man verkligen märkt vilka som är ens äkta vänner och det är ju inte så många egentligen när 

man håller på med droger och så så är det inte så många” (Informant 8, Hassela, Gotland 2010) 
 

Det verkade vara relativt vanligt att ungdomarna har hittat ett par nya vänner som de har 

förtroende för på Hassela. 
 

5.3.2 Hassela 

För att vi skulle få en överblick över vilka relationer det finns mellan ungdomar och medlevare 

på Hassela så bad vi ungdomarna själva beskriva om de hade några relationer och hur de då såg 

ut. I dessa svar såg vi också en tydlig könsskillnad. Alla tjejer uppgav att de hade en nära relation 

till någon eller några utav medlevarna. Ett fåtal av killarna sa att de hade haft eller har nära 

relationer till medlevarna medan övriga uppgav att de inte har någon speciell relation till någon 

av medlevarna. 
 

 ”Ja för jag har inte lätt att vända mig till någon vuxen” (Informant 7, Hassela, Gotland 2010) 

 

”Lita? jag litar ju inte på någon fullt ut här” (Informant 5, Hassela, Gotland 2010) 
 

Majoriteten av ungdomarna vi intervjuade hade sedan tidigare erfarenheter från andra 

behandlingshem. Vi frågade om skillnaden mellan dessa behandlingshem där personalen arbetar i 

skift och Hassela med deras medlevarskap, detta för att få fram fördelar respektive nackdelar med 

att ha ett medlevarskap. Flertalet av de tillfrågade ansåg det var mycket bättre att arbeta med 

medlevarskap än med ”vanlig personal”. Vanliga beskrivningar är: 
 

”Alltså det går ju inte att jämföra alltså det går ju inte här är det, hur fan ska jag förklara att det är 

precis så som du säger här lever dom här har dom sina liv annat sätt man skäms mer när man gör 

bort sej för man eller man, jag, får i alla fall en väldigt stor respekt för dom som jobbar här för att 

dom gör det dom gör ” (Informant 1, Hassela, Gotland 2010) 
 

“Alltså vi känner varandra på ett sätt som man inte kan göra när det är någon som kommer 

klockan åtta på morgonen och slutar klockan fyra, alltså ett medlevarskap det är något, alltså 

något jättespeciellt för att det är ju inte bara att de har ett jobb utan de vill verkligen “ (Informant 

3, Hassela, Gotland 2010) 
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5.3.3 Känslor kring Hassela 

I undersökningen har det varit viktigt för oss att studera vilken betydelse som medlevarna har för 

ungdomarna. Vi ville se om de hade kunnat börja lita på vuxna då vi innan hade en föreställning 

om att ungdomarna hade svårt att lita på personer, denna föreställning har vi fått utifrån de teorier 

och forskning vi tagit del av. Mer än hälften av de tillfrågade ungdomarna säger att de kan lita 

helt och fullt på ett fåtal medlevare, oftast de som de bor eller har bott med dem under en längre 

tid. De menar dock att det tog lång tid att utveckla denna relation. Några av de ungdomar som 

uppger att de inte känner fullt förtroende för medlevarna menar att detta kan bero på att det tar 

lång tid för dem att bygga upp starka relationer och att de inte har haft den tiden ännu. Nästan alla 

upplever dock att det finns någon eller några vuxna som de skulle kunna vända sig till om det 

skulle uppstå bråk eller problem. Vid intervjuerna har det tydligt uppkommit att ungdomarna 

tycker att det har varit svårt att lita på personer tidigare. Många har vid intervjuerna uppgett att de 

tycker att medlevarskapet gör att man känner sig som en del i en familj, då man ofta lever i 

”familjekonstellationer” på Hassela.  Dock har det vid några intervjutillfällen framkommit att 

ungdomarna tycker att detta är aningen onaturligt då de aldrig har upplevt känslan att vara del i 

en familj. Vid ett intervjutillfälle sa en ungdom: 
 

”det gör alltså egentligen kan jag nästan tycka att det är bättre att dom hade så skift och sånt för 

då kan man se dom som personal och inte som typ sin familj eller såhär… Och sen så när man 

ska flytta härifrån så då liksom det är det. Sen så ska man släppa dom liksom och då ska man stå 

på sina egna ben men det känns som man har lutat sig mot deras ben lite.” (Informant 10, 

Hassela, Gotland 2010) 
 

5.3.4 Förändring av mönster 

Innan intervjuerna började så förklarade vi för ungdomarna vad undersökningen handlade om och 

vad syftet med densamma har varit. Sista frågan som vi ställde i intervjun var en uppmaning till 

ungdomarna att själva placera in sig i om de som små har haft en trygg eller otrygg anknytning 

under sin uppväxt samt om deras mönster utav detta har påverkats eller förändrats under tiden på 

Hassela. Samtliga informanter har uppgett att de upplever att de haft en otrygg anknytning till 

någon eller båda föräldrarna. De flesta anger att de har haft mönster som säger att de inte har 

kunnat lita på vuxna, ingått i otrygga relationer och känt sig allmänt osäkra. De flesta ungdomar 

tycker att deras mönster har påverkats positivt under behandlingstiden på Hassela. Den absolut 

vanligaste förändringen som många har angett är att de har börjat kunnat lita på vissa vuxna samt 
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känner sig tryggare i sig själv.  
 

”Ja, alltså trygg nu men otrygg innan eh nu har jag fattat att det finns vissa jag kan lita på, innan 

vägrade jag prata med någon vuxen överhuvudtaget så ja det har förändrats och sådär” 

(informant 4, Hassela, Gotland 2010)  

 

Dock finns det de ungdomar som menar att de inte kan lita på någon, varken på Hassela eller 

utanför.  
 

”Jag kommer väl aldrig lita på någon, jag lär känna dom minst hela mitt liv om jag ska lita på 

någon” (Informant 5, Hassela, Gotland 2010) 
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6. Analys 
Som tidigare har nämnts under teoriavsnittet påverkar en inre arbetsmodell inte bara bilden man 

har till andra människor utan även bilden man har av sig själv (Hwang 2007:350). Detta är det 

område vi har valt att studera och se om dessa arbetsmodeller/anknytningsmönster har förändrats 

under tiden på Hassela. Under detta avsnitt presenteras analysen utav det material som har 

samlats in under intervjuerna.  
 

6.1 Första levnadsåren och skolåldern 

6.1.1 Tidiga relationer 

Ungdomar som blir placerade på HVB-hem har ofta dåliga relationer och har tidigare i livet ofta 

känt sig utstötta och otrygga (Andreasson 2003). Detta resonemang stöds även av Johansson 

(2007) när han skriver att ungdomar som placeras har ofta problem med sina relationer till vuxna 

och att föräldrar till placerade ungdomar ofta har problem i sitt föräldraskap. Detta stämmer 

också överens i nästan alla genomförda intervjuer. Inte någon av de ungdomar som intervjuades 

berättade att de hade känt sig helt trygga under sin uppväxt och de allra flesta hade en eller två 

föräldrar som hade varit frånvarande till och från under tiden de växte upp, en ungdom nämner 

till exempel att föräldrarna hade varit närvarande från och till under uppväxten men att det endast 

hade varit sporadiskt. 
 

Många ungdomar har nämnt att de hade behövt mer stöttning än vad de egentligen fick. De flesta 

ungdomar har nämnt att de inte har haft någon bra relation med den eller de frånvarande 

föräldrarna. Hwang (2007: 187-188) menar att för att barn ska kunna knyta an till någon förälder 

så måste det ske ett samspel mellan föräldern och barnet. Detta samspel kan ju inte ske om 

föräldern inte finns med i barnets uppväxt. Vi har också sett att det var vanligt att ungdomarna 

hade flyttat runt mycket, både mellan olika städer tillsammans med sin förälder eller mellan sina 

föräldrar. Detta kan också ha gjort att det var svårt för ungdomarna att skapa långvariga 

relationer. 
 

I intervjumaterialet finns det tydliga saker som tyder på att ungdomarna har ett otryggt 

anknytningsmönster till någon av sina föräldrar. I teoridelen ställde vi upp kriterier för vad vi 

ansåg vara typiskt för tryggt respektive otryggt anknytningsmönster. Att ungdomarna inte hade 

använt sina föräldrar som en trygg bas när de var små var en utav dem. I de flesta intervjuer som 
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genomfördes har det kommit fram att ungdomarna inte vänt sig till sina föräldrar när de har 

behövt tröst. Flera ungdomar uppger att de ofta tröstade sig själva eller blev aggressiva när de 

blev ledsna. Detta är något som man påtagligt kan se vilket tyder på att ungdomen har haft ett 

otryggt anknytningsmönster. Stiftelsen Allmänna barnhus (2007:36) skriver att barn som inte har 

haft ett fungerande samspel med sina föräldrar inte kommer vända sig till föräldern för att få 

tröst. Detta då deras inre arbetsmodell säger att det inte är någon idé då deras behov ändå inte 

kommer att bli tillgodosedda. Broberg et al (2009:204–205) tar också upp att barn med 

utåtagerande beteenden, till exempel aggressivitet inte är ovanligt hos barn med otryggt 

anknytningsmönster. Några ungdomar uppger att de vänt sig till syskon för att få tröst, detta är 

dock syskon som ligger i mycket nära ålder som ungdomarna själva. Några ungdomar uppger 

också att de har vänt sig till någon utav föräldrarna när de har behövt tröst. Hwang (2007:187) 

uppger att barn med trygg anknytning använder sina föräldrar som en trygg bas att vända sig till 

när man känner otrygghet eller rädsla. Vissa ungdomar har också uppgett att de periodvis har haft 

den stöttning de behövt. Detta kan tyda på att vissa ungdomar har haft ett tryggt 

anknytningsmönster till någon utav sina föräldrar eller att anknytningsmönstret inte varit stabilt 

över tiden. Samtliga ungdomar uppger att de fick sämre kontakt med sina föräldrar under deras 

tonårstid vilket kan påverka den anknytning de har haft sedan innan. Broberg (2006) tar upp 

vikten av att barn ska kunna knyta an till någon långt upp i åren. Det är alltså viktigt att barn kan 

fortsätta knyta an till sina föräldrar även om de ur samhällets aspekter inte längre är barn.   
 

Johansson (2007) skriver att även relationer med andra nära släktingar är begränsade. Detta är 

något som kan ses i denna undersökning då inte så många av de tillfrågade ungdomarna har haft 

så nära relationer med till exempel mor- och farföräldrar under sin uppväxt. Det har inte heller 

funnits så många andra vuxna förutom föräldrarna i att vända sig till. Till exempel har bara två av 

de tillfrågade ungdomarna uppgett att det fanns någon vuxen i skolan som de kunde prata med.  
 

6.1.2 Vänskapsrelationer 

I en artikel av Dwyer et al (2010) beskrivs två olika undersökningar som menar att vilket 

anknytningsmönster som barn eller ungdomar har till sina föräldrar återspeglas i relationen med 

vänner. Detta stämmer in på vissa av de i empirin presenterade intervjuerna men inte alla. Många 

av de ungdomarna som har intervjuats säger att de enda de kunde lita på var deras vänner. Alltså 

säger de att de kan lita på någon, vilket egentligen inte stämmer in på deras otrygga 
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anknytningsmönster. Men en del av ungdomarna säger att de inte kunde prata med dem om 

allvarliga saker vilket då stämmer in på deras otrygga anknytningsmönster. Detta eftersom de har 

en arbetsmodell som menar att de inte kan prata med allvarliga saker om någon, och de då inte 

heller gör det med någon utan håller det inom sig. De flesta ungdomar uppger själva säga att de 

under sin uppväxt ingått i relationer som inte varit sunda eller bra för dem, detta kan tyda på att 

deras inre arbetsmodeller säger dem hur en relation ska vara och att det som Broberg et al (2009) 

tar upp om att man ingår i de relationer som ens arbetsmodeller stämmer in på.  
 

6.1.3 Signifikanta andra 

De personer som en person lyssnar till och bryr sig mycket om kan kallas för signifikanta andra 

(Trost och Levin 1999:9–10). Man kan integrera sina signifikanta andra i tankarna när vi inte vet 

riktigt hur vi ska agera, genom att tänka hur han eller hon hade agerat i den här situationen (Trost 

och Levin 1999:68–69). När informanterna var barn så hade de inte så många signifikanta andra, 

vissa hade syskon som hade stor betydelse för dem och vissa hade någon förälder. Många av 

ungdomarna har i intervjuerna berättat att kamrater hade stor betydelse för dem när de blev äldre. 

Det blev då deras signifikanta andra och de agerade på liknande sätt som dem. Om det då var 

kamrater som höll på med droger eller kriminalitet så var det lätt att de själva agerade på samma 

sätt. Många ungdomar har under intervjuerna berättat att de efter en tid på Hassela har insett att 

de haft relationer som inte varit bra för dem. Under en intervju sa en ungdom att denne insåg nu i 

efterhand att de egentligen inte hade varit riktiga vänner och flera har uttryckt detta fast på olika 

sätt, detta har också gällt kärleksrelationer. Detta anser vi kan vara kopplat till att ungdomarna 

söker sig till miljöer och sammanhang där deras sätt att hantera relationer är lämpliga, de får 

tillbaka det de förväntar sig. Detta kan man också koppla till det Broberg (2009:24) tar upp om 

att barnet strävar efter att skapa en miljö där de känner att deras inre arbetsmodeller fungerar. 

Många ungdomar gav också uttryck för att de hade haft konfliktfyllda relationer till, inte bara 

sina föräldrar, utan också andra vuxna i skolvärlden. Broberg (2009:24) tar upp att dessa 

konfliktfyllda relationer kan leda till att barnet får en bekräftelse på deras föreställningar om hur 

andra människor är.  
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6.2 Nutid 

6.2.1 Signifikanta andra  

En majoritet av de ungdomar som har intervjuats menar att de har fått en bra och meningsfull 

kontakt med medlevare på Hassela Gotland. De uppger att de kan lita på dessa personer och att 

de lyssnar på deras åsikter samt vända sig till dem vi problem. I och med detta kan man tro att för 

flera av dessa ungdomar har medlevarna blivit signifikanta andra för dem. Det vill säga personer 

som de kan se upp till och personer som de tar efter. Det kan också vara så att de i svåra 

situationer tänker hur denna medlevare hade tänkt i samma situation och sedan handlar efter det 

(Trost och Levin 1999:68–69).   Medlevarna blir då positiva signifikanta andra för ungdomarna 

till skillnad från de vänner som vissa av ungdomarna tidigare umgåtts med. Dessa vänner var 

signifikanta andra i negativ bemärkelse då de till exempel drack alkohol och tog droger 

tillsammans.  
 

6.2.2 Relationen medlevare - ungdom  

Att många av ungdomarna känner att de kan lita på vuxna på Hassela och att de känner sig 

tryggare kan ses som en stor förändring då flera tidigare har haft problem med just dessa saker. 

Dock är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är just relationerna med medlevare som gör 

att de till exempel känner sig tryggare, utan det kan finnas många andra saker som spelar in, som 

till exempel personlig mognad, drogfrihet och en bättre relation till sina familjemedlemmar.  
 

I Claes Levins (1998) bok Uppfostringsanstalten tar han upp vad som kännetecknar en god 

relation mellan ungdomar och personal. För att få en bra relation menar han att det är viktigt att 

relationen skapas också utanför behandling, och att ungdomarna så lite som möjligt ser det som 

en behandlingsrelation. Vad många ungdomar påpekar i intervjuerna är att det är positivt att de 

vuxna hela tiden är tillgängliga, eftersom de bor på samma ställe. Alltså finns det stort utrymme 

att skapa relationer också utanför själva behandlingen. De delar samma vardag och samma bostad 

och samma rutiner vilket gör att de måste skapa någon form utav relation bredvid 

behandlingsrelationen. 
 

Ungdomar som är placerade har ofta problem i relationen med föräldrarna. Att ge dessa 

ungdomar en chans till långvariga förhållanden kan vara ett sätt kompensera för dessa förluster. 

(Johansson 2007:23). För en del av ungdomarna så blir relationerna med medlevarna väldigt 
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liknande familjerelationer, och därmed skulle det kunna sägas att det blir någon slags 

kompensation.  
 

Många av de som varit på andra behandlingshem uppger att det är en stor skillnad mellan Hassela 

Gotland och dess medlevarskap och andra behandlingshem med ”vanlig” personal just vad gäller 

frågan om att bygga upp relationer. Många av ungdomarna har nämnt att man på Hassela Gotland 

blir som en stor familj. De menar att man kommer närmare de vuxna på Hassela. Exempelvis 

skäms de mer när de gör bort sig, det går inte att undvika konflikter utan man måste ta tag i det på 

en gång och att de har en väldigt stor respekt för de som de jobbar på Hassela.   
 

Det finns dock de som menar att det inte bara är positivt med medlevarskap, vissa påstår att det 

inte är någon skillnad mellan något annat behandlingshem och Hassela Gotland. Någon säger att 

den personen inte är van vid att bo i en familj och att det känns jobbigt att man kommer nära 

medlevare när man ändå vet att den relationen inte kommer att finnas för alltid, utan att den bara 

är tidsbegränsad under tiden som ungdomen bor där. Den menar då att det är svårt att släppa in 

medlevarna på livet. Många av dessa ungdomar har blivit svikna många gånger tidigare i livet. 

De har därför ett en uppfattning om att detta kan komma att ske igen, vilket gör att de har svårt att 

knyta an till medlevare. Detta nämner också Broberg et al (2009) när han berör att man handlar 

de mönster som tidigare har skapats. Om man till exempel har blivit sviken många gånger så har 

man uppfattningen om att det inte är någon idé att lita på någon.     
 

En bra relation mellan ungdomen och personalen kan innebära att personalen blir en typ av trygg 

bas för ungdomen och det kan minska de negativa effekter som kan drabba ungdomen när den 

skiljs från sin ursprungliga anknytningsperson (Johansson 2007:23).  Både Johansson (2007) och 

Degner och Henriksen (2007) studier visar på att personalen har en stor betydelse för hur 

ungdomen utvecklas på behandlingshemmet och att bra relationer mellan ungdom och personal 

kan leda till att anknytningsmönstret påverkas. Många av dessa ungdomar verkar använda de 

vuxna på Hassela som trygg bas och alla säger att det finns någon de kan vända sig till vid behov 

(Det finns dock de som säger att de inte vänder sig till någon i dagsläget men det finns någon om 

det skulle vilja och behöva göra det). De flesta ungdomar har trygga och pålitliga relationer och 

många av de tillfrågade säger att de nu har lättare att lita på folk i allmänhet. Förhoppningsvis 

kommer detta även att kunna ske utanför Hasselas väggar och det kommer kunna underlätta för 
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ungdomarna att bygga upp bra och långvariga relationer i framtiden. Någon av de som idag inte 

känner att de kan lita på medlevare eller andra personer säger att de kanske skulle kunna göra det 

om de fick mer tid på sig.  
 

6.2.3 Anknytning  

Hamilton (2000) menar på att ett anknytningsmönster både kan ses som stabilt och föränderligt, 

och förändras beroende på om relationer förändras och om personen får nya signifikanta andra 

(Ibid). En majoritet av de tillfrågade ungdomarna menar på att deras känsla av trygghet och deras 

förmåga att kunna lita på personer har stärkts under vistelsen på Hassela. De menar på att de har 

fått vuxna som de känner att de kan lita på och många av deras relationer har förändrats. 

Medlevarna har för många av ungdomarna blivit signifikanta andra.  Flera av ungdomarna uppger 

själva att deras anknytningsmönster har påverkats och förändrats i och med dessa förändringar i 

livet. Det finns dock de ungdomar som menar att de inte kan lita på någon.  Detta kan innebära att 

deras mönster inte har förändrats avsevärt.  
 

Av det material som har kommit fram i våra intervjuer anser vi att samtliga ungdomar har haft 

något otryggt anknytningsmönster till någon av sina föräldrar. Vissa ungdomar uppger dock att 

de känner att de både haft otrygg och trygg anknytning till sina föräldrar, vilket inte är omöjligt. 

Broberg et al (2009:26) menar att ett mönster inte behöver var ett och samma hela tiden, det kan 

förändras och uppdateras eftersom livet inte är bestående. Ett barn kan alltså ha haft en trygg 

anknytning till en förälder under sina första fem levnadsår för att sedan ändra den anknytningen. 

Anledningarna till detta kan vara många, till exempel att föräldern i fråga börjar missbruka, blir 

frånvarande eller på något annat vis inte finns med i barnets bild längre. Detta kan kallas 

lagbunden diskontinuitet (Broberg et al 2009:28). Detta kan dock vara både positivt och negativ. 

Många av ungdomarna har förändrat sitt mönster på Hassela mer eller mindre. Detta på grund av 

den nya situationen som de befinner sig, med trygga vuxna runt omkring sig som lyssnar på dem 

och som de kan lita på. Broberg et al (2009:28) menar dock att ju äldre personen är, desto längre 

tid tar det att förändra ett mönster. Dessa ungdomar är ju i alla fall i tonåren och det kan då göra 

att det tar längre tid att knyta an till personen, vilket är viktigt att tänka på. Broberg et al 

(2009:26) menar att det blir svårare att förändra ett anknytningsmönster ju längre tiden går men 

det är inte på något sätt någon omöjlighet, dock kan det krävas mer för att en förändring ska 

kunna ske. Detta är detta som Broberg et al (2009:28) menar med lagbunden diskontinuitet.  
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6.3 Avslutande analys 

Av det insamlade materialet kan en viss mängd slutsatser dras. I den presenterade forskningen 

anges att ungdomar som blir placerade oftast tidigare i livet har känt sig utstötta och otrygga 

(Andreasson 2003). Detta är något som har bekräftas i nästan samtliga intervjuer och många 

ungdomar hade en eller två frånvarande föräldrar samt ett otryggt anknytningsmönster till någon 

av dem. När dessa ungdomar har kommit till Hassela har många insett att deras tidigare relationer 

med exempelvis vänner inte har varit bra för dem. Broberg et al (2009) menar att det är lätt att 

ingå i sådana relationer som ens arbetsmodeller stämmer in på. Det är till exempel lätt för 

ungdomar som har växt upp i osunda relationer till sina föräldrar att ingå i osunda relationer med 

andra personer (Ibid). Många har på Hassela skaffat nya viktiga personer i deras liv, så kallade 

signifikanta andra (Trost och Levin 1999). Många av ungdomarna känner också att de idag kan 

lita på några av de medlevarna som finns på Hassela, Gotland och det kan anses vara en stor 

förändring då många tidigare har haft problem med detta. Det finns dock de som anser att det är 

svårt att lita på personer, och att det kommer krävas mycket för att de ska kunna göra det. Vissa 

som har varit på andra behandlingshem uppger att det är stor skillnad mellan Hassela och andra 

behandlingshem i och med medlevarskapet, medan andra anger att de inte finner någon större 

skillnad och att det till och med kan vara bättre med vanlig personal. Detta kan tänkas hänga ihop 

med deras anknytningsmönster och deras svårigheter med att skapa nära relationer. Flera 

ungdomar menar att de har blivit tryggare sen de kom till Hassela. De kan ha varit så att de har 

använt personalen som trygg bas, vilket både Degner och Henriksen (2007) och Johansson (2007) 

hävdar kan bero på att det finns en god relation mellan ungdomen och personalen. För vissa kan 

det vara svårt att skapa djupgående relationer med medlevarna på Hassela. Detta för att de vet att 

det är en tidsbegränsad placering och att medlevarna efter ett par år kommer att försvinna ur 

deras liv igen.  
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7. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om ungdomarna i intervjuerna hade ett otryggt eller ett 

tryggt anknytningsmönster till sina föräldrar samt att se om behandlingstiden på Hassela har 

påverkat dessa anknytningsmönster. De frågeställningar vi utgick ifrån var: Hur ser ungdomens 

tidigare anknytningsmönster ut? Hur har det mönstret påverkat dem vad gäller deras relationer till 

andra? Hur såg ungdomen på sig själv och sina tidigare relationer innan den kom till Hassela? 
Hur ser ungdomen på sig själv och sina relationer nu? Har bilden förändrats?  
 

I intervjuerna har det kommit fram både likheter och skillnader. Både i deras uppväxter och i 

vilken mån de har knutit an till medlevarna på Hassela, Gotland. Som vi tidigare nämnt så har 

alla ungdomar i intervjuerna haft någon form av dålig relation till minst en av föräldrarna. De har 

haft svårt att lita på människor och framförallt vuxna under hela deras liv. Nu menar många av de 

ungdomar vi har pratat med att de har lättare att lita på vuxna, och att deras relationer i allmänhet 

har förbättras. Dock finns det självklart undantag.      
 

En fara som kan bli med att leva i sådana här familjekonstellationer är att ungdomarna kan tänka 

att medlevarna bara gör ett gästspel i deras liv. Det blir då svårt för ungdomarna att knyta an och 

anförtro sig då de vet att de snart försvinner liksom alla andra redan har i gjort i deras liv. Detta 

blev väldigt klart uttryckt i en av intervjuerna. Att leva i en familjekonstellation kan också bli 

onaturligt för vissa ungdomar om de inte är vana vid det. Detta är viktigt att man är medveten om 

när man bedriver ett sådant här arbete. Likadant kan det bli vad gäller vänner man finner på 

exempelvis Hassela, eftersom de inte vet om de försvinner eller finns kvar efter behandlingstiden.  

Något vi lagt märke till under intervjuerna genomgående att ingen vill säga något ont om sina 

föräldrar. Det finns alltid förklaringar till varför föräldrarna har agerat som de har gjort och vi 

upplever att många lägger mycket skuld på sitt egna beteende. Vi fick några exempel både under 

intervjuerna och utanför intervjuerna där ungdomarna har berättat om hur föräldrar har svikit dem 

medans de i nästa mening förklarar föräldrarnas beteende. Detta var något som vi delvis var 

medvetna om innan då vi har erfarenheter av att barn ofta är mycket lojala mot sina föräldrar.                               
 

Vi lade även märke till en könsskillnad när det kom till att skapa ett förtroende till medlevare. Vi 

upplevde att killar hade mycket svårare att knyta an till och lita på vuxna än vad tjejer hade. Vad 
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detta kan bero har vi inte gått in på närmare på grund av tidsbrist samt att det inte fanns utrymme 

till det, men det skulle vara en väldigt intressant fråga att titta närmare på.  
 

Personalen på Hassela Gotland menar att behandlingstiderna har blivit kortare och kortare och att 

det ställs mer krav av socialtjänsten till exempel med vårdplaner och så vidare. Alltså kraven är 

högre på kortare tid. Detta tror vi kan påverka hur relationerna utvecklas mellan ungdomarna och 

medlevarna. Dessa ungdomar har haft svårt att lita på folk genom hela sitt liv och självklart krävs 

det mycket tid för att bygga upp ett förtroende, tid som inte finns om vårdtiderna kortas ner.  

 

Förhoppningen med uppsatsen är att den ska väcka intresse hos läsaren samt att Hassela, Gotland 

ska kunna använda uppsatsen för att medvetandegöra dessa aspekter. Vi tror att det är viktigt att 

de personer som placerar ungdomar på behandlingshem som exempelvis Hassela vet om att 

ungdomar med liknande bakgrunder har svårt att lita på personer och att det tar tid att vinna deras 

förtroende. Det kanske inte räcker med ett år, utan det är viktigt att var och en får utvecklas i sin 

takt, man kan aldrig tvinga någon att ingå i en relation. 
 

Uppsatsen skulle också kunna vara intressant för andra som vill forska vidare på till exempel 

detta med könsskillnader. Andra intressanta punkter att undersöka närmare skulle kunna vara att 

jämföra våra resultat med liknande undersökningar som kommer att göras eller har gjorts i andra 

behandlingshem med vanlig personal, eller liknande undersökningar i familjehem.  
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8. Arbetsdelning  
Från början hade Maria ansvaret för teoridelen och Sofie för delen som behandlade den tidigare 

forskningen, vi har dock mot slutet läst igenom och korrigerat dessa avsnitt tillsammans. Vi var 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
Du är en utav 10 vi kommer att göra intervjuer med. Du har när som helst rätt att avbryta 

intervjun och om du tycker att någon fråga är för känslig så kan du välja att inte svara. Din 

medverkan bygger helt på frivillig grund och vi ansvarar för din anonymitet. Ingen annan än vi 

kommer få ta del utav undersökningsmaterialet. Ditt namn, kön och personnummer kommer att 

bli avidentifierade i uppsatsen för att stärka anonymiteten. Vi kommer inte använda 

intervjumaterialet till något annat än syftet med uppsatsen. Intervjun kommer att ta cirka en 

timma och om du inte har några invändningar så kommer intervjun att spelas in. Detta för att det 

ska bli enklare för oss att dokumentera vad som sades under intervjun. Jag kommer till en början 

ställa frågor som rör dina tidigaste barndomsminnen för att därefter gå vidare mot dina senare 

upplevelser med stigande ålder.  

 

Första levnadsåren (till skolan börjar) 
Hur gamla var dina föräldrar när du föddes? 

Är dina föräldrar skilda? 

Har du några syskon?  

Bodde du på ett och samma ställe under dina första levnadsår? 

Om nej, vem har du växt upp hos och hur ofta träffade du din andra vårdnadshavare? 

Har du fått berättat för dig om hur det var när du var liten? Hur du var och hur dina 

vårdnadshavare uppfattade situationen?  

Var du ofta hos någon annan än hos dina föräldrar? Tillexempel mormor och morfar eller farmor 

och farfar? 

Gick du på dagis eller hos dagmamma? 

Vet du om det fanns andra betydelsefulla personer under dina första levnadsår än dina 

vårdnadshavare? 

Om du tänker tillbaka på din barndom, vad får du för känslor då? 

Hur såg dina vänskapsrelationer ut när du var liten? Hade du samma vänner du lekte med hela 

tiden? 

Kommer du ihåg vem det var du vände dig till om du som liten blev ledsen och behövde tröst? 

Upplever du att du fick den stöttning och den guidning du behövde under dina levnadsår? 
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Kände du att det fanns personer som du kunde lita på under denna tid i ditt liv? 

Kände du att du var delaktig i det som skedde i ditt hem?  

Är det något mer du vill prata om eller tillägga?  
 

Skolåldern 
Flyttade du någon gång under dina grundskolår? 

Vilken roll tog du i klassen? Förändrades detta genom åren? 

Förändrades din relation till dina föräldrar något under denna tid? 

Fick du sämre eller bättre kontakt med någon av dem? 

Upplevde du att du hade någon att prata med när du hade problem? 

Fanns det någon person du såg upp till under denna tid?  

Kunde du vända dig till denna person när du behövde prata? 

Vilken slags relation hade du till dina kompisar? Exempelvis, om ni kunde prata om problem, 

eller om du hade mer ytliga relationer med dina vänner? 

Vem spelade störst roll i ditt liv under den här tiden?  

Vem hade mest inflytande på dig under denna tid? 

Känner du att du blev tillräckligt stöttad under den här tiden? 

Fanns det någon du kunde vända dig till vid problem?  

Om du tittar tillbaka på dina skolår vad får du för känslor? 

Fanns det personer du kunde lita på under denna period i ditt liv?  

Är det något mer du vill prata om eller tillägga?  
 

Nutid 
Hur ser din relation till dina föräldrar ut idag? 

Har den förändrats något sedan du kom till Hassela? 

Är Hassela det första behandlingshemmet du bor på? 

Vad har du relation till medlevarna på Hassela idag?  

Vad betyder det för dig att bo på det sättet som du gör på Hassela?  

Hur ser dina vänskapsrelationer ut idag?  

Har du kontakt med gamla vänner? 

Hur ser dina relationer ut med de andra ungdomarna på Hassela? 

När du är i en grupp med andra personer idag, vilken roll tar du då?  
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När du tittar tillbaka på din uppväxt vilken är den person som du har sett upp till mest? 

Har det ändrat sig något sen du kom till Hassela? Har du bytt förebild? 

Vilken betydelse har medlevarna för dig? 

Om det skulle hända någonting här på Hassela, finns det någon du skulle kunna prata med här?  

Finns det personer som du kan lita på idag?  

Om du fick analysera lite själv, tror du att du har haft en så kallad trygg anknytning under din 

uppväxt? Alltså att du har haft trygga relationer under din uppväxt? Om ja, känner du att det har 

blivit lättare för dig att lita på människor och knyta an till personer sen du kom till Hassela?  

Är det något mer du vill tillägga eller prata om?  


