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Abstract 

 

Title: ”So to make the kids understand that they are gold, that is I think, that’s our main 

goal” A qualitative study of the relationships between youth and staff at Hassela in 

Klintehamn, Gotland. 

Author: Emma Hoffman 

Keywords: Adolescent, institutional care, relationships, youth workers, interaction 

 

The purpose of my study was to see what kind of relationships there were between the youth 

and the social workers in the treatment home Hassela in Klintehamn, Gotland. The social 

workers work for six weeks day and night by living together with the youth. I also wanted to 

examine what happens when there were conflicts between them as signs of tensions in the 

relationships. In addition to this I wanted to study the relations between power and influence 

in their relationships where Hassela strives for democracy.  My questions were the following: 

How do the youth and the staff describe the relationships between them? How do conflicts 

work between them at Hassela? What does the relationship between power and influence look 

like?  

The study is based on qualitative interviews with four clients and four social workers. The 

theoretical perspective I used were Skau’s discussion of power and help in the relationship 

between client and social worker.  

The conclusions of the study are that intimate relationships, similar to family relationships, 

form between the clients and the social workers. Conflict is considered a natural part of 

everyday life and that they are solvable and good for the relationships. There are no formal 

rules or regulations regarding conflicts for the staff which lets the staff make up their own 

ways of dealing with conflicts. The social workers create and control most of the youth’s 

daily life in forms of everyday activities that they have to be a part of. However, the youth can 

choose between the options available and have lots of free time during the afternoons and 

nights. It is not entirely clear what and how the youth can use their influence though Hassela 

strives for democracy.  
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Författarens tack 

 

Jag vill tacka Hassela i Klintehamn för att jag erbjöds skriva min uppsats om dem samt fick 

möjlighet att göra det på plats. All personal och alla ungdomar ska ha ett stort tack för sitt 

välkomnande sätt och sin öppenhet. Särskilt tack till föreståndare Mats Barre som ordnade 

med de praktiska förutsättningarna. 

 

Ett varmt tack till mina respondenter som tog sig tid och ställde upp på intervjuerna, utan er 

hade det inte blivit någon uppsats! Jag önskar er och Hassela Gotland all lycka till. 
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1. Bakgrund 

 

1.1. Inledning 

I ett studiebesök på Hasselas behandlingshem i Klintehamn på Gotland väcktes mitt intresse 

för medlevarskapet, den formen av anställning som finns på deras behandlingshem och en 

viktig del i Hasselas pedagogik. Medlevarskapet innebär att personalen bor och lever 

tillsammans med de ungdomar som placeras av socialtjänsten. Ungdomarna och de vuxna bor 

ihop i familjehemsliknande former där personalen jobbar sex veckor och har två veckor 

ledigt. Ungdomarnas placeringstid varierar och påverkas exempelvis beroende av om de är 

där frivilligt enligt socialtjänstlagen (2001:435) eller utan samtyckte enligt lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga. Hassela Gotland tar emot killar och tjejer i 

åldrarna 14-20 år och kollektiven finns på tre orter; Klintehamn, Bro och Vänge. I 

Klintehamn bor ungefär trettio vuxna och femtio ungdomar uppdelat på flera hus (Hassela 

Gotland, 2010). Husen i Klintehamn där medlevare och ungdomar bor tillsammans ligger 

utspridda mitt i samhällets centrum, med en stor gemensam matsal som navet för 

verksamheten. 

 

1.2 Placering utanför det egna hemmet i Sverige 

I Sverige ska socialnämnden verka för att barn och ungdom växer upp under trygga 

och goda förhållanden (Socialstyrelsen, 2008:7). Om hänsynen till den unges bästa motiverar 

det, ska nämnden sörja för vård och fostran utanför det egna hemmet i familjehem eller hem 

för vård eller boende. En ungdom kan bli placerad utanför det egna hemmet med stöd av 4 

kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:435), förkortad SoL, om barnets vårdnadshavare lämnar 

samtycke till vården och om barnet fyllt 15 år även har lämnat samtycke. Om 

vårdnadshavarna eller ungdomen, när denne fyllt 15 år, inte samtycker till den vård som 

socialnämnden anser att den unge behöver, kan lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, förkortad LVU, tillämpas (Socialstyrelsen, 2008:7).  

 

Enligt Socialstyrelsens rapport för år 2007 (2008:5) var 21 500 barn och unga någon gång 

under året placerade utanför hemmet. En vanlig placeringsform är familjehem som är ett 

enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och 

fostran (Socialstyrelsens termbank, 2010). Hem för vård eller boende, så kallat HVB-hem är 
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ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med 

boende och vars verksamhet bedrivs yrkesmässigt (Socialstyrelsens termbank, 2010). HVB-

hem kan drivas av både kommun och landsting eller av enskild. När det kommer till 

intitutionsbehandling av ungdomar är variationen på institutionernas utformning stor, 

placeringsformerna utvecklas ständigt (Andreasson, 2003:44-48). 

 

1.3 Hasselas bakgrund  

1969 startade Hassela Kollektivet institutioner i Sverige där de unga bodde med de vuxna 

(Johansson, 2007:30). Grundaren Karl-Arne Westerberg flyttade då till samhället Hassela i 

Norra Hälsingland. Skillnaden mellan andra hem var att de anställda bodde långa perioder 

med de unga och att fokus låg på utbildning och fostran istället för behandling och terapi 

(Johansson, 2007:30). När Hasselakollektivet startades så definierades det som en 

försöksverksamhet från Socialstyrelsens sida (Westerberg, 2003:60).   

 

I början av 1982 godkändes ett utbildningskollektiv som storfosterhem och fyra ungdomar 

från Stockholms kommun placerades i Klintehamn på Gotland (Hassela Gotlands hemsida, 

2010). Kollektivet hade kontakt med Hasselarörelsen och blev snart ett av kollektiven och är 

idag ett HVB-hem. Hassela Gotlands ungdomsverksamhet bygger på boende och vad 

ungdomen gör i form av utbildning, arbete och fritid (ibid.).  
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2. Problemformulering 

 

2.1 Inledning 

För mig var det utmärkande vid mitt studiebesök på Hasselakollektivet i Klintehamn på 

Gotland att ungdomarna och personalen bodde ihop i jämförelse med de andra 

behandlingshemmen jag hade besökt där man inte bor på plats och istället arbetar i skift. Jag 

blev intresserad av hur relationen mellan ungdomar och personal ser ut när man på detta sätt 

lever ihop och inte bara ses på schemalagd tid. Hassela har en filosofi och strävan efter vissa 

ideal såsom att ha ett demokratiskt förhållningssätt, som ska forma rollen som medlevare. 

Funderingarna började gå kring hur detta såg ut i praktiken och påverkade relationen mellan 

klient och socialarbetare, där det i grunden finns en ojämn maktbalans i förhållandet mellan 

klient och professionell. Samtidigt som viktiga och nära relationer ska bildas när man bor 

ihop, kvarstår faktum att relationen i grunden är av professionell art.  

 

2.2 Hasselas filosofi 

I sina memoarer berättar grundaren Karl-Arne Westerberg (2003) om de olika 

beståndsdelarna Hasselakollektivet består av. Westerberg målar upp en bild av att 

utbildningen på Hassela ska vara som ett växthus för ungdomarna (2003:10). För att ett 

växthus ska fungera så behövs alla de olika beståndsdelarna den består av, man kan inte 

plocka ut en del av det och säga att just den delen är den viktigaste. Ord som tillit, konflikt, 

arbete, föräldrar, solidaritet, rationalitet, irrationalitet och skola är sådant som är viktiga för 

Hasselautbildningens resultat (ibid.). 

 

De anställda som bor och lever med ungdomarna på kollektivet arbetar vanlig 40-timmars 

vecka enligt kollektivavtal som finns (Westerberg, 2003:54). Kvällarna, nätterna och helgerna 

på kollektivet betraktas av parterna som en privatsak. Då man ser det som ett kollektivt hem 

utgår ingen OB-ersättning utan arbetet bygger på idealitet och engagemang (Westerberg, 

2003:54). Skulle övertid ersättas skulle kostnaderna bli för höga och det skulle då finnas risk 

för att det då skulle förvandlas till en institution med dag-, kvälls- och nattpersonal menar 

Westerberg (ibid.). Det behövs ett genuint intresse för ungdomar, mänskliga relationer och 

drogproblem för att jobba på Hassela. Intresset och viljan att göra något praktiskt är det 

viktigaste, men det är ingen nackdel med en formell utbildning i bagaget (Westerberg, 

2003:65). Medarbetaren ska ha tre olika roller att sträva efter på Hasselakollektivet; 

förebilden, diskussionspartnern och handledaren/instruktören (Westerberg, 2003:168). Man 
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ska kunna erbjuda ungdomen att diskutera alla livsområden, praktisera sina färdigheter och 

insikter och i dessa situationer vara en förebild.  

 

Det som Hasselakollektiven har gemensamt är medlevarskapet, solidaritet och ett 

demokratiskt förhållningssätt (Hassela Gotlands hemsida, 2010). Medlevarskapet innebär att 

bo och leva tillsammans med de ungdomar som placeras. Medlevarna ska bjuda in 

ungdomarna till sina hem, dela vardagen och deras kunskap om ungdomsproblem, missbruk 

och sociala svårigheter. Ett demokratiskt förhållningssätt ska finnas på alla nivåer, i skolan, i 

boendet och i ungdomsgruppen. För att demokrati ska uppstå måste möjligheten för detta ges 

menar man (ibid.). Det handlar även om att vara en god förebild som medlevare, och denna 

roll går utöver vad du gör på arbetet då de tycker att man ska vara det i alla sina roller. Det 

gäller att vara konsekvent, och göra som man säger för att visa gott förebildsskap för 

ungdomarna.  

 

2.3 Relationen mellan klient och professionell personal 

Sociala sammanhang består av relationer. Människors betydelse för varandra är avgörande, 

antingen det handlar om vägar in eller ut ur problematiska livssituationer (Berglund, 

2000:18). Att bli klient är en händelse av livshistorisk betydelse, det betyder att man kommer 

i kontakt med professionella hjälpare (Skau, 2007:16). När man blir placerad innebär det en 

daglig kontakt med en hjälpande yrkeskrets och det innebär dessutom att någon annan tar över 

rollen som omsorgsperson för ungdomen. Avsaknaden av positiva relationer till föräldrar och 

andra signifikanta personer under uppväxten är inte en alltför ovanlig problematik hos 

ungdomar som placeras (Degner & Henriksen, 2007:15). Här kan behandlingspersonal 

komma att spela en viktig roll. Det är kontakt och samspel som bär upp en relation och utgör 

grundvalen för vad man kan sedan kan uppnå (Skau, 2007:15). Vilken typ av kontakt man får 

kan påverka hur behandlingen fungerar. Människors resurser kan vara svåra att identifiera och 

lyfta fram, och ibland kan socialarbetare misströsta och inte veta var man ska börja (Berglund, 

2000:263). Berglund menar att människosyn, inställning, bemötande och pedagogiskt 

förhållningssätt till problem är värdefulla behandlingskunskaper hos socialarbetare 

(2000:271). För förändring krävs ett positivt klimat som nyttjar människors resurser och 

hjälper dem att växa.  

 

Relationen mellan socialarbetare och klient är inte oproblematisk, utan är även en relation 

med ojämn maktbalans till klientens nackdel (Skau, 2007:37-38). De etiska dilemman som 

utmärker den här sortens arbete kan många gånger vara svåra att hantera, som exempelvis 
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förhållandet mellan makt och hjälp. Ett exempel på en strategi för att hantera detta kan vara 

att som socialarbetare försöka tona ner maktaspekten och endast placera samspelet med en 

klient i en ren ”hjälp”-kontext (Skau, 2007:16-17). En viktig förutsättning för att kunna förstå 

interaktionen mellan klient och socialarbetare är dock att ha kunskap om förhållandet mellan 

makt/kontroll och hjälp. En del av detta innefattas av hur man som socialarbetare ser på 

klienten och dennes förutsättningar. Exempelvis om man har tron att alla människor inom sig 

har resurser att lösa livsproblem men att en människa kan tappa eller blockera kontakten med 

resurserna och behöva stöd till att bygga upp dem igen (Skau, 2007:33). Att hjälpa människor 

i sin problemlösningsprocess kan stöta på svårigheter när människor saknar de emotionella 

resurser som krävs för att hantera ansvar eller saknar kunskap och färdigheter som krävs för 

att kunna agera på egna vägar (Trevithick, 2008:187). Det kan ibland vara lätt för den som 

hjälper att ta itu med själva problemlösningen, vilket riskerar att skapa ett ohälsosamt 

beroende. Genom för mycket hjälp riskerar då klienten att hamnar i ett beroende till den hjälp 

den får. Om man som socialarbetare också försöker rättfärdiga det man gör och tona ner 

maktaspekten gentemot klienten blir det farligt (Skau, 2007:16). Maktaspekten är alltid 

närvarande, är man inte medveten om den blir den omöjlig att förändra och att kontrollera. Att 

förstå sociala relationer och hur makt verkar inom dem gör det möjligt för socialarbetare att 

sträva efter mer jämlika förhållanden, vilket trots önskan och strävan är svårt. Det må vara ett 

omöjligt mål, men ändå ett mål att sträva efter genom att hela tiden försöka synliggöra och 

motverka den ojämna maktbalansen (Dominelli, 2002:8). Exempelvis krävs det öppenhet och 

ärlighet gentemot klienten. 

 

Alliansen mellan behandlingspersonal och ungdom är till sin konstruktion tidsbegränsad, den 

är också med nödvändighet professionell och formell (Degner & Henriksen, 2007:84). 

Samtidigt betonas ovan vikten av att relationen är god då den utgör grunden för behandlingen. 

Detta kräver att personalen har både professionell kunskap och personliga förutsättningar för 

att kunna skapa allianser med ungdomen under placeringen (Degner & Henrikssen, 2007:81). 

Det ska finnas en professionalitet som är kopplad till yrkesrollen men där socialarbetaren som 

person också spelar in. Överfört till denna studies kontext är detta något som inte bara sker 

vid en daglig kontakt mellan social arbetare och klient. Här möts man bara inte på schemalagd 

tid utan finns sida vid sida dygnet runt genom att man bor ihop. Yrkesrollen blir kopplad till 

att man ska leva ihop med klienterna och klienterna lever med dem som ska ”hjälpa”. 

Relationen mellan dem utgör grunden för vad man kan uppnå, en relation som till klientens 

nackdel i regel har en ojämn maktbalans (Skau, 2007:15 och 37). 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka vad för typer av relationerna det blir mellan de 

placerade ungdomarna och medlevarna på Hassela. Studien vill även undersöka vad som sker 

vid konflikter som ett exempel på hur eventuella spänningar i relationerna kan se ut. Hassela 

vill att ett demokratiskt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten och jag vill se hur detta 

avspeglas i relationerna i form av makt och inflytande på vardagen.  

 

3.2 Frågeställningar 

� Hur beskriver ungdomarna respektive medlevarna relationerna dem emellan? 

� Hur yttrar sig och hanteras konflikter mellan ungdomar och medlevare på Hassela? 

� Hur ser förhållandet mellan makt och inflytande ut? 
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4. Forskningsdesign 

 

4.1 Val av metod 

Robson (2002:385) anser att valet av metod ska göras beroende på vilka frågeställningar 

forskaren söker svar på. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 

Jag var intresserad av hur ungdomarna respektive medlevarna i ord beskriver sina relationer, 

hur de upplever dem. Med en kvalitativ metod försöker man nå kunskap om individens 

subjektiva upplevelser utifrån dennes ord, uttryck och meningsbeskrivningar (Larsson, 

2005:92). Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera och är ofta undersökningar av 

avgränsade och specifika miljöer (Repstad, 2007:13 och 23). Jag var intresserad av att veta 

hur det fungerar på just Hassela Gotland där man har medlevarskap som anställningsform. Ett 

utmärkande drag för kvalitativa metoder är att man intresserar sig för det unika eller 

eventuellt avvikande (Holme & Solvang, 1997:78). Man vill beskriva och söka förståelse, och 

intresserar sig för sammanhang och strukturer. 

 

När en forskare vill ha insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor med 

mera, utgör intervjuer en lämplig metod (Denscombe, 2009:232). Det är just respondenternas 

uppfattningar och känslor om sina relationer på hemmet som jag vill utforska. Holme & 

Solvang menar att styrkan med en kvalitativ intervju är att den liknar en vardaglig situation 

och att det är den formen som utövar den minsta styrningen vad gäller 

undersökningspersonerna (1997:99). Detta kändes särskilt viktigt för mig då några av 

respondenterna är ungdomar och det var viktigt att de skulle vara bekväma. Att intervjua 

människor ansikte-mot-ansikte ger en fördelen att anpassa intervjun exempelvis genom att 

kunna fråga saker rakt ut och följa upp intressanta svar (Robson, 2002:272-273). Det har 

underlättat intervjuerna då jag ville ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor eller be om 

förklaringar så att de förstod mig och att jag förstod dem. Sjöberg menar att brister i fråga om 

sociala aspekter inte enbart behöver vara negativt (2008:32). Det kan tvärtom bilda grunden 

till en fruktbar interaktion och möjligheter för forskaren med att passa in i miljön. Jag hade 

ingen större vana av behandlingsmiljö sedan innan, så det var viktigt att ha möjlighet att reda 

ut eventuella frågetecken som uppstod, exempelvis gällande uttryck jag inte hade hört 

tidigare.  
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4.2 Urval 

I mitt urval av informanter var det för mig viktigt att beskrivningen av relationerna kom från 

både ungdomarna och medlevarna. Det passade inte att göra ett helt slumpmässigt urval utan 

respondenterna jag valde ut var de som jag ansåg kunde ge den mest värdefulla data 

(Denscombe, 2009:37). Valet av respondenter bygger på ett strategiskt urval (Robson, 

2002:265) då jag har valt ut de som jag ansåg var ändamålsenliga för just min undersökning. 

För att de skulle kunna ge en bild av Hassela Gotland skulle samtliga respondenter ha vistats 

där i minst ett år. Jag har intervjuat fyra ungdomar och fyra medlevare med en jämn 

könsfördelning. Jag bad föreståndarna om hjälp att göra en urvalsgrupp i form av lista innan 

respondenterna tillfrågades. Ur gruppen med dem som hade vistats där över ett år och var 15 

år fyllda lottade jag en turordning och sedan tillfrågades de därefter. Samtliga ungdomar hade 

vid intervjutillfället varit inskrivna på Hassela i Klintehamn i minst ett år. Medlevarna hade 

alla jobbat över fem år och bodde tillsammans med sina egna familjer och inskrivna 

ungdomar. Av de tillfrågade tackade samtliga ja. 

 

4.3 Litteratursökning 

De studier jag har valt att presentera i mitt forskningsavsnitt har jag fått genom att söka på 

LIBRIS och Elin. Mina sökord har varit följande; Residential care, ungdom* behandling*, 

ungdomsvård, behandlingshem, ungdom* makt*, youth institutional care, youth workers, 

ungdom* personal*, ungdom* inflytande*. Vidare har jag funnit forskning genom att läsa 

andra C-uppsatser och avhandlingar genom sökningar på uppsatser.se samt LIBRIS. 

 

4.4 Tillvägagångssätt och genomförande 

Jag erbjöds att under tiden för intervjuerna bo på Hassela i Klintehamn i en lägenhet 

tillsammans med två klasskamrater som även de gjorde intervjuer på Hassela. Under dessa två 

veckor gavs jag möjlighet att delta i vardagliga sysslor och aktiviteter. De första dagarna 

ägnade jag åt att vara med på så mycket som möjligt för att visa mig för ungdomarna och 

medlevarna, innan frågan om intervjuerna kom ut. Tillfrågandet av ungdomarna gjordes 

sedan av föreståndare Mats Barre utefter turordningslistan. Föreståndarna ansåg att det var 

lämpligast att någon som kände ungdomen och som ungdomen kände ställde frågan. En 

förutsättning för att intervjuerna kunde bli av var att ungdomarna och medlevarna kunde 

avvika från sina aktiviteter, därav också fördelen att föreståndaren skötte förfrågningarna. 

Förfrågningssättet diskuteras ytterligare nedan under avsnittet etiska överväganden. Samtliga 
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tillfrågade hade fått information om uppsatsens ämne på kvällsmöten där jag medverkade, 

information som även upprepades innan alla intervjuer. Intervjuerna har genomförts i den 

lägenhet jag fick bo i. Trost menar att intervjuarens bostad praktiskt taget är utesluten som 

intervjuplats då den intervjuade kommer i ett underläge där (2005:44). Detta var dock inte 

min bostad i riktig mening, något de intervjuade var medvetna om. Det var snarare en lokal de 

var mer bekant med än jag då det vanligtvis bodde ungdomar och medlevare i den. I 

lägenheten har ingen kunnat höra eller se intervjun, vilket skulle främja att den intervjuade 

kände sig så trygg som möjligt (Trost, 2005:44).  

 

För att kunna besvara mina frågeställningar valde jag alltså att göra intervjuer. Jag valde att 

använda mig av en intervjuguide för ungdomarna och en för medlevarna med några teman att 

utgå ifrån i intervjuerna (se bilaga 1 och 2). Jag gjorde ingen tesintervju innan men tyckte att 

guiderna fungerade med båda grupperna. Att ha en semistrukturerad intervju ger fördelen att 

man har något att gå efter, samtidigt som man håller sig flexibel genom att kunna ändra 

ordning, ge förklaringar eller lägga till fler frågor (Robson, 2002:270). Här är det som jag 

nämnde ovan viktigt att eventuella frågetecken kunde redas ut under intervjun och att 

följdfrågor kunde ställas. Exempelvis gavs jag möjligheten att ställa tolkande frågor som ”du 

menar alltså att...” (Kvale & Brinkmann, 2009:152). Intervjun underlättas av att inte ha en 

alltför fast struktur i intervjuformen, för att få den lik ett samtal men också för att informanten 

ska kunna vara fri att säga vad den vill (Robson, 2002:270). Intervjuformen minimerade 

styrningen och underlättade samtalet då det inte kändes alltför formellt. Det var en viss 

skillnad mellan att intervjua ungdomar och vuxna. Det var svårare att få ungdomarna att tala 

mer fritt än de vuxna, där förklaringar och följdfrågor ibland kunde bli viktiga för att få 

intervjun flytande. Jag upplevde dock att styrningen i intervjuerna inte blev allt för stor för att 

svaren skulle kännas tvingade från ungdomarna, eller från medlevarna. Efter samtycke 

spelade jag in samtalen på bandspelare, vilket erbjuder en dokumentation som är möjlig för 

andra att kontrollera (Denscombe, 2009:259).  

 

En aspekt som har påverkat mina intervjuer är att jag har varit på plats i två veckor och på så 

sätt varit en del av verksamheten och kontexten. På första kvällens separata möten med 

ungdomarna och medlevarna när jag presenterade mig försökte jag vara tydlig med att studien 

skulle grunda sig endast på det som kom fram i intervjuerna, som skulle genomföras efter 

ungefär en vecka på plats. Detta kan ha satt större press på respondenterna som valde att 

intervjuas och därmed ha påverkat svaren, min mening var dock att genom det ge samtliga 
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betänketid innan frågan till respondenterna kom och för att undvika tanken på att jag skulle 

observera dem vilket inte var min valda metod. Det kan även ha påverkat dem att veta att jag 

skulle närvara där under den här perioden till skillnad från om jag endast kommit dit under de 

tider intervjuerna gjordes. Detta har dock vägt upp mot det faktum att jag gavs möjligheten att 

lära känna respondenterna, och då särskilt ungdomarna på ett sätt som jag hoppas främjade 

förtroende och en trygghet i intervjusituationen. En intervju är ett utbyte av åsikter mellan två 

personer som samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkmann, 2009:18). 

Genom att vara där och vara med på aktiviteter och i arbetslag fick jag möjlighet att visa att 

jag var intresserad av hur det var på Hassela. Jag tror det även har underlättat att 

respondenterna har vetat att jag genom att vara där fick viss kunskap om verksamheten då de 

slapp förklara vissa delar utförligt vilket hade kunnat göra intervjuerna mindre flytande. 

Kunskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för att kunna ställa andrafrågor och följa upp 

personens svar (Kvale & Brinkmann, 2009:98).  

 

4.5 Bearbetning och analys 

En redogörelse för hur man valt sina förankrade teman och vad man har valt att utesluta kan 

bidra till att öka analysens trovärdighet (Jacobsson, 2008:173). Mina åtta intervjuer gav mig 

ett mycket stort material, ett material som även innehöll mycket jag inte valt att ha med i min 

empiriredogörelse och som därmed inte heller analyseras. För det första hade jag flera frågor 

till respondenterna som endast hade för avsikt att få intervjun sammanhängande och flytande, 

och även respondenterna bekväma. Hade alla frågor varit rakt på hade intervjuerna 

förmodligen blivit annorlunda och jag ville få intervjun så lik ett samtal som möjligt för att 

respondenten skulle vara bekväm och kunna vara fri att säga vad den ville (Robson, 

2002:270). För det andra ville jag försöka få fram svar på frågor inom flera olika områden, 

områden som jag senare insåg att jag inte avsåg att ha med i min analys. Det kan vara ett 

problem att man har mycket material man tycker är intressant så att man inte vet hur man ska 

hantera det (Widerberg, 2002:102). Detta underlättades genom att jag satte fokus på det jag 

faktiskt hade valt att undersöka och försökte bortse från andra intressanta resonemang som 

rörde annat.  

 

Jag inledde med att transkribera samtliga intervjuer ord för ord, en återgivning av både mina 

frågor och deras svar. I en ordagrann utskrift har man möjlighet till tolkning av språk, uttryck, 

sätt att tala, tystnader och liknande (Widerberg, 2002:115). Det missar man när man istället 

gör sammandrag. Jag påbörjade min första transkribering direkt efter första intervjun och 
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försökte göra klart samtliga direkt efter avslutade intervjuer. Efter detta organiserade jag 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar teman eller områden som min empiri berörde. 

Utifrån detta började jag skriva in respondenternas svar och resonemang inom dessa teman, 

och på så sätt sållade jag bort det material som inte var relevant för studiens syfte. Analys är 

något som sker kontinuerligt, man företar en mängd val och bestämmer infallsvinklar och hur 

de ska tillämpas (Widerberg, 2002:133). Indelningen och sorteringen av mitt insamlade 

material var redan ett första steg till analys. Genom att jag har utgått från teorier och begrepp 

vid insamlandet och sorteringen i teman har jag använt mig av deduktion (Widerberg, 

2002:145). Utifrån min sammanställda empiri i teman påbörjades den slutliga och skriftliga 

analysen av detta med hjälp av den forskning och teori jag har valt att använda mig av kopplat 

till mina frågeställningar. För att det ska bli tydligt för läsaren men även för att möjliggöra för 

egna, alternativa tolkningar presenteras empiri och analys i separata avsnitt. I min analys har 

jag gjort temaanalys genom att diskutera de olika områdena under varje enskilt tema 

(Larsson, 2005:107-108). 

 

Att bo på platsen för undersökningen är även något som kan ha påverkat min analys, både 

under insamlingen och i den skriftliga analysen. När min idé började ta form var min bild av 

verksamheten grundad på mitt studiebesök och av att ha växt upp på Gotland med artiklar och 

insändare i tidningarna om Hassela. Utöver det, hade jag ingen åsikt om deras verksamhet 

eller filosofi utan snarare en nyfikenhet av att få en egen bild av det. Under min tid där har jag 

inte format någon stark eller entydig åsikt om verksamheten, det är en stor verksamhet som är 

svår att greppa på två veckor. I och med detta har jag inte medvetet velat påverka min 

insamling och analys åt något håll, mer än att försöka få fram ungdomarnas och medlevarnas 

egna berättelser.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

De traditionella kvalitetsbegreppen validitet och reliabilitet uppfattas vanligtvis som begrepp 

inom kvantitativ tradition (Jacobsson, 2008:165). Detta för att de ska kontrollera en ”säker 

och sann kunskap”, vilket går tvärtemot många kvalitativa skolor (ibid.). Jag avser dock att 

använda begreppen för att diskutera hur det jag avsåg att undersöka har undersökts samt hur 

väl det har gjorts.  

 

Reliabilitet är inte enkelt att fastställa i kvalitativ forskning eftersom man inte gör någon 

direkt mätning utan man vill främst upptäcka och beskriva ett fenomen (Larsson, 2005:116). 
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Då handlar det snarare om vad mina intervjuer och frågorna jag ställer ger för material. 

Exempelvis kan datainsamlaren pröva konsistensen i svaren genom att fråga flera liknande 

frågor på samma tema (Larsson, 2005:117). I mina intervjuer blev många följdfrågor i 

intervjuerna lika och jag fick fram konkreta exempel genom att ställa ”hur” frågor till 

respondenterna. Genom att fråga ”hur”, kunde jag få ett mer utförligt svar för ett fylligare 

material och som gjorde att jag lättare kunde undvika mina egna antaganden. Hög reliabilitet 

förutsätter egentligen standardisering, men den kvalitativa intervjun förutsätter egentligen låg 

grad av standardisering (Trost, 2005:112). Trots att jag endast använde mig av 

semistrukturerade intervjuguider fick jag av mina intervjuer ganska liknande material, dock 

hade det kanske blivit en ännu konkretare mätning vid en mer standardiserad intervjuform. 

Detta hade kunnat påverka respondenternas svar på olika sätt, men även påverkat mig som 

intervjuare. I den utskrivna intervjun får man möjlighet att studera sig själv som intervjuare 

(Widerberg, 2002:115). Man kan studera sina misstag men även värdera hur mycket 

intervjupersonen säger, och om det är ett resultat av ens eget styrande och ställande (ibid.). 

Jacobsson menar att en intervjuare kan bädda för konkreta svar genom att ställa konkreta 

frågor (2008:172). Här skiljde det sig mellan respondenterna och i intervjuerna. En del 

berättade mycket på egen hand och i några intervjuer behövde jag ingripa med fler följdfrågor 

och extra frågor, vilket såklart främjar att jag styr och påverkar svaren. Överlag upplevde jag 

dock att mycket berättades självmant. Reliabiliteten kan också ökas genom att man arbetar in 

rutiner och kontrollerar att inga felaktiga inmatningar sker i datorn (Holme & Solvang, 

1997:167). Detta hanterade jag bland annat genom att transkriberingen skedde ibland direkt 

efter intervjuerna, det sista av transkriberingarna gjordes inom en vecka efter avslutade 

intervjuer. Vissa viktiga delar av intervjuerna lyssnade jag på flera gånger för att försöka 

undvika att jag inte hörde eller skrev fel.  

 

Validiteten är kopplad till undersökarens skicklighet, att den möjliggör för intervjupersonerna 

att få uttrycka sina uppfattningar och upplevelser (Larsson, 2005:117). Om huvudmaterialet i 

en studie utgörs av intervjuer handlar bandinspelade intervjuer till stor del om så kallad intern 

validitet (Jacobsson, 2008:172). Man har då intervjupersonernas perspektiv och tolkningarna 

som material istället för författarens grova sammanfattningar.  Forskarens tolkningar blir mer 

trovärdiga om de anförs med transkriberat material som belägg vilket även erbjuder 

alternativa tolkningar (ibid.). Materialet kan då även användas för varierande 

problemställningar. Validiteten är även beroende av vad vi mäter (Holme & Solvang, 
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1997:163). I mina intervjuer har jag fått fram en del liknande svar och utsagor, vilket kan vara 

ett tecken på jag genom mina frågor fått med det jag ville undersöka.  

 

En annan fråga är vad mitt resultat kan säga, huruvida det möjligtvis kan säga något i ett 

större perspektiv än om hur det är på Hassela. I den kvalitativa metodlitteraturen nämns ibland 

begreppet extrapolering, vilket syftar på möjligheten att göra försiktiga uttalanden om 

resultatet kan tillämpas på situationer som liknar samma förhållanden (Larsson, 2005:118). 

Extrapoleringar är logiska och problemorienterade utsagor mot bakgrund av resultatet (ibid.). 

I mitt fall skulle det vara att använda mitt resultat i förhållande till studier på andra 

behandlingshem eller studier som rör relationerna mellan behandlare och klient. Detta tror jag 

är möjligt, till exempel i diskussion om betydelsen av relationer, dock måste man ha i åtanke 

att Hassela i Klintehamn är en ganska unik verksamhet.  

 

4.7 Etiska överväganden 

I denna undersökning har jag förhållit mig till de fyra forskningsetiska huvudkrav som 

Vetenskapsrådet har för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådets 

hemsida, 2010). Informationskravet innebär att ge respondenten information om vad 

undersökningen handlar om innan intervjun. Denna information hade getts innan jag kom 

samt av mig första kvällen jag var på Hassela. Även innan själva intervjuerna samtalade vi om 

vad uppsatsen handlade om. Samtyckeskravet handlar om att deltagaren själv får bestämma 

över sin medverkan i undersökningen, att det går att avbryta sin medverkan när de vill. Detta 

har även inneburit att jag har bett om samtycke till att intervjun spelades in. Samtliga 

respondenter var tvungna att vara över 15 år. Respondenterna fick information om att de i 

materialet hålls anonyma, detta enligt konfidentialitetskravet. Jag har inte fört vidare vem som 

har blivit intervjuad varken till personal eller till ungdomar eller vad som framkommer i 

intervjuerna. Dock var det en omöjlighet att hålla respondenternas intervjuer helt anonyma för 

de övriga på hemmet då de var tvungna att avvika från aktiviteter och en del av ungdomarna 

har varit stolta över sitt deltagande. Detta har jag inte kunnat göra något åt förutom att jag har 

varit tydlig med att jag inte skulle prata om intervjuerna med någon. Vissa personliga detaljer 

i intervjumaterialet har ändrats och tagits bort för att skydda identiteterna. Jag har även 

övervägt de citat jag har valt att använda ur etisk synpunkt så att ingen skulle ges möjlighet att 

identifiera den enskildes uttalanden vilket Trost tar upp (2005:107). Citaten fick inte heller 

vara för personliga eller utelämnande. Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in 

endast får användas till forskningsändamålet. För att se till att materialet inte sprids har det 
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under empiriinsamlingen förvarats inlåst och materialet har inte funnits på papper utan endast 

på min dator. 

 

En annan etisk fråga var det att en föreståndare skötte intervjuförfrågningarna. Det är svårt att 

säkert säga vad det hade för inverkan på respondenterna, där medlevarna blev tillfrågade av 

”chefen” och ungdomarna av någon de kan uppleva vara i beroendeställning till. Samtliga 

tackade ja, och det kan ha berott på att man inte kände att man ville tacka nej till 

föreståndaren. Innan varje intervju samtalade jag och respondenterna om vad uppsatsen 

handlade om och vad materialet skulle användas till. Jag betonade att intervjun var frivillig, 

att man fick avbryta, ta pauser eller bestämma sig för att avbryta sitt deltagande. Utöver det så 

diskuterades anonymiteten, som även nämns i stycket ovan. Min upplevelse var att 

respondenternas medverkan var frivillig och att de vågade tala fritt i intervjuerna. I och med 

att ungdomarna som intervjuades hade varit på Hassela i minst ett år hade de kommit en bit i 

behandlingen vilket bidrog till att det kändes som att ingen av dem mådde för dåligt för att 

kunna medverka. Detta var något jag funderade mycket på inför min studie och som var en 

viktig förutsättning för att det skulle kännas etiskt rätt att göra min studie på ett 

behandlingshem för ungdomar. 
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5. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt följer det teoretiska perspektiv jag kommer att utgå ifrån tillsammans med 

forskningen när jag analyserar min empiri. För att undersöka relationerna mellan ungdomarna 

och behandlare på Hassela utifrån deras idéer om att bilda relationer och ha ett demokratiskt 

förhållningssätt har jag sökt efter teorier som berör relationer mellan klient och professionell 

samt makt och inflytande.  

 

För min analys av relationen och maktförhållandet mellan klient och hjälpare har jag valt att 

använda ”Mellan makt och hjälp. Förhållandet mellan klient och hjälpare i ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv” av Greta Marie Skau (2007). Hon ger i denna bok konkreta 

exempel på vad som sker i interaktionen mellan klient och socialarbetare (hjälpare) samt 

diskuterar kring hur professionalism i yrkesrollen bör vara sammanförd med det personliga 

som en förutsättning för att bygga en bra relation. Detta perspektiv passar studiens syfte 

samtidigt som det är intressant utifrån Hasselas beskrivning av sin verksamhet. 

 

5.1 Makt och hjälp 

Skau (2007) för en diskussion kring förhållandet mellan makt och hjälp i relationen mellan 

klient och hjälpare. Klienter definieras som människor som till följd av olika problem, behov 

eller sjukdomar kommer i kontakt med samhällets offentliga hjälpapparat därför att de själva 

eller andra bedömer att de behöver hjälp (Skau, 2007:31). Hon definierar professionella 

hjälpare utifrån att man uppfyller av samhället fastställt minimikrav på kompetens för att 

tillhandahålla en viss sorts hjälp och är expert på en viss typ av problem exempelvis 

kroppsliga eller sociala (Skau 2007:31).  

 

Då relationen mellan hjälpare och klient är viktig, finns det flera olika sätt att jobba med 

relationen på. Skau tycker att det är ett misstag att likställa att vara professionell med att vara 

opersonlig, det inkluderar även det personliga anser hon (Skau, 2007:14). Att vara 

professionell inbegriper personliga element där hjälparen använder sina mänskliga resurser i 

mötet mellan klienten. Skau ser förhållandet mellan klient och hjälpapparat som en process 

som genomgår olika stadier, och som drivs framåt och påverkas av viktiga konflikter såsom 

mellan frihet och tvång, makt och vanmakt, hjälp och skada, jämlikhet och ojämlikhet (Skau, 

2007:16). 
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Skau betonar vikten av att undersöka makten som finns i mötet mellan klient och hjälpare och 

vilken betydelse det kan ha för de berörda (Skau, 2007:13). Skau anser att makt i vissa lägen 

kan vara nödvändigt för att hjälpa men även att det ibland kan vålla stor förödelse (ibid.). En 

strategi som hjälpare ibland använder är att tona ner maktaspekten och definiera sig som 

hjälpare. Detta menar Skau är farligt, man måste ständigt vara medveten om den aspekten 

(Skau, 2007:16). Ett viktigt inslag i professionaliteten är att man förstår sin egen yrkesroll 

som en del av en hjälp- och maktapparat (Skau, 2007:17). För att kunna ge hjälp behöver den 

professionella utgå från klientens unika situation. Att stärka klientens potential till självhjälp 

innebär att tro att alla människor inom sig har resurser att lösa livsproblem. Klienten har 

tappat eller blockerat kontakten med de egna resurserna och behöver då stöd för att få tillgång 

till och bygga upp sina resurser (Skau, 2007:34). I definitionen av ”hjälp” är det viktigt att 

rikta fokus mot mottagarens egen önskan för att bidra till att förebygga och förhindra 

motsatsen till hjälp, nämligen att skada (Skau, 2007:40-43). 

 

Skau beskriver två olika nivåer för hjälpnivån, systemnivån och personnivån (Skau, 2007:73-

74). Här kan det finnas olika grader av överenskommelse gällande betoning av hjälp- 

respektive maktdimensionen. Systemnivån omfattar hjälpapparaten som helhet: dess normer 

och regler, maktmedel, resurser och så vidare. Den bildar ramen för det som sker i mötet 

mellan den enskilda hjälparen och klienten. Personnivån är den samlade mänskliga och 

kunskapsmässiga potential som den enskilda hjälparen investerar i interaktionen med sin 

klient, exempelvis yrkeskompetens, attityder och värderingar, inlevelseförmåga. Utifrån dessa 

har Skau skapat fyra olika ”rum” där dessa nivåer möts på olika nivåer (Skau, 2007:75-76): 

1. I Oasen är det en bristande överenskommelse mellan system- och personnivå. Det är en 

jämlikhetsorienterad hjälpare som hyllar människors lika värde men som verkar i ett 

hierarkiskt orienterat system. Det kräver ett engagemang för att den professionella ska kunna 

skapa ett mänskligt rum inom ett omänskligt system. 

2. I Växthuset är allt som det ska enligt välfärdsstatens ideal då det råder en överenskommelse 

mellan system- och personnivå. Bägge är jämlikhetsorienterade och relationen mellan hjälpare 

och klient präglas av respekt och tillit. 

3. I Tvångskammaren råder ett förtryckarsystem med överensstämmande på den personliga 

och strukturella nivån. Makt- och kontrollaspekten är den dominerande och mest påfallande i 

interaktionen. ”Hjälparen” är som en torterare i fängelsecellen.  

4. I mörkrummet finns en motsättning mellan en strukturnivå präglad av jämlikhetsideal och 

professionella hjälpare som väljer att betona makt- och kontrollaspekten i mötet med 
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klienterna. Klienterna ställs inför en konflikt mellan strukturens betoning av principen om lika 

värde och de professionellas personliga betoning av maktaspekten då denne maktmissbrukar. 

 

Dessa fyra olika rum kan förklara vad makt och hjälp påverkas av, och verkar inom, där både 

systemen och personerna skapar förutsättningarna. Ett system utgör grunden för vad som ska 

formas mellan personerna, dock behöver inte personerna följa systemets normer och regler.  

 

5.2 Teorins användning 

Skau ger förslag på hur man som professionell kan sträva efter att utjämna maktbalansen. 

Skau menar att det är viktigt att synliggöra maktförhållanden för att det går att motverka dem. 

Det går att försöka undvika den ojämna maktbalansen genom att sträva efter jämlikhet och att 

utgå ifrån klientens egna resurser och främja självhjälp. Man kan i yrkesrollen även vara 

personlig och försöka bygga relationer präglade av respekt och tillit. Detta är ett intressant 

perspektiv till denna studie då Hassela Gotland har en verksamhet där hjälpare bor och lever 

med klienterna. Den professionella rollen är ständigt aktiverad i och med att man bor på sin 

arbetsplats under arbetstid. Man har även uttalade intentioner om att sträva efter demokrati i 

verksamheten vilket gör att det Skau behandlar är aktuellt. 
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6. Tidigare forskning 

 

6.1 Forskningsöversikt 

Jag har sökt efter och varit intresserad av forskning som rör placerade ungdomars 

erfarenheter, personal som arbetar med placerande ungdomar, relationer mellan behandlare 

och ungdom samt forskning som rör makt mellan klienter och socialarbetare. Det finns en del 

forskningsöversikter (såsom av Andreasson, 2003) som kan ge en bild av hur ungdomsvården 

ser ut i Sverige men även internationellt. För att förstå hur ungdomsinstitutionerna växt fram i 

Sverige och vad tanken kring dem har varit finns bland annat forskning av Levin (1998). 

Ungdomars beskrivningar av relationer till behandlingspersonal har varit svårare att hitta, men 

det finns några (bland annat Johansson, 2007). Maktbalansen mellan ungdom/klient och social 

arbetare, en relation där hjälp ska förmedlas är ett ämne som bland annat Skau (2007) 

behandlar, vars analys finns i mitt teoriavsnitt. Carlsson (2005) har gjort en svensk studie på 

detta ämne där respondenterna var socialsekreterare och klienter. Ingen av de studier jag har 

hittat har varit i hem som liknar Hassela, där personalen bor med ungdomar. 

 

Det finns även en del litteratur som behandlar Hassela och Hasselas pedagogik såsom böcker 

av Kristian Tillander (1991), Ingela Kåhl (1989), Guy Englund (1984) och Anna Thelander 

(1979). Litteraturen kan ge bakgrund, historik och insikt i pedagogiken som ligger bakom 

Hasselas behandlingsmetod. Då jag inte har för avsikt att gå in för djupt i Hasselas pedagogik, 

framförallt inte hur det har sett ut förr, kommer jag inte att presentera innehållet i dessa verk 

utan ovannämnda ska ses som lästips.  

 

Den forskning jag har valt att lyfta fram följer under olika teman. De tar alla på olika sätt upp 

relationen mellan klient och professionell, där den professionella i studierna kan vara 

socialarbetare på kontor eller i behandlingsmiljö. I en forskningsöversikt som bygger på 

genomgång av internationell forskning tar Andreassons (2003) upp många aspekter av 

institutionsbehandling av ungdomar. De delar jag har valt att redovisa från Andreassons 

forskning är de som rör viktiga förutsättningar för en lyckad behandling, exempelvis 

personalens förmåga att hantera konflikter. I avhandlingar av Degner & Henriksen (2007) och 

Johansson (2007) som inkluderar olika artiklar, ligger fokus på ungdomars erfarenheter av 

placeringar och där bland annat relationerna till sina behandlare beskrivs. I en artikel av 

Pazaratz (2003) diskuteras personalen som verktyg för att skapa positiva relationer till 

ungdomar med beteendeproblem och vad som krävs av personalen. I en studie av Carlsson 
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(2003) presenteras socialsekreterares och klienters upplevelser av deras samspel och olika 

förutsättningar för att ”hjälp” kan ges och ta emot. Studien behandlar hur hjälp förmedlas 

inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, men som jag ser som relevant även i denna 

studies kontext då ungdomarna är klienter och medlevarna är anställda socialarbetare.  

 

6.2 Placeringsformer 

Placeringsformerna för ungdomar varierar och finns i olika former. Det finns allt från 

familjehemsliknande alternativ där vuxna och ungdomarna bor ihop till stora låsta 

institutioner med personal som arbetar efter schema (Johansson, 2007:15). De senaste 

årtiondena har tendenserna varit att göra institutionerna mindre, med färre platser (Johansson, 

2007:21). Detta reducerar skillnaderna mellan institutionerna och fosterhem. Den vanligaste 

formen av placering i Sverige var under 2007 i familjehem enligt Socialstyrelsen (2008). 

Bland flickor var familjehem vanligare medan det var något vanligare att pojkarna var 

placerade på någon form av HVB-hem. Medellängden på vistelserna var längre hos de 

ungdomar som bodde i familjehemsliknande än på institutioner (Johansson, Andersson & 

Hwang, 2007:36). Flera undersökningar har visat att barn och ungdomar ofta är nöjda med sin 

boendesituation vid placering utanför det egna hemmet, överlag är de som är placerade i 

fosterfamilj nöjdare är de som på någon slags institution (Johansson, 2007:14). 

 

En skillnad mellan institutioner och hem drivna inom den offentliga sektorn kontra privata 

sektorn är utbildning hos personalen fann Johansson et al i en studie där olika 

placeringsformer jämfördes (Johansson, Andersson & Hwang, 2007:12). Institutioner inom 

den offentliga sektorn hade fler personal med utbildning inom socialt arbete eller likvärdigt, 

än de inom den privata sektorn eller de familjehemsliknande alternativen. 

 

6.3 Personal 

Den viktigaste resursen i vård och behandling är personalen menar Johansson som efterlyser 

mer forskning på förhållandet mellan behandlare och ungdom (2007:19 och 24). Claes Levin 

tar upp ett antal kriterier som institutionsplacerade ungdomar angett som viktiga för dem i 

behandlingen (1998:129-132). De har berättat att det som uppskattades mest var gemenskapen 

med personal och ungdomar, och att personalen uppskattades som positiva vuxengestalter. 

 

Andersson & Johansson (2007) genomförde en studie med bland annat intervjuer med 

behandlingspersonal och deras syn på behandling. Det framkom att personal såg relationen 

mellan behandlare och ungdomar som grunden i behandlingen och att man måste bygga en 
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stabil relation (Andersson & Johansson, 2007:8). Det kunde innebära lite olika saker för 

personalen. Bland annat ansåg man att man ibland behöver ta ansvaret från de unga 

exempelvis genom att sätta gränser så den inte är destruktiv för sig själv eller andra samt att 

man skulle visa hur vuxna är i relation till andra (Andersson & Johansson, 2007:9-10). De 

vuxna kan vara en förebild genom att förklara och vara tydlig, dela med sig av sin kunskap 

och försöka ge ungdomarna insikter om sig själva. 

 

Pazaratz påpekar att utbildning av personal som ska arbeta med ungdomar inkluderar 

undervisning i psykologi, utvecklingsstadier, sociologi med mera men att det är kvaliteten på 

interaktionen mellan personal och ungdom på behandlingshem som är den viktigaste 

komponenten (2003:119). Positiva relationer är avgörande för utvecklandet av ett system där 

gruppmedlemmarna hjälper varandra att uppnå sina mål (Pazaratz, 2003:120). På 

behandlingshem för ungdomar med emotionella problem blir personalen centrala agenter för 

förändring. Några ungdomar kommer att försöka forma relationer där personalen ska fungera 

som föräldragestalt medan andra kommer att försöka undvika kontakt (Pazaratz, 2003:120). 

Det gäller då att hitta en balans mellan för nära kontra undvikande kontakt i byggandet av 

relationer. Så långt som möjligt bör behandlingsinsatserna göra det möjligt även för 

antisociala ungdomar att utöva sociala roller och ta ansvar för det egna beteendet och 

följderna av detta (Andreasson, 2003:321). En relation mellan ungdom och personal utvecklas 

när det finns kompetens hos personalen, tillgänglighet, respekt för kulturella och individuella 

olikheter med mera (Pazaratz, 2003:120-121). Pazaratz pekar på en studie som visar att 

negativa attityder bland personalen gör att behandlingstiden blir längre (2003:121).  

 

Undersökning på olika skillnader mellan institutionerna gällande exempelvis rymningar som 

Andreasson tittat på, visade ett klart samband med måtten för relationer mellan personalen 

och ungdomarna (2003:230). Det handlade dock inte om personaltäthet eller antalet utbildad 

personal utan kännetecknades utav stark personalsammanhållning (Andreasson, 2003:230). 

En personalgrupps sätt att fungera, att man är överens om metoder och att man inte präglas av 

konflikter tycks vara viktigt (Andreasson, 2003:351). Det inverkar bland annat på personalens 

möjligheter att påverka ungdomskulturen på institutionen och möjligheterna att genomföra 

behandlingsmetoderna systematiskt (ibid.). Det ska inte finnas möjlighet för individuella 

åtgärder som grundar sig på egna åsikter om vad som har effekt. Dock hindrar inte en enighet 

om metoderna att personalen har olika personlighetsdrag. Personalen har olika starka och 

svaga sidor och får därför olika relationer till ungdomarna (Andreasson, 2003:351). På 



 25 

institutioner med många anställda och med ungdomar med utmanande beteende finns det risk 

för konflikter inom personalgruppen (Andreasson, 2003:351-352). Det är viktigt att förhindra 

att konflikterna ger ett inkonsekvent beteende gentemot ungdomarna och en svag 

personalkultur. Det är vanligt att man väntar tills konflikterna blir för stora, men genom att 

kontinuerligt genomföra personalåtgärder kan man förhindra att stora konflikter uppstår 

(Andreasson, 2003:352). Andreasson anser att det behövs ytterligare undersökningar av 

sambandet mellan personalstruktur och ungdomskulturer på institutionen, av graden kontroll 

och tvång och deras betydelse för behandlingseffekter (2003:354). 

 

6.4 Relationer mellan klient och professionell 

Avsaknaden av positiva relationer till föräldrar och andra signifikanta personer under 

uppväxten är inte en alltför ovanlig grundproblematik hos ungdomar som placeras (Degner & 

Henriksen, 2007:15). I de fall som det inom det privata sociala nätverket saknas stöd och 

ömsesidiga relationer blir närheten till andra stödsystem betydelsefulla (Degner & Henriksen, 

2007:18). Här kan behandlingspersonal spela en viktig roll. Klienten är intresserad av en 

relation till en specifik person/hjälpare och inte en abstrakt hjälprelation i allmänhet 

(Carlsson, 2003:105). Inom den kontext som en professionell personal verkar bör nödvändiga 

komponenter såsom ett äkta personligt intresse för klienten och emotionella laddningar 

skapas menar Degner & Henriksen (2007:85). Under ett behandlingsförlopp innebär det att 

ilska, gräl och gränssättningar mellan ungdom och personal är en del av processen och 

vardagen. Degner & Henriksen menar att det är av vikt att behandlingen syftar till att skapa en 

varaktig beteendeförändring genom bland annat de relationer som formas inom 

behandlingsmiljön (2007:89). Behandlingsmiljön representeras dels av de relationer som 

formas mellan personal-ungdom, mellan ungdom-ungdom, av det omgivande samhällets 

resurssystem (skola, fritidsaktiviteter) samt familj och övriga sociala nätverk. 

Behandlingsrelationen kan vara en modell genom vilket den unge ska utveckla nya positiva 

erfarenheter av nära relationer med andra människor, något som ungdomen ofta tidigare 

saknar (Degner & Henriksen, 2007:24). Det finns studier som visar att det inte är ovanligt att 

de formella och professionella relationerna blir betydelsefulla och ömsesidiga (Degner & 

Henriksen, 2007:25).  

 

I en studie (Johansson & Andersson, 2006:316) av placerade ungdomars erfarenheter av sin 

placering beskriver de unga hur viktigt det var hur personalen var mot dem, om det bara var 

”professionella” eller inte. Det fanns en önskan om att ha en naturlig kontakt med de vuxna 
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och med de andra ungdomarna. Interaktionen mellan den unges behov, sina tidigare 

erfarenheter av relationer, klimatet mellan ungdomarna samt den psykologiska 

tillgängligheten hos personalen påverkar ungdomens behov av stöd samt dennes uppfattning 

om stödet (Andersson & Johansson, 2007:1).  

 

Det gäller även att vara överens om det aktuella problemet. Det är viktigt att skilja på 

upplevda problem, tillstånd som individen själv uppfattar som problematiska, och tillskrivna 

problem, där någon utomstående definierar något som problematiskt (Carlsson, 2003:132). 

Det är inte ovanligt att aktörerna har olika uppfattningar om vems definition som är sann. 

Genom att komma fram till en likartad definition av problemet minskar risken för 

motsättningar i samarbetet (Carlsson, 2003:133). Klientens upplevelse av möjlighet att kunna 

påverka sin situation är viktigt. Delaktighet och självbestämmande handlar ytterst om 

klientens handlingsutrymme och graden av demokrati i samspelet. Genom demokratiska 

förhandlingar upplever flera klienter genom detta ett större engagemang och egenvärde när de 

ges utrymme att driva sina krav i hjälpprocessen (Carlsson, 2003:181, 185-186). De faktorer 

Carlsson menar påverkar om hjälp mellan socialsekreterare och klient skall kunna förmedlas 

är att klientens hjälpintentioner tillåts påverka processen samt att det är förhandlingar som styr 

processen (2003:230). De inslag som främjar hjälp innefattar god initialkontakt, en ömsesidig 

relation, tidiga inslag av samarbete och ett öppet positivt förhandlingsklimat (Carlsson, 

2003:215).  

 

6.5 Sammanfattning 

Ovanstående forskning utgår från att relationen mellan ungdom och behandlare är en viktig 

grund. Det har framkommit att det bland annat är viktigt för ungdomen att personalen visar 

engagemang. Behandlaren blir mer än en personal, den kan bli en mycket viktig person och 

vara en förebild för ungdomen. Relationerna kan även vara en modell så att den unge kan 

utveckla nya positiva erfarenheter av nära relationer med andra människor. Det är även en 

relation som präglas av att en person har blivit just klient, något som gör att relationen till en 

professionell aktör har blivit aktuell. Samtidigt som relationen ska utgöra en viktig grund, är 

den även formell. 

 

Samtliga forskningsresultat och diskussioner har gett mig ett intresse för relationen mellan 

ungdom och behandlare. Jag har inte hittat forskning där relationer har undersökts på hem 

som liknar Hassela, där personal och ungdom inte bara träffas på schemalagd tid utan bor 

ihop. Hur påverkar det relationerna mellan klient och professionell? 
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7. Empiri 

 

De fyra ungdomar jag har intervjuat har alla bott på Hassela i minst 1 år. Några bor numera i 

egen lägenhet utan medlevare, men där någon vuxen ännu är ansvarig för dem. De fyra 

medlevarna i mitt material har alla jobbat på Hassela Gotland i minst 5 år och de bor för 

tillfället med minst en inskriven ungdom var i sitt hus. I mitt material kommer ungdomarna att 

presenteras som Micke, Nina, Jacob och Pia, vilket inte är deras riktiga namn. Medlevarna har 

fått namnen Martin, Kerstin, Lotta och John. Jag presenterar ungdomarnas och medlevarnas 

svar för sig i varje avsnitt. I varje avsnitt inleder jag med en kort introduktion och sedan följer 

ungdomarnas svar, därefter medlevarnas. 

 

Min empiri är indelad i följande teman efter det som kommit fram i intervjuerna; relationer 

på Hassela, konflikter samt  påverkan och inflytande på vardagen. I avsnittet relationer på 

Hassela presenteras det som framkommit i intervjuerna om relationerna mellan just 

ungdomarna och medlevarna, vilken typ av relationer de anser sig ha och hur betydelsefulla 

de tycker att relationerna är. Ungdomarna beskriver även relationerna till de andra 

ungdomarna. I avsnittet konflikter avser jag att visa hur respondenterna ser på de konflikter 

som uppstår. Det innebär både vad som sker vid konflikter och hur de slutar, till exempel om 

det förekommer någon form av straff. Påverkan och inflytande på vardagen presenterar hur 

mycket ungdomarna påverkar sin vardag på Hassela, vad gäller fritid och sysselsättning. Det 

inkluderar både hur mycket de anser sig påverka och vad medlevarna menar att de påverkar 

och kan påverka. 

 

7.1 Relationer på Hassela 

När det kommer till relationerna som finns på Hassela har en del av beskrivningarna kommit 

på direkta frågor, men ibland kom det istället upp i samband med andra frågor. Både 

ungdomarna och medlevarna har fått frågor som rör de olika relationerna, vad man får för 

typer av relationer med de man bor ihop med samt även vad man har för relation till övriga 

ungdomar och medlevare på Hassela.  

 

Ungdomen Micke svarar på frågan om vem hans familj består av att han ser de på Hassela 

som sin familj. Familjen menar han består av några olika medlevare, en av dem är som en 

farbror exempelvis. En del av de andra ungdomarna anser Micke är som småsyskon. 
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Relationen till medlevarna beskrivs av Micke som underbar och att det är som föräldrakärlek. 

Han gör en jämförelse med sin biologiska familj;  
 

”Det känns som att dom här, liksom, tar hand om mig på ett annat sätt och liksom 

ser en på ett annat sätt och förstår en på ett annat sätt och, ja… Det känns som att 

det är den äkta tryggheten liksom…” 

 

Micke tycker att medlevarna aldrig ger upp och att de alltid fortsätter att tro på en, vilket även 

det ger en trygghet. I sin beskrivning av vad som är bra med Hassela berättar Nina att 

medlevarskapet gör att man blir som en familj. Hon beskriver att det blir en trygghet och 

närhet där man kan lita på de vuxna men även kommer andra inskrivna ungdomar nära. Man 

får den kärlek man skulle ha velat ha av sina föräldrar av de medlevarna man bor med tycker 

Nina och räknar även en annan ungdom på Hassela som en familjemedlem. Nina anser att 

kontakten med övriga medlevare är bra. Jacob beskriver första tiden som tuff med sina 

medlevare men att det blev ganska bra efter att de lärt känna varandra, att de då blev som en 

ny familj. Jacob tycker dock att det är som att bo med rumskamrater fast att det är deras regler 

som gäller. Kontakten med andra medlevare är att de är som kompisar, där ens eventuella 

gemensamma intressen styr vem man blir kompis med. I jämförelse med låsta anstalter menar 

Jacob att man blir som en familj här. Pia tycker att relationen med sina medlevare är mycket 

bra. Hon har erfarenhet av ett annat behandlingshem sedan tidigare, där Pia menar att det är 

skillnad när man nu bor med personalen; 
 

”Här bor man tillsammans, mer som…alltså man träffas. Det här, ifall man var sjuk 

hemma så var det nån annan, nej här spelar det ingen roll, man är alltid med, typ 

som en familj.” 

 

Främst en av de två medlevare som Pia bor med har påverkat ungdomen på ett positivt sätt 

berättar hon och hon tycker att de har mycket god kontakt. Vissa kompisar på Hassela är som 

syskon och relationen med 2-3 medlevare beskrivs som bra.  

 

Medlevaren Martin anser att medlevarskapet innebär relationsbyggande, att relationer med 

ungdomarna är det som förutsätter att man kan förändra dem. Genom att ha någon som bryr 

sig om dem kan det ge dem en anledning att exempelvis sluta knarka. I jämförelse med en 

tidigare arbetsplats menar Martin att det där inte gick att få samma relation när man jobbade 

mellan 7-16. Martin tycker att han har en relation med de flesta ungdomarna, men att det är 

dem man bor med som man får väldigt nära relationer med. Till några av ungdomarna är man 
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både mamma, pappa och storasyskon tycker han. De man inte får relation med är de som 

kommer och endast bor med en i 3-4 månader då det tar tid att bygga den viktiga relationen 

anser Martin. De som undviker kontakt, till exempel de som är blyga, får man smyga sig på 

menar han. Det kan vara genom att försöka hitta något de nappar på, exempelvis en jargong. 

Kerstin beskriver relationerna med ungdomarna som väldigt olika där det funkar bra med 

vissa och där man får kämpa med andra. Det bästa sättet att hitta en relation på är att bo ihop 

anser Kerstin. Dock kan relationen bli för tät, till exempel kan ungdomen ha gått över gränsen 

i relationen för många gånger. Då tycker Kerstin att det är bra att ungdomen kan flytta till 

någon annan på kollektivet så att arbetet med ungdomen kan fortsätta, istället för att 

ungdomen inte kan vara kvar och inskriven på Hassela. Vad man får för typ av relation menar 

Kerstin påverkas av vad ungdomen har för relationer sedan innan;  
 

”Ja jag skulle säga, det beror ju jättemycket på vad du har hemma. En del ungdomar här har 

ju, nästan ingenting hemma. Eh… Jag skulle säga att nån ungdom här, inte har nånting 

hemma, faktiskt. Till 90 %. Och där blir man ju mer förälder. Så jag skulle kunna säga att 

nån här skulle kalla mig låtsasmamma, medans nån, som har en familj här hemma, skulle 

säga att… jag kommer kanske inte ens att komma ihåg namnet på mig om 3 år. Och där blir 

jag nån slags lärare, pedagog, i värsta fall tjattant…”  

 

Kerstin betonar även att i relationen mellan de vuxna och ungdomarna är målet att 

ungdomarna ska få självkänsla och förstå hur viktiga de är, något som hon inte tycker de har 

med sig när de kommer; 
 

”Så att få ungarna att förstå att dom är guld, det tycker jag är, det är våran 

uppgift.” 

 

Även Lotta tycker att det känns som att man är en stor familj på Hassela. Relationer är det 

viktigaste och hon beskriver att ungdomen blir som ett extra barn i ens egen familj. Ibland 

känner Lotta att hon blir som en extraförälder eller ett storasyskon, att det kan vara beroende 

på ålder. Lotta anser sig ha en bra relation med de flesta ungdomarna där man överlag blir 

som en extra familjemedlem eller förebild. John menar att relationen med ungdomarna han 

bor med är bra och att man får den relation man förtjänar; 
 

” Alltså ju mer, ju mer man, ju mer man stoppar in av sig själv i relationen med dom 

som man bor ihop med, och i det här fallet är ju din fråga kring ungdomarna, ju mer 

får man tillbaks.” 
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Relationen till de övriga ungdomarna är bra, men John menar att tid och engagemang 

påverkar och det är beroende av om de exempelvis ingår i det arbetslag man är delaktig i 

vilket ger mer tid tillsammans.  

 

7.2 Konflikter 

Frågorna som ställts till ungdomarna och medlevarna om konflikter har varit om de 

förekommer och vad som händer vid dem. Medlevarna har fått frågan om det finns särskilda 

förhållningssätt att tänka på i konflikter. De har även i samband med olika frågor berättats om 

konsekvenserna vid konflikter. 

 

Micke berättar hur man bråkar och kan säga dumma saker, att man kan skrika på varandra. 

Dock tycker han inte att det är något negativt med konflikter eller att det inte fungerar; 
 

”Men allting går att lösa här. Det är det som är det grymma, alltså allting, det finns 

ingenting som är tabu här eller man inte kan prata om (…)” 

 

Micke menar att konflikterna är utvecklande och att man ibland kan ha en mellanpart när man 

sedan pratar ut som kan hjälpa de i konflikt att se de olika perspektiven. Ett konkret exempel 

kommer upp där Micke varit i konflikt med en medlevare i det gemensamma hemmet. I det 

fallet krävdes en tredje part för att lösa konflikten, en konflikt som löstes till hans fördel. 

Micke beskriver insikten att som yngre lyckas påverka medlevaren som en mycket positiv 

upplevelse, att det var första gången en vuxen människa tog hänsyn till vad han sa. Micke 

berättar vidare om konsekvenser efter att inte ha skött sig på Hassela där följden har varit 

mindre pengar. I jämförelse med när man gjort något på hemmaplan där Micke menar att 

mamma skäller lite och att man sedan gör samma sak igen, blir konsekvensen på Hassela att 

man skäms kraftigt när man förstör tilliten en vuxen har för en. Nina berättar att med många 

vuxna och ungdomar på en och samma plats kan det bli så att ungdomarna går ihop och de 

vuxna går ihop i olika frågor. Hon beskriver det som krig, som kan vara om små saker, och att 

de oftast vinns av de vuxna. Det beror dock på hur ungdomarna kan prata med de vuxna om 

det som det rör. Undviker man att skrika och är bra på att prata finns det en chans att få sin 

vilja igenom. Nina anser att bråk gör att man lär känna varandra och att konflikter både med 

ungdomar och med medlevare alltid går att lösa. Jacob tycker att det var mest konflikter i 

början av sin inskrivning och att det var med medlevare;  
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”Det hände mest i början tycker jag. Sen ja, man fattade vad dom menade. Ja, man 

fattade bättre…” 
 

Jacob menar att man lägger konflikter bakom sig eller pratar ut om det och han känner att det 

går att lösa. Pia berättar att det händer mycket vid de konflikter som hon är inblandad i, 

exempelvis att hon kastar saker på sina medlevare. Vid dessa konflikter så blir konsekvensen 

att hon inte får gå ut. Dock tycker Pia att konflikterna med medlevare alltid löser till slut.  

 

Martin tycker att hur konflikter är beror på vad det handlar om och vilken relation man har till 

den man är i konflikt med. Med en bra relation kan det bli mer känslor och man kan bli mer 

arg och besviken. När det gäller förhållningssätt gentemot ungdomarna menar Martin att man 

inte får slå, kränka eller använda personliga påhopp. Oftast försöker man att vara två vuxna 

vid en konflikt med en ungdom så att man ska kunna prata om det i fall att det blev något fel, 

exempelvis kan ungdomen uppleva att man blir trampad på tårna menar Martin. Vid 

konflikter med andra medlevare gäller samma sak, man reder ut det. Martin anser att 

konflikterna mellan de vuxna är viktiga, att man visar ungdomarna att det kan ske så att det 

inte blir för robotstyrt och fyrkantigt. Kerstin anser att konflikter bygger på att någon utgår 

från att en annan gjort ett val av någon särskild felaktig anledning, istället för att ta reda på 

vad det är för anledning och orsak; 
 

”För alla val är ju dom rätta egentligen när man, när man får reda på vad som 

ligger bakom. Bara att vi vuxna är för lite nyfikna på, både andra vuxna och 

ungdomar hur, vad dom har gjort sina val utifrån.” 

 

När det gäller konflikter med ungdomar menar Kerstin att det gäller att försöka lyssna, förstå 

och utgå från situationen. Kerstin tycker att den största utmaningen är konflikter med andra 

vuxna, där konflikterna ibland kan redas ut på en sekund genom att man ringer och samtalar. 

Lotta beskriver hur det finns olika sorters konflikter mellan ungdomar och vuxna. En del 

brakar man ihop med, för att det sedan går över på två minuter och ibland behöver vissa gå 

iväg och lugna ner sig. Det kan bli så att man behöver sätta sig ned flera gånger för att reda ut, 

något hon tycker är väldigt viktigt att göra så att inget hänger kvar i luften. Detsamma gäller 

konflikter mellan medlevare, men Lotta tycker inte att hon har större erfarenhet av det. Det 

finns inga särskilda förhållningssätt för medlevarna och det är olika från person till person hur 

man tar konflikterna. Detta är något Lotta tänker kan vara problematiskt för ny personal som 

kommer. Att gå in i en ny konflikt med en ungdom man inte har bra relation med kan vara 
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jobbigt och skulle kanske underlättas av att man tar upp och pratar om det lite oftare än vad 

man gör menar hon. John berättar att det fungerar bra vid konflikter, att de vuxna backar upp 

varandra. Exempelvis om röster höjs vid en konflikt så involveras flera vuxna på en gång, 

man står aldrig ensam. Vid en konflikt lugnar man ner sig och sätter sig och pratar om vad det 

handlar om. John tycker att det blir mycket konflikter, men menar att det finns på vilken 

arbetsplats som helst. De stora och starka konflikterna där man skriker åt varandra är väldigt 

sällsynta. John anser att konflikter ger en positiv effekt på relationen efteråt;  
 

”Utan det, det är också någonting som gör att man, man, oftast tar man sig ur den 

konflikten, man kommer ut på andra sidan på nåt sätt och då är man oftast… lite 

närmare faktiskt på nåt sätt” 

 

Det finns inga uttalade förhållningssätt att arbeta efter vid konflikter berättar John, men han 

menar att även om det inte är uttalat så backar man upp varandra. 

 

7.3 Påverkan och inflytande på vardagen 

För att få fram hur respondenterna såg på sitt inflytande och sin möjlighet till att påverka 

sysselsättning, aktiviteter och vardag ställdes lite olika frågor kring det. Frågorna som ställdes 

till ungdomarna och medlevarna var ganska liknande så att det skulle ges möjlighet att 

jämföra svaren. 

 

Micke berättar att känslan är att han har möjlighet att påverka mycket genom att göra och 

säga de rätta sakerna. Detta gäller främst hos ungdomarna, där han tycker att han kan vara 

som en storebror för de andra. Upplevelsen är att man lyssnar på hans åsikt och att alla lyssnar 

på alla. Nina har valt sin dagliga sysselsättning själv och tycker att fritiden fylls med saker 

hon vill göra. Hon menar att medlevarna lyssnar på ungdomarnas åsikter och försöker förstå, 

även om det inte är säkert att allt man vill går igenom. Medlevarna försöker dock göra sitt 

bästa för att göra som ungdomarna vill menar hon. I jämförelse med en tidigare placering 

känner Nina en stor skillnad; 
 

”Då lyssnar på mig här hundra gånger mer, alltså, där fanns det ingen syl i vädret att dom 

ens lyssnade på vad vi sa. (…) Det känns för jävligt för dom borde, få, bli bättre på att lyssna 

så att ungdomarna kan må bra. Och det är sorgligt att dom inte gör det.” 

 

Jacob anser att han kan påverka vardagen ganska mycket. Man kan på sin sysselsättning och 

fritid hålla på med nästan vad som helst. Jacob kommer inte på något exempel på vad man 
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inte kan påverka när det gäller vardagen, eventuellt att man inte får göra vad man vill om man 

håller på med något som kan anses dåligt. Han berättar att medlevarna i hemmet lyssnar när 

de tycker att hans åsikt är bra, men annars struntar de i det. Dock anser han att man alltid kan 

prata om saker och att han kan uttrycka sin åsikt. Pia tycker att hon kan påverka sin vardag en 

del; 
 

”Ja…sådär. Inte så mycket men sådär. Jag bestämmer också mycket själv.” 

 

Ett exempelvis är var hon ska jobba om dagarna. Hon berättar att ungdomarna uppmuntras till 

fritidsaktiviteter, det som Pia känner att hon inte kan påverka är att få åka fritt in till Visby 

eller få hemresor. När man får ett nej förstår man inte först, men sen när man pratar om det så 

får man en förståelse menar hon. Pia tror att om hon sköter sig mer så kommer hon att få göra 

mer. Hon tror att man lyssnar mycket på hennes åsikt. 

 

Martin tycker att de vuxna har mycket inflytande, då de bestämmer vad ungdomarna ska göra. 

Dock handlar det om att det är saker som behövs göras och som ingår i rutinerna, att de ska ha 

en daglig sysselsättning är tvunget. Ungdomarna får välja precis vad de vill mellan det som 

erbjuds som sysselsättning på dagarna berättar Martin. När det gäller fritiden kan ungdomarna 

påverka hur mycket som helst menar han; 
 

”Vill dom hoppa fallskärm så ordnar vi det. Alltså vi försöker ge dom möjlighet att 

hitta, den grejen som dom verkligen kan kanske brinna för. Och den grejen som 

kanske kan göra så att dom inte, en sak till som gör så att dom inte trillar tillbaka 

till det gamla livet.” 

 

I hemmet menar Martin att man genom att vara en bra förebild kan kräva mer av ungdomen 

och att det ger mycket inflytande, exempelvis att man själv måste bädda sin säng om man ska 

begära att ungdomen ska göra det. Kerstin anser att medlevarna har otroligt mycket inflytande 

över ungdomarnas vardag. Man bestämmer över boendena, verksamheterna som finns, 

arbetslagen, skolan och så vidare. Däremot kan ungdomen påverka mycket, till exempel om 

den inte trivs i sitt boende försöker man anpassa i boendet och om det inte fungerar kan den 

unge få byta. Trivs en ungdom inte i sitt arbetslag finns det också möjlighet att byta, där kan 

ungdomen styra mycket tycker Kerstin. Hon menar att det man inte kan påverka som ungdom 

är som Martin nämner, att man ska ha en sysselsättning. När det gäller fritiden så anser 

Kerstin att valmöjligheterna för ungdomen är mycket stora. Kerstin berättar också om hur det 

fungerar i hemmet med regler för ungdomarna, där hon jämför med hur det är i en vanlig 
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familj. Hon menar att man exempelvis inte sitter och äter med skor och jacka. Lotta tycker att 

medlevarna har mycket inflytande över vardagen; 
 

”Alltså det är vi som sätter upp deras vardag och planerar tillsammans med dom 

såklart men, det hänger på oss att vi ser till att dom får en schysst vardag och har 

nåt att göra och att dom gör det.” 

 

Ungdomarna får själva önska vilket arbetslag man vill vara i, sedan försöker man att lösa det 

berättar hon. Lotta anser att det är av stor betydelse vad ungdomarna tycker om sin vardag då 

det finns en risk att de struntar i sysselsättningen om de absolut inte samtycker till det. Även 

hon tycker att valmöjligheterna på fritiden är stora för ungdomarna. John utgår först och 

främst från sig själv i frågan om påverkan och tycker att han har stort inflytande, något som 

alla som jobbar har möjlighet att ha. Till exempel kan man påverka vardagen så att 

ungdomarna kan utbilda sig och få ett yrke. Ungdomarna har möjlighet att välja mellan de 

olika yrkena, men John tycker att det är ganska vuxenstyrt; 
 

”Men det handlar ju jättemycket om att, tycker jag, att… att vägleda dom på nåt sätt 

liksom, att få dom att byta det dåliga livet mot ett bättre liv. Och då blir det ju, då 

blir det väldigt mycket det som jag och andra vuxna tror är bra för dom.” 

 

John säger även att det finns ungdomar som försöker påverka och kommer med idéer, men att 

mycket är kopplat till självkänsla där ungdomarna ofta inte tänker tanken att de har möjlighet 

att faktiskt påverka och då tar den möjligheten. Det är något de vuxna emellertid skulle kunna 

vara bättre på menar John. Det är en förutsättning för att faktiskt kunna nå ungdomarna, att ha 

ett klimat där ungdomarna känner att det är lättare att påverka. Dock tycker John att man på 

arbetsplatsen försöker tänka på att ge möjlighet till ungdomarna att komma med sina idéer. 

När det gäller fritidssysselsättningar finns många möjligheter berättar John och han beskriver 

att man blir glad och uppmuntrar ungdomarna när de kommer med förslag. 
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8. Analys 

 

I detta avsnitt följer min analys av empirin. Analysen är indelad i tre teman; relationer på 

Hassela, konflikter samt makt och inflytande i vardagen för att besvara studiens 

frågeställningar. Analysen avslutas med en sammanfattning av centrala slutsatser i avsnittet 

slutsatser och sedan följer en diskussion kring dessa under resultatdiskussion. Avslutningsvis 

ges förslag på nya forskningsfrågor.  

 

8.1 Relationer på Hassela 

I samtliga svar framkommer det att respondenterna anser sig ha ömsesidiga relationer med 

vuxna eller ungdomar på Hassela. Ungdomarna beskriver sina relationer som att det är som 

familjer. Två av ungdomarna nämner föräldrakärlek och att det på Hassela är bättre än det 

som finns på hemmaplan. Medlevarna beskriver hur de kan vara som en extraförälder eller 

storasyskon till ungdomarna. En medlevare menar att ungdomarna kan bli som ett extra barn i 

sin egen familj. I beskrivningarna av relationerna från respondenterna kommer inga begrepp 

upp som antyder att man ser sig eller blir sedd som klient eller professionell behandlare. En 

fråga som väcks är varför man beskriver sig som just en familj, är det något som strävas efter 

eller blir det så för att man lever ihop i små familjeliknande enheter? På behandlingshem för 

ungdomar med emotionella problem kommer några ungdomar försöka forma relationer där 

personalen ska fungera som föräldragestalt framgår det i forskningen (Pazaratz, 2003:120). 

Medlevarna verkar inte heller i sina svar se detta som något icke önskvärt eller utmärkande 

utan det verkar snarare vara en naturlig del av deras roll att vara som en familjemedlem. Skau 

tar upp att det kan vara en strategi av hjälpare att tona ner maktaspekten gentemot klienter och 

endast definiera sig som hjälpare, men att ett inslag i professionaliteten är att vara medveten 

om att man är en del av en hjälp- och maktapparat (2007:16). Det är viktigt att det är tydligt 

att det ändå handlar om professionell relation i grunden. När det gäller beskrivningen av 

relationerna uteblir som sagt beskrivningar av respondenterna som visar att det i grunden 

handlar om en professionell relation, man talar inte om det på det sättet. Det framstår snarare 

som att strävan efter att dela ett vardagsliv ger vardagsliknande relationer. 

 

Det framgår i svaren hur betydelsefullt relationsbyggandet är för medlevarna där de menar att 

man måste jobba med relationerna för att få dem att fungera. Detta bekräftas av Andersson & 

Johanssons forskning där man kom fram till att personal såg relationen mellan behandlare och 

ungdomar som grunden i behandlingen och att man måste bygga en stabil relation (2007:8). 
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En konkret åsikt hos en medlevare som kom upp var bland annat när ungdomar blir placerade 

för kort tid ibland ger det inte förutsättning till att forma en relation, vilket sågs som ett 

problem. Medlevaren Martin ansåg att relationen gör att ungdomen kan förändras och att de 

kan ge dem en anledning att exempelvis sluta knarka. Behandlingsrelationen kan vara en 

modell genom vilket den unge ska utveckla nya positiva erfarenheter av nära relationer med 

andra människor, något som ungdomen ofta tidigare saknar menar Degner & Henriksen i sin 

forskning (2007:24). Även detta avspeglas i medlevarnas svar men även i ungdomarnas, att 

relationsbyggandet är viktigt och påverkas av vad som finns på hemmaplan. Medlevaren 

Kerstin menar ju även att ungdomarna kan vara i behov av relationerna till dem på grund av 

det nästan helt saknas på hemmaplan och att det är deras uppgift att ge ungdomarna 

självkänsla och egenvärde. Att ungdomarna bildar nära relationer till vissa medlevare kan 

också bero på det Carlsson tar upp i sin forskning, att klienten inte är intresserad av en 

abstrakt hjälprelation i allmänhet utan en relation till en specifik person/hjälpare (2003:15). 

Ett sätt att hantera relationen till en professionell hjälpare/medlevare kan vara att sätta ett 

namn på den, exempelvis att den är en familjemedlem. Då är det inte längre än abstrakt 

hjälprelation för ungdomarna i intervjuerna utan de får hjälp av en extraförälder. Även detta 

försvårar för ungdomarna och medlevarna att se att medlevarnas yrkesroll är en del av en 

hjälp- och maktapparat, där just maktaspekten kan komma i skymundan om fokus endast 

ligger på att medlevaren eller extraföräldern ”hjälper”. 

 

8.2 Konflikter 

Samtliga respondenter berättar att konflikter förekommer. Det framgår också att detta är något 

frekvent. Ungdomen Nina beskriver att med många vuxna och ungdomar på en och samma 

plats blir det konflikter, där ungdomarna och de vuxna kan gå samman i frågor. Ungdomarna 

och medlevarna talar om konflikter som något naturligt och i viss mån positivt på Hassela 

Gotland. Skau ser förhållandet mellan klient och hjälpapparat som en process som genomgår 

olika stadier, som drivs framåt och påverkas av viktiga konflikter, något även Degner & 

Henriksen tar upp i sin forskning där de menar att ilska, gräl och gränssättningar mellan 

ungdom och personal är en del av processen och vardagen (Skau, 2007:16 och Degner & 

Henrikssen 2007:85ff). Detta tycker jag överensstämmer med respondenternas beskrivning av 

konflikter och relationer. Flera respondenter tar upp att konflikterna gör något bra med 

relationerna. Medlevaren Martin berättar att en bra relation kan skapa mer känslor i 

konflikterna, att man tillåts bli mer arg och besviken. På så sätt framstår beskrivningarna av 

de högljudda konflikterna som kommer upp som naturliga i denna kontext där de har 
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familjeliknande relationer. Samtliga respondenterna menar även att konflikterna går att lösa, 

exempelvis genom att lugna ner sig och prata ut.  

 

Trots de frekventa konflikterna framkommer det att det inte finns några särskilda 

förhållningssätt eller handlingsplaner som gäller vid konflikter. Medlevarna är alla överens 

om att det inte finns några formella och särskilda förhållningssätt de ska arbeta efter vid 

konflikter. Två medlevare beskriver hur de vuxna kan backa upp varandra vid konflikter med 

ungdomar. Detta för att de kunde bli fel eller högljutt vid konflikter och att ungdomen kunde 

uppleva att man blir trampad på tårna. Det kom inte upp något exempel på hur medlevare kan 

stötta en ungdom i konflikt med en annan medlevare förutom ungdomen Mickes exempel på 

när han var med i en konflikt där det behövdes en tredje part som hjälp. Med maktbalansen 

mellan ungdom och medlevare i åtanke kan det behövas tydliga förhållningssätt där även 

ungdomar kan känna att de har någon form av stöd i konflikter och för att stärka ungdomarnas 

ställning i konflikterna, då de vuxna kan backa upp varandra och på så sätt förstärka sin 

position gentemot ungdomarna. Medlevarna beskriver dock vikten av att reda ut konflikter 

med ungdomar, och att man exempelvis inte fick kränka en ungdom och att man skulle sätta 

sig ner och lyssna. Konflikterna skulle inte ligga kvar i luften. I Andreassons forskning visade 

det sig vara viktigt att personalgrupper var överens om metoder och att det inte ska finnas 

möjlighet för individuella åtgärder som grundar sig på egna åsikter (2003:351). Trots att 

respondenterna i denna studie inte verkade anse konflikter på Hassela vara ett problem eller 

att ungdomarna tyckte att medlevarna betedde sig olika i konflikter är detta något man kan 

tycka saknas på Hassela. På institutioner med många anställda och med ungdomar med 

utmanande beteende finns det risk för konflikter inom personalgruppen (Andreasson, 

2003:351-352). Medlevaren Lotta menade att det var olika medlevare till medlevare hur man 

tar konflikter och att detta kunde vara problematiskt för ny personal som kommer då man som 

ny ännu inte har en bra relation med ungdomarna. Det ges möjlighet till just individuella 

åtgärder, vilket Andreasson i sin forskning menar att man ska undvika (2003:351-352). I mina 

intervjuer har jag inte fått fram att det försiggår stora konflikter inom personalgruppen, men 

att det förekommer. Andreasson visar i sin forskning att det är en viktig förutsättning att en 

personalgrupp exempelvis inte präglas av konflikter och att det är vanligt att man väntar tills 

konflikterna blir för stora, men att man genom kontinuerligt genomföra personalåtgärder kan 

förhindra att stora konflikter uppstår (2003:351-352). Här kan handlingsplaner finnas för att 

förebygga och förbättra konflikterna, för både ungdomarna och medlevarnas skull. 
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8.3 Makt och inflytande 

Hassela Gotland beskriver sin verksamhet med att man som medlevare ska bjuda in 

ungdomarna till ”sitt hem” och dela sin kunskap, något som skiljer sig från andra 

professionella roller som oftast inte sker på den professionellas hemmaplan. För ungdomar på 

Hassela innebär det att de ständigt är på den professionellas hemmaplan och inte arbetsplats.  

Om man då utgår från att förhållandet mellan klient och hjälpare i grunden är av ojämn 

maktbalans såsom Skau resonerar innebär det att ungdomarna i denna kontext är med någon 

de är underordnade dygnet runt (2007:37-38). Det är därför extra viktigt att undersöka 

maktförhållandena och vad det får för betydelse. 

 

Hasselarörelsens grundare K-A Westerberg beskriver Hasselas verksamhet som ett växthus 

och det är samma uttryck som Skau använder när hon ger uttryck för när ett system och 

personerna inom systemet strävar efter jämlikhet och där relationer präglas av respekt och 

tillit (Westerberg, 2003:10 och Skau, 2007:75-76). Detta tycker jag är ganska talande för vad 

Westerberg men även Hassela Gotland vill att verksamheten ska gå ut på. Intentionerna som 

finns i verksamheten utgör grunden för hur arbetet med ungdomarna ska se ut, där 

relationsbyggandet mellan medlevare och ungdom är en del av det. Beskrivningen av Hassela 

Gotland är att verksamheten ska jobba solidariskt och att ett demokratiskt förhållningssätt ska 

genomsyra verksamheten (Hassela Gotlands hemsida, 2010). I Skaus analys av vad olika 

system och personer kan sträva efter använder hon sig av olika rum som påverkas av vad 

systemet och personerna inom det vill med sitt arbete med klienter (2007:73ff). Systemnivån 

som bildar ramen som för det som sker mellan hjälpare och klient innefattar normer, regler 

och maktmedel med mera. Systemnivån på Hassela präglas i grundaren Westerbergs 

beskrivningar samt på Hassela Gotlands hemsida av ett jämlikhetstänk vilket för tankarna till 

de rum Skau beskriver där detta är avsikten (2007:75-76). Dock är verksamheten beroende av 

det som finns på personnivå. Personnivån innefattar det den enskilda hjälparen investerar i 

relationen med klienten såsom attityder och värderingar (Skau, 2007:73-74). I intervjuerna 

uttrycker medlevarna hur viktigt de tycker goda relationerna till ungdomarna är. De ger även 

exempel på att ungdomarna har möjlighet att välja mellan de dagliga sysselsättningarna och 

har en mycket stor valfrihet gällande fritiden. Medlevaren Lotta menar att det är av stor 

betydelse vad ungdomarna tycker om sin vardag då det finns en risk att de annars struntar i sin 

sysselsättning om de inte samtycker till den. Ungdomen Nina anser att medlevarna lyssnar på 

ungdomarnas åsikter, försöker förstå och göra sitt bästa utifrån ungdomarnas synpunkter. 

Överlag verkar ungdomarna tycka att de har möjlighet att påverka sin vardag på Hassela och 
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att de blir lyssnade på. Om man utgår från att system- och personnivån överensstämmer, där 

båda betonar jämlikhetsaspekten, skulle det placera Hassela i det rum Skau jag nämnde ovan 

som hon just kallar Växthuset (2007:75-76). Detta är något jag tycker att det verkar som att 

Hassela eftersträvar. Det som motsätter sig detta är makten medlevarna ändå anser sig ha över 

ungdomarnas vardag. De bestämmer och formar sysselsättningarna, vilket är något alla 

ungdomar ska vara en del av. Det ges heller inga exempel på i intervjuerna hur demokrati tas 

tillvara på i formandet av verksamheten. Carlsson tar upp i sin forskning att det är viktigt för 

klienten att känna att den kan påverka sin situation och att man främjar detta genom 

demokratiska förhandlingar för att driva sina krav i hjälpprocessen (2003:181, 185-186). 

Ungdomarna kan ha önskemål om sysselsättning, men de val de har är helt formade av de 

vuxna. En medlevare tar upp att det är väldigt vuxenstyrt gällande den dagliga 

sysselsättningen, att det blir vad de vuxna anser är ”bra” alternativ för ungdomarna. På så sätt 

bestäms vad som är bra som sysselsättning och vad som inte är det. Detta kan även leda till att 

man förbiser ungdomarnas egna resurser och inte stärker klientens potential till självhjälp som 

Skau menar är en viktig del av i en hjälpprocess (2007:34). Genom att ungdomarna skulle ges 

mer inflytande i formandet av sysselsättningarna kan verksamheten utgå mer från dem än vad 

den gör idag. Detta främjar även demokrati vilket Hassela menar att de strävar efter. Även att 

de inte har några formella förhållningssätt vid konflikter där man exempelvis betonar vikten 

av att inte kränka ungdomarna är problematiskt ur ett maktperspektiv, där det lämnas 

utrymme till medlevarna att agera olika från situation till situation. 

 

Samtliga ungdomar säger i intervjuerna att de känner att de blir lyssnade på av medlevarna 

och att det är fritt att uttrycka sin åsikt. Att ges och känna att man har inflytande och att rikta 

mot mottagarens egen önskan är en väg mot att stärka klientens potential till självhjälp, vilket 

Skau menar är en viktig förutsättning i hjälpandet (2007:34 och 40-43). Det verkar som att 

ungdomarna, trots medlevarnas åsikt om att de styr mycket i vardagen, känner att de har 

inflytande till viss del. När det gäller möjlighet att påverka så tar alla ungdomar upp att man 

genom att säga de rätta sakerna eller genom att sköta sig, också får mer inflytande. 

Medlevaren John menade att mycket är kopplat till ungdomarnas självkänsla, att ungdomarna 

ofta inte tänker tanken att de faktiskt har möjligheten att påverka. Detta var något han tyckte 

de vuxna kunde bli bättre på, vilket också skulle stärka klientens potential till självhjälp 

genom att man främjar ett utnyttjande av sina egna resurser. Ungdomarna verkar medvetna 

om att de genom vissa beteenden ges möjlighet till mer inflytande, där exempelvis Nina 

menar att genom att undvika att skrika så finns det chans att få sin vilja igenom. Hon gav även 
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exempel på att ungdomar kan gå ihop i frågor gentemot vuxna för att försöka få sin vilja 

igenom, dock ”vinner” oftast de vuxna. Ungdomen Pia uttrycker att hon genom att sköta sig 

får större möjligheter att göra mer som hon vill. Dock blir det inte fullt så tydligt i 

intervjuerna vad ungdomarna anser att de kan påverka och vad de absolut inte kan påverka 

trots att exempel efterfrågades. Ungdomarna verkar inte riktigt säkra på sina möjligheter eller 

begränsningar. Detta bör vara tydligt för att främja ett större engagemang och egenvärde hos 

dem (Carlsson, 2008:181, 185-186). 

 

8.4 Slutsatser  

Syftet med min undersökning var att se vad för typer av relationer det blir mellan de placerade 

ungdomarna och medlevarna på Hassela. Jag ville undersöka hur det blir vid konflikter, som 

exempel på hur eventuella spänningar i relationerna kunde se ut. Hassela vill att man ska ha 

ett demokratiskt förhållningssätt och jag ville se hur detta avspeglas i praktiken. Mina 

intervjuer har belyst detta och visar flera exempel på hur relationerna ser ut och där det trots 

min analys finns utrymme för alternativa tolkningar av läsaren.  

 

Centrala slutsatser i studien är att de relationer som formas kan bli väldigt nära, liknande 

familjerelationer. Respondenterna jämför det eller sätter det i relation till sina biologiska 

familjer. Den professionella yrkesrollen och klientrollen formas efter att man lever och har ett 

vardagsliv ihop. Konflikter är en del av vardagen och som samtliga ser som något som alltid 

går att lösa. Flera respondenter menar att konflikter är bra för relationerna. Det finns dock 

inga formella förhållningssätt i verksamheten för att hantera konflikter utan det finns utrymme 

för individuella åtgärder för medlevarna. Medlevarna har stor makt i formandet av vardagen 

främst i form av sysselsättning, dock kan ungdomarna välja mellan olika alternativ och 

fritidssysselsättningsmöjligheterna är många för dem. Det blir inte tydligt hur demokrati 

formellt sätt tillvaratas i verksamheten, trots att Hassela vill att verksamheten ska genomsyras 

av ett demokratiskt förhållningssätt.  

 

8.5 Resultatdiskussion 

Att klienter och professionella bor ihop är speciellt i mina ögon. Min studie visar hur 

relationerna mellan dem i denna kontext blir väldigt nära. Både ungdomarna och medlevarna 

menar att man blir som en familj, där ungdomarna även uttrycker att det är bättre än sin 

ursprungliga familj och det är något jag tror skiljer sig från andra behandlingshem för 

ungdomar. Medlevarskapet är en stor del av Hasselas filosofi och som grundar sig på att 

relationerna ska göra något för ungdomarna. Det kan dock vara svårt att veta exakt vilken 
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påverkan det har på ungdomarnas behandlingsresultat, men det verkar vara relationer som 

uppskattas. Dock vore det intressant att veta vad de nära relationerna har för påverkan efter 

färdig behandlingstid och ungdomen ska flytta ifrån sina medlevare. Den professionella 

yrkesrollen är mycket personlig i denna kontext och det är svårt att skilja på professionell och 

privat i mina intervjuer, arbetet framstår snarare som en aktivt val livsstil än ett arbete av 

medlevarna. I Westerbergs beskrivning av vad som krävs av en medlevare nämner han ett 

genuint intresse för ungdomar med mera och att det inte är en nackdel med formell utbildning, 

men det är alltså inget som krävs (2003:65). Den personligt formade yrkesrollen lämnar 

mycket utrymme för medlevarna att skapa sitt egna sätt att arbete på efter sin personlighet och 

hur de relaterar till ungdomarna. Ett tydligt exempel är det som kommit upp kring konflikter, 

att trots att det verkar fungera bra enligt respondenterna så är det något som hanteras 

individuellt vilket ger utrymme för medlevarna att exempelvis bruka mer makt än nödvändigt. 

Det blir även otydligare att det faktiskt handlar om en professionell relation i grunden och 

frågan är hur det påverkar ungdomarna under tiden på Hassela och efteråt. Detta osynliggör 

den makt man som socialarbetare har över klienter. 

 

Att leva ihop främjar ett vardagsliknande liv som jag tror kan skilja sig från andra 

ungdomsinstitutioner på olika sätt. Ett exempel är att ungdomarna får efter avslutad daglig 

sysselsättning göra fritidsaktiviteter efter tycke och som inte alltid är en del av själva 

verksamheten utan som kan ligga utanför. Ungdomarna får ”ledig” tid där de har stora 

möjligheter att välja fritidsaktiviteter och på så sätt forma sin vardag. De vardagliga 

sysselsättningarna har dock de vuxna till stor del format och här kan bara ungdomarna välja 

mellan de olika alternativen som finns. En fråga är om inte ungdomarna skulle kunna få en 

större roll i formandet av sysselsättningarna för att främja att man utnyttjar deras unika 

resurser och för att minska vuxenstyrningen. Ungdomarna verkar dock anse att de har 

möjlighet till inflytande över sin vardag på Hassela vilket är positivt. Ungdomarnas 

upplevelse av möjlighet till att påverka kan dock vara påverkade av hur relationerna till 

medlevarna är då de verkar ha stor tilltro till dem. Vid en tydligare professionell-klient roll 

skulle förhållandet mellan makt och påverkan synliggöras i enlighet med Skau (2007). Det är 

även otydligt hur det demokratiska förhållningssättet man på Hassela strävar efter tillvaratas i 

exempelvis formandet av sysselsättningarna som alla måste vara en del av. Ungdomarna är i 

sina svar osäkra på vad de kan påverka respektive inte påverka vilket också visar på en 

otydlighet. 
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8.6 Nya forskningsfrågor 

Under mitt insamlande av empirin väcktes flera nya frågor och perspektiv. Något som rör 

Hassela specifikt är vad det får för konsekvenser att familjeliknande relationer bildas under en 

period i ungdomens liv, för att denne sedan ska återgå till sin biologiska familj eller ett liv 

utan familj. Vad får detta för effekt på det ursprungliga problemet i fortsättningen? Ett annat 

perspektiv som jag skulle ha velat undersöka ytterligare var relationerna ur genusaspekt. Hur 

ser behandlare på pojkar och flickor, deras problem och behov? Blir relationsbildandet mellan 

pojkar/flickor och manliga och kvinnliga medlevare olika? Jag har även funderat mycket 

kring vem som blir medlevare eller behandlare, vad det är det som driver en och hur det 

påverkar i behandlingen. Det är även intressant att undersöka vad barnen till medlevarna som 

bor på kollektivet har för eventuellt effekt på behandlingen och ungdomarna. Detta är några 

förslag på vidare forskningsmöjligheter. 
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10. Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1, intervjuguide ungdom 

Vill du berätta lite om dig själv? 
Hur länge har du vistats på Hassela? 
Vad visste du om Hassela innan du kom hit? 
Hur kändes det att komma till Hassela? 
Hur trivs du på Hassela? Vad är bra/dåligt? 
 
Vilka består din familj av? 
Hur skulle du beskriva relationen till din familj innan Hassela? 
Hur ser relationen ut till din familj nu? 
 
Hur såg din vänkrets ut innan placeringen? 
Hur ser din vänkrets ut nu? 
Vad är viktiga egenskaper hos en vän? 
Har innebörden av en vän förändrats något sen du kom hit? 
 
Hur upplever du kontakten med andra ungdomar här? 
Hur upplever du kontakten med din/dina medlevare du bor med? 
Hur upplever du kontakten med de andra medlevarna? 
 
Händer det att du blir osams med någon och hamnar i konflikt? I så fall, vad brukar hända då? 
 
Hur mycket tycker du att du kan påverka din vardag på Hassela? 
Har du möjlighet att påverka din sysselsättning och fritid anser du? 
Exempel på saker du kan påverka? Exempel på saker du inte kan påverka? 
Hur tycker du att man lyssnar på din åsikt? 
Om du fick ändra på något, vad skulle det då vara? 
 
Vilka ser du upp till? 
Har du under placeringen träffat någon som har kommit att betyda mycket för dig eller ha 
påverkat dig på något sätt? 
 
Är det något du tycker vore viktigt för mig att veta om Hassela eller dig som vi inte har pratat 
om? 
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10.2 Bilaga 2, intervjuguide medlevare 

Vill du berätta lite om dig själv? 
Hur länge har du arbetat på Hassela? 
Vad visste du om Hassela innan du kom hit? 
Hur kändes det att komma till Hassela? 
Hur trivs du på Hassela?  
Har du erfarenhet av något annat behandlingshem sedan innan? 
 
Vad innebär medlevarskapet för dig? 
 
Hur upplever du relationen med dina ungdomar som du bor med? 
Hur upplever du relationen med de andra ungdomarna här? 
Hur upplever du relationen med de andra medlevarna? 
Hur tycker du att det fungerar att bo och leva med ungdomarna? 
Hur tycker du att det fungerar att bo med andra medlevare? 
 
Hur mycket inflytande tycker du att du och andra medlevare har på ungdomarnas vardag på 
Hassela? Sysselsättning/fritid 
Exempel på saker ungdomarna kan påverka? Exempel på saker de inte kan påverka? 
På vilket sätt spelar ungdomarnas åsikter om sin vardag in anser du? 
Skulle det kunna vara på ett annat sätt?  
 
Hur upplever du rollen som förebild? 
Vad händer när någon har agerat dålig förebild? 
Hur mycket inflytande anser du att du har över ungdomarna? 
Hur upplever du rollen som gränssättare? 
  
Hur fungerar det vid konflikter? 
Finns det några särskilda förhållningssätt man som medlevare ska arbeta efter vid konflikter? 
Skulle det kunna vara på ett annat sätt? 
 
Är det något du tycker vore viktigt för mig att veta om rollen som medlevare eller Hassela 
som vi inte har pratat om? 
 


