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Sammanfattning 

 

Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka hur föreståndare på behandlingshem 

handskas med komplex problematik, vilka teorier och metoder de använder för att ungdomen 

ska utvecklas och bli självständiga individer. 

 

Föreståndare på HVB-hem (hem för vård eller boende) har många komplexa situationer och 

uppgifter att tackla. Exempelvis att hjälpa ungdomarna som placeras att känna trygghet, 

mobilisera ett fungerande nätverk, leda behandling, hjälpa ungdomarna med social interaktion 

och samtidigt ansvara för att socialstyrelsens riktlinjer efterföljs i vården/ behandlingen. 

Ungdomar som placeras har många gånger multipla diagnoser och dessutom har andra 

faktorer betydelse för ungdomens välbefinnande, exempelvis psykisk hälsa, skolgång, 

familjesituation, kamrater och andra svårigheter. 

Djupintervjuer har använts för att fånga föreståndarnas upplevelser och tolkning av dem, 

vilket har inspirerats av den hermeneutiska och fenomenologiska vetenskapen.  

Min slutsats är att föreståndarna idag vill ha strukturerade behandlingsmetoder för att 

ungdomen ska känna trygghet, personalen ska kunna bemöta ungdomen professionellt och på 

så sätt kunna hjälpa ungdomen till en förändring. 

 

Nyckelord: Utvecklingspsykopatologi, Sårbarhet, Familjemönster, Psykologiska teorier och 

Delaktighet 
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1. Inledning  

 

I detta avsnitt beskriver jag omständigheter, bakgrund och syfte med mitt arbete samt mina 

frågeställningar.   

 

Min kandidatuppsats handlar om hur föreståndare på behandlingshem handskas med komplex 

problematik i sitt arbete. I fokus av min studie står begreppet komplex problematik, vilket 

innebär att ungdomen kan ha biologiska, psykologiska och sociala samt relationella problem.  

Utöver det som just nämnts kan även ungdomens utveckling bedömts eller antas avvikit från 

det som kan benämnas normal enligt utvecklingspsykologin, se ex. Broberg, Almqvist, Tjus 

(2003). Ungdomen kan med andra ord ha försetts med multipla diagnoser.  För att nyansera 

synen på normalitet – onormalitet gällande utveckling, kan begreppet sårbarhet lyftas fram. 

Gränsdragningen mellan normal utveckling och onormal utveckling av personligheten är svår, 

så istället tänker man att barnet har en sårbarhet enligt Falke & Johansson (2008). Den 

genetiska sårbarheten är svårt att särskilja från den miljömässiga, men som Broberg, et al. 

(2003) skriver används idag två olika metoder för att kunna få mer kunskap att särskilja dessa 

och det är tvillingforskning och adoptionsforskning.   

 

Mitt intresse för ungdomar med komplicerade besvär har bara ökat efter att jag har jobbat i 10 

år på behandlingshem för flickor med självskadebeteende. Där har jag har intrycket av att de 

ungdomar som placeras idag har mer komplex problematik än när jag började min bana inom 

behandlingsarbetet.  Min egen upplevelse är att det är mer vanligt nu än för tio år sedan att 

placerade ungdomarna har flera diagnoser, vilket per automatik inte behöver betyda att det är 

större problem idag. Det kan också bero på förbättrade/förändrade diagnosinstrument, 

benägenhet att sätta diagnoser, grupper med en/färre diagnoser behandlas på annat sätt t.ex. 

inom BUP och inte kommer till HVB-hem som tidigare. Det är vanligt att det sociala nätverk 

som barn och ungdomar behöver i samhället för att utvecklas till självständiga individer 

saknas eller inte främjar hälsa och utveckling för den placerade ungdomen. Det finns en del 

skrivet om behandlare och behandlingsarbete men jag har inte lyckats finna några studier som 

specifikt undersöker föreståndares arbetsförutsättningar. Det jag skulle vilja undersöka är hur 

föreståndare själva beskriver hur de på behandlingshem hjälper och stöttar dessa ungdomar 

till att bli självständiga och vilken eller vilka teorier de ser är mest användbara i sin yrkesroll. 
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Föreståndare träffar många ungdomar från olika uppväxtförhållanden. Gemensamt för många 

av dessa är att det inte funnits tillgång till vuxna människor som i tillräckligt hög grad har 

kunnat hjälpa dem att förstå omvärlden. Att samspelet i den familjära sfären har betydelse för 

den utveckling människan genomgår som barn, anser Andershed och Andershed (2011) vara 

avgörande för att en del klarar sig men inte andra, så kallade maskrosbarn. Samma författare 

skriver också att maskrosbarn eller det så kallade resiliencebegreppet, bygger på att det finns 

goda relationer till kompetenta och omtänksamma vuxna i nätverket. Därutöver anses det att 

om barnet har god kognitiv förmåga, positiv syn på sig själv och motivation att fungera 

effektivt i sin miljö så är det starka ”friskfaktorer” för ett framtida liv.  

Sett från detta perspektiv kan en följd av att växa upp i en familj som har svårt med socialt 

samspel, vara att ungdomen får problem med detta i andra kontexter. Broberg, Almqvist och 

Tjus (2003) anser att det finns barn som växer upp med föräldrar som feltolkar barnets 

signaler. När ett barn behöver tröstas finns föräldrar som istället reagerar med aggressivitet 

eller ilska. Detta kan leda till att barnen inte förstår sin egen oro och otillfredsställelse och 

barnet uppvisar ett oönskat beteende eftersom det försöker hitta ett sätt att hantera sina egna 

känslor. I en förlängning av resonemanget kan barn med feltolkande föräldrar få svårigheter 

att klara av förskola/skola och ibland sker placering antingen i ett familjehem eller på ett så 

kallat HVB-hem (hem för vård eller boende). 

Barn som placeras på HVB-hem befinner sig ofta i en svår livskris, beroende på att barnet 

måste lyftas bort från sitt nätverk trots att det kanske är föräldrarna som brustit i sin 

omvårdande roll, men det är barnet som blir lidande.  

Syftet med att placera ett barn är att det ska få växa upp i en trygg miljö och kunna få 

möjlighet att utvecklas till en självständig individ. Det är inte alltid barnet upplever att det är 

något fel på den omsorg barnet får hos föräldrarna utan det vill fortsätta ha den sortens 

trygghet dennes föräldrar ändå ger. 

 

Bristande omsorg i hemmet är vanligen skälet till att barn placeras före tonåren, medan 

kriminalitet och andra beteendeproblem dominerar vid tonårsplaceringar. Några är barn och 

unga på flykt som kommit ensamma till Sverige. Barnen kan ha psykiska 

funktionsnedsättningar, med diagnoser som kräver specifik vård och behandling. Här finns även 

barn och unga med missbruksproblem.( Socialstyrelsen, 2009, s 3) 

 

Det är viktigt att förstå att ungdomen som placerats på behandlingshem upplever oro och 

frustration genom att bli tvingad till en separation från sina föräldrar, vilket Broberg, 

Granqvist, Ivarsson och Mothander (2006) skriver om.  
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På HVB-hemmen kompletteras och kompenseras mycket av det som är föräldrars ansvar och 

önskemål. Exempel kan vara att hjälpa ungdomen att utvecklas till en självständig individ 

med förmåga att kunna samspela med andra människor i omgivningen men samt möjlighet till 

att utveckla sig själv. 

 

Familjen utgör barnets vagga och trygghet anser Cocozza (2011), men familjer kan se väldigt 

olika ut. Kärnfamiljen med mamma, pappa och barn är fortfarande den vanligaste i Sverige 

men det finns många olika familjetyper idag. Familjekonstellationer ser olika ut i olika 

kulturer och olika tidsepoker så det finns ingen anledning att tro att familjetypen i sig spelar 

roll för barnets välmående. Psykologiska, socio-ekonomiska kvalitéer och resurser som 

familjen har, oavsett storfamilj, enföräldershushåll, kärnfamilj osv kan utgöra en trygg grund 

för barn om resilienceteorin enligt Andershed och Andershed (2011) stämmer. Här är 

teoretikerna inte helt eniga, det är en förmån i livet för ett barn att kunna växa upp i en familj 

där föräldrarna har en god livslång kärleksrelation enligt Cocozza (2011). Kärleksfulla 

relationer överhuvudtaget är viktigt, inte nödvändigtvis bara föräldrarnas. Om barnets första 

kärleksobjekt, finns tillgängliga så behöver barnets egna känslomässiga band inte splittras. 

Konflikter mellan personer som är viktiga för barnet är negativt för barnet oavsett om de lever 

tillsammans eller har lever separerat. Vid separationer där det finns starka konflikter mellan 

föräldrarna har barnet svårare att hantera sina egna känslor mot föräldrarna utan att känna 

skuld, menar Cocozza (2011). 

 

Att uppfostra en människa är att utveckla henne: det vill säga att åstadkomma och använda 

sådana metoder som är särskilt lämpade för att stärka och dana hennes kroppsliga och själsliga 

krafter och förmågor, så att hon därigenom blir hjälpt att lösa sin uppgift både som människa 

bland andra människor och som människa. (Heergard citerad/refererad i Bjerg, 2000, s 17) 

 

Slutsatsen i detta citat ovan är något som jag ska studera i min studie. Vilka teorier och därpå 

grundade metoder, beskriver föreståndare på behandlingshem att de använder för att hjälpa 

och stärka varje individs förmåga och kraft oavsett individens egna förutsättningar?  Hur löser 

föreståndarna sociala komplexa situationer som uppstår på behandlingshemmen?  
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Problemområde, syfte och frågeställningar  

 

Ungdomar som placeras på behandlingshem kan ha biologiska, psykologiska och sociala 

problem.  Finns det dessutom andra svårigheter som problem med skolgång, 

familjesituationen och kamrater blir det ännu mer komplicerat för ungdomen. 

 

Mitt problemområde är: Hur föreståndare på HVB-hem beskriver sitt arbete med ungdomar 

som har sociala komplex problematik och vilka metoder de ser användbara/fungerande? 

 

 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föreståndare på HVB-hem beskriver hur de 

gör för att hjälpa ungdomar med komplicerade besvär och vilka teorier de använder för att 

ungdomen ska utvecklas och bli självständiga individer.  

 

   Utifrån detta har jag specificerat syftet ytterligare genom att formulera följande 

frågeställningar:  

 
1. Vilka psykologiska teorier med tillhörande metoder använder föreståndarna på 

behandlingshemmen för att kunna hantera, behandla och stärka ungdomarna?  
 

2. Hur beskriver föreståndarna att de psykologiska teorierna hjälper dem i behandlingsarbetet? 

 
3. Hur beskriver föreståndarna sitt arbete med att ungdomen ska känna social interaktion i 

samhället? 
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Teoretisk referensram 

 

Tidigare forskning inom ämnet 

Detta är ett område där det finns relativt lite tidigare forskning. Att studera föreståndarnas 

uppfattning av hur behandlingen på HVB-hemmen ser ut, är inte alls lika vanligt som att t.ex. 

studera ungdomarnas upplevelse på behandlingshemmen. Det som däremot finns mycket 

beskrivet om är behandlingsteorier samt metoder vilket därför presenteras utvalda delar av 

här. Men först beskriver jag mer barnets utveckling, sårbarhet och familjemönster innan jag 

kommer in på teorierna för att få en förståelse om föreståndarnas arbete och hur komlexa 

situationer som kan uppstå. 

 

 

Utvecklingspsykopatologi 

 

Barndomen anses ju bestämmande för individens hela senare utveckling. Alla våra handlingar av betydelse 

söker man härleda ur barndomsintryck, som hålles(sic) friska i det undermedvetna. Jag vet icke, om man kan gå 

så långt. Ett är i varje fall obestridligt: Vad man under dessa växtår (sic) måste undvara kan man inte senare 

förvärva, lika litet som man kan mista, vad man under denna tid har vunnit.(Moberg V. Berättelser ur min 

levnad, Kåver2010) 

 

Utvecklingspsykopatologi innebär att studera avvikande beteende eller att beskriva och förstå 

orsakerna bakom olika individuella mönster gällande avvikande utveckling hos individen. När 

man pratar om individuella mönster finns det en förståelse att utveckling av psykisk ohälsa är 

mycket komplex och styrs av en rad olika faktorer menar Broberg et al (2003) 

Fredrik Almqvist(2006), som är professor i barnpsykiatri vid Helsingfors universitet skriver i 

en studie från Finska Läkarsällskapets Handlingar, att man genom långsiktig forskning sett de 

komplexa sambanden mellan å ena sidan genetiskt arv, konstitution, hälsa och uppväxt 

förhållanden under barndomen och å andra sidan psykisk utveckling och mental hälsa senare i 

livet. Biologiska, psykologiska och sociala referensramar beskrivs som en dynamisk process 

som ständigt är i samspel mellan den växande individen, familjen och närmiljön menar han. 

Även Kihlbom kap 5, skriver i Gillbergs och Hellgrens(2008) bok, att barnets jag växer fram i 

ett ständigt växelspel som fortgår från födelsen och framåt och att varje erfarenhet hos 

föräldrarna och barnet i varje specifik händelse bygger upp förutsättningar och villkor för 

nästa händelse. Detta samspel fortgår som en cirkel mellan barnet och föräldrarna och därför 

är det svårt att skilja mellan arv och miljö, menar Kihlbom kap 5, Gillberg och 

Hellgren(2008).  
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Det är därför svårt att säga vad som är normal utveckling gällande personligheten och vad 

som är onormalt.  Vidare anser Broberg et al.(2003) att under individens uppväxt kommer det 

biologiskt grundade temperamentet att samspela med olika miljöinflytande vilket i sin tur, i 

tonåren formar individens personlighet. De menar att det är samspelet mellan det medfödda 

temperamentet och hur omgivningen möter barnet under uppväxten som påverkar 

utvecklingen av individen och dess sårbarhet.  Passer et al (2009) skriver att 

sårbarhetsfaktorer som genetiska, biologiska, psykologiska drag, svagbegåvning och låg 

social support från nätverket är viktiga komponenter som samspelar med andra stressfaktorer. 

Dessa stressfaktorer menar Passer et al (2009) är, ogynnsam ekonomi, trauma, interpersonella 

förluster eller arbete och studierelaterade problem. Tillsammans kan de skapa problem 

gällande individens psykiska hälsa hos oss människor.  

 

Sårbarhet 

 
Aristoteles har sagt att det inte är någon konst att vara arg, konsten är att vara arg i rätt situation, på rätt 

person, vid rätt tidpunkt och med rätt intensitet .(Kåver & Nilsonne, 2005, s53) 
 

Gränsdragningen mellan normal och icke-normal personlighet är väldigt svår och därför 

pratar man i dagens litteratur mer om individens sårbarhet anser Falke & Johansson(2008). 

Det finns vissa individer som har större sårbarhet än andra att utveckla psykiska sjukdomar 

eller personlighetsstörningar enligt Broberg et al (2003). Barnet utvecklar inte psykisk ohälsa 

förrän de blivit några år menar författarna och under tiden har arv och miljö en viktig del i 

sjukdomsbilden. Falke & Johansson (2008) menar att människor med påtagligt stora behov av 

att uppleva annorlunda och nya händelser i livet, men också att det ska gå fort och impulsivt, 

har högre risk att utveckla olika beteendeavvikelser men även också olika 

personlighetsstörningar. 

 Den psykologiska sårbarheten, anser Broberg, et al(2003), kan gälla ett personlighetsdrag 

som utvecklas genom våra genetiska förutsättningar i samspel med våra vårdare. En sådan 

sårbarhetsfaktor är exempelvis otrygg anknytning hos barnet, det kan vara karaktäristiskt för 

individen och påverka individens framtida erfarenheter. Den genetiska sårbarheten är svår att 

särskilja från den miljömässiga eftersom de påverkas av varandra, men som Broberg et al 

(2003) anser används idag två olika metoder för att kunna få mer kunskap att särskilja dessa 

och det är tvillingforskning och adoptionsforskning. En biologisk sårbarhet kan vara, menar 

Broberg et al (2003) att modern utsatt barnet för alkohol under graviditet eller att modern är 

betydligt äldre när hon blir gravid med följd att barnet kan födas med Downs syndrom. En 
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annan biologisk sårbarhet som uppmärksammats de senaste åren är att kvinnor som är 

överviktiga när de blir gravida löper större risk att föda barn med komplikationer eller om det 

uppstår förlossningskomplikationer så ger det barnet en biologisk sårbarhet.  

Kåver och Nilsonne (2005) skriver om känslomässig sårbarhet, vilket författarna menar 

uppstår när en individ växer upp i en miljö där hon inte får den kunskap som behövs för att 

lära sig hantera och förstå sina känslor. Det är tre faktorer som gör människan känslomässigt 

sårbar menar Kåver och Nilsonne (2005): Den första är hög känslighet för emotionellt stimuli 

och med det menar de att det inte behövs mycket för att utlösa en reaktion vilket gör det 

svårbegripligt för omgivningen runt omkring som i sin tur kan leda till att individens känslor 

och reaktioner inte tas på allvar. Den andra är hög intensitet i den känslomässiga reaktionen 

och med det menas att styrkan i känslan är hög i förhållande till den utlösande faktorn.  Det 

får konsekvenser för hur individen tänker och vad den uppmärksammar och minns. Den sista 

faktorn är långsam återgång till neutralt läge. Känslorna varar ofta en kort stund, men när de 

väcks till liv om och om igen av tankar eller upplevelser så kan de lätt bli självgående och 

långdragna. Det gör i sin tur att individen blir mer sårbar i nästa situation menar Kåver och 

Nilsonne(2005). 

 
 

Familjemönster 

 

 ”Jag tror att många av mina problem beror på att jag växte upp utan någon som kunde vägleda mig- som 

kunde hjälpa mig att förstå mig på världen” 

Waris Dirie: Ökenblomman återvänder, Kåver, 2010,( sid 156) 

 

Utvecklingspsykologen Bronfenbrenner har utvecklat en ekologisk modell där barnet är i 

centrum med sina medfödda egenskaper och de miljömässiga faktorerna runt barnet beskrivs i 

form av interaktion mellan olika system. Barnet befinner sig i ett mikrosystem där familjen är 

en stor del som integrerar med barnet skriver Broberg, et al (2003). 

Cederblad(2001) menar att mikrosystem är det minsta relationssystemet - all samverkan sker 

från exempelvis person till person, ex. mor - barn, lärare - elev och anställd - chef. Detta 

system finns således även i andra konstellationer än familjen. I mikrosystemet är den minsta 

grupprelationen baserade på person till person, vilket även kallas för en dyad.   

Övervägande forskning har undersökt och koncentrerat sig mest på mor – barn relationen vid 

studier av mikrosystemet, men Bronfenbrenner går längre och pekar på aktiviteter, roller och 

relationer som också tre viktiga faktorer i en individs utveckling. Det är utifrån dessa tre som 

man kan tolka hur barnet engagerar sig utifrån verbala och icke verbala aktivitetsmönster. 
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Dessa faktorer bidrar till barnets utveckling men är också konkreta uttryck för barnets 

utvecklings nivå. Vidare anser Broberg, et al (2009) att idag betonas samföräldraskap eller 

föräldraallians som en viktig del i barnets utveckling. Författarna menar, oavsett om 

föräldrarna lever ihop så är det viktigt att de kan stödja varandra gällande barnuppfostran och 

barnets vardagsliv utan konflikter sinsemellan. Speciellt inte konflikter som innefattar fysiskt 

eller psykologiskt våld om barnet ska få en gynnsam utveckling.   

I en familj kommer barnets relation till sin familj till en början att påverka barnet mest, genom 

hur föräldrarna bemöter och hur de tillgodoser och stimulerar barnets olika behov. Med behov 

menar Bronfenbrenner olika saker vid olika tidpunkter i ett barns utveckling. Ett spädbarn har 

naturligtvis andra behov av stimulans än ett skolbarn, men de mest grundläggande behoven, 

dvs trygghet, ändras aldrig hur gamla vi än blir, menar Broberg et al (2003).  

Det är en förmån i livet för barn att kunna växa upp i en familj där föräldrarna har en god 

livslång kärleksrelation. Om barnets första kärleksobjekt, föräldrarna, inte är separerade så 

känner barnet en inre trygghet. Om föräldrar har separerat, så beror det på hur starka 

konflikter det finns mellan dem. Ju starkare konflikter desto svårare för barnet att få ihop och 

arbeta med de inre kärleksobjekten mamma och pappa och känna trygghet anser Cocozza 

(2011). 

En viktig sak gällande barnets utveckling är hur familjens förmåga är att hantera konflikter av 

olika slag, skriver Broberg, et al (2009). Den enskilde familjemedlemmen har tre möjligheter 

att lösa konflikten på, antingen att ge efter, att genomdriva sin vilja eller att förhandla. Här 

spelar övriga familjemedlemmar roll, om det finns syskon i olika åldrar så är det där den 

sociala interaktionen börjar. Det är i en sådan miljö som barnet kan utveckla sin självtillit och 

tilliten till andra, men även öva den reflekterande förmågan som är viktig i utvecklingen enligt 

Broberg et al (2009).  

Antal familjemedlemmar kommer också att påverka barnet. Ett barn som växer upp i en 

kärnfamilj kommer att förvärva andra erfarenheter än ett barn som växer upp med en 

ensamstående förälder, menar Cocozza (2011). 

 

Fler bitar eller sammanhang kommer att fogas in i barnets värld ju äldre barnet blir. 

Aktiviteterna kommer att öka och relationerna kommer att bli fler när barnet börjar i förskolan 

eller skolan. Ett nätverk mellan de olika mikrosystemen i de olika miljöerna byggs upp, som 

var och en får positiva eller negativa konsekvenser för barnets utveckling  

 

 



12 

 

Psykoterapi 

 

 Forskare har länge ansett att, inom praktiskt socialt arbete har relationen mellan 

socialarbetare och ungdom en central betydelse, oavsett om det handlar om utredning, 

planering eller behandling menar Johansson (2006). Det har debatterats mycket om det finns 

någon psykoterapi behandling som är bättre eller sämre för att få till en förändringsprocess 

hos ungdomen. All forskning skriver Johansson(2006) visar på att det inte finns någon 

skillnad på vilken terapiform som används utan det beror på om det finns någon relation eller 

allians mellan behandlare och ungdom. För att möjliggöra en förändringsprocess måste 

individen samarbeta aktivt och förtroendefullt under behandlingen. Att få allians med 

ungdomen har all forskning visat, är det allra viktigaste i behandlingsarbetet för att kunna 

åstadkomma en förändring. 

 

De psykoterapeutiska teorier jag kommer att gå in lite djupare på i den här uppsatsen är 

miljöterapi, kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi (som är en vidareutveckling 

av kognitiv beteendeterapi). Dessutom nämner jag kortfattat KASAM som berör delaktighet 

och känsla av sammanhang samt theory of mind som också är en vidarutveckling av den 

kognitiva beteendeterapin. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av bland annat 

ångest och depression rekommenderar kognitiv beteendeterapi för att den är evidensbaserad 

när det gäller behandling av vissa diagnoser. Dialektisk beteendeterapi är en vidareutveckling 

av den Kognitiva Beteendeterapin och evidensbaserad för ungdomar med självskadebeteende.  

Det kan därför vara intressant att se om dessa teorier som ligger till grund för de metoder 

föreståndarna relaterar sitt arbete till. 

 

Kognitiv beteendeterapi 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklades på 50-talet baserat på inlärningspsykologin 

genom olika forskare, skriver Kåver (2006). Flera forskare däribland även Skinner, studerade 

hundars beteende vid vissa givna signaler och kombinationer av signaler i samband med mat 

ledde till salivering och ur detta kom teorin om klassisk betingning, baserad på 

inlärningspsykologi. Denna betingningsprincip upptäcktes gälla även människan, speciellt när 

det gällde rädslor, fobier och tvång såg forskarna att det var en fungerande behandlingsmetod 

istället för bara medicin, menar psykologerna Pence, Storch och Geffken(2010), vilket även 

Scott et al (2012) tar upp i sin forskning.  
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Nästa steg i utvecklingen av kognitiv beteendeterapi, skriver författaren, var när man började 

förstå att även tankar och fantasier hos individen var nödvändiga aspekter att räkna med när 

det gällde att behandla människor och få bättre och nå bestående resultat.  

Förändring av en människas sätt att tänka, känna och agera, definieras som inlärning skriver 

Kåver (2006) och det är ett resultat av nya erfarenheter. Individens personlighet formas av den 

inlärningshistoria den får med sig från födelsen och framåt. Broberg et al (2003) menar att 

barnet lagrar händelser under uppväxten både positiva och negativa från samspel mellan 

föräldern, sig själv och även de känslor samspelet väcker. Det gör att barnet så småningom 

kan börja förutsäga framtiden genom de erfarenheter den har. Det är viktigt i detta 

resonemang att förstå att om individen aldrig fått lära sig hur man ska hantera starka känslor 

som ilska, sorg eller rädsla så är det svårt för personen att reagera funktionellt i en sådan 

situation, anser Kåver (2006). Finns det psykiska problem hos individen så är det viktigt att 

först se om det är bristfällig eller total avsaknad av inlärning gällande känslorna. Nästa steg är 

att se om en felaktig inlärning av känslor lett till dysfunktionella eller icke fungerande eller till 

och med skadliga lösningar eller beteende hos individen. Men det är också viktigt att se om 

det finns blockering av befintlig kunskap och befintliga färdigheter hos individen.  

Det är viktigt som Palmkron-Ragnar (2012) skriver, att ungdomen först måste jobba med att 

utforska gamla tankesätt och reaktionsmönster, sedan måste ungdomen fundera ut nya 

alternativa tankar och testa dem i verkligheten för att kunna skapa andra känslor och beteende. 

Detta leder till att ungdomen skapar en ökad livskompetens, menar författaren, men det kräver 

långsiktigt och idogt arbete. 

Theory of mind är en teori som utgår från den kognitiva psykologins begrepp, vilket innebär 

att föreståndarna har en förståelse att ungdomen har en egen kunskapsmodell i hjärnan som 

utvecklats utifrån ungdomens egna genetiska kod menar Hwang, Lundberg, Rönnberg och 

Smedler (2007). I detta arbete är jag intresserad av hur föreståndarna beskriver sina egna 

förmågor och kunskaper gällande metod. Om de har en förståelse för att ungdomarna har ett 

medvetande och att deras kognitiva förmågor utvecklas utifrån ungdomens egna genetiska 

kod, med andra ord Theory of mind.  
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Dialektisk beteendeterapi 

 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) menar Kåver och Nilsonne (2005) utgår ifrån en modell som 

tar hänsyn både till individens medfödda temperament samt det samspel som sker i dess miljö. 

Människor med tung och komplex psykiatrisk problematik upplevde Marsha Linehan, som är 

psykologiprofessor i USA och grundare till DBT, behövde mer behandling och hjälp. Det var 

inte tillräckligt med att förändra tanken som i den kognitiva eller enbart samtalsstöd som i den 

psykodynamiska terapin, och dessutom behövdes en mer individualiserad terapi form, skriver 

Swenson et al (2001). 

I dialektisk beteendeterapi menar Kåver och Nilsonne (2005), behandlar man individer som 

har starka och överväldigande känslor och starka impulser till handling, för att stå ut med 

känslan. En känsla orsakas vanligen genom att en person medvetet eller omedvetet värderar 

en händelse som relevant utifrån ett viktigt mål eller något som är angeläget för personen. 

Känslan upplevs som positiv för individen när den uppnår sina mål och som negativ när målet 

inte blir uppfyllt. 

Det viktigaste i känslan är beredskapen att uttrycka och sätta igång planer, en känsla aktiverar 

och påskyndar en eller flera sorters handlingar. En känsla uppfattas i allmänhet som ett 

mentalt tillstånd vilket kan leda till kroppsförändringar att språket förändras och att kroppen 

uttrycker sig på andra sätt. 

Kåver och Nilsonne (2005) anser att det är tre faktorer som gör människan känslomässigt 

sårbar: Den första är hög känslighet för emotionellt stimuli och med det menar Marsha 

Linehan, skriver författarna, att det inte behövs mycket för att utlösa en reaktion. Oftast är det 

vanligt att individens starka reaktioner gör det svårbegripligt för människor runt omkring som 

i sin tur kan leda till att individens känslor och reaktioner inte tas på allvar. Den andra är hög 

intensitet i den känslomässiga reaktionen och med det menar Linehan att styrkan i känslan är 

hög i förhållande till den utlösande faktorn.  Det får konsekvenser för hur individen tänker 

och vad den uppmärksammar och minns. Den sista faktorn är långsam återgång till neutralt 

läge. Känslorna varar ofta en kort stund, men när de väcks till liv om och om igen av tankar 

eller upplevelser så kan de lätt bli självgående och långdragna.  

Dialektisk beteendeterapi menar Kåver och Nilsonne (2005), består av fyra huvudmoment 

som man måste följa för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende och dessa är: 

Nr 1: Patienten ska gå i färdighetsträningsgrupp för att träna färdigheter som behövs för att 

man ska kunna ändra ett beteende. Nr 2: Att det finns en individualterapeut som är en länk till 

gruppträningen och har samtal runt det som händer när ungdomen försöker ändra sitt 
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beteende. Nr 3: Telefonkontakt med terapeuten innan ungdomen skadar sig själv annars ska 

det gå 24 timmar efter det att patienten skadat, sig innan kontakt äger rum.  Nr 4: Det är 

validering, vilket betyder att terapeuten bekräftar att de känslor som ungdomen upplever är 

relevanta för situationen och att terapeuten har förståelse för patienten och dess känslor. 

Viktigt att terapeuten inte är dömande eller kritisk i dessa situationer, dessa moment är viktiga 

att följa, Swenson et al (2002).  Lundh och Eriksson (2007) anser, att när ungdomen har 

uttryckt sina känslor vid en händelse under sin uppväxt, har den då oftast fått dåligt eller inget 

gensvar alls, ingen förståelse att det var okej att ha dessa känslor vid den händelsen. 

Ungdomen har då blivit invaliderad och om det sker under en längre tid kommer ungdomen 

troligtvis att manipulera och bli fientlig när han/hon uttrycker sina känslor. Det beror på att 

han/hon oftast inte har förstått vad som varit fel när dessa känslor uttryckts. För terapeuten 

gäller det att bekräfta att känslorna är relevanta till situationen och att terapeuten har 

förståelse för ungdomen och inte är dömande eller kritisk. Lundh och Eriksson (2007) menar 

att det viktigaste i dialektisk beteendeterapi är att hitta ett sätt att styra beteendet till en 

förändring genom humanistiska och patientcentrerade metoder, som är accepterande.  

 

Miljöterapi 

 

Miljöpsykologi handlar om vår omgivning och om hur vi människor påverkas av den och hur 

människorna genom sitt sätt att leva i sin tur påverkar miljön skriver Johansson & Kuller 

(2005). Metoderna i den moderna miljöpsykologin kommer fortfarande från mestadels 

psykologin och socialpsykologin. Men det är även viktigt att ha förståelse för emotionsteorier, 

för emotioner är faktorer som man tar med när man beskriver miljöpåverkan. Eftersom man i 

miljöpsykologin studerar både människan och miljön, och dessa två komponenter ihop, delar 

man in miljöpsykologin i tre grupper. En grupp är att objektivt beskriva miljön, den andra är 

att presentera miljön för personen och den tredje och sista gruppen är att registrera individens 

upplevelser, intentioner eller beteende. Det man vill i den miljöpsykologiska forskningen är 

att öka förståelsen för samspelet mellan människan och miljön. Men eftersom detta samspel är 

komplext menar Rikard Kuller, kap 6, Johansson & Kuller (2005), studerar man idag 

miljöfaktorer som man tror samverkar med individens personlighet, strategier och resurser. 

Bland de miljöpsykologiska teorierna menar författaren, finns både de biologiska och de 

sociala infallsvinklarna för att det ska bli en helhetsbild för individen. Miljöpsykologin 

handlar mycket om frågor om mänsklig aktivitet och mänskligt liv och att vidarutveckla hur 

miljön påverkar individen i samhället.  
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Laike kap 7, Johansson & Kuller (2005) anser att forskningen visar att den fysiska miljön har 

stor inverkan på barnets kognitiva utveckling och beteende. Forskningen har konstaterat att 

om miljöerna är mer rumsbetonade och ombonade och att barnen kunde träna social 

interaktion och samarbeta med varandra, så utvecklades individens kognitiva förmågor. Är 

den fysiska miljön dessutom variationsrik så kan den ha en terapeutisk effekt på barn med 

hyperaktivt beteende medan barn med autism behövde mindre variationsrikedom. 

Barnen kan genom leken, i fysiska och sociala miljöer utveckla erfarenhet och kunskap om 

sin egen miljö, tycker Björklid, kap 8, Johansson & Kuller (2005). Det är därför viktigt att den 

fysiska miljön tillåter både sinnligt och kroppsligt utforskande miljöer för att individen ska 

utvecklas. Utemiljön, upplever Björklid använder barnen som en mer informell lärmiljö och 

tränar automatiskt social interaktion med andra barn. 

 

 

KASAM 

 

Både Hwang (2007) och Tamm (2002) skriver, Maslow menar att människan ska studeras 

utifrån ett helhetsperspektiv, vilket betyder att människan är en biologisk och psykologisk 

individ i samspel med sin sociala omgivning. Även Antonovsky (2009) beskriver att man 

måste se och studera människan utifrån hennes totala livssammanhang.  

Schultz Larsen (1997) anser att människors beteende kan förklaras genom att varje individ 

söker mål och syften, vilket gör att vi upplever våra liv meningsfulla enligt Maslow. Detta ger 

individen en motivation. Motivationsprocessen är viktig för individen, eftersom den driver oss 

människor att söka våra mål så att vi, när ett är uppnått, strävar till nästa och så vidare. 

Schultz Larsen (1997) menar att Maslows behovspyramid och de lägre behoven i pyramiden, 

är fundamentala för en människas överlevnad. Dessa måste vara helt uppfyllda och 

tillgodosedda för att individen ska komma vidare i behovspyramidens högre nivåer och till 

slut få själslig tillfredställelse och kunna självförverkliga sig själv, vilket även, 

 Jerlang, et al (2007) poängterar.  

Tamm (2002) och Schultz Larsen (1997) menar att de gemensamma kopplingarna mellan 

Maslow och Antonovsky (2009) är deras syn på att människan som är en unik individ med 

egen kapacitet kan göra val utifrån vilka svårigheter samt möjligheter som hon ställs inför, 

under livets gång.  Detta gynnar den personliga utvecklingen gällande individens upplevelse 

av hälsa.  
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Antonovsky (2009) lägger fokus på vad det är som gör att vissa människor håller sig friska 

trots stora motgångar och svårigheter som de har utsatts för. Antonovsky anser att man ska se 

och studera människan i hennes hela livssammanhang för att kunna få ett helhetsperspektiv.  

Vi människor har en livshistoria, vi tillhör en specifik kultur och ingår i en viss samhällsklass, 

även vår ålder och kön har betydelse för helhetsperspektivet. Dessa faktorer samspelar, 

samverkar och ger förutsättningar, vilket styr hur vi människor kommer välja att lösa våra 

livs- och hälsoproblem enligt Antonovsky (2009).  

Antonovsky (2009) resonerar att man ska se och studera människan i hennes hela 

livssammanhang för att kunna få ett helhetsperspektiv på personens risk och friskfaktorer, 

vilket man kan göra när ungdomen bor på HVB.  För att människan ska känna tillhörighet i en 

grupp menar Antonovsky (2009) att det är viktigt att vara delaktig i ett sammanhang. 

Antonovsky (2009) anser att det är viktigt för individen att uppleva att man har en plats här i 

världen och att tillvaron karaktäriseras av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Känner man som ungdom detta får man en tillit till omvärlden, resurser att hantera svårigheter 

och inte bli ett offer, utan får kraft att sortera ut och möta det negativa som livet ger på ett 

annat sätt 
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Metod 

 

I detta kapitel presenteras hur jag metodologiskt gått till väga för att genomföra studien och 

praktiskt gått till väga när det gäller urval, litteraturstudier och datainsamling. Vidare tar 

avsnittet upp arbetets giltighet och tillförlitlighet. Efter detta redogör jag för mitt 

analysförfarande samt min egen förförståelse. Denna studie är kvalitativ och influerad av både 

hermeneutiken och fenomenologin. Kvale (1997) menar att föreståndarnas intervjuer kan 

tolkas genom hermeneutiken för att finna en förståelse av en texts mening och genom 

fenomenologin studeras föreståndarnas perspektiv på sin arbetsplats. 

 

 

1.1 Metodologisk utgångspunkt  

 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med yrkesverksamma föreståndare 

analysera och tolka hur de sätter ord på det de gör för att hantera ungdomar med komplexa 

besvär till att utvecklas och bli till självständiga individer. 

För att tolka materialet för att få ny förståelse har jag därför valt en kvalitativ ansats och 

inspirerats av både ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv i mitt arbete, där jag 

strävar efter att förstå och beskriva förståelsen.  

 

Denna studie bygger på kvalitativ metod influerad av både hermeneutiken och 

fenomenologin. För som Kvale (1997) skriver, genom hermeneutiken tolkas intervjutexterna 

och genom fenomenologin studeras individernas perspektiv på sin värld. Hermeneutiken 

studerar tolkningen av texter för att finna en förståelse av en texts mening, först är det 

tolkning av själva intervjusituationen, sedan börjar processen gällande när intervjutexterna 

transkriberas och tolkas.  Vidare menar Kvale (1997) att den hermeneutiska forskaren närmar 

sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Den fenomenologiska ansatsen 

är att vara öppen i sitt sätt att lyssna och se under själva intervjusituationen som Kvale (1997) 

skriver. 

Det hermeneutiska tolkningsarbetet är att tolka hur mänskligt liv, existens kommer till uttryck 

i det talade och skrivna språket menar Patel och Davidsson (1994). Den hermeneutiska 

forskaren tänker att man i och genom språket kan skaffa sig kunskap om det genuint 

mänskliga. Den förförståelse forskaren har är en tillgång och inte ett problem för att tolka och 
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förstå forskningsobjektet. Förförståelsen ger en kraftfullhet för forskaren för att tolka texten 

ytterligare en dimension enligt Kvale (1997). 

 

1.2 Deltagare 

 

I min studie avsåg jag att genom intervjuer med yrkesverksamma föreståndare analysera och 

tolka hur de sätter ord på det de gör för att hantera ungdomar med komplicerade besvär till att 

utvecklas och bli till självständiga individer. 

 Ett bekvämlighetsurval är tillämpat för att kunna få tag på lämpliga personer som kan ge svar 

på mina frågor. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att ha mellan 10-15 st intervjuer och i min 

studie blev sju, vilket gör att det inte går att generalisera resultatet utifrån studien. 

Det urval som gjordes skedde i första hand i ett geografiskt närliggande område som i detta 

fall är Östergötland. Jag skickade e-mail till fem föreståndare. Ytterligare fem 

rekommenderade föreståndare, som jag enkelt kunde nå med hjälp av vänner och kollegor 

tillfrågades muntligt och via telefon. Tre av de fem som jag blivit rekommenderade att ta 

kontakt med kunde inte medverka i studien utan avböjde, enligt som de uttryckte det på grund 

av tidbrist, vilket gjorde min studie begränsad.  

 

1.3 Procedur 

 

 Kvale (1997) skriver att ”Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun 

halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 

frågeformulär”. Det finns möjlighet att göra förändring gällande frågornas form och 

ordningsföljd om det skulle behövas under intervjusituationen. Detta stämmer också väl med 

den intervjuform jag använt i min forskning.  

Kvale (1997) skriver att ”Intervjuaren är själv forskningsverktyget” så det är viktigt att 

intervjuaren är både påläst inom området och kan ta människor på ett bra sätt.  För att styra 

intervjun och svaren så lite som möjligt ställdes endast ett fåtal öppna frågor på slutet. 

En pilotintervju gjordes, där informanten besvarade frågorna. 

 

När intervjuerna bokades fick informanterna själva bestämma var intervjun skulle genomföras 

vilket är något som Kvale (1997) anser viktigt för att den intervjuade ska känna trygghet. De 

sju informanterna blev intervjuade på sina respektive arbetsrum för att det skulle vara så 

smidigt för dem i vardagen.  
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Kontrollerade noga att inspelningsutrustningen fungerade och att det inte skulle vara några 

andra störningsmoment för informanten. 

 

Intervjupersonen informerades innan själva intervjun började, om studiens syfte och att jag 

önskade spela in intervjun, om intervjupersonen samtyckte till det. Intervjuerna tog ungefär 

40 min och de första frågorna som var mer liknande enkät frågor, men frågades även muntligt. 

Frågorna blev mer ett stöd för mig som intervjuare och från början tänkte jag göra en mix 

mellan både enkät och intervju men min handledare avrådde mig. Talade tydligt om att 

deltagandet var frivilligt, att informationen skulle behandlas konfidentiellt och att det var 

möjligt att avbryta intervjun om så önskades. Kontaktuppgifter lämnades till intervjuaren. 

Detta tillvägagångssätt är något som Kvale (1997) rekommenderar och som kallas orientering.  

Viktigt är att den intervjuade känner sig bekväm med att berätta om sig själv och sitt 

arbetssätt. Mitt intryck av samtliga informanter är att de kände sig bekväma i situationen. Om 

det var ett resultat av något jag gjorde har jag svårt att bedöma. Det kan likaväl vara en följd 

av att alla informanterna upplevde ämnet viktigt och var genuint intresserade. 

 

Etik 

I denna studie har jag utgått från de tre etiska riktlinjer som Kvale (1997) beskriver för 

forskning om människor; informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Gällande 

informerat samtycke är min egen uppfattning viktig vilket betyder att jag informerar 

informanterna om undersökningens syfte, hur den är upplagd och vilka risker och fördelar det 

finns att delta i undersökningen. Detta innebär att informanterna om de tackar ja till 

undersökningen deltar frivilligt och har rätt att avbryta när och om de skulle vilja. Vid 

intervjutillfällena fick alltså intervjupersonerna information om vem jag var, att uppgifterna 

endast skulle användas i forskningsändamål samt att deltagandet var helt frivilligt och att de 

fick avbryta när de ville. Det fick även information om hur lång tid intervjun uppskattades ta 

samt kontaktuppgifter till mig om de skulle undra över något i efterhand.  

 

Deltagarna lovades konfidentialitet, vilket innebär som Kvale (1997) menar, att bara den som 

forskare vet vilka som deltagit. Dessutom är det viktigt att vara noga med att i detta arbete 

inte nämna detaljer som på något sätt skulle kunna medföra identifikation av vilka som 

deltagit. 

Banden har raderats efter utskrift för att de inte ska kunna avlyssnas av någon obehörig. 
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 Viktigt att inte röja någon av informanternas identiteter eller att ha ställt frågor som kan ha 

uppfattats som kränkande eller upprörande. Detta för att informanternas medverkan inte ska få 

några konsekvenser. Konsekvenser betyder, enligt Kvale (1997), att kunskapens värde ska 

vara avsevärt större än den risk för skada intervjupersonen löper till följd av sitt deltagande. 

 

 

1.4 Analysmetod 

 

För att kunna göra en strukturanalys valdes transkribering och för att åskådliggöra de svar 

som inkommit för att tolkas, valdes vissa citat att plockas ut. Mitt syfte är att presentera det 

som funnits som relevanta svar på mina frågeställningar.  

Kvale (1997) skriver att det inte finns någon helt korrekt utskrift av en intervju utan intervjun 

beskrivs genom respondentens ögon. 

 

Analyserandet av intervjuerna skedde genom ad hoc tekniken, Kvale (1997), för att kunna se 

olika fenomen, göra djupare tolkningar av speciella yttranden och omvandla delar av 

materialet till berättelser för att på så sätt spegla mitt resultat. Detta innebar att de delar som 

jag ansåg verkade ha samma eller liknande meningsinnehåll fördes samman och beskrevs för 

att innebörden skulle framstå tydligare för läsaren.  

 

 

1.5 Förförståelse 

 

Den förförståelse författaren har bygger på egna erfarenheter och tankar om hur man bemöter 

och behandlar unga individer med komplicerade besvär. 10 års erfarenhet av kliniskt arbete 

med behandling i olika kontexter gör att min förförståelse finns som grund. 

Min erfarenhet av behandlingsarbetet ligger till grund för min förförståelse gällande 

utformingen av hur komplext det är för föreståndaren. Det betyder inte att jag tror jag är 

objektiv om någon läsare tolkade det så, utan är färgad av mina egna fördomar och mina egna, 

både positiva och negativa erfarenheter av möten med ungdomarna. 

Min förförståelse påverkar mina tolkningar. Det kan finnas en risk att i min tolkning se något 

för att bekräfta det jag funnit när jag läst litteraturen.  
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Resultat 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet av de sju intervjuerna som jag genomfört.  

 

Första avsnittet handlar om vilka ungdomar föreståndarna stött på och med vilken diagnos, 

men även hur omgivningen upplever ungdomens problematik. 

Andra avsnittet beskriver mer hur ungdomens familjemönster ser ut enligt föreståndarnas sätt 

att se på det. 

Sedan följer informanternas beskrivningar om vilka teorier de använder i behandlingsarbetet 

och hur teorierna hjälper dem i arbetet. Informanterna får sedan berätta om hur de arbetar för 

att ungdomen ska känna delaktighet i samhället och hur de hanterar sociala komplexa 

situationer som uppstår på behandlingshemmet. 

 

Här kommer sju föreståndares berättelse om hur de hanterar ungdomar som har sociala 

komplicerade besvär och hur de psykologiska teorierna hjälper dem i behandlingsarbetet. 

Av bekvämlighets – och konfidentialitetsskäl benämner jag respondenterna F: 1-7 

 

De placerade ungdomarnas problem enligt föreståndarna 

 

 

Föreståndarna upplevde att de grupper av ungdomar som de allra mest kom i kontakt med var 

ungdomar med olika diagnoser som, ADHD, Lågbegåvning, Touretts, Autism, Tvång och 

Borderlineproblematik. En av föreståndarna svarade även anorexi och bulimi och en av 

föreståndarna svarade Posttraumatisk stress syndrom.  

Enligt föreståndarna har omgivningens upplevelser av dessa ungdomar varit att de har haft 

stora problem gällande skolan. Ofta har skolproblemen bestått i att ungdomarna inte varit 

närvarande under skoltid, utan kommit och gått som de velat. 

 F2: - mycket skolk som leder till missbruk och det i sin tur till kriminalitet 

 

 F6: - Fungerar oftast inte i skolan eller arbetsplatsen, med hög frånvaro. 

 

 F7: - Ofta mycket skolproblem med utagerande beteende som följd 

 

 Tre av förståndarna ansåg dessutom att förutom hög skolfrånvaro, så visade det sig att när 

ungdomarna väl var i skolan hade de ett utåtagerande beteende. Detta ledde till att 

skolkamrater och lärare upplevde det jobbigt och då fick ungdomen inte den hjälp den 
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behövde när den väl var i skolan. Dessutom tog två av föreståndarna upp att ungdomen lätt 

kommer i kontakt med droger och så småningom kriminalitet eftersom de umgicks i fel 

nätverk. 

 F4: - att ungdomen måste få hjälp med sina aggressioner 

 

 F3: - att ungdomen umgås i fel krets, missbruk och kriminalitet 

 

F6: - att ungdomen utsätter sig för stora risker som droger, kriminalitet 

 

 Tre av föreståndarna svarade även att de mött ungdomar, där omgivningen upplevt att dessa 

ungdomar har stora psykosociala problem men även relationsproblem.  

 

 F6: - att ungdomen ofta har dåliga relationer med vuxenvärlden, familj eller andra 

 

 F7: - ungdomarna har relationsproblem och svårt att hålla relationerna kvar 

 

 F5: - ungdomarna har sociala problem och mycket problem med nätverket 

  

 

De psykologiska teorierna 

 

Här redovisar jag min första frågeställning som handlar om vilka psykologiska teorier 

föreståndarna använder på behandlingshemmen för att kunna hantera, behandla och stärka 

ungdomarna. 

 

Alla föreståndarna använder Kognitiv behandlingsterapi och Miljöterapi i behandlingsarbetet. 

Tre av föreståndarna använder utöver Kognitiv även Dialektisk beteendeterapi i behandlingen 

och tre av föreståndarna anser att de även använder psykodynamisk behandling. 

F1: - Psykodynamisk, KBT och DBT som en grund för att sedan kunna bygga på med andra 

behandlingsmetoder 

 

F2: - KBT, DBT och Miljöterapi, alla arbetar med samma grundtanke för att ha struktur i 

behandlingsarbetet 

 

 F3: - Psykodynamisk och Miljöterapi för att ha en generell förklaring i behandlingsarbetet 
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F4: - använder Miljöterapi och KBT, för att ungdomarna ska få verktyg och lära sig nya 

strategier för att såsmåningom kunna leva ett självständigt liv i samhället 

 

 F5: - strukturerad behandlingsform som hjälper personalen gällande KBT 

 

F6: - hjälper personalen i bemötandet av ungdomen gällande Psykodynamisk och KBT 

  

F7: - teorierna hjälper personalen att starta förändringsprocessen, tanke, känsla och handling 

vilket är viktigt och speciellt Kognitiv beteende terapi 

 

Alla föreståndarna, menar att de vill ha en strukturerad behandlingsform för att personalen ska 

ha ett strukturerat professionellt bemötande till ungdomen. Föreståndarna menar att KBT 

behandlingen hjälper personalen till att komma igång med förändringsprocessen och att 

föreståndarna själva vet hur personalen kommer att strukturera samtalen. Men att de även 

använder någon mer behandlingsmetod, såsom Miljöterapi och DBT beroende på vilken 

problematik ungdomen har.  

 

Föreståndarens beskrivning av hur de använder teorierna 

 

Redovisar här min andra frågeställning om hur föreståndarna använder teorierna i 

behandlingsarbetet. 

Alla sju föreståndarna anser att teorierna skapar en grundtrygghet för personalen när de ska 

vägleda ungdomen i förändringsarbetet. Dessutom upplevde föreståndarna även att det gav 

personalen en struktur i behandlingsarbetet och hjälper personalen till att bemöta ungdomen 

på ett professionellt sätt. En av föreståndarna uttryckte det så här: 

 

F6: - Teorierna utgör en grund och skapar en förståelse för att göra vardagsarbetet begripligt  

och kan även vara vägledande för hur vi ska agera eller förstå olika beteenden 

 

 

En annan föreståndare uttryckte det så här: 

 

 F3: - det hjälper personalen i sitt bemötande till ungdomen och som generell förklaring 

 

 Föreståndarna menar att teorierna hjälper personalen att ha samma grundtanke vilket gör att 

ungdomen upplever en trygghet om all personal talar samma språk. Teorierna hjälper även 
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personalen menar föreståndarna, att förstå ungdomens förändringsprocess genom att 

grundtanken är att förändra tanke, känsla och handling för ungdomen. 

 

En föreståndare beskrev hur de använder teorierna det så här: 

  

F7: - att ungdomen tillsammans med personalen lär sig nya strategier i olika situationer och får 

verktyg till att fortsätta sin utveckling i en annan riktning. Att personalen kan kartlägga olika 

beteendemönster hos ungdomen för att ungdomen ska få så bra behandling som möjligt och 

möta ungdomen där den är.  

 

 

Två av föreståndarna beskrev hur teorierna hjälper dem så här: 

 

F2: - alla arbetar med samma grundtanke gällande förändringsarbetet för att det ska bli en styrka 

och att personalen går åt samma håll i förändringsarbetet hos ungdomen 

 

F4: - hjälper personalen i förändringsarbetet, att förändra tanke, känsla, handling hos ungdomen 

och för att ungdomen ska kunna klara av att hantera svårigheter i livet på ett annat sätt än förrut 

 

 

Två beskrev hur teorierna kan hjälpa dem så här:  

 

F1: - personalen har en grundtanke gällande behandlingsarbetet, förändra tanke, känsla handling, 

för att sedan vara vuxna förebilder till ungdomen 

 

 F5: - hjälper personalen med strukturen och analysen av behandlingsarbetet 

 

Föreståndarens beskrivning av hur ungdomen ska känna delaktighet i samhället 

 

 

Här nedan redovisar jag min tredje frågeställning, föreståndarens beskrivning av hur 

ungdomen ska känna delaktighet i samhället. 

 

Alla förståndarna svarade att en viktig punkt är att föra kontinuerliga samtal och diskussioner 

om samhället för att ungdomen ska känna sig delaktig i samhället. Flera av föreståndarna 

ansåg att det är viktigt att ungdomar som bor på behandlingshem ska få delta i olika 

aktiviteter ute i samhället. Exempel som de gav var att få delta i fotbollslag, gå i en ”vanlig” 
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skola eller vara i en studio med andra musikintresserade ungdomar. En av föreståndarna ansåg 

att vägen till en mer social interaktion i samhället var utbildning som i sin tur leder till arbete. 

 

 

F6: - utbildning är en mycket viktig förutsättning för delaktighet, utbildning leder oftast till 

arbete, vilket innebär en delaktighet i samhället. 

 

F4: - aktiviteter ute i samhället så mycket som möjligt tex fotbollslag, studio mm för att 

integreras i andra grupper i samhället 

 

F7: - lära dem hur samhället fungerar och vad som förväntas av dem, förberedas för ett eget 

boende med allt vad det innebär. Försöka uppmuntra dem att påverka framför allt det som rör 

deras egna liv. 

 
 F2: - viktigt att samverka med näringslivet, social träning  

 

 

 F1: - hjälper dem att delta i samhällets olika aktiviteter som finns, föreningslivet mm 

 

 

F3: - genom att hjälpa ungdomen med utbildning som är en viktig del att känna tillhörighet, men  

 

även kontinuerliga samtal för att fånga upp ungdomens tankar, känslor  

 

  

F5: - genom studiebesök på olika platser och instanser, samtal, korta mål som att ta kontakt med 

arbetsgivare, kontakta föreningar, bra tandvård, moderna kläder 

 

En av föreståndarna ansåg att förutom kontinuerliga samtal så är det viktigt att ungdomen ska 

kunna känna sig normal och även se så normal ut i förhållande till sina jämnåriga eftersom 

föreståndaren nämner moderna kläder och bra tandvård.  
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Analys och resultatdiskussion  

 

Här följer en analys, med tillhörande resultatdiskussion av mitt material. 

Fokus är på teori, empiri och mina egna reflektioner, för att kunna ge svar på de 

frågeställningar jag har.  

 

Vilka teorier använder föreståndarna för att hantera, behandla och stärka 

ungdomarna? 

 

Alla föreståndare uppgav att de använder Kognitiv beteendeterapi eller Miljöterapi och DBT, 

för att hantera, behandla och stärka ungdomarna. Den kognitiva beteendeterapin är en 

strukturerad terapiform som hjälper individen i förändringsprocessen, vilket alla föreståndarna 

upplevde de behövde i behandlingsarbetet för personalen. Detta tänker jag beror på att det är 

viktigt att personalen kan skapa rutiner som följs regelbundet och det i sin tur ger ungdomen 

en trygghet. 

 Men även att Socialstyrelsens riktlinjer under de senaste fem åren har varit att 

behandlingsmetoder som Kognitiv beteendeterapi och Dialektisk beteendeterapi har varit den 

terapi form som är mest evidensbaserad och därför varit riktlinje för behandlingshemmen att 

använda. Även fast den Psykodynamiska terapi formen använts under många år tidigare och 

även att forskningen visat att det inte spelar någon roll vilken terapiform som använts utan att 

det är relationen eller alliansen till ungdomen som är den viktigaste faktorn för att påveerka 

utfallet. 

Det som är utmärkande för Kognitiv beteendeterapi är just att man har en tydlig agenda med 

tydliga mål och hur målen ska uppfyllas och vad som behöver förändras för att målet ska bli 

uppfyllt, även hemuppgifter för att träna. Den agendan ska göras tillsammans med ungdomen 

för att ungdomen ska kunna vara med i förändringsprocessen.   

I den Kognitiv Beteendeterapin vill man skapa en förändring av ungdomens sätt att tänka, 

känna och agera, för att ungdomen ska få det bättre. På behandlingshemmen vill man som 

personal hjälpa ungdomen att förstå vad som händer i fall den inte tänker efter, utan handlar 

mer efter sin känsla och impuls, vilket ofta inte blir så bra. Den kognitiva terapin hjälper 

personalen att strukturera upp och förklara hur det samspelar tanke, känsla och handling, för 

att det ska bli mer förståeligt för ungdomen. 

Alla föreståndarna ansåg att de använder Kognitiv behandlingsterapi en välstrukturerade 

teoriform i behandlingsarbetet för att lära ungdomen ett nytt beteendemönster.  
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Föreståndarnas formuleringar visar att de är eniga om att kognitiv beteende terapi och 

miljöterapi är en strukturerad behandlingsform som hjälper personalen i förändringsarbetet 

med ungdomen. Individens personlighet formas av den inlärningshistoria den får med sig från 

födelsen och framåt.  

Flertalet av förståndarna ansåg att de använde Miljöterapi i behandlingshemmet men ingen av 

dem beskrev på vilket sätt de ansåg att de använde det. Då ställer jag mig frågan: vad tänker 

föreståndarna att Miljöterapi är och på vilket sätt arbetar de efter det. Jag skulle naturligtvis ha 

frågat vidare om detta.  

 

Tre av föreståndarna använder dessutom Dialektisk beteendeterapi, vilket är en utveckling av 

Kognitiv beteende terapi. Dialektisk beteende terapi eller DBT i dagligt tal, baserar sig på 

inlärningsteori, kognitiv teori, österländsk filosofi i form av medveten närvaro och acceptans 

samt dialektisk filosofi. Dialektik kommer från grekiskan och betyder ”konsten att diskutera”, 

vilket också kan ses som en förmåga att se att verkligheten är ständigt rörlig och föränderlig 

så därför krävs det en flexibilitet och förmåga till anpassning av oss människor i dagens 

samhälle. Just flexibilitet och det ständiga informationsflöde vi lever i idag är något som jag 

tänker själv är jobbigt för många av de ungdomar med olika diagnoser som är placerade på 

behandlingshem. Det är viktigt att personalen kan hjälpa ungdomen att hantera detta flöde och 

även kunna sortera ut det som är viktigt för just den ungdomen.  

 

Det som jag själv funderar och är förvånad över är, att bara en av föreståndarna pratar om att 

de använder psykodynamisk terapi på behandlingshemmet. Psykodynamisk terapi bygger mer 

på anknytningsteori och att få ungdomen att känna trygghet och närhet, vilket de ofta saknat 

under sin uppväxt. Alla föreståndarna pratade om att ungdomarna hade problem gällande 

anknytning och närhet, vilket är en viktig del i behandlingsarbetet och en viktig grund för 

ungdomen i förändringsarbetet. Den psykodynamiska terapin har under många år varit 

dominerande på behandlingshemmen. Hur kommer det sig att den kommit i bakgrunden 

undrar jag, eftersom den är viktig gällande att skapa trygghet och närhet, vilket ungdomarna 

ofta saknar. Just i dagarna precis, har Socialstyrelsens riktlinjer för behandlingsarbete, tagit 

upp att den psykodynamiska terapi formen är viktig och att den är evidensbaserad och behövs 

i behandlingsarbetet igen. Men under flera år tidigare, har riktlinjerna från Socialstyrelsen 

varit att den kognitiva beteendeterapin som är strukturerad, tydlig, evidensbaserad, och därför 

har man rekommenderat den behandlingsformen. 
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Ingen av föreståndarna diskuterade theory of mind som jag själv tycker är viktig gällande hur 

de hanterar, behandlar eller stärker ungdomarna. Är det för att det är en teori som inte 

Socialstyrelsen har tagit med i sin riktlinje eller att den inte är så framträdande här varken när 

det gäller forskning eller behandling här i Sverige. 

Theory of mind som syftar på föreståndarnas egna förmågor att förstå att ungdomarna har ett 

medvetande och hur deras kunskapsmodul i hjärnan utvecklas utifrån ungdomens egen 

genetiska kod är viktig att ha med sig. Theory of mind forskningen visar att om man har 

förmåga att förstå sig själv och andra, alla slags olika mentala tillstånd, som känslor, tankar 

och önskningar så är utvecklingen för ungdomen mer gynnsam. Forskningen visar också att 

om de vuxna på behandlingshemmet hjälper ungdomen att spegla sig själv i olika situationer 

kommer ungdomen i sin tur att förstå sig själv och sina handlingar på ett annat sätt. 

Ungdomen blir då mer trygg i sig själv även om anknytningen är bristfällig. Det är i det 

känslomässiga samspelet och genom att spegla individen som samspelet tränas och även 

skapar en trygg anknytning hos individen. 

 

Hur beskriver föreståndarna att de psykologiska teorierna hjälper dem i 

behandlingsarbetet? 

 

Alla föreståndarna upplever att teorierna hjälper personalen att vägleda ungdomen framåt i 

förändringsarbetet och att teorierna hjälper dem att få struktur i behandlingsarbetet. Tre 

föreståndare uttrycker att teorierna hjälper personalen att jobba åt samma håll gällande 

ungdomen för att ungdomen så småningom ska kunna börja göra en förändring av beteende. 

 

 Förändring av en människas sätt att tänka, känna och agera, definieras som inlärning och det 

är ett resultat av att ungdomen har fått nya erfarenheter. Förändring av ungdomens tanke, 

känsla och handling, tog fyra förståndare upp som mycket viktigt. De beskrev att teorierna 

hjälper dem att lära ut strategier så ungdomen kan stå ut i känslan och på så sätt hitta en ny 

kunskap om sig själv. Hjälper inte en strategi prövas en ny och efter att ungdomen har 

strategier och står ut i känslan kan ungdomen ofta börja sätta ord på vilka tankar som kommer 

upp. Ungdomen får en förståelse och kan träna in ett nytt beteende.  Inlärning av ett nytt 

beteende är något tar tid. Det kan vara teorin som hjälper personalen att se och vara lyhörd för 

de små stegen som sker innan det blir en mer markant skillnad gällande det nya beteendet hos 

ungdomen. Individens personlighet formas av den inlärningshistoria den får med sig från 

födelsen och framåt. Det lilla barnet lagrar händelser under uppväxten både positiva och 
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negativa från samspel mellan föräldern, sig själv och även de känslor samspelet väcker. Detta 

gör att det kan ta tid för personalen att få ungdomen att ta till sig den nya kunskapen och då är 

det bra att ha teorierna i ryggen när man som personal blir tveksam om det är fruktsamt 

gällande förändringen. 

 

Föreståndarna hade svårigheter att verkligen beskriva hur de verkligen gör för att få 

ungdomen att träna in ett nytt beteende. Jag funderar över om det mer är en tyst kunskap som 

sker och som föreståndarna har svårt att sätta ord på men att de lutar sig mot teorierna. Eller är 

det så att allt det vardagliga behandlingsarbetet som mat och sov rutiner, ADL träning, 

belöningssystem med mera räknas in, men tas mer förgivet. Eftersom den kognitiva 

beteendeterapin är så strukturerad och planerad med schema och agenda vilka mål, vad som 

ska förändras, så lutar sig föreståndarna på just den. Eller om det är så att föreståndarna låter 

behandlingspersonalen sköta det området och att de själva mer implementerar 

behandlingsmetoden och arbetar inte sedan i praktiken med det. 

 

 

Hur beskriver föreståndarna sitt arbete med att ungdomen ska känna social interaktion 

i samhället 

 

 

Alla sju föreståndarna arbetade med att få ungdomarna delaktiga i samhället genom samtal, 

att ungdomarna får delta i olika aktiviteter utanför HVB-hemmet, hjälpa dem med skola eller 

praktik. Allt detta för att ungdomen ska känna sig meningsfull och kunna se att livet kan vara 

begripligt och det ger dem mer motivation enligt Antonovsky. Alla föreståndarna ansåg att det 

var viktigt att ungdomen fick träna social interaktion genom att vara ute i den fysiska miljön, 

genom att delta i tex fotbollslag eller studio. Detta menar föreståndarna ger ungdomen en mer 

meningsfull och begriplig tillvaro och att tillhöra någon grupp i samhället gör att livet blir mer 

hanterbart.  

Det som jag kan se som en av svårigheterna är om ungdomen inte får just det basala i 

behovstrappan som Maslow ser viktigt, mat, värme och trygghet som litet barn, så är det där 

personalen måste börja behandlingsarbetet. Det gäller för föreståndarna att skapa trygghet för 

ungdomen för att sedan kunna slussa ungdomen vidare upp till utbildning eller arbete och då 

kunna skapa den sociala interaktionen, menar Maslow.  
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Fyra av förståndarna ansåg att utbildning var av stor vikt för att ungdomen ska känna sig som 

en del av ett sammanhang. Utbildning leder ofta till, menar föreståndarna ett jobb och på så 

sätt kan ungdomen skapa sig ett mer självständigt liv och få vara någon och tillhöra en grupp i 

samhället. Detta med att utbildning är viktigt kan en stor studie i Örebro som Socialstyrelsen 

gjort, påvisa. De ungdomar som har klarat sig bäst är de som fått en skolgrund och klarat av 

att fullfölja någon sorts utbildning som sedan lett till ett jobb, ger en identitet. Det tänker jag 

också är en viktig del för att ungdomen ska känna sig delaktig och komma in i ett 

sammanhang som i sin tur gör livet meningsfullt och hanterbart.  

 

Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt diskuterar jag sanningskriterier, det jag kommit fram till, möjligheter, hinder, 

fördelar och nackdelar med metoden jag valt.  

Sanningskriterier och kunskap jag kommit fram till 

 

Min avsikt med arbetet är att förstå genom intervjutexterna föreståndarnas perspektiv på deras 

arbete på behandlingshemmen. Hermeneutiken studerar tolkningen av texter för att finna en 

förståelse av en texts mening och när det gäller fenomenologin så är det viktigt att jag som 

intervjuare ser, lyssnar och håller ögonen öppna som Kvale (1997) menar. Först tolkar jag 

själva intervjusituationen, sedan börjar processen gällande när intervjutexterna transkriberas 

att förstå hur föreståndarna arbetar med ungdomarna när det gäller att starta en 

förändringsprocess hos dem. Med ett större antal föreståndare i min studie hade resultatet 

kunnat leda till möjlighet att generalisera kring detta ämne. Jag som tolkar detta material är 

delaktig i hur konstruktionen blir, vilket kan sammanfattas som att jag presenterar en av 

många möjliga sanningar. Undersökningen sker på grund av att jag har ett genuint intresse av 

fenomenet hur föreståndare hanterar ungdomar ofta med diagnoser och med komplicerade 

besvär. Denna uppsats anser jag kan ha ett värde för de som kommer att bli föreståndare att se 

hur och med vilka metoder andra föreståndare arbetar med dessa ungdomar. Min långa 

erfarenhet av behandlingsarbete gör att jag inte tror att jag är objektiv vilket är viktigt för mig 

att poängtera.  

Det som gör det svårt att dra några riktlinjer av min studie är att det är för få intervjupersoner 

som ställde upp, eftersom fem tackade nej. Detta gör studien väldigt begränsad och dessutom 

att föreståndarna hade svårt att beskriva hur de använde teorierna i sitt behandlingsarbete. Jag 
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valde att studera KBT, Miljöterapi och DBT mer på djupet för att det är dels ett stort intresse 

hos mig, men också för att det varit riktlinje för Socialstyrelsen gällande behandling.  

Jag är färgad av fördomar och egna positiva eller negativa erfarenheter av möten med olika 

föreståndare. Jag förväntade mig att föreståndarna skulle beskriva mer tydligt hur 

förändringsarbetet hos ungdomarna utformades. Att få mer beskrivna händelser som exempel 

där de tydligt har sett skillnaden hos ungdomen i beteendeförändring. Det hade varit bra om 

jag hade följt upp den frågan betydligt bättre genom att ha telefonkontakt efter intervju 

tillfället, för att se om föreståndarna vet hur personalen arbetar med att tex integrera 

ungdomen i samhället. 

 

Intervjuer – förberedelser och genomförande 

 

Syftet med undersökningen styrde valet av metod för insamling av information. Mitt intresse 

för hur föreståndarna arbetar gjorde att jag valde djupintervju till ett naturligt val av metod.  

 

De sju föreståndare jag har intervjuat har varit yrkesverksamma under många år inom 

behandlingsarbetet. Arbetslivserfarenhet hos dem är mellan 20 – 40 år. 

 Könsfördelningen är sex kvinnor och en man, så det är fortfarande ett kvinnodominerande 

yrke i Östergötland i alla fall. Deras erfarenhet som föreståndare varierar allt från 1,5 år och 

upp till 15 år som längst. Fyra var utbildade till socionomer, två till beteendevetare och en till 

gymnasielärare. 

Min intervju kan ge uttryck för att vara en enkät men den ska användas mer som en 

intervjuguide. Jag tänkte från början göra en mix mellan enkät och intervju men min 

handledare avrådde mig det för att jag då måste ändra ansatsen av hermeneutiken och 

fenomenologin. Hade jag använt en enkät hade jag troligtvis kunnat få större antal deltagare 

till min studie och följt upp med att kontakta via telefon ytterligare information. 

Jag tolkar respondenternas berättelser som att de vet vad de gör men trots det är det svårt för 

dem att ge detaljerade exempel på hur de arbetar.  

Jag bedömer att jag valt för syftet rätt metod att registrera samtalen på, även om jag gått miste 

om den visuella delen. Kvale (1997) förordar videoinspelningar, men min bedömning var att 

jag kan få svar på mina frågeställningar även om utskriften blir enklare jämfört med en 

videoinspelning. Jag anser att samtalen varierade i kvalitet på grund av att jag i början inte 

ställde lika mycket följdfrågor vid intervjutillfällena, när jag väl gjorde det fick jag mer 

information.  
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Inom hermeneutiken är forskaren själv undersökningsinstrumentet när det gäller analyser. 

Min förförståelse påverkar mina tolkningar. Det kan finnas en risk att jag i min tolkning ser 

något för att bekräfta det jag funnit när jag läst litteraturen. Inom fenomenologin är det viktigt 

att intervjun är ett samtal mellan två parter om ett ömsesidigt tema. Där skulle jag själv ha 

kunnat vara mer öppen och uppmuntra mer personliga uttryck och känslor som kommer fram 

för att få mer information. Andra sambandsfaktorer än de jag valt som möjliga förklaringar 

exempelvis kön, ålder, personlighet eller slump kan finnas. 

Jag börjar med sammanställning av materialet, vilket är den del som läsaren kan ta del av i 

min bifogade sammanfattning av samtalen. Det är möjligt att jag redan där har missat 

information på grund av att jag omedvetet tagit bort information som jag inte såg möjliga 

samband i. För att minimera detta har jag läst igenom transkriberingen flera gånger. 

Materialet har lästs igenom med tidsintervaller för att öka chansen att se med något ”nya 

ögon” vid nästa läsning. Viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse i redovisningen 

av forskningsprocessen. 

 

Att läsaren ges möjlighet att följa den process som visar hur tolkningarna växer fram, samt 

prövningar av tolkningarna, är ett kvalitetskriterium som ofta tillämpas i hermeneutiska 

studier. Jag vill påminna läsaren om att detta inte är en hermeneutisk studie, utan jag har 

inspirerats av den metoden. Trots det anser jag att läsaren kan ta del av mitt material i den 

utsträckningen att det är möjligt att till stor del följa min process. 

 Jag kan inte med säkerhet veta att min metod mäter det den avser att mäta, det vill säga 

Föreståndarens sätt att hantera ungdomar med komplicerade besvär. Det faktum att 

respondenterna svarade på mina intervjufrågor och svaren blev väldigt lika kan vara tecken på 

det. 

Avslutande reflektioner 

 

Här delges personliga reflektioner om resultatet och uppsatsarbetet. Därefter följer några 

förslag till fortsatt forskning som avslutning på uppsatsen. 

Jag menar att föreståndare på HVB - hem behöver, precis som socialarbetare enligt 

socialstyrelsen, kunskap om barns och ungas uppväxtvillkor och om sådana faktorer som kan 

ha betydelse för ungdomens välbefinnande och utveckling. Dessa faktorer är ungdomarnas 

fysiska och psykiska hälsa, skolgången, familjesituation och uppväxt. 

 Att föreståndarna ser varje ungdom som unik med sin specifika problematik för att 

ungdomen ska få den hjälp den behöver. Detta var något som några av föreståndarna tog upp 
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som en svårighet för personalen att hantera, för ungdomarna jämför sig ofta med varandra och 

det blir lätt upplevelse av orättvisa på behandlingshemmen om man inte är konsekvent i 

handlandet. Viktigt att möta varje ungdom utifrån det behov ungdomen själv behöver med en 

kreativitet som gör att ungdomen kommer på att den vill förändra sitt beteende, var något som 

flera föreståndare diskuterade runt. Faktorer som också är viktiga för att ungdomarna ska få 

rätt behandling är om ungdomen blivit utsatt för våld eller övergrepp eller om föräldrarna 

missbrukar eller har psykiska besvär. Likaså barn med invandrarbakgrund är viktigt för HVB-

föreståndaren att kunna hjälpa, stötta för att barnet/ungdomen ska få en bra hjälp och 

behandling när de vistas på behandlingshemmet vilket även är Socialstyrelsens (2009) 

riktlinjer.  

När det gäller den sociala interaktionen i samhället var alla eniga om att utbildning, arbete och 

delta i olika förenings sammanhang viktiga saker för ungdomen. Jag funderar över om 

ungdomarna börjat känna sig mer delaktiga i samhället och beteendeförändring har ägt rum. 

Kommer ungdomarna som oftast flyttar hem till sitt nätverk att klara av att hålla fast vid det 

nya beteendemönstret eller blir det sämre efter ett tag. Skulle vara bra att kunna följa upp en 

ungdom även ett tag efter behandlingens slut. Just för att kunna se om det är bestående 

förändringsbeteende som gjorts eller om ungdomen går tillbaka i negativt beteende beroende 

på nätverket. 

 Barn med funktionshinder är ytterligare en grupp som behöver uppmärksammas för 

funktionshindrade barn och ungdomar kan ha svårt att göra sina röster hörda och 

omgivningens förståelse för deras situation och behov kan vara begränsade. Våld, 

destruktivitet, missbruk och kriminalitet är exempel på utåtagerande beteende men även 

inåtvända problem som depressioner är det viktigt att kunna känna igen och ha kunskap om 

för HVB-föreståndaren.  

Det är också viktigt att vara medveten om att flickor och pojkar ofta uttrycker sina problem på 

olika sätt, pojkar uppvisar oftare ett normbrytande beteende än flickor.  Normbrytande 

beteende menar Andershed är beteende som på olika sätt bryter mot de normer och regler som 

finns i den miljö individen lever i. Det kan vara aggressivitet och utåtagerande beteende både 

mot sig själv, andra människor i sin närhet och mot djur. Det kan även vara beteende som är 

allvarliga regelbrott, att ungdomen skolkar eller sexuellt ofredar andra. För att upptäcka och 

åtgärda fysisk och psykisk barnmisshandel, försummelse eller annat våld i nära relationer till 

barnet, krävs kunskap av HVB-föreståndaren om symtom och andra tecken som barnet 

påvisar när den far illa. 
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Alla dessa ungdomar med olika diagnoser och komplicerade besvär behöver när de blir 

placerade känna trygghet, närhet och att det är förstådda. Alla föreståndarna som jag 

intervjuade menade att teorierna gav personalen en struktur och målformulering gällande 

behandlingen av ungdomarna. Detta i sin tur ger ungdomen en trygghet och i en strukturerad 

miljö har ungdomarna lättare att kunna förändra beteendet. Att föreståndarna inte kunde 

beskriva hur de gör för att förändring ska äga rum är en möjlig tanke att den tysta kunskapen 

finns där som är svår att beskriva. Dessutom när forskningen anser att alliansen är det 

viktigaste så är fokus mer där men att man har teorierna som Socialstyrelsen rekommenderar 

som riktlinje. Att ha en teoretisk grund som hela personalen gruppen är involverad i är en bra 

grund oavsett vilken inriktning det är tänker jag själv. 

 

Fortsatt forskning 

 

Eftersom jag inte hittade så mycket forskning om hur föreståndare på behandlingshem 

upplevde sitt arbete och vilka processer de är involverade i, så fångade det mitt intresse. 

Föreståndarna har ett mycket stort ansvar i behandlingsarbetet mot den enskilde ungdomen att 

den får den hjälp den behöver. Föreståndarna behöver också vara medvetna om de krav som 

socialstyrelsen ställer och sist men inte minst hjälpa och stötta föräldrarna till ungdomen 

oavsett hur relationen varit innan. Jag tänker att det är viktigt att fortsätta studier runt vilket 

stöd föreståndarna skulle behöva för att ungdomarna ska få det så bra som möjligt. Likaså om 

det är någon behandlingsform som ger bättre resultat än andra för att ungdomen ska bli en så 

självständig individ som den kan. Det skulle vara intressant att studera om det är skillnader 

mellan olika sorters behandlingshem och deras föreståndare och behandlingsmetoder. 

Intressant att även studera om det är någon behandlingsform som är bättre eller sämre om man 

jämför mellan flickor och pojkar. 
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Intervju 
En anonym och frivillig intervju för att undersöka hur HVB-föreståndare beskriver sitt arbete gällande komplicerade besvär hos ungdomarna 

som är placerade? 

1. Kön?                Kvinna                   Man  

2. Ålder?         ……………………. 

3. Hur många år har du varit yrkesverksam?    ……………………………………. 

4. Vilken utbildning har du?                   ……………………………………………. 

5. Hur många år har du varit föreståndare?  ………………………………………… 

6. Har ungdomarna fått diagnos och i så fall vilka?   

Adhd      Högfungerande autism            Autism        Borderlineproblematik 

      

Tvång       Toretts          Lågbegåvning        Annat    Vad i så 

fall?...........................        

7. Vad är ungdomens besvär enligt omgivningen? 

Beskriv 

 

8. Hur påverkas ungdomen psykologiskt av familjemönstret?    

Problem gällande: 

 anknytning        närhet            annat      Vad i så fall? …………………  

9. Vilka psykologiska teorier använder du för att hantera, behandla och stärka 

dessa ungdomar?         

Psykodynamisk     Miljöterapi      KBT        DBT     

10. Beskriv hur teorierna hjälper dig i behandlingsarbetet? 

 

       

11. Beskriv hur du praktiskt omsätter de psykologiska teorierna?  

 

 

12. Hur arbetar ni för att ungdomen ska känna delaktighet i samhället? 
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 Informationsbrev 

 

 
Informationsbrev angående deltagande av C-uppsatsintervju 

 

Först vill jag tacka för att du vill delta i mitt uppsatsarbete! 

 

Min C-uppsats ska handla om hur HVB- föreståndare hanterar komplicerade besvär hos 

ungdomarna som idag blir placerade. 

 

Det man kan se i utvecklingen i samhället är att många barn idag mår väldigt dåligt och har 

olika destruktiva beteende för att kunna stå ut. Jag är intresserad av att se hur du som HVB – 

föreståndare möter dessa ungdomar och med vilka teorier som du tar hjälp av för att behandla 

dem. 

Jag kommer att intervjua ett antal HVB – föreståndare. Resultaten från intervjuerna kommer 

att presenteras i form av intervjucitat i min uppsats som beräknas vara färdig under våren 

2012. Du kommer att vara anonym i uppsatsen då inga namn eller personuppgifter kommer 

presenteras. 

Deltagande i uppsatsen är helt frivillig, finns det frågor rörande deltagandet är du välkommen 

att kontakta mig via e-post eller telefon. 

Återigen vill jag tacka dig för att du vill ställa upp och bidra med dina kunskaper och åsikter 

kring detta viktiga ämne! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Psykologi studerande: 

Gunilla Hellström- Johnsson 013-46 50 664 

gunilla.h.johnsson@activeomsorg.se  

 Linneuniversitetet 

 Handledare Anna Herbert 
  

 

 

 


