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Sammanfattning 
Det blir allt vanligare att ungdomar med olika typer av problematik erbjuds behandling inom 
öppenvården i hemkommunen eftersom dygnsvård är både kostsamt och inte alltid är effektiv. 
För ungdomar med psykosociala problem har det blivit allt vanligare med 
hemmaplanslösningar, vilka är utformade för att hjälpa ungdomen med både missbruk, 
kriminalitet och psykisk ohälsa. Det finns sedan tidigare få studier som undersöker personalens 
erfarenheter, perspektiv och arbetssätt inom ramarna för hemmaplanslösningar. Den här 
kvalitativa studien har därför genom fokusgruppsintervjuer undersökt hur personalen vid en 
verksamhet av hemmaplans karaktär beskriver verksamheten, deras arbetssätt och metoder 
samt vilka behov verksamheten fyller för ungdomar med psykosociala svårigheter. Studiens 
resultat visar på att verksamheten arbetar för att uppnå en god relation mellan 
behandlingsassistenter och ungdomar eftersom detta är av vikt. En god relation skapar en 
samhörighet och ömsesidig respekt, vilket lägger grunden för ett gott behandlingsresultat. 
Resultatet visar också vikten av en god närmiljö och att en stor del av arbetet kring ungdomen 
involverar vårdnadshavare eftersom dessa kan hjälpa ungdomen till förändring även när 
insatsen är avslutat. Personalen inom verksamheten fyller även en funktion som en trygg vuxen 
som aldrig sviker ungdomen eftersom personal i verksamheten finns tillgänglig dygnet runt 
både vardagar och helger.  
 
 
Nyckelord: hemmaplanslösning, öppenvård, behandling, ungdomar, missbruk, kriminalitet, 
personal 
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Abstract 
It’s becoming increasingly more common fort troubled youths to be offered outpatient 
treatment solutions instead of institutionalized care due to cost and efficiency. Outpatient care 
treatments can also be customized, which is beneficial since patients suffer from an array of 
psychosocial issues such as abuse, crime, and mental illness. There is a lack of study’s who 
take interest in the staff perspective, experience and working methods of this kind of home 
environment treatment solutions. This qualitative study´s aim to through interviews of focus 
groups study the staff perspective of the treatment, work methods, experiences and which 
needs there is in a specific outpatient program. According to the survey, at the core of these 
outpatient treatment programs are the strong relationships formed between treatment 
assistants and the patients, which lay the foundation for actual results. These relationships 
with parents included, paired with a safe and positive environment for the youth patients, can 
lead to results even after the completion of a treatment program. The staff is also fulfilling a 
need of a safe and dependable adult who are available every hour of the week. 
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Förord                
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Jürgen Degner som har stöttat oss genom 
hela processen och gett oss både ris och ros på vägen. Det har stundtals varit kämpigt men våra 
handledarträffar bjöd på mycket skratt och goa samtal och du har kunnat guida oss i skrivandet 
av en c-uppsats. Det gick, tillslut.  

Vi vill även tacka det respondenter som har deltagit i denna uppsats.  
 
Tack!
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsen (2019) blir det allt vanligare att ungdomar med olika problem, till 
exempel missbruk och kriminalitet, erbjuds behandling inom öppenvården som ett alternativ 
till konventionell vård som ofta består av institutionerande lösningar. Denna typ av insats för 
ungdomar har vuxit sig allt större de senaste tjugo åren, detta trots att det funnits lagstöd för att 
bevilja öppenvårdsinsatser under hela 1900-talet (Ahlgren, 2014). Statens institutionsstyrelse 
(SiS) har kritiserats under de senaste åren där kritiker menar att behandlingar brister i kvalité 
samt att placeringen medför en alltför hög kostnad för hemkommunerna (Ahlgren, 2007; 
Statens institutionsstyrelses författning, 2018). För att både få en mer kostnadseffektiv vård 
samt få ett bättre behandlingsutfall har det blivit mer vanligt förekommande att kommuner 
istället väljer att använda sig av olika hemmaplanslösningar, exempelvis ungdomsboende 
(Ahlgren, 2007). Syftet är att arbeta mer förebyggande med större möjligheter till snabbare 
hemtagning av klienter som är placerade på hem för vård eller boende (HVB) (a.a.). En annan 
förklaring till denna ökning av insatser kan vara att nya målgrupper tillkommit vilka behöver 
ett annat typ av stöd från samhället (Ahlgren, 2014). Utformningen av hemmaplanslösningar 
skiljer sig åt eftersom insatserna bedrivs inom olika verksamheter, samtidigt finns det få 
utvärderingar och uppföljningar gjorda på öppenvårdslösningar som riktar sig mot ungdomar 
(a.a.). I och med att kommuner utvecklar öppenvården allt mer är det av vikt att undersöka hur 
personalen beskriver insatsen och dess effekt på ungdomarna inom verksamheten. 
 
Ungdomars olika problembeteenden brukar kategoriseras i områdena våld, kriminalitet, 
missbruk och misslyckade skolprestationer samt ungdomar med flera problembeteenden. Det 
som ofta kännetecknar dessa ungdomar oavsett ovanstående kategoriseringar är att de i regel 
har svårigheter med att anpassa sig till rådande samhällsnormer både i nuläget samt som vuxna 
senare i livet (Ferrer-Wreder & Andershed, 2012). Tidigare studier visar även att 
ungdomsbrottslingar i högre utsträckning är arbetslösa och har sämre psykisk hälsa i vuxen 
ålder (Steinberg, Chung & Little, 2004). Trots att rättssystemet ska rehabilitera 
ungdomsbrottslingar är det många som fortsätter sitt kriminella leverne och till och med har 
fler problem efter genomfört straff än innan. Ungdomsåren lägger därmed grunden för 
vuxenlivet vilket visar på vikten av att främja utvecklingen av psykosociala förmågor eftersom 
dessa påverkar vuxenlivet i hög utsträckning. Exempel på psykosociala förmågor är 
interpersonella relationer, impulskontroll och social kompetens. För att lyckas med en 
psykosocial utveckling krävs framförallt närvaro av stödjande vuxna (Steinberg, Chung & 
Little, 2004). Förändringsarbete är därför en viktig insats för ungdomar med olika typer av 
problem och kan både utformas som en preventiv insats men också som en mer direkt insats 
(Ferrer-Wreder & Andershed, 2012). 
 
Hemmaplanslösningar för ungdomar är ett alternativ till annan social dygnsvård så som 
placering på HVB. Hemmaplanslösningar är en form av öppenvård vilken började utvecklas 
när staten tog över ansvaret för institutionsplaceringar från kommunerna (Forkby, 2005). 
Öppenvården ansågs vara eftersatt och för att motverka att fler ungdomar skulle behöva 
institutionsvård så avsattes skattemedel för att utveckla öppenvården (Forkby, 2005). Intresset 
för öppenvårdslösningar har även skett på grund av ekonomiska vinningar hos kommunerna 
(Ahlgren, 2007). En ungdom som är placerad på HVB kan kosta hemkommunen 6 900 kr/dygn 
(Statens institutionsstyrelse, 2019). Från samhällets sida finns det därför politiska 
förväntningar och direktiv från förvaltningsledningsnivå att vårda ungdomar på hemmaplan 
(Ahlgren, 2007, SOU 2000:38). Social dygnsvård kan ske frivilligt i enlighet med 
socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), eller genom tvångsvård som regleras enligt Lag (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU). Eftersom hemmaplanslösningar bedrivs 
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inom kommunens öppenvård tas hänsyn till individens självbestämmanderätt i enlighet med 1 
kap 1 § SoL. Öppenvårdslösningar kan därför motiveras utifrån det ekonomiska perspektivet 
men även på grund av det stärkta individperspektivet eftersom det möjliggör för ungdomens 
självbestämmande. 

Problembeskrivning 
Öppenvårdslösningar har i jämförelse med institutionsvård funnits i relativt begränsad 
omfattning fram till 1990-talet då antalet istället ökade (Ahlgren, 2014). Med 
öppenvårdslösningar menas insatser som sker i klientens närmiljö. Trots att 
öppenvårdslösningar innebär en lägre kostnad i jämförelse med placering på HVB har det ändå 
inneburit en högre kostnad för kommunerna. Exempelvis har öppenvårdskostnaderna för barn 
och ungdomar i Malmö kommun ökat med ca 300% under en sexårsperiod. En brist gällande 
öppenvårdslösningar är att det saknas utvärderingar och uppföljningar (Ahlgren, 2014: SOU 
2000:38) vilket kan tyckas paradoxalt med tanke på tillväxten. När det gäller andra typer av 
insatser för ungdomar så som exempelvis ungdomsterapi finns flera studier gjorda som visar 
på mycket goda behandlingseffekter i jämförelse med ungdomar som inte erhölls terapi 
(Kazdin & Weisz, 1998). Det är framförallt kognitiv beteendeterapi, KBT, som visats ge god 
effekt inom flera olika problemområden (Kazdin & Weisz, 1998) samt att terapeuten är 
välutbildad och följer behandlingsmodellen (Ogden & Hagen, 2006; Ogden & Halliday-
Boykins, 2004; Van Der Put, Asscher, Stams, Van Der Laan, Breuk, Jongman, & Doreleijers, 
2013). Om en behandling ska anses vara effektiv måste det finnas flera olika studier som visar 
att ingen behandling, placeboeffekten och andra typer av behandlingar innebär en sämre effekt 
(a.a.). Det finns därmed anledning att problematisera kring den ökade tillväxten av 
öppenvårdslösningar eftersom det samtidigt saknas både utvärderingar och uppföljningar. 

En evidensbaserad praktik har blivit allt mer vanligt förekommande inom det sociala fältet.  Att 
bedriva behandling utan evidens eller utifrån en viss metod som saknar forskningsstöd kan 
innebära resursslöseri där redan befintliga metoder utvecklas på nytt samtidigt som 
behandlingen i värsta fall kan innebära mer skada än nytta för individen (Ferrer-Weder & 
Andershed, 2012). Bland annat har en utredning visat att HVB för vuxna med missbruks- och 
beroendeproblem hade stora brister gällande behandlingen (Socialstyrelsen, 2015).  Några av 
bristerna var att behandlingen inte vilade på beprövad erfarenhet, att det saknades vetenskapligt 
stöd för behandlingsmetoder och att det i flera fall förekom kompetensbrist bland personalen 
(Socialstyrelsen, 2015). Sociala insatser kan få betydande konsekvenser i människors liv. 
Insatserna får därmed inte vara verkningslösa eller riskera att skada individer (Socialstyrelsen, 
2012). För att kunna utvärdera en insats och följa upp en klients förändring finns det vissa 
kriterier som måste uppfyllas (Socialstyrelsen, 2012). Klientens målformulering ska vara 
realistisk och visa vad klienten vill uppnå och målet ska dessutom följas upp kontinuerligt med 
upprepade mätningar. Insamling av mätuppgifter ska registreras och presenteras på ett 
överskådligt sätt, exempelvis genom en graf (Socialstyrelsen, 2012). Syftet med en graf är att 
visuellt granska ungdomens förändring över tid genom att undersöka skillnader i mätvärden 
mellan baslinjen och perioder med insats. Att samverka med klienten är en förutsättning för att 
lyckas med förändringsarbete och samarbetet ska genomsyra hela arbetsprocessen (a.a.). Att 
bedriva evidensbaserad praktik är en ständigt pågående process som ställer höga krav på 
utföraren. 

Utformningen av öppenvårdslösningar skiljer sig åt mellan olika kommuner och verksamheter. 
Bland annat kan behandlingsinslagen variera, likaså syfte och innehåll (Ahlgren, 2014). Detta 
kan vara en förklaring till att det saknas utvärderingar eftersom insatserna kan skilja sig åt. 
Samtidigt ökar denna typ av insatser och då framförallt hemmaplanslösningar riktade mot 
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ungdomar. Hemmaplanslösningar är en form av öppenvårdslösning som i de flesta fall beviljas 
enlig 4 kap. 1 § SoL och innebär att ungdomen vårdas på hemmaplan eftersom vård utanför 
hemmet ej är nödvändig eller anses vara effektivare. Hemmaplanslösningar riktas både till 
ungdomen men även dennes familj och är en strukturerad insats. Denna typ av 
öppenvårdsinsats ersätter dygnsvård såsom placering på HVB och är vanligtvis ett målinriktat 
program som är individanpassat och pågår under en bestämd tid (Socialstyrelsen, 2007; 
Ahlgren, 2007). Tidigare forskning har undersökt ungdomars perspektiv gällande olika 
öppenvårdsinsatser (Wisdom, Cavaleri, Gogel & Nachts, 2011) samt personalens perspektiv 
gällande mer problemriktade insatser (Baker-Ericzén, Jenkins & Haine-Schlagel, 2013) men 
det saknas forskning gällande personalens perspektiv angående hemmaplanslösningar. Mot 
bakgrund till det rådande kunskapsläget har vi som syfte att undersöka personalens 
beskrivningar och upplevelser av en hemmaplanslösning för ungdomar i åldrarna 12–20 år, i 
en mellanstor stad. Studien är relevant för socialt arbete både på individ-, kommunal- och 
samhällsnivå eftersom öppenvårdsinsatser ökar inom kommunerna samtidigt som det är av vikt 
att insatsen ger förväntad effekt. Studien kommer att belysa personalens perspektiv på en 
hemmaplanslösning och kommer därmed bidra till en ökad förståelse för denna typ av insats 
samt vilken funktion den fyller för ungdomar med psykosociala problem Framgångsfaktorer 
som identifierats i studien har för avsikt att kunna appliceras på liknande öppenvårdslösningar 
med syfte att förbättra behandlingsresultat. Verksamheten, hemmaplanslösning, kommer i 
studien att benämnas som en öppenvårdslösning i hemkommunen eftersom det är det 
övergripande benämningen för liknande insatser. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen vid en öppenvårdslösning i 
hemkommunen beskriver verksamheten och dess arbetssätt. Vidare är syftet att genom 
intervjuer få en fördjupad förståelse av verksamhetens arbetssätt och metoder, samt vilka behov 
verksamheten fyller inom socialtjänsten. 
  
-Hur uppfattar personalen verksamhetens och sin egna insats i arbetet med den unge? 
-Vilka faktorer och huvudsakligt innehåll har verksamheten enligt personalen?  
-Vilka utvecklingsområden kan identifieras? 
 

Tidigare forskning 

Den historiska utvecklingen av barnavård – från institution till 
öppenvårdslösningar 

Placering av barn och ungdomar på institutioner och fosterhem har sitt ursprung i 
välgörenhetsorganisationernas framväxt under 1800-talet (Fraser, Nelson & Rivard, 1997). Det 
ansågs nödvändigt att skilja barnen från sina föräldrar för att skydda dem från svåra 
förhållanden såsom fattigdom och missbruk, vilka var typiska problem som ofta förekom under 
industrialiseringen (a.a.). Under slutet av 1800-talet oroade sig samhället för vilka 
konsekvenser det kunde få för barn att växa upp i underklassen (Lundström & Sallnäs, 2003). 
Inom politiken diskuterades det hur föräldrarnas omoral kunde påverka barnen negativt. Olika 
utsatta grupper uppmärksammas men deras bristande föräldraförmågor var kopplade till moral 
och karaktär (Lundström & Sallnäs, 2003). När moderna barnavårds tjänster utvecklades och 
blev ett offentligt ansvar blev det alltmer vanligt att försöka arbeta tillsammans med familjen 
vilket minskade antalet institutionsplaceringar (Meeuwisse & Swärd, 2006; Fraser, Nelson & 



 

10

Rivard, 1997). I förarbetena till Socialtjänstlagen 1982 framkom det att institutionsvården 
skulle fortsätta att minska i och med att staten tog över ansvaret från kommunerna (SOU 
2000:38). Denna trend höll i sig fram till 1990-talet då antalet omhändertaganden istället ökade 
(Lundström & Sallnäs, 2003; SOU 2000:38). Trots förhoppningar om att antalet 
omhändertaganden skulle minska har utvecklingen skett i motsatt riktning.  
  
I Norden karakteriseras barnens välfärd av en omfattande välfärdsmodell där socialtjänsten är 
av karaktären genomgripande (Blomberg, Kroll & Meeuwisse, 2013). Det förebyggande 
arbetet ska stå i fokus och familjer ska ges stöd för att bibehålla sammanhållningen inom 
familjen där placeringar utanför hemmet ska undvikas i största möjliga mån (a.a.). Det ökade 
kommunala styret gällande barnavård är trots detta en sanning med modifikation (SOU 
2001:52). Olika händelser visar på att det kommunala ansvarstagandet i perioder ökat medan 
det i andra perioder istället minskat (a.a.). Precis som tidigare nämnts har antalet 
omhändertaganden minskat under 1900-talet för att under 1990-talet istället öka (SOU 
2000:38; SOU 2001:52). Trots denna trend så har socialstyrelsen från och med 1999 och framåt 
börjat redovisa andra insatstyper förutom dygnsvård. Bland annat visar redovisningen på att 
deltagandet av ungdomar i så kallade strukturerade öppenvårdsprogram ökat allt mer (SOU 
2000:38). Strukturerade öppenvårdsprogram kan vara alltifrån äventyrsläger till 
utbildningssatsningar och kan rikta sig mot ungdomar med svåra problem till barn och unga i 
behov av mindre stöd (a.a.). Denna trend kan visa på att samhället trots allt fortsätter att försöka 
öka antalet öppenvårdslösningar. 

Risk- och skyddsfaktorer hos ungdomar 

Vad är risk- och skyddsfaktorer och hur samverkar dessa? 

En människa omges av olika skydds- och riskfaktorer som ändras under olika tidsperioder i 
livet. Risk- och skyddsfaktorer finns på både individuell nivå, social nivå och strukturell nivå 
och samspelar med varandra vilket medför att ju fler riskfaktorer en människa har desto större 
är risken att utveckla ett normbrytande beteende (Folkhälsomyndigheten, 2016; 
Socialstyrelsen, 2019). En riskfaktor är en händelse, en process eller en egenskap som ökar 
sannolikheten för att ett icke önskvärt beteende ska inträffa och en skyddsfaktor fungerar åt 
motsatt håll och motverkar sannolikheten för ett visst utfall (Socialstyrelsen, 2019). Exempel 
på faktorer på individnivå är temperament, IQ och sociala förmågor vilka kan erhållas genom 
ett samspel mellan arv och miljö. Den sociala nivån berör skola, familj och uppväxtmiljö 
medan den strukturella nivån innebär mer samhälleliga faktorer så som uppväxtvillkor 
(Folkhälsomyndigheten, 2016; Socialstyrelsen, 2019). Vid behandling av ungdomar ska 
hänsyn tas till samspelet mellan dessa risk- och skyddsfaktorer eftersom fler faktorer ger större 
effekt på individens beteende (Turesson, 2019). Insatser ska stärka skyddsfaktorerna och 
minska riskfaktorerna på alla olika nivåer eftersom effekten då blir större 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Trots denna vetskap visar flera studier att skyddsfaktorer 
ibland förbises (Turesson, 2019; Lagerberg & Sundelin, 2000). Turessons (2019) studie visade 
på att socialtjänsten endast valde att fokusera på riskfaktorer som fanns inom familjen utan att 
ta hänsyn till skyddsfaktorerna. Genom detta förfarande förbises positiva faktorer vilket har 
betydelse för val och utformning av insats (a.a.). Även Lagerberg och Sundelin (2000) menar 
att om endast negativa faktorer belyses och barnets skyddsfaktorer, som kan kompensera för 
riskerna, förbises blir olika åtgärder meningslösa eftersom hänsyn inte tagits till ungdomens 
komplexa sammanhang. 
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Risken att utveckla normbrytande beteenden 

Flera tidigare studier har undersökt hur samspelet mellan olika risk- och skyddsfaktorer kan 
visa på risken att ungdomar utvecklar normbrytande beteenden. Bland annat kan sociala 
erfarenheter inom familjen, skola och kamrater under ungdomsåren förutsäga sannolikheten 
för att utveckla negativa beteenden så som narkotikamissbruk och brottslighet (Fleming, 
Catalano, Haggerty & Abbott, 2010). Förebyggande åtgärder som stärker positiva 
familjerelationer och aktiv skolgång minskar risken för att utveckla kriminalitet och missbruk 
under den sena tonåren (a.a.). Även skolmisslyckanden samt att växa upp i socioekonomiskt 
svaga familjer har visat sig vara riskfaktorer som ökar sannolikheten för att senare i livet 
utveckla narkotikamissbruk (Gauffin, Vinnerljung, Fridell, Hesse & Hjern, 2013). Andra 
faktorer som ökar risken att hamna i kriminalitet är genetiska, biologiska och sociala. Olika 
typer av sociala miljöer som kan klassificeras som riskfaktorer är att växa upp i en 
dysfunktionell familj och med föräldrar med psykisk sjukdom (Woolfenden, Williams & Peat, 
2002). Närmiljön är därmed en av de mest betydelsefulla faktorerna under ungdomsåren och 
genom att förstärka den skyddsfaktorn eller minimera den riskfaktorn kan sannolikheten för att 
ungdomen ska utveckla ett kriminellt beteende eller narkotikamissbruk minimeras. 

Insatser för att stävja riskfaktorer och främja skyddsfaktorer 

För att en ungdom ska utvecklas gynnsamt behöver insatser utformas för att stärka 
skyddsfaktorerna och minska eller avlägsna riskfaktorerna. Under barndomen utgör närmiljön 
och föräldrarna en betydande roll medan kamratrelationer och samhällets strukturer får en allt 
större betydelse under ungdomsperioden (Socialstyrelsen, 2019; Lagerberg & Sundelin, 2000). 
Låg socioekonomisk status, arbetslöshet och avhopp från skolan är faktorer som påverkar 
familjen (Woolfenden, Williams & Peat, 2002). För att öka skyddsfaktorerna och minska 
riskfaktorerna är det vanligt med riktade familje- och föräldrainsatser exempelvis vid 
ungdomskriminalitet (Woolfenden et al., 2002). Litschge, Vaughn & Mccreas (2010) studie 
visade att olika typer av behandlingar gav likvärdiga resultat men de insatser som var 
föräldracentrerade visade sig vara bättre än insatser som endast riktade sig mot ungdomen. 
Insatserna kan vara utformade som föräldrautbildning men även mer avancerade program så 
som multisystemisk terapi (MST). Familje- och föräldrainsatser minskar risken för att 
kriminella ungdomar placeras på institution samt att risken minskar för att ungdomen åtalas för 
nya brott (McMurphy, 1996; Woolfenden, Williams & Peat, 2002). Interventioner som 
inkluderar negativa kamrater ger mindre effekt på ungdomars beteendeproblem i jämförelse 
med om positiva kamrater inkluderas (Litsche et al., 2010). Även social färdighetsträning är av 
betydelse att inkludera i behandlingen för att få en ökad effekt. Samtidigt menade Litsche et 
al. (2010) att familjebehandlingar hade en måttlig effekt på beteendestörningar och kriminalitet 
hos ungdomar (jfr. Woolfenden et al., 2002). Att involvera närmiljön och då framförallt 
föräldrarna är av betydelse vid behandling av ungdomar. 

Insatser behöver inte vara direkt kopplade till att lösa ett pågående problem hos ungdomen utan 
kan även vara av förebyggande karaktär eftersom dessa tillsammans skapar ett heltäckande 
system. Förebyggande socialt arbete kan utformas på olika sätt gällande ungdomar men risk- 
och skyddsfaktorer står i centrum oavsett design. En typ av förebyggande insats som har visad 
god effekt är primära förebyggande program (Ferrer-Wreder, Andershed, 2012; Henggeler, 
Cunningham, Pickrel, Schoenwald & Brondino, 1996). Programmet innefattar tre olika 
strategier där första strategin är att identifiera riskfaktorer där efterföljande arbete innebär att 
försöka eliminera dessa risker. Den andra strategin innebär att finna skyddsfaktorer hos 
ungdomar för att försöka förstärka dessa. Den tredje strategin är att finna interventioner som 
minimerar överföring av riskfaktorer (Henggeler, Cunningham, Pickrel, Schoenwald & 
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Brondino, 1996). Arbetet ska stärka familjesammanhållningen och främja familjers 
livssituation eftersom det minskar återfallsbenägenheten för ungdomar (McMurphy, 1996). 
Förebyggande arbete kan därmed minska sannolikheten att ungdomar utvecklar ett 
normbrytande beteende. 

Val av behandling ska utgå från individens behov. För behandling av ungdomar med 
missbruksproblem har Socialstyrelsen tagit fram olika rekommenderade behandlingsmetoder 
(Socialstyrelsen, 2015). Bland annat framhålls motivationshöjande behandling (MET), 
kognitiv beteendeterapi (KBT) och återfallsprevention. Dessa behandlingar kan erbjudas både 
individuellt och i grupp (Socialstyrelsen, 2015). Som tidigare nämnts behöver insatser beröra 
faktorer på både individuell-, social- och strukturell nivå eftersom effekten då blir större 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Dock kan detta vara problematiskt att genomföra i realiteten 
eftersom det krävs stora investeringar både gällande tid och resurser för att lyckas med sådan 
intervention eftersom flera nivåer berörs (Ferrer-Wreder & Andershed, 2012). Ett sätt för att 
kringgå denna problematik är att arbeta mellan två olika miljöer så som skola och familjen 
eftersom det påverkar fler skydds- och riskfaktorer. Ett exempel kan vara att arbeta 
drogförebyggande både i skolan och i hemmet. Genom detta förfarande antas det att 
överföringen av prosociala beteenden främjas och att relationer mellan olika mikrosystem kan 
förbättras (a.a.). Genom att utveckla interventioner som berör olika miljöer kan en större effekt 
uppnås med mindre resurser.  

Betydelsefulla sociala relationer i förhållande till ungdomen och dess 
problematik 

Vid arbete med ungdomar med någon form av problematik så som missbruk, kriminalitet eller 
psykisk ohälsa är det viktigt att ta hänsyn till ungdomens sociala nätverk. Att arbeta utifrån ett 
systemekologiskt arbetssätt har visat ge god effekt för ungdomar med både uppförandeproblem 
och kriminalitet (Ogden & Hagen, 2006; Ogden & Halliday-Boykins, 2004; Kazdin & 
Weisz,1998). Att behandla ungdomar isolerade från deras naturliga nätverk och miljöer kan ge 
svårigheter att upprätthålla förändringen när ungdomen återvänder från exempelvis ett HVB 
(Ogden & Hagen, 2006; Ogden & Halliday-Boykins, 2004). Multisystemisk behandling (MST) 
med relativt korta behandlingsmetoder, ca 4–6 månader, visade sig ge goda effekter på 
allvarliga uppförandeproblem och kriminalitet hos ungdomar. I studien jämfördes ungdomar 
som hade mer regelbundna insatser hos socialtjänsten vilket inte gav samma gynnsamma 
långvariga effekt (a.a.). Emellertid visade Socialstyrelsens utvärdering (2014) att MST inte gav 
samma gynnsamma effekt för ungdomar med missbruksproblem och kriminalitet. Enligt 
studien fanns inga skillnader mellan ungdomar som fått insatsen MST och ungdomar som fått 
mer traditionell familjebehandling från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2014). Oavsett val av 
insats och behandlingsmetod är ungdomens nätverk av vikt att ta hänsyn till. 

Flera studier visar på betydelsen av att involvera vårdnadshavarna i behandlingen. Henggeler, 
McCart, Cunningham och Chapmans (2012) studie visade på att ungdomar som begått 
kriminella handlingar samt har ett substansmissbruk fick god effekt av att involvera föräldrarna 
i behandlingen. Behandling som involverar både vårdnadshavare och ungdomens sociala 
nätverk har visat sig vara en framgångsfaktor (Hansson, Johansson, Drott-Englén & Benderix, 
2004; Henggeler et al., 2012) både när det gäller missbruket samt det kriminella beteendet 
(Henggeler et al., 2012). Genom att involvera föräldrarna i behandlingen ökar chansen för att 
föräldrarna kan stötta ungdomen även när insatsen avslutas vilket kan vara en förklaring till de 
positiva effekterna (Ogden & Hagen, 2006; Ogden & Halliday-Boykins, 2004). Föräldrar som 
själva lider av svårigheter så som ångest, depression eller missbruk behöver ta upp dessa 
problem under behandlingen eftersom ungdomen internaliserar förälderns svårigheter (Kazdin 
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& Weisz, 1998). Det sociala nätverket kring ungdomen kan både ha en positiv och negativ 
inverkan vilket behandlare måste ta hänsyn till.  

Även kamratgruppen spelar en betydande roll för ungdomars problemutveckling. Enligt 
Darling (2007) kan kamrater med avvikande beteende förstärka antisocialt beteende hos 
ungdomen. Ungdomar som umgås i kamratgrupper där substansanvändning är vanligt 
förekommande riskerar att i högre utsträckning själva börja missbruka i jämförelse med 
ungdomar som umgås med kamrater där substansanvändning är mindre förekommande. 
Ungdomar som hade föräldrar som övervakade dem i högre utsträckning löpte mindre risk att 
börja missbruka. Men i de fall ungdomen hade kamrater som själva missbrukade löpte dessa, 
trots hög föräldraövervakning, större risk att utveckla ett missbruk (Darling, 2007). Det är av 
stor vikt att ungdomar omges av positiva kamratrelationer för att på så sätt utvecklas gynnsamt 
och minimera risken att utveckla problembeteenden. 

Ungdomars egna motivation är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid behandling och utformning 
av insatser. Insatser för ungdomar kan utformas på flera olika sätt men oavsett val av insats så 
är motivationen en primär faktor att ta hänsyn till i behandlingen. Ungdomar har ett inneboende 
motivationssystem och utmaningen vid förändringsarbete är skapa förutsättningar för att på så 
sätt möjliggöra en aktivering av systemet (Larson, Dubois & Rhodes, 2006). Vuxna som 
arbetar mer stödjande för att aktivera motivationen möjliggör “empowerment” för ungdomen 
vilket är mer effektivt än när vuxna istället försöker styra och kontrollera (a.a.). Vid 
öppenvårdslösningar arbetar personalen mer stödjande i jämförelse med dygnsvård som är mer 
kontrollerande. 

Utmaningar med öppenvård  

När en ungdom ska erbjudas vård finns det en rad faktorer att beakta när valet står mellan 
placering utanför hemmet eller inom kommunens öppenvård. Placering på HVB är ofta en sista 
utväg när ungdomen inte kan få stöd i sin biologiska familj eller i en fosterfamilj (Little, Kohm 
& Thompson 2005). Samtidigt kan denna form av placering innebära positiva fördelar eftersom 
personalen ofta är behandlingsorienterad, insatserna är beprövade samt att hemmen oftast är 
väletablerade och har funnits i mer än två år (a.a.). Det kan även finnas en rad olika hinder för 
familjer att söka hjälp för ungdomen inom öppenvården. Bland annat visar Wisdom, Cavaleri, 
Gogel och Nachts (2011) undersökning att det föreligger flera hinder när ungdomar och deras 
familjer söker hjälp inom öppenvården för ungdomens missbruksproblem. Enligt personalen 
är det framförallt familjehinder som är den främsta orsaken så som förnekande av problem eller 
rädslan för stigmatisering. Föräldrar å andra sidan menade på att bristen på kunskap gällande 
vilka behandlingar som fanns att tillgå var det största hindret medan ungdomarna själva 
menade på att bristen på motivation var den främsta orsaken (a.a.). Placering utanför hemmet 
fyller därmed en viktig funktion i samhället, framförallt för de mest utsatta ungdomarna som 
saknar ett starkt socialt nätverk. 

Det finns även andra risker med att ungdomar deltar i öppenvårdsprogram istället för 
dygnsvård. Gällande behandling av ungdomar med beteendeproblem fann forskarna flera 
hinder i öppenvården (Baker-Ericzén, Jenkins & Haine-Schlagel, 2013). Studien påvisade 
svårigheter inom behandling av ungdomar med psykiska problem, bland annat fanns det brister 
i engagemanget från familjen och att komplexiteten i familjernas behov skapade en 
överväldigad känsla hos den terapeuten. Det framkom även brister i samordningen för dessa 
familjer (a.a.). Inom ungdomsvården är individer med ADHD överrepresenterade i jämförelse 
med normalpopulationen (Karlsson & Lundström, 2019). Forskarna menar att det finns brister 
gällande kunskapen inom detta område och det är framförallt behandlingspersonal som måste 
erhålla kunskap om effekterna av olika behandlingsalternativ. Psykosociala interventioner är 
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av betydelse vid arbete med ungdomar som har ADHD. Karlsson och Lundström (2019) 
problematiserar kring hur olika barnavårdsverksamheter hanterar den höga förekomsten av 
ADHD och hur medicineringen påverkar vården av ungdomen. Det finns alltså flera faktorer 
att ta hänsyn till vid valet av öppenvårdslösningar i hemkommunen eftersom vissa ungdomar 
kan ha en så pass komplex problematik som kräver hög kunskap hos behandlaren. 

Förtjänster med öppenvård 

Det finns en rad faktorer som visar på att öppenvårdslösningar är betydligt bättre än dygnsvård. 
Både i Sverige och i andra länder så som Norge, Irland och Australien har det visat sig att 
dygnsvård varit direkt skadligt för barn (Lundström & Sallnäs 2013). Staten har i flertalet fall 
betalat ut skadestånd och gett offentliga ursäkter på grund av den vanvård barnen utsattes för 
under institutionsvården (a.a.). Placering utanför hemmet har visat på kortvariga vinster för 
ungdomen vilket bland annat beror på brister i familjens engagemang och brister eller avsaknad 
av eftervård (Barth, Greeson, Guo, Green, Hurley & Sisson, 2007). Barth et al. (2007) menar 
att öppenvårdslösningar har minst lika stora effekter som placeringar utanför hemmet och att 
det inte fanns några risker med att minska placeringarna utanför hemmet. Även behandling av 
ungdomsbrottslingar inom öppenvården bestående av mindre övervakning och mer KBT-terapi 
fick en större positiv i effekt i jämförelse med ungdomsbrottslingar som fick mer traditionella 
interventioner med mer intensiv övervakning (Robertson, Grimes & Rogers, 2001). Det finns 
alltså ett flertal faktorer som motiverar att öppenvårdsslösningar i hemkommunen ska prövas 
innan ungdomen placeras utanför hemmet. 

En risk som uppmärksammats är att ungdomar som lämnar socialtjänstens dygnsvård och 
samtidigt träder in i vuxenlivet är en särskilt utsatt grupp (Höjer & Sjöblom, 2011). Många av 
dessa ungdomar saknar både socialt och ekonomiskt stöd från sina biologiska- och 
fosterhemsföräldrar. Samtidigt framgår det i studien att flertalet ungdomar saknar både 
praktiskt och emotionellt stöd. När placeringen avslutas upphör ofta kontakten med 
socialtjänsten vilket tidigare forskning menar är en riskfaktor i sammanhanget. Genom fortsatt 
stöd från socialtjänsten ökar chansen för en bättre övergång till vuxenlivet (Ahlgren, 2014; 
Höjer & Sjöblom, 2011). Öppenvården kan därmed fylla en viktig funktion i samhället 
eftersom övergången mellan dygnsvård och ingen insats kan föregås av öppenvårdsinsatser. 

Teoretiskt perspektiv för människans utveckling    

I följande avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för denna studie. Teoridelen inleds 
med att beskriva vikten av en god anknytning och Eriksons (1950) teori som förklarar en 
individs olika faser i livet med fokus på ungdomsåren. Vidare förklaras utvecklingsekologisk 
teori och dess påverkan på vardagen samt systemteori och hur en individ ingår och förhåller 
sig till olika roller. Avslutningsvis beskrivs hur en ungdom kan få och bibehålla sin motivation 
och hur gräsrotsbyråkrater arbetar med målgruppen missbrukande och kriminella ungdomar. 

En sund relation ger bra förutsättningar i livet 

För att förklara hur en individ ska kunna utvecklas gynnsamt under sin livstid så använder 
Erikson (1950) åtta utvecklingsfaser där varje fas omfattas av en problematik som individen 
bör lösa på ett framgångsrikt sätt för att vara mogen att inleda nästa fas med de förutsättningar 
som krävs. Erikson (1950) menar att dessa åtta olika faser har en stor inverkan på individens 
sociala sammanhang och möjligheten till att kunna anpassa sig till samhällets lagar, normer 
samt kultur senare i livet. Bowlby (1994) menar att redan som nyfödd har barnet ett inneboende 
behov av närhet samt omvårdnad från sin omgivning för att kunna överleva, barn är dessutom 
oförmögna att tillgodose dessa behov på egen hand. Bowlby (1994) har utformat 
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anknytningsteorin vilken fokuserar på vikten av att ha en nära och trygg relation till sin/ sina 
vårdnadshavare, vilka i regel utgörs av föräldrar vilket dock inte utesluter att dessa trygga och 
nära relationerna kan innefatta andra individer (Havnesköld, Risholm & Mothander, 2016). De 
personer som tillgodoser barnets behov när det kommer till omvårdnad knyter barnet också an 
till. Vidare beskriver Bowlby (1994) att anknytningsteorin förändras i takt med att barnet blir 
äldre och utvecklas, med detta menas att behoven förändras i relation till barnets utveckling 
och ålder. Det är av vikt att barnets föräldrar kan anta föräldrarollen och kan guida barnet 
genom sin uppväxt till kloka beslut men samtidigt låta barnet vara med och påverka och genom 
det få en känsla av att kunna styra eller påverka vissa beslut.  
 
När barnet blir äldre och når ungdomsåren och föräldrarna ser att ungdomen har utvecklats och 
blivit mer mogen kan föräldrarna successivt släppa på sin kontroll och därmed låta barnet få ta 
mer och mer ansvar själv (Larson et al., 2006). Tonårstiden är en del i processen att mogna och 
därigenom kunna axla ett större ansvar, det vill säga att individen i större utsträckning lär sig 
fatta mogna och vuxna beslut. Detta medför att tonårsperioden har en stor påverkan för en sund 
utveckling och därmed förmågan att kunna fatta mogna beslut senare i vuxenlivet. För att 
ungdomen ska kunna utveckla en så god psykosocial mognad som möjligt så finns det enligt 
Steinberg, Chung och Little (2004) några avgörande grundstenar. Bland annat behöver 
ungdomen en närvarande förälder eller en annan viktig förebild som kan sätta gränser och stå 
för en stabil struktur. Samtidigt som denna trygghet finns så ska ungdomen uppmuntras att slå 
sig fri och utforska omgivningen för att utvecklas psykosocialt. De ungdomar som har en stabil 
vardag med fungerande fritidsaktiviteter och skolgång utvecklar en större psykosocial förmåga 
och löper därmed en mindre risk att hamna i missbruk och kriminalitet. Av de ungdomar som 
befinner sig i missbruk har många ett behov av att få hjälp med att utveckla sin psykosociala 
förmåga och med det bli mer självständiga och kunna fatta mogna beslut, för att detta ska ske 
är det mest lämpligt att föräldrakontakten (om den är gynnsam) finns kvar nära ungdomen och 
inte att ungdomen lyfts ur den miljön och placeras på annan plats (a.a.).  

Ungdomsåren och dess problematik  

Ungdomsåren är för många människor en omvälvande period som innebär stora förändringar 
både kroppsligt och mentalt. Den femte fasen i Eriksons (1950) teori belyser individens 
möjlighet att skapa en identitet och vid ett misslyckande splittring av roller. Denna fas sträcker 
sig under ungdomens pubertet (12–20 år) vilket generellt är en känslig tid i livet där ungdomen 
strävar efter att hitta sin roll i samhället. Ungdomen försöker under denna period i livet att 
forma sin identitet och samtidigt frigöra sig från sina föräldrar. Eriksson (1950) beskriver denna 
period som en tid där unga ofta byter förebilder och får nya personer att spegla sin egen identitet 
mot. Ungdomar söker i regel samhörighet med andra ungdomar och påverkas i större 
utsträckning av kamratgruppens normer och värderingar i jämförelse med tidigare faser. Om 
ungdomen inte löser krisen i denna period kan detta resultera i rollsplittring (Erikson, 1950).  
 
Utvecklingsekologi i praktiken 

För att förstå en människas livssituation måste hänsyn tas till flera olika faktorer. Meeuwisse, 
Sunesson & Swärd (2006) menar att med hjälp av utvecklingsekologin kan en större förståelse 
skapas kring barnet/ungdomens komplexa situation och detta med hjälp av en kartläggning. 
Denna teori får även stöd av tidigare forskare så som Bowlby och Erikson, där fokus främst är 
på individens första levnadsår. När det gäller att jobba med barn och ungdomar är det av vikt 
att arbeta utifrån en helhetssyn, vilket innebär att skapa sig en förståelse över samtliga miljöer 
barnet befinner sig i. Det som menas med en helhetssyn är alla de situationer som påverkar 
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individen, exempel på detta är familjen, skolan, fritidsaktiviteter, välmående, samhället i stort 
och så vidare (Edvarsson & Westerhäll, 2014). Andersson (1982) betonar även vikten av det 
fenomenologiska perspektivet som har en grund i den utvecklingsekologiska teorin, då denna 
teori betonar vikten av individens egna upplevelse av den situation som hen befinner sig i.  

Sociala system och roller 

För att kunna förstå hur människor samverkar med varandra när det kommer till relationer 
mellan människor och grupper kommer systemteori att beskrivas närmare. Teorins grunder är 
att en individ är en del i de olika system som utgör omgivningen. Fokus blir inte på individen 
när problematik uppstår, utan istället läggs fokus på den miljö och omgivning individen 
befinner sig. Grunden för att detta system ska fungera är att det finns ett ömsesidigt beroende 
mellan de olika systemen. Røkenes och Hansen (2007) beskriver en av grundstenarna i 
systemteori som en relationell förståelse för beteenden. Vidare beskrivs sociala system som 
processer där individerna intar olika roller, där varje roll är en del i upprättandet av det sociala 
systemet. Med en systemteoretisk utgångspunkt kan beteenden förklaras, men också användas 
för att skapa nya gynnsamma sociala system. För att göra detta menar Røkenes och Hansen 
(2007) att man behöver intervenera samspelet genom att ta bort eller tillföra något nytt. Detta 
skulle t.ex. kunna vara att befästa en ny roll i form av en kontaktperson eller annan individ som 
kan skapa obalans i det sociala systemet och därmed möjliggöra förändringar av tidigare roller. 
Inom de sociala systemen finns det också en hierarkisk ordning mellan rollerna. För att 
förtydliga detta använder författarna (2007) ett exempel där relationen och samvaron med 
föräldrar har en större påverkansfaktor för ett barns utveckling än relationer med kamrater och 
syskon. Ett annat exempel tar upp förhållandet mellan en ungdom med drogproblematik och 
relationen till kompiskretsen, här är den hierarkiska ordningen en annan där det sociala 
systemet som inkluderar vännerna har en större påverkansfaktor än relationen till föräldrar. 
Med ovanstående exempel som bakgrund blir det tydligt att det hos exempelvis ungdomar med 
drogproblematik är avgörande att lyckas bryta det destruktiva sociala systemet och därmed ge 
individen möjligheten att inta en annan roll.  

Ungdomars drivkraft till förändring  

För att en människa ska kunna förändras krävs det att individen har en förmåga att vilja 
förändra den situation som individen befinner sig i för tillfället. I den forskning som Larson et 
al. (2006) presenterar inom ramarna för området motivation, så finns det indikationer som 
antyder på att det inom människan finns ett inneboende motivationssystem som gör att vi 
människor vill utvecklas (Larson et al., 2006; Revstedt 2014). Enligt Larson et al. (2006) så 
menar Ryan & Deci att individens närmiljö har stor betydelse för individens motivation, och 
om rätt förutsättningar skapas så kan individen därigenom triggas av utmanande uppgifter 
(Larson et al., 2006). Emellertid så är motivationen något som ständigt förändras. Det kan 
handla om att en individ kan gå från att vara väldigt motiverad till att fullständigt tappa 
motivationen och därmed drivkraften att utvecklas. Detta kan bero på flera olika faktorer. 
Larson et al. (2006) visar på att en individ även har andra system som konkurrerar med 
individens motivationsförmåga. Det kan handla om att en individ vill undvika att uppleva 
stress, hot, smärta och så vidare vilket kan medföra att det är lättare för ungdomen att falla 
tillbaka i gamla mönster och fortsätta sitt missbruk då detta upplevs som mindre smärtsamt än 
att förändra sin situation.  

En annan aspekt är den miljö som ungdomen befinner sig i och hur kompisar, media, skola 
ständigt sänder ut signaler som påverkar individen positivt eller negativt beroende på 
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signalerna. Det som dock är viktigt att påpeka är att de ungdomar som verksamheten riktar sig 
emot inte är färdigutvecklade psykosocialt, vilket innebär att de har svårt att upprätthålla 
motivation över en längre period. En avgörande faktor för ungdomen är att ha föräldrar eller 
andra viktiga vuxna i omgivningen som kan förmedla värderingar som passar samhällets 
normer (Larson et al., 2006). Om ungdomen under uppväxten får värderingar som strider mot 
samhällets normer kan ungdomen utveckla motivation som stärker en kriminell livsstil eller ett 
drogmissbruk. När individen befinner sig i ungdomsåren finns det en möjlighet att tillsammans 
samtala och resonera över dennes livssituation och leda ungdomen till att själv reflektera över 
sina handlingar och beslut. Det finns en svårighet med att jobba med denna målgrupp då 
individen som ska stötta och hjälpa ungdomen hela tiden måste balansera sin insats så att det 
inte blir för mycket struktur och tillrättaläggande då det i sin tur kan hindra den enskilda 
ungdomen från att utvecklas. Den vuxne måste ha ett visst förtroende för den unge och låta 
individen själv göra sina egna misstag och genom dessa utvecklas (a.a.).  

Det är av vikt att stimulera ungdomens motivation vilket kan göras genom att sätta upp små 
delmål som ska vara relevanta och framför allt realistiska för ungdomen att nå. Detta medför 
att ungdomen kan uppleva tillfredsställelse över att ha lyckats med målet vilken i sin tur kan 
verka stärkande för motivationen att förändras. I slutändan handlar de om att minska det 
riskfaktorer som finns kring ungdomen och att detta sker i samverkan med ungdomen, men att 
tillämpa allt detta i samarbete med ungdomen är inte enkelt (Larson et al. 2006). Vidare 
beskriver Revstedt (2014) engagemang som en förutsättning för att stimulera klientens 
motivation. Personalen behöver bry sig om klienten och bekräfta att klienten är viktig samt har 
ett värde som människa. Engagemang är en känsla som måste vara autentisk för att få effekt. 
Alltså behöver personalen genuint bry sig om klienterna för att detta ska verka 
motivationshöjande. Revstedt (2014) beskriver dessa handlingar som viktiga då de befäster 
känslan av engagemang och är svåra för klienten att bortse från. Dessa handlingar kan vara av 
olika dignitet och karaktär, exempelvis hjälp att lösa praktiska situationer till att stötta vid vård- 
och myndighetsbesök. Ett genuint engagemang tillåter också personalen att visa 
känsloyttringar och värderingar gentemot klienten, personalen är inte en neutral 
myndighetsperson utan en engagerad person som inte är neutrala inför klientens situation utan 
genuint strävar mot en förändring.  

Gräsrotsbyråkrati           

En arbetsplats som tillåter personalen att vara flexibel i sitt arbetssätt kan komma att ha en stor 
betydelse för den enskilde individen. Johansson (1992) beskriver att gräsrotsbyråkrater har 
direktkontakt med medborgare samtidigt som de har ett visst handlingsutrymme i sina 
arbetsuppgifter. Gräsrotsbyråkrater har i sitt vardagliga arbete direktkontakt med exempelvis 
klienter och ges därmed förutsättningar att bygga relationer. Gräsrotsbyråkrater är de som 
oftast på en lägre hierarkisk nivå möter klienter och brukare. Det som gör att detta arbetssätt 
sticker ut är att de anställda ges möjlighet att se klienten som en individ och utgå från dennes 
behov. Gräsrotsbyråkraterna arbetar nära klienten och ser varje individ som ett enskilt fall. 
Arbetet med klienten sker via vardaglig kontakt vilket kan innebära att det anställda har en viss 
möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och hur det vill utforma sitt arbete för att få en god 
relation till sin klient. Dock sker detta i ett samspel med verksamheten som är styrd ovanifrån 
och har ett eget syfte, regler och förutsättningar specifikt för denna verksamhet, det handlar 
även om att anpassa sig till de lagar som finns. Gräsrotsbyråkraterna förväntas ta ett stort ansvar 
i sin yrkesroll och utifrån det även besitta en bred kunskap gällande klientens specifika behov.  
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Handlingsutrymmet som en gräsrotsbyråkrat besitter innebär att det finns möjligheter att 
utifrån egna bedömningar påverka de insatser som klienten omfattas av. I gräsrotsbyråkratens 
yrkesroll uppstår även dilemman då individen har skyldigheter gentemot sin arbetsgivare 
samtidigt som behovet att uppfylla klientens behov finns, och detta kan skapa en komplicerad 
situation för yrkesutövaren. Gräsbyråkraten befinner sig långt ner i den hierarkiska ordningen 
på arbetsplatsen vilket resulterar i att det kommer krav och förväntningar uppifrån som de 
anställda måste leva upp till. Dock är det av vikt att betona för klienten att verksamheten inte 
kommer att kunna hjälpa individen med all problematik, utan individen måste anpassa sig och 
sina behov i relation till verksamheten, då det inte finns en verksamhet eller behandling som 
på ett heltäckande vis kan tillgodose samtliga av klientens behov. Detta medför att en viktig 
del i arbetsuppgiften är att kunna samverka med andra verksamheter och i sin tur lotsa och 
informera klienten vilken typ av andra insatser de finns för att klienten ska kunna få en sådan 
komplett hjälp som möjligt. Sättet de anställda utför sitt arbete på utmärker sig framför allt när 
de kommer till kontakten med klienten, situationen är oftast för komplex för att kunna utgå 
från manualer och regler, istället får den anställda anpassa sig till den situation som råder 
(Johansson, 1992). 

Metod 

I metod delen presenteras den vetenskapsteoretiska ansatsen, informationssökning, 
litteraturanskaffning, urvalsprocessen, datainsamling och analysförfarande. Avslutningsvis 
diskuteras forskningsetiska överväganden och studiens trovärdighet.  

Val av metod och vetenskapsteoretisk inriktning 

Studiens syfte och frågeställningar baseras på hur personalen vid en öppenvårdsinsats beskriver 
verksamheten och deras arbetssätt. För att uppfylla syftet med studien har en hermeneutisk 
ansats med en kvalitativ metod valts. Intervjuer har genomförts med personalen för att på så 
sätt erhålla deras uppfattning och beskrivning gällande verksamheten. Vid en kvalitativ 
undersökning fokuserar forskaren på respondenternas uppfattning och förståelse gällande 
beteenden och händelser vilket motiverat valet av studiedesign (Bryman, 2018; Patel & 
Davidsson, 2019). Det hermeneutiska perspektivet har givit möjlighet att söka och förstå 
meningsenigheter genom att tolka respondenternas utsagor (Thomassen, 2007). Genom en 
kvalitativ metod har en bredare och djupare uppfattning skapats utifrån respondentens svar och 
beskrivningar. Den valda metoden har också skapat ett större handlingsutrymme i jämförelse 
med en kvantitativ studiedesign (a.a.). Under genomförda intervjuer har det funnits möjlighet 
att se hur respondenterna besvarat frågorna och när oklarheter uppstått har studenterna kunnat 
omformulera frågorna eller ställa följdfrågor. Respondenternas beskrivning av verksamheten 
och deras uppfattningar ligger som grund för denna studie och genom intervjuer har en djupare 
förståelse över organisationens styrkor och svagheter samt arbetssätt och metoder erhållits. 

Då intervjuer legat till grund för informationsinhämtning har det hermeneutiska perspektivet 
varit passande eftersom respondenternas egna uppfattningar varit i fokus. Vid intervjuer 
uttrycker respondenterna sin tolkning av det aktuella ämnet som berörs, vilket i sin tur leder 
till en ytterligare tolkning när materialet bearbetats. Vid bearbetning av data har det funnits en 
medvetenhet om att respondenterna tolkat sin upplevelse av verksamheten samt att det 
genomförs ytterligare en tolkning vid analysen (Gilje & Grimen, 2014; Widen, 2019). För att 
synliggöra denna dubbla tolkning som skett i samband med studien är dubbel hermeneutik ett 
passande begrepp. Dubbel hermeneutik visar på att det skett flera tolkningar i olika steg under 
studiens gång, dvs. tolkning av en tolkning. Dock är det av vikt att betona att det finns en 
problematik kring dubbel hermeneutik då det finns en risk att materialet omtolkats av ett redan 
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tolkat material vilket i sin tur kan ha lett till förändringar av det respondenten uttryckt (Gilje & 
Grimen, 2014). Under processen med det transkriberade materialet har studenterna varit väl 
medvetna om problematiken som dubbel hermeneutik innebär och därav varit självkritiska och 
medvetna om riskerna vid analysering av materialet. Genom detta förfarande ökar chanserna 
att bibehålla materialets validitet och minska riskerna för yttre påverkan på det empiriska 
materialet. Bland annat har citat använts i resultatet och analysen för att på så sätt presentera 
respondenternas utsagor utan omskrivningar och omtolkningar.  

Litteraturanskaffning/ Informationssökning  

Till grund för denna studie har tidigare forskning varit relevant och sökningar av artiklar har 
genomförts mellan perioden 2019-10-07 och 2019-12-25. Sökning har skett i databaserna 
Primo, Applied Social Sciences Index and Abstracts (Assia), DiVA och PsycINFO på Örebro 
universitetsbibliotek. Sökorden outpatient, youth, treatment, crime, open care, adolescent, 
treatment staff, juvenile delinquency, staff opinion användes i olika konstellationer. Endast 
engelska sökord användes och antalet sökträffar blev totalt 152 st. Relevant litteratur har 
erhållits via Örebro universitetsbibliotek och för att erhålla fler artiklar och litteratur 
granskades referenslistor. Gallring av artiklar har genomförts med hjälp av inkluderings- och 
exkluderingskriterier. Syftet med studien är att undersöka personalens beskrivning av en 
öppenvårdsverksamhet. Därmed har artiklar gällande personalens upplevelse av olika 
behandlingsinsatser varit i fokus även fast några av artiklarna även berörde ungdomarnas 
upplevelse eftersom vissa studier undersökta båda parterna. Verksamheten arbetar med 
ungdomar med olika typer av problem så som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa vilket 
även har varit inkluderingskriterier. Exkluderingskriterier har varit föräldrars och ungdomars 
upplevelse av olika verksamheter och insatser samt studier genomförda i länder som inte går 
att generalisera i en svensk kontext. Litteratur och artiklar som vi har valt att ta med i denna 
studie har genomgått peer review och blivit genomlästa i sin helhet.  

Urvalsmetod 

Denna studie syftar till att undersöka en specifik verksamhet vilket medför att samtliga 
respondenter är individer som arbetar inom verksamheten. Respondenterna arbetade antingen 
som behandlingsassistenter eller verksamhetschef. Studien syftar inte till att undersöka 
könsfördelning, ålder eller erfarenhet vilket medför att dessa urvalskriterier frångåtts. Urvalet 
är därmed målinriktat eftersom respondenterna är valda utifrån relevansen för 
forskningsfrågorna (Bryman, 2018). Samtliga anställda som har direktkontakt med 
ungdomarna inom verksamheten valde att delta i vår undersökning. Urvalet bestod av totalt 
åtta respondenter, varav tre kvinnor och fem män, med varierad erfarenhet från verksamheten. 
Urvalet av respondenter är passande eftersom syftet är att undersöka personalens beskrivning 
av en specifik verksamhet och inte dra generella slutsatser. 

Datainsamlingsmetod, konstruktion av intervjuguide samt bearbetning av 
intervjuer  

För att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar har semistrukturerade intervjuer 
genomförts. Denna metodansats är passande vid en kvalitativ undersökning då syftet är att 
undersöka aktörens livsvärld och mening men även mer specifika situationer (Kvale, 
Brinkmann & Torhell, 2009). Följande avsnitt kommer att presentera datainsamlingsmetoden, 
hur konstruktionen av intervjuguiden genomförts samt hur transkriberingen har hanterats. 
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Semistrukturerade intervjuer 

Genom semistrukturerade intervjuer har respondenterna getts möjlighet att själva beskriva 
verksamheten, deras arbetssätt samt vilka metoder som används. Studiens syfte och 
frågeställningar har därför legat som grund till varje intervju. Vid semistrukturerade intervjuer 
utgår intervjuguiden från specifika teman men frågorna behöver inte ställas i samma ordning. 
Samtidigt ges respondenterna stort utrymme att utforma sina svar själva och antalet teman kan 
utökas beroende på om respondenterna tar upp nya aspekter som är av vikt (Kvale et al., 2009). 
Genom detta förfarande kunde respondenten utforma sitt svar relativ fritt och fick möjlighet att 
ta upp nya aspekter som ej fanns med i guiden. Valet av intervjumetod kan bidra till en känsla 
av att ett vardagligt samtal pågår vilket kan bidra till att respondenten blir bekväm i situationen 
(Bryman, 2018). Det genomfördes fyra stycken fokusgruppsintervjuer varav en intervju 
genomfördes med tre respondenter och två intervjuer utfördes med två respondenter och en 
separat intervju med verksamhetschefen. En intervju genomfördes en dag och sex dagar senare 
genomfördes resterande tre intervjuer under en och samma dag, intervjuerna pågick ca en 
timme. Intervjuerna genomfördes i verksamhetens egna lokaler i syfte att deltagarna skulle 
vara väl bekanta med omgivningen vilket i sin tur kan leda till ökad trygghet hos 
respondenterna (Kvale et al., 2009).  
  
Innan intervjuerna påbörjades upprättades en intervjuguide (se bilaga 2). Guiden var tematiskt 
uppdelad och hade sitt ursprung i studiens syfte och frågeställningar och bestod av sex områden 
vilka berördes vid varje intervjutillfälle. Det sex olika områdena var personalens tidigare 
erfarenheter, verksamheten, relationer, metoder, samverkan samt framtid. På detta sätt 
berördes de områden som ansågs vara av vikt för denna studie vilket är ett semistrukturerat 
upplägg. Frågorna utformades så att respondenterna gavs möjlighet att besvara öppet och ge 
mer fördjupade svar. Efter första intervjutillfället reviderades intervjuguiden inför de tre 
nästkommande tillfällena, ett par frågor tillkom medan två andra utgick.  

Transkribering av intervjuer 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudbandspelare i syfte att kunna gå tillbaka och återigen 
lyssna på vad respondenterna sa vid intervjutillfället. Det är av vikt att kunna gå tillbaka och 
lyssna på det inspelade materialet ett flertal gånger, detta för att minska risken för 
feltolkningar (Bryman, 2018). Efter att samtliga intervjuer genomförts så transkriberades 
materialet, bearbetades och lästes sedan noga igenom i sin helhet. Resultatet av de fyra 
fokusgruppintervjuerna gav ett innehållsrikt material som senare analyserades. Det 
transkriberade materialet har till viss del omformulerats för att det ska underlätta för läsaren 
av studien att förstå innehållet, detta gäller främst de citat som förekommer i analysdelen. 
Dock har dessa omskrivningar skett med försiktighet och syftet har enbart utgått från att göra 
citaten i större grad grammatiskt korrekta och dessa ändringar har inte påverkat citatens 
innehåll och betydelse. Alla namn och platser är även borttagna för att de personer som valt 
att delta i studien ska få vara anonyma, vilket överensstämmer väl med den forskningsetik 
som råder. Ett medvetet val har även varit att göra citaten könsneutrala och detta med syfte 
att könet är irrelevant för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar.  I de utvalda citaten 
som presenteras i resultatdelen förekommer det tre punkter (...), dessa tre punkter innebär att 
text uteslutits (American Psychological Association, 2010). 

Analys av materialet  

När materialet var transkriberat i sin helhet påbörjades analysen vilket har inneburit att varje 
intervju analyserats genom kodning och tematisering. För att finna teman har materialet 
noggrant lästs igenom ett flertal gånger och tyngden har legat på vad som sägs och inte hur 
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respondenterna säger det. Vid genomläsning av varje enskild intervju har studiens syfte, 
frågeställningar och teoretiska ramverk beaktats utifrån ett övergripande perspektiv. Det 
hermeneutiska perspektivet har möjliggjort att tolka meningsfulla mönster och teman i 
respondenternas utsagor (Gilje & Grimen, 2007; Kvale et al., 2009). Materialet från varje 
intervju jämfördes genom ytterligare genomläsningar för att på så sätt urskilja återkommande 
mönster och teman gällande personalens beskrivning av verksamheten och dess arbetssätt. Ett 
kärntema som kunde identifieras var relationer medan subteman var olika typer av relationer 
så som relationen till föräldrar, kamrater eller behandlingspersonal.  
 
Utifrån kodning och tematisering kunde sex centrala teman utkristalliseras vilka ansågs vara 
av betydelse i studiens resultat- och analysavsnitt. Dessa teman är relationer, sociala nätverk, 
motivation ur personalperspektiv, vad fungerar bra inom verksamheten, förbättringsområden 
och samverkan. Dessa teman skapar en tydlig bild av hur verksamheten arbetar och vad som 
är av betydelse för att verksamheten ska fungera. Tematisk analysmetod kännetecknas av att 
det empiriska materialet bryts ned och analyseras utifrån mönster i materialet (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014). Genom detta förfarande kan det enskilda materialet i varje 
intervju sättas i relation till all insamlad data vilket kan ses som en förtjänst med den valda 
metoden. Vid analys av materialet har den teoretiska tolkningsramen legat som grund vid 
bearbetning av materialet och vid framtagning av teman. Denna metod kan kopplas till 
meningskoncentrering vilket syftar till att det empiriska materialet analyseras utifrån förvalda 
och specifika teoretiska perspektiv (Kvale et al., 2009). Under analysens gång krävdes dock 
ytterligare begrepp för att kunna fördjupa resonemanget gällande fenomenet vilket 
motiverade att begreppet gräsrotsbyråkrati tillkom. Tematisk analys tillsammans med 
meningskoncentrering har möjliggjort både analys av data tillika strukturering av materialet.  
 
Under analysprocessen har de enskilda intervjuerna beaktats som enskilda delar men även 
som delar av en övergripande skildring. Förhållandet mellan helheten och olika delar kan 
liknas vid den hermeneutiska cirkeln (Gilje & Grimen, 2007).  Denna process utgår från att 
delen ska tolkas utifrån hur helheten tolkas och helheten ska tolkas utifrån hur delen tolkas. 
Den växelvisa tolkningen mellan en helhet och dess delar är beroende av förförståelsen och 
kontexten (a.a.). Processen av tolkandet mellan helheten och delarna har varit primärt under 
hela analysen. Varje enskild intervju har representerat delarna och genom kodning och 
tematisering har materialet setts som en helhet. Genom att tolka delarna utifrån en 
övergripande skildring har nya meningsinnebörder kunnat erhållas.  
 

Forskningsetiska överväganden  

Vid genomförandet av denna studie har etiska överväganden genomsyrat hela processen för att 
säkerställa att ingen deltagare tar skada. När forskning bedrivs i Sverige finns fyra etiska 
principer att förhålla sig till vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 
innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt 
samt att de kan avsluta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet innefattar att deltagarna 
har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att personerna som 
ingår i studien ska behandlas med största möjliga konfidalitet och personuppgifter ska förvaras 
så att obehöriga ej kan ta del av dessa. Nyttjandekravet belyser att det insamlade materialet 
endast får användas för forskningsändamålet (a.a.). Det respondenter som deltog i denna studie 
blev informerade muntligt om att deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta sitt deltagande. Innan varje intervju påbörjades fick samtliga deltagare ett 
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informationsbrev innehållande syftet med studien samt att deltagandet byggde på frivillighet 
(se bilaga 1). För att säkerställa att känsligt material ej har kunnat nås av obehöriga har det 
inspelade materialet förvarats på en lösenordsförsedd USB- sticka. Det insamlade materialet 
har enbart använts för denna studie vilket ligger i linje med nyttjandekravet. Ett etiskt dilemma 
som identifierades innan intervjuerna påbörjades var att verksamhetschefen bad de anställda 
att delta i studien. Därför ansågs det vara av vikt att tydlig informera respondenterna om 
deltagandet var frivilligt och att deras medverkan kunder avbrytas när som helst.   

Studiens syfte är att undersöka en specifik verksamhet vilket medför att samtliga respondenter 
arbetar på samma arbetsplats. Detta har inneburit ett ännu större krav på att 
konfidentialitetskravet tas i beaktning. Personal från verksamheten som deltagit i studien har 
anonymiserats i transkriberingen och i resultatet. Vissa omformuleringar har gjorts av 
respondenternas utsagor för att minimera risken att andra personer som tar del av studien inte 
ska kunna utläsa vem som har sagt vad. Som en del i detta har både respondenternas och 
verksamhetens namn anonymiserats. Detta är av vikt då respondenterna har delat med sig av 
upplevelser och händelser som rör verksamheten och som kan vara av känslig karaktär för de 
individer och närstående som befinner sig i eller i närhet av verksamheten. De forskningsetiska 
krav som tidigare nämnts har noga tagits i beaktande under hela studiens process. 

Studiens tillförlitlighet och äkthet 

För att bedöma kvaliteten i kvalitativa studier används begreppen tillförlitlighet och äkthet. 
Tillförlitlighet innefattar de fyra del kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 
möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). Trovärdighet innefattar att studien är 
utformad på ett sätt som uppfyller det regler som finns gällande forskning. Det är av betydelse 
att det som deltagit i studien upplever att det som framkommer i studien överensstämmer med 
deras utsagor. För att uppnå detta bekräftades vad respondenterna uttryckte under intervjuerna 
och om det uppstod oklarheter ställdes följdfrågor. Överförbarhet handlar om huruvida 
resultatet kan överföras på en annan kontext medan pålitlighet innebär att forskningsprocessens 
alla faser ska redogöras och finnas tillgänglig så att studien kan granskas av andra. Då aktuell 
studie är avgränsad och specifik mot den undersökta verksamheten kan studien vara svår att 
generalisera till andra kontexter. Det har heller inte varit vår avsikt eller strävan att få data som 
är generaliserbar, eftersom verksamheten som undersökts och det tillvägagångssätt som 
använts inte möjliggör detta. Bryman (2018) beskriver att kvalitativa studier ofta är av 
kontextuellt unik karaktär och därmed inte direkt överförbara till andra kontexter. Studier av 
denna karaktär syftar därmed inte till att implementeras på andra kontexter utan ska snarare ses 
som en beskrivning av en kultur eller miljö och det är upp till läsaren att avgöra huruvida det 
går att överföra till andra kontexter. Som en del i att påvisa vår studies pålitlighet finns de olika 
faserna redovisade i studien. En möjlighet att styrka och konfirmera innefattar att kunna styrka 
att studien inte medvetet påverkats av personliga värderingar eller teoretiska inriktningar (a.a.). 
För att minimera riskerna med detta har vi arbetat fram och använt oss utav en intervjuguide 
för att säkerställa objektiviteten. 

Överförbarhet är som tidigare nämnt ett alternativt kriterium för en studies 
generaliseringsbarhet. För att ytterligare problematisera kring bedömningen av en kvalitativ 
studie kan analytisk generalisering användas (Thornberg & Fejes, 2015). Genom att se studiens 
resultat som arbetshypoteser och ta hänsyn till lokala betingelser kan det bedömas i vilken mån 
resultatet kan ge vägledning för vad som kommer att hända i andra kontexter. Resultatet ska 
då inte ses som en sanning utan istället som ett perspektiv och resultatet ska användas 
eftertänksamt, resonerande och prövande (a.a.). För att kunna göra en analytisk generalisering 
krävs det dock att studien innehåller rika kontextuella beskrivningar (Kvale et al., 2009). 
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Analytisk generaliserbarhet skulle kunna användas på aktuell undersökning, bland annat skulle 
resultatet kunna användas på liknande öppenvårdsslösningar i andra kommuner för att kunna 
ge vägledning för vad som kommer att hända. I studien har det beskrivits ett flertal gånger hur 
verksamheten är utformad vilket borde förenkla bedömningen av generaliserbarheten. 

Avslutningsvis är begreppet äkthet av betydelse vid kvalitativa studier, med detta menas att 
studien ska ge en sann bild av de åsikter och uppfattningar som respondenterna förmedlar 
(Bryman, 2018). Samtidigt ska undersökningen bidra till att respondenterna ska få en 
förbättrad förståelse för sin sociala situation och miljö och dessutom ska reflektioner göras 
kring om studien möjliggjort att respondenterna kan förbättra sin situation (a.a.). För att 
säkerställa studiens äkthet har respondenternas svar både sammanställts löpande i text men 
också genom direkta citat. Samtidigt är förhoppningen att studien kommer att bidra till att 
respondenterna kommer att få en ökad förståelse för verksamheten och deras arbetssätt. 
Samtidigt har studien identifierat möjliga utvecklingsområden vilket skulle kunna ligga till 
grund för ett förändringsarbete inom verksamheten.                        

Resultat och analys  
I denna del presenteras studiens resultat och analys av insamlade data. Aktuellt avsnitt är 
indelat i sex teman som har sin utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar samt valda 
teorier. Valda teman är 1) Relationer, 2) Sociala nätverk, 3) Motivation ur ett 
personalperspektiv, 4) Vad som fungerar bra i verksamheten, 5) Förbättringsområden samt 6) 
Samverkan. Valda teman ger en god förståelse och överblick över betydelsefulla komponenter 
vid behandlingsarbete med ungdomar och då framförallt vid en öppenvårdsverksamhet. 
Empirin är insamlad genom fokusgrupper bestående av personal på aktuell verksamhet. 
Samtliga anställda deltog vilket inkluderar yrkesgrupperna behandlingsassistenter samt 
verksamhetschef.   

Relationer 

Relationer och dess betydelse har varit ett återkommande inslag vid samtliga intervjuer och har 
av respondenterna beskrivits som en avgörande faktor för att en individ ska kunna fungera och 
må bra i sociala situationer samt i samhället i stort. Bowlby (1994) menar på att en god 
anknytning och relation till sina föräldrar är av stor betydelse för att barnet ska utvecklas på ett 
gynnsamt sätt under sin uppväxt. Havnesköld och Mothander (2016) menar att om föräldrarna 
inte besitter den kapacitet som erfordras för att uppfylla barnets behov så kan en annan vuxen 
anta den rollen och därmed bli den vuxne i barnets närhet som är av stor betydelse. En av 
respondenterna under intervjun beskriver hur hen arbetar för att kunna bygga en god relation 
till ungdomarna inom verksamheten: “Man får ju låta bli att döma och hytta med pekfingret 
det går liksom inte och det leder ingen vart, man får skapa tillit, allians”. Vidare beskriver en 
annan respondent att efter ett intensivt arbete med ungdomen så kan en god relation utvecklas 
och genom den goda relationen ökar möjligheterna att nå fram till ungdomen. En samlad bild 
hos de intervjuade menar att det långvariga relationsarbetet sedan ligger till grund för att hjälpa 
ungdomen att komma till insikt kring det missbruk och kriminella mönster som de har. Det 
finns då en möjlighet att föra diskussioner med ungdomen om hur hen själv upplever sin 
situation och hur personen själv ser på framtiden och hur hen ska nå dit. Vidare beskriver en 
av respondenterna: “Sen när man får en annan relation med dem så lyssnar de och förstår på 
ett annat sätt... vi kan förklara och prata konsekvenser och de lyssnar ofta på oss ”. Arbetet 
med att bygga gynnsamma relationer till ungdomarna framträder tydligt som en nödvändighet 
för att hjälpa ungdomarna att själva komma till insikt och förstå sin egen problematik, vilket i 
sin tur är en viktig del i arbetet med att rehabiliteras.  
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Personalen på verksamheten betonar även tidsaspekten som en avgörande faktor, vilket 
förtäljer att det tar lång tid att bygga upp god en relation till ungdomarna och att deras jobb 
handlar om att vara envis och inte ge upp. En respondent berättar: “Vi måste kunna acceptera 
att de går långsamt att förändra ungdomar”.  En annan deltagare svarar: “Ett halvår minst, 
skulle jag nog säga, för efter ett halvår då har man ändå hunnit befästa relationen ganska bra 
och också hunnit känna av personen, lära sig läsa av lite hur ungdomen fungerar i olika 
situationer”. Styrkan som framkommer i flertalet intervjuer inom denna verksamhet är att 
ungdomen vet att personalen alltid finns där för att stötta och guida i ungdomens liv även om 
snedsteg skulle inträffa. Detta kräver dock mycket tid från personalen och arbetet sker under 
en längre tid och uttrycks enligt följande av en respondent: “Men trägen vinner på något sätt, 
men det är svårt, man kan ju inte ge någon motivation utan det måste komma inifrån så det 
handlar om att nöta, nöta”. Samtliga deltagare som vi har intervjuat har betonat vikten av att 
arbetet med den unge sträcker sig över en längre tid och att ungdomen därav kommer till insikt 
med att personalen finns kvar och inte ger upp. Det arbetssätt som verksamheten ger möjlighet 
till skapar goda förutsättningar för personalen att utveckla en stabil och trygg relation till 
ungdomarna. Det kan i sin tur leda till att ungdomen känner sig sedd och bekräftad vilket på 
sikt kan göra ungdomen mer mottaglig för förändring vilket är ett steg närmre ett liv fritt från 
missbruk och kriminalitet.  

Sociala nätverk 

Vikten av en god närmiljö  

Närmiljön och dess relationer är en av de mest betydelsefulla faktorerna under ungdomsåren 
enligt respondenterna. Under intervjuerna framkommer det att verksamheten fokuserar på de 
sociala nätverk som omger den unge. Gällande ogynnsamma relationer till ungdomen, 
exempelvis vänner som ungdomen använder droger eller begår brott tillsammans med, så 
beskrivs dessa relationer som svåra att bryta av personalen, samtidigt som de har en stor 
påverkansfaktor gentemot ungdomen. Likaså kan det gälla föräldrar som själva har en 
problematik så som exempelvis missbruk, då missbruk ofta är kopplat till skam och därav inte 
talas öppet om. En av respondenterna beskriver problematiken enligt följande: 

 
Ofta så visar det sig i att en förälder ringer oss och är påverkad på beredskapen eller när man 
är hemma hos föräldern, då är det lite lättare att ta upp problematiken och säga att du ringde 
mig igår på beredskapen och du var väldigt påverkad /…/ det är svårare när man bara hör 
ungdomen säga något eller om man inte riktigt vet. 

 
En tydlig riskfaktor är att växa upp i en dysfunktionell familj med exempelvis 
missbruksproblem eller psykisk ohälsa hos en förälder (Woolfenden et al. 2002). Samtidigt är 
det av vikt att involvera vårdnadshavarna i behandlingen (Hansson, Johansson, Drott-Englén 
& Benderix, 2004; Henggeler et al., 2012) och i de fall där föräldrar själva lider av svårigheter 
såsom missbruk behöver detta tas upp under behandlingen (Kazdin & Weisz, 1998). Trots att 
det är viktigt att föräldern själv får möjlighet att prata om sina problem så finns det svårigheter 
att i realiteten möjliggöra för detta när föräldern själv inte vill diskutera problematiken. Det 
finns flera faktorer som kan vara orsak till detta, bland annat förnekande eller stigmatisering. 
För att behålla en god relation till föräldern är det därför rimligt att personalen gör en avvägning 
vad som är viktigast, att försöka få föräldern att prata om något som hen uppenbarligen inte 
vill eller fortsätta ha en god relation. Vilket av dessa alternativ som är av vikt behöver avgöras 
från fall till fall. Om ungdomens problematik kan kopplas till förälderns problematik kan det 
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antas att det är av stor betydelse att faktiskt diskutera detta oavsett om relationen riskerar att 
försämras. 

Ungdomens utveckling och föräldrarnas betydelse  

I arbetet med att få den unge att komma ur sitt missbruk och sina destruktiva mönster betonar 
respondenterna på öppenvården vikten av att få med föräldrarna i verksamhetens arbetssätt. 
“Vårt arbetssätt fungerar inte om föräldern/föräldrarna inte är med på vårt arbetssätt, vi måste 
jobba med båda parterna, både ungdomen och föräldrarna”. Erikson (1950) beskriver att när 
barnet når en ålder på ca 12–13 år så påbörjas ungdomsåren vilket beskrivs vara en känslig tid 
för många ungdomar. Denna fas i ungdomens liv handlar om att skapa en ny identitet och inte 
längre förknippas med de sociala attribut som finns hos ett barn. I takt med att ungdomen blir 
äldre växer även det ansvar och förväntningar som samhället har på individen. För att individen 
ska kunna uppfylla dessa förväntningar så måste individens psykosociala förmåga också ha 
utvecklats (Eriksson, 1950). Respondenterna på verksamheten upplever att dessa ungdomars 
mognad inte alltid är åldersadekvat. Precis på samma sätt beskriver Steinberg (2004) att en 
äldre ungdom kan bete sig som ett barn och inte förstå konsekvenserna av sitt eget handlande. 
En personal berättar: “I ett missbruk händer det inte så mycket i utvecklingen så länge de 
fortfarande missbrukar, de är liksom kvar i de yngre åren, det är inga mogna 19 åringar som 
vi träffar”. För att ungdomen ska kunna utvecklas psykosocialt och därigenom bli mer mogen 
och kunna leva ett vuxet liv som överensstämmer med samhällets normer och förväntningar så 
är relationen till föräldrarna avgörande. Föräldrarna utgör den trygga grunden i ungdomens liv 
och behöver inkluderas i behandlingen för att på så sätt kunna hjälpa ungdomen till förändring. 
 

Motivation ur personalperspektiv   

Det är tydligt att motivation är en av grundstenarna för att överhuvudtaget nå en förändring. 
En ungdom som har hamnat snett i livet och är inne på den kriminella banan eller har ett 
pågående missbruk ska motiveras till en annan livsstil som överensstämmer med samhällets 
normer och regler. För att kunna hjälpa och stötta en ungdom ut ur destruktiva mönster så är 
det flera avgörande faktorer som är av betydelse. Miljön som individen befinner sig i är av vikt, 
det handlar om att omgivningen ska kunna stimulera individen till en god livsstil. Individen 
bör stimuleras av positiva intryck som gynnar individens motivation det kan till exempelvis 
vara skola, kompisar och en viktig förebild (Larson et al., 2006). Verksamheten försöker 
involvera hela ungdomens sociala situation de vill säga skola, hem och umgänge. En i 
personalen berättar att detta görs för att få ett helhetsgrepp och på så sätt kunna identifiera 
positiva och negativa faktorer i ungdomens sociala sfär:  

Det här är ju kanske den svåraste kombinationen av bekymmer en ungdom kan ha. Det finns 
ju i princip ingen metod, vad jag vet, som har evidens för just kombinationen missbruk och 
kriminalitet. Så det här är ju en svårjobbad målgrupp … som vi i alla fall tänker är väldigt 
individuellt. Vad behöver just du? Vad motiverar dig? Vad kan vi hitta för just den här 
ungdomen? Vi kan inte generellt tänka att alla ungdomar ska gå vägvalet eller något 
moralprogram. Vi måste försöka hitta varje ungdoms ingång till motivation till förändring för 
den ser ju olika ut, även fast de har missbruk och kriminalitet. Någon kan ha trassligt hemma 
och någon har dålig självkänsla, just nu försöker vi jobba mycket individuellt för att hitta 
motivationen. 

Även vid frågor gällande motivation är relationsskapande ett återkommande ämne i 
personalens svar. Personalen menar att bakomliggande faktorer till motivation är individuella 
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och för att få förståelse för vad som motiverar varje individ så krävs goda relationer som i sin 
tur kräver insatser övertid.   

Arbetet som verksamheten har fokus på innefattar att hjälpa och stötta ungdomen till ett 
drogfritt och icke kriminellt liv. För att nå dit är det viktigt att få ungdomen motiverad att vilja 
genomföra denna förändring. Ett sätt att göra detta är genom att sätta upp små delmål vilka ska 
vara rimliga för ungdomen att uppnå och genom det stärkas och känna motivation till att 
fortsätta kämpa (Larson et al., 2006). Personalen betonar just detta med delmål och att de en 
gång i månaden tillsammans med ungdomen samtalar om och skapar delmål för att individen 
ska känna att det lyckas med en prestation. En personal uttrycker att dessa delmål efter en tid 
blir överskådliga för ungdomen och gör förändringarna mer konkreta: 

Delmål ska vara uppnåbara inom kort och det ska vara greppbart. Sen har man ju alltid det som 
en morot, målet är att ungdomen inte ska vara kvar hos oss i ungdomsgruppen, då har vi ju 
lyckats, förutsatt att de inte slutar med en placering. 

Vad som fungerar bra i verksamheten  

Det är centralt att matcha insatsen och den unges behov. Under intervjuerna framgår det tydligt 
att arbetet, som utförs inom verksamheten, alltid utformas efter individens behov. Detta är 
något som nämns av samtliga respondenter under intervjuerna vilket också är en av styrkorna 
i verksamheten. Bland annat kan verksamheten utforma aktiviteterna olika beroende på vad 
ungdomen vill eller måste göra. Det kan vara alltifrån att ta en promenad eller fika till att spela 
badminton eller ta en tur med bilen. Många av ungdomarna är beviljade insatser inom 
kriminalvården och frivården vilket innebär att personal inom verksamheten skjutsar 
ungdomen till möten hos andra aktörer.  En av respondenterna förklarar hur de arbetar med en 
av sina ungdomar:  

Arbetet ser olika ut beroende på ungdomen. Exempelvis har vi tagit hem en ungdom från ett 
behandlingshem, hen har en egen lägenhet där det sker mycket aktiviteter, ungdomen ska lära 
sig att vara vuxen vilket innebär att hen ska lära sig tvätta, städa och laga mat. Samtidigt har vi 
inslag av olika samtal, exempelvis drogsamtal. Sen behöver man göra något skoj emellanåt 
också, vi har varit iväg och spelat boule. 

Ungdomar som befunnit sig inom socialtjänstens dygnsvård är en mycket utsatt grupp 
framförallt när dom lämnar dygnsvården och ska kliva in i vuxenvärlden (Höjer & Sjöblom, 
2011). Ofta saknas emotionellt och praktiskt stöd både från den biologiska familjen och från 
fosterhemsfamiljen (a.a.). Det kritiska läget infaller när ungdomen lämnar socialtjänstens 
omvårdnad och ska gå över till vuxenlivet vilket i många fall innebär att hantera ett eget boende 
och försörjning genom studier eller arbete. Här kan det antas att verksamheten fyller en 
funktion i samhället som ofta saknas. Ungdomen som i detta fall erhållit dygnsvård får i denna 
verksamhet hjälp och stöd att klara livet utanför dygnsvården. Genom att erhålla adekvat stöd 
ökar chansen för en bättre övergång till vuxenlivet. Verksamheten fyller därför en viktig 
funktion där både samhället och den biologiska familjen brister.  

Det individuella och behovsanpassade stödet kan också hjälpa ungdomen att utvecklas 
gynnsamt. Ungdomarna inom verksamheten har antingen haft dygnsvård eller befinner sig nära 
att beviljas denna typ av vård. Inom verksamheten benämns det som att klienterna ska vara 
“institutionsnära” för att vara aktuell inom verksamheten. Att vara ”institutionsnära” i detta 
sammanhang innebär att ungdomen riskerar att placeras inom dygnsvård. Den beviljade 
insatsen är som en slags sista försök att hjälpa ungdomen med dess problematik innan 
dygnsvård blir aktuellt. Många av dessa ungdomar har både missbruksproblem och ett 
kriminellt leverne vilket många av deras vänner också har. Enligt Erikson (1950) är 
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ungdomsåren en period som innebär stora förändringar både kroppsligt och mentalt och där 
ungdomen ska lyckas skapa en positiv identitet. Identiteten skapas tillsammans med andra 
personer och under ungdomsåren har kamraterna en stark påverkan på varandras 
identitetsutveckling (a.a.). Ungdomen som lämnat dygnsvården och nu får hjälp av 
verksamheten att lära sig ”vara vuxen” omges därmed av positiva förebilder i form av 
personalen. Ett rimligt antagande är att det är något som ungdomen saknar i sitt nätverk. 
Ungdomen ges härmed möjlighet att tillsammans med personalen utveckla en positiv identitet 
vilket är nödvändigt för att utvecklas gynnsamt och påbörja inträdet in i vuxenvärlden positivt. 
Genom att lyckas lösa livsuppgiften i tonårsperioden ökar chanserna för att lösa livsuppgifterna 
i kommande faser. 

En viktig del av insatsen innefattar föräldraarbete. I intervjuerna framkom det att föräldrarna 
har en betydande roll för att ungdomens förändringsarbete ska lyckas. För att främja relationen 
mellan föräldrar och ungdomen använder verksamheten programmet ICDP. Programmets syfte 
är främja och stödja psykosocial omsorgskompetens hos exempelvis föräldrar. En i personalen 
beskriver hur verksamheten arbetar med programmet: 

 
Vi har gått en utbildning inom ICDP som är ett verktyg för kontakt mellan föräldrar och barn. 
Föräldrar ska skapa en relation med sina barn. Det finns tre olika dialoger; känslomässig, 
reglerande, och vägledande, och då kan man i det här materialet titta på var föräldrarna är. 
Oftast är de väldigt mycket i reglerande gränssättande, och har tappat det känslomässiga bandet. 
Då kan vi prata utifrån de här olika dialogerna och stärka upp där det brister. Alla anställda har 
gått denna utbildning.   

 
För att utforma rätt insatser för en klient är det av stor vikt att utforska både risk- och 
skyddsfaktorer hos klienten. Målet med insatsen ska därmed vara att höja skyddsfaktorerna och 
minska riskfaktorerna. Exempelvis är en riskfaktor för ungdomar konflikter inom familjen 
medan stärkta positiva familjerelationer istället är en skyddsfaktor (Fleming, Catalano, 
Haggerty & Abbott, 2010). Verksamheten definierar därmed vilka olika risk- och 
skyddsfaktorer som omger ungdomen och samtidigt arbetar de aktivt med att stärka 
skyddsfaktorerna. Att alla anställda går denna utbildning är en styrka inom denna 
öppenvårdsinsats eftersom det stärker kompetensen hos varje enskild individ. Det visar även 
på att verksamheten förstår vikten av att stärka skyddsfaktorer så som relationer inom familjen 
eftersom detta har en positiv inverkan på ungdomen. Om öppenvårdslösningen bara tar hänsyn 
till olika riskfaktorer kan insatsen vara meningslös eftersom hänsyn inte tas till hela ungdomens 
komplexa sammanhang. 

Förbättringsområden 

Ungdomar som kommer i kontakt med öppenvården har i regel en bred problematik och det 
finns inte ett specifikt tillvägagångssätt att behandla deras missbruk och problematik. Detta 
innebär att den personal som jobbar med denna målgrupp måste vara flexibla och innovativa 
för att hitta det som fungerar för varje enskild ungdom förklarar respondenterna. För att 
personal ska kunna vara flexibel i sitt arbetssätt så krävs en flexibel verksamhet som tillåter sin 
personal arbeta på ett fritt sätt och ha varje individ i fokus (Johansson, 1992). Målgruppen för 
denna verksamhet är ungdomar som är ”institutionsnära” vilket innebär att deras problematik 
är omfattande samt att det finns behov av stöttning under dygnets alla timmar. Detta gäller i 
vissa fall även de föräldrar som har ungdomen boendes hemma och där det exempelvis kan 
uppstå konfliktfyllda situationer, exempelvis att ungdomen är påverkad eller andra destruktiva 
situationer. För att kunna bemöta behovet har verksamheten jourberedskap där en i personalen 
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i första hand finns tillgänglig via telefon men även har möjligheten att arbeta uppsökande och 
besöka ungdomen/föräldrar om behov finns. Samtidigt har personalen sett ett behov av att 
utöka jourberedskapen med ytterligare personal för på så sätt kunna arbeta mer förebyggande. 
En personal berättar att:    
 

Jag skulle vilja börja med att få ha nattpersonal som bara jobbar natt, inte att man blandar dag- 
och nattpersonal. Då skulle vi kunna jobba med de ungdomar som vi inte riktigt klarar av idag 
och som måste åka flera gånger fram och tillbaka till institution /.../ det händer för mycket efter 
att vi har gått hem, vi har ett flextidsavtal som gruppen kan jobba på och gör fram till 20.00 
men de är inte många ungdomar som lägger sig för kvällen då och speciellt inte aktuell 
målgrupp. Utan de har problem och alla ringer inte oss på beredskapen som finns. Så hade man 
då haft nattpersonal så skulle den kunna vara mycket mer uppsökande och aktiv runt de 
ungdomar som det gungar omkring. 

 
Johansson (1992) beskriver att det ligger i gräsrotsbyråkraternas arbetsuppgifter att jobba nära 
de olika klienterna och se till individens behov. Dock så styrs verksamheten av organisatoriska 
förutsättningar och det kan exempelvis finnas ekonomiska förutsättningar som gör att 
jourberedskapen ej kan utökas. Här kan det ses som att respondenterna ser att det finns ett 
behov men att det finns organisatoriska förutsättningar som minskar handlingsutrymmet. 
Verksamheten kan inte heller täcka ungdomens alla behov. Det är därför av stor betydelse att 
respondenterna inom verksamheten är väl insatta och har god kompetens gällande den 
problematik som ungdomarna omfattas av. På så sätt kan personalen lotsa ungdomarna vidare 
till andra utförare som kan hjälpa ungdomen. Detta kan vara av både praktisk karaktär, 
exempelvis hur myndighetskontakter sker, till mer av psykosocial karaktär som exempelvis 
missbruk och mognad. Eftersom klienternas problematik, även om den ofta är av liknande 
karaktär, är individuell krävs en bred kompetens. Även om problematiken som sagt ofta är av 
liknande karaktär är detta ingen garanti för att behandlingar och arbetssätt går att implementera 
på ett generellt plan. Varje individ behöver sina anpassningar och sina arbetssätt för att få bra 
resultat. En personal uttrycker att: 
 

Jag skulle också vilja se en satsning på ännu mer kompetenshöjning här utifrån att vi jobbar 
kanske med socialtjänstens svåraste målgrupp men har så att säga på pappret klart minst 
utbildning. Så de är ständig efterfrågan från min sida om kurser, utveckling både individuellt 
för de i gruppen men också på gruppnivå här, hela tiden, de får inte fastna. Utan hela tiden söka 
efter både kunskap och annan hjälp eftersom att de är svåra ungdomar. 

 

Det finns därmed ett stort behov av ständig kompetenshöjning hos personalen för att på så sätt 
kunna hjälpa klienten på bästa sätt. Utan kompetenshöjning finns en risk att personalens 
handlingsutrymme minskar. Om respondenterna saknar kunskap gällande exempelvis olika 
behandlingalternativ för missbruk kan detta leda till ett minskat handlingsutrymme eftersom 
valet av olika behandlingsinsatser är begränsade.  

Samverkan  

Samverkan med andra aktörer så som BUP, skola och psykiatri är av betydelse vid behandling 
av ungdomar med olika typer av problematik. Under intervjuerna framkommer det att 
samarbetet med skolan oftast fungerar väldigt bra och att denna samverkan blivit bättre under 
dem senaste åren. Verksamheten har försökt få till ett samarbete med polisen men förklarade 
att detta varit svårt eftersom informationen som polisen vill ha begränsas av sekretessen som 
råder inom verksamheten. Flera av ungdomarna med missbruksproblem är i behov av hjälp 
från BUP. Detta skapar svårigheter eftersom ett av kriterierna för att påbörja en utredning hos 



 

29

BUP är att klienten är drogfri i minst sex veckor. En av de anställda förklarar problematiken 
som uppstår: 

 
För en ungdom är sex veckor en evighet att hålla sig drogfri och motiverad. Det gäller att BUP 
kan starta upp snabbt efter de här sex veckorna men då ska de oftast påbörja sin planering för 
en eventuell utredning och för en ungdom som vacklar i motivationen och klarar av att vara 
drogfri /…/ och så kommer de dit och så rasar det för att man ska vänta lite till då tappar man 
motivationen och så tar man ett återfall och så blir det sex nya veckor, och så sex nya veckor… 

 
Även tidigare forskning bekräftar att det vid behandling av ungdomar med psykiska problem 
finns brister i samordningen (Baker-Ericzén et al., 2013).  Trots svårigheter med att beviljas 
insatser hos BUP finns det stora vinningar i att försöka motivera ungdomen till att vara drogfri. 
Tidigare studier visar att riktade insatser mot ett specifikt problemområde kan skapa positiva 
effekter inom andra problemområden (Ferrer-Wreder & Andershed, 2012). Det kan tänkas att 
även fast personalen inom verksamheten kan känna en viss frustration och hopplöshet så kan 
deras insatser trots allt leda till flera positiva förändringar hos klienten. Att motivera och hjälpa 
klienten att vara drogfri kan skapa bättre psykisk hälsa oavsett om hen får hjälp från BUP eller 
inte. 

Slutdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur personalen vid en öppenvårdsinsats 
beskriver verksamheten och dess arbetssätt. Vidare har syftet varit att få en fördjupad förståelse 
över organisationens arbetssätt och metoder samt vilket behov verksamheten fyller inom 
socialtjänsten. 
  
I resultatet utkristalliserades tre centrala teman; relationer, motivation och individens behov. 
Relationer var något som samtliga respondenter nämnde som en viktig del av behandlingen av 
ungdomen. Tidsaspekten är en faktor som är starkt kopplad till relationer eftersom 
relationsbyggande tar tid, framförallt till ungdomar som sedan tidigare har mindre bra 
erfarenheter gällande relationer till vuxna. Även föräldrarnas relation till ungdomen har stor 
betydelse för behandlingen och föräldraarbetet är därav en viktig del av insatsen.  Ungdomens 
sociala nätverk är av stor betydelse eftersom dessa kan hjälp ungdomen att fortsätta utvecklas 
gynnsamt även när insatsen är avslutat. Flera av dessa teman samverkar med varandra, 
exempelvis motivation och relationer. Att motivera ungdomen är en av de svåraste uppgifterna 
men samtidigt en av de viktigaste för att uppnå en förändring hos klienten. Motivationen är 
olika hos alla och för att finna vad som motiverar varje enskild individ krävs en god relation. 
Just den enskilde individens behov är något som är starkt framträdande inom verksamheten. 
Oavsett om det gäller det vardagliga arbetet eller ett framtida mål är det alltid individens behov 
som står i centrum. Ingen dag är den andra lik utan händer det något kritiskt, exempelvis att en 
ungdom behöver stöttning i sitt mående under natten, så finns det alltid någon i personalen som 
kan hjälpa. Verksamheten finns alltså tillgänglig för klienterna dygnet runt vilket är ovanligt 
eftersom de flesta verksamheter inom socialtjänsten har öppet enligt kontorstider, ca 08:00-
17:00. Insatsen fyller därför en viktig funktion för ungdomar och deras föräldrar som ofta är i 
behov av hjälp under dygnets alla timmar. Relationer, motivation och individens behov är de 
mest framträdande teman som framkom under intervjuerna. Dessa teman samverkar med 
varandra och spelar en betydande roll för behandlingen av ungdomen. 
 
För att precisera syftet utformades tre frågeställningar. Den första frågeställningen behandlar 
hur personalen uppfattar sin egna insats i arbetet med den unge. Det som framkommer tydligt är 
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vikten av goda relationer och främst att personalen försöker uppnå en god relation med 
ungdomarna. Möjligheten till goda relationer en viktig faktor för att kunna fungera i sociala 
relationer men även i samhället i stort. För att utvecklas gynnsamt behöver ungdomar positiva 
och trygga förebilder och avsaknaden av dessa kan skapa en splittrad självbild (Havnesköld & 
Mothander, 2016). Flera av ungdomarna inom verksamheten omger sig av både vuxna och 
jämnåriga kamrater som är ogynnsamma för deras utveckling. Personalen inom verksamheten 
uppfyller en viktig funktion som en trygg vuxen, något som vissa ungdomar saknar och kan ha 
saknat under stora delar av barndomen. Individens närmiljö har stor betydelse för individens 
motivation (Larson et al., 2006). Att bygga goda relationer kan därför vara en framgångsfaktor 
för ungdomens motivation till förändring. Just motivation till att exempelvis sluta missbruka 
eller begå brott är något som ungdomarna ofta saknar och personalen beskriver att 
motivationsarbetet är en av de största utmaningarna i arbetet. Det kan dock vara så att deras 
relationsskapande arbete är ett av de bästa verktygen för att hjälpa klienten med motivationen. 
  
För att skapa motivation hos ungdomen finns det fler faktorer att ta hänsyn till. Genom att sätta 
upp rimliga delmål kan ungdomen bli stärkt när dessa uppnås och vilja fortsätta kämpa för 
förändring (Larson et al., 2006). Verksamheten använder sig av greppbara och uppnåbara 
delmål som utformas tillsammans med ungdomen. Dessa utvärderas en gång i månaden och 
nya delmål tas fram vid behov. Verksamheten använder både relationen och delmål för att 
motivera ungdomen. Inom verksamheten arbetar personalen mer stödjande istället för 
kontrollerande vilket skapar empowerment hos ungdomen. Samtidigt är en viktig aspekt att ha 
i åtanke är att ungdomar inom verksamheten är ”institutionsnära”. Det kan tänkas att 
motivationen hos ungdomen därför skapas genom subtilt tvång eftersom alternativet är 
dygnsvård. Tvingande insatser ger sämre effekt och när ungdomen inte längre är aktuell inom 
verksamheten kan motivation att förbli exempelvis drogfri snabbt försvinna (jfr. Larson et al., 
2006).  
  
Att arbeta med föräldrakontakten är ett viktigt inslag i verksamheten och även där är relationen 
av betydelse. Personalen arbetar i par där den ena hanterar ungdomen medan den andra arbetar 
med föräldrarna. På så vis kan personalen lättare särskilja de olika relationerna och vara mer 
”lojal” mot den ena eller den andra parten. Många av ungdomarna ingår i kamratgrupper där 
missbruk och kriminalitet är gemensamma intressen. Just ogynnsamma kamratgrupper är något 
som har en stor påverkan på ungdomens utveckling (Havnesköld & Mothander, 2016) och kan 
ge mindre effektiva resultat vid drogbehandling (Darling, 2007). Personalen inom 
verksamheten kan i viss mån påverka föräldrarelationen och försöka arbeta för att stärka 
familjerelationer. Gällande ogynnsamma kamrater är det svårare att påverka eftersom dessa 
individer inte är inkluderade i behandlingen. Genom att arbeta med att stärka de relationer som 
kan påverkas, exempelvis syskon och föräldrar, arbetar verksamheten med att stärka 
skyddsfaktorer. Riskfaktorer som ej går att påverka direkt kan därmed indirekt påverkas. 
Genom att stärka de goda relationerna kan det antas att ungdomen kan bli stärkt i detta och på 
sätt själv välja att avsluta mer ogynnsamma kamratrelationer. 
  
Tiden som personalen har till varje ungdom är en framgångsfaktor vid relationsskapande. 
Personalen har möjlighet att träffa ungdomen flera gånger under en dag. Personalen beskriver 
att en del av uppdraget är att agera case manager, dvs. som en slags samordnare. Om ungdomen 
har insatser inom exempelvis kriminalvården så tar personalen ansvar för att ungdomen utför 
de uppgifter som hen blivit tilldelad. Det kan handla om att skjutsa på möten hos 
kriminalvården eller till olika platser för att utför samhällstjänst. Personalen väcker ungdomen 
på morgonen och skjutsar iväg till skolan. Dessa saker kan tyckas banala och att ungdomen 
själv behöver ta ansvar för detta. Samtidigt påbörjas behandlingsarbetet på klientens sängkant 
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i flera fall vilket betyder att vägen till att ta sig till skolan är lång. Genom detta förfarande 
skapar personalen en god relation till ungdomen och blir en trygg vuxen som ungdomen alltid 
kan lita på. En viktig del i motivationen är att hitta något som ungdomen brinner för, något som 
är mer värt att göra än att använda droger. Samtidigt är motivationen något som ständigt 
förändras vilket kan bero på flera olika faktorer så som miljön runt ungdomen som skola och 
vänner eller att individen vill undvika stress och faller tillbaka i gamla mönster (Larson et al., 
2006). Personalens relationsskapande kan hjälpa ungdomen med motivationen samtidigt som 
personalen tillsammans med den unge kan finna nya positiva intressen som samtidigt fungerar 
som en skyddsfaktor när motivationen tryter. 
 
Den andra frågeställningen berör vilka verktyg och huvudsakliga innehåll verksamheten har 
att tillgå enligt personalen. När verksamheten startade så var grundtanken att det inte skulle 
finnas någon generell arbetsmodell utan verksamheten skulle vara individanpassad och 
använda metoder som passar individen. För att planera, genomföra och följa upp insatsen tas 
delmål fram för alla ungdomar. Varje mål ska vara specifikt, mätbart, användbart och realistiskt 
och ska beröra olika livsområden. Gällande sociala insatser så ska all typ av behandling utgå 
från evidens för att säkerställa att behandlingen ger önskad effekt och inte skadar klienten 
(Ferrer-Weder & Andershed, 2012). Trots att verksamheten inte använder evidensbaserade 
metoder så används istället ett arbetssätt som möjliggör för uppföljning och på så sätt kan 
personalen följa upp att behandlingen ger effekt. Målen tas fram tillsammans med klienten och 
vilket ökar chansen att målen blir realistiska och individanpassade. Genom realistiska och 
mätbara mål kan klientens motivation öka eftersom utmanande uppgifter kan trigga 
motivationen hos ungdomen (jfr Larson, 2006). Verksamhetens arbetssätt ger personalen 
möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och utgå från individens behov. Verksamheten kan 
därmed ses som en gräsrotsbyråkrati (jfr Johansson, 1992). Detta kan å andra sidan medföra 
svårigheter för personalen eftersom det finns lagar och regler att förhålla sig till samtidigt som 
klientens behov ska tillgodoses. Det ställer höga krav på yrkesrollen och personalen behöver 
besitta en hög kompetens för att göra rimliga val som tillgodoser både organisationens krav 
och ungdomens behov.     
  
För att kunna utvärdera en insats finns det faktorer som behöver uppfyllas. Målen måste vara 
mätbara och tydliga och insamlade mätuppgifter måste kunna presenteras på ett överskådligt 
sätt (Socialstyrelsen, 2012). Verksamheten sätter upp delmål inom livsområden som fungerar 
mindre bra. Exempel på livsområden är fysisk- och psykisk hälsa, familj och nätverk, skola 
och arbete. En gång i månaden gör personalen en skattning för hur det går för ungdomen med 
exempelvis skolan, dessa olika skattningar bildar sedan en graf över tid. Om ungdomen är 
aktuell inom verksamheten så görs sex skattningar vilket blir lättöverskådligt att se i en graf. 
Det blir också tydligt för personalen att kunna gå tillbaka och se varför grafen visar att det gick 
sämre för ungdomen i skolan under en månad. Ungdomen kan exempelvis fallit tillbaka i ett 
missbruk under en period vilket gjorde det svårare att närvara i skolan. Detta skapar även 
möjligheter att snabbt upptäcka negativa förändringar och på så sätt kan personalen agera 
snabbt med att sätta in rätt stöd och hjälp där det behövs. Verksamhetens användning av grafer 
gör att utvärderingen blir tydlig för både ungdomen och personalen. 
  
Att inkludera ungdomens sociala nätverk är en viktig del av insatsen. Det sociala nätverket har 
stor betydelse för ungdomars utveckling. Under ungdomsåren har kamratgruppen en stor 
inverkan på ungdomen medan föräldrar får en minskad betydelse (Erikson, 1950). 
Ogynnsamma kamratgrupper är svårt att arbeta med eftersom dessa inte ingår i insatsen. Istället 
försöker personalen att förbättra relationen mellan föräldrar och ungdom. Till sin hjälp har 
verksamheten ICDP till sitt förfogande vilket är ett program som används för att främja 
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relationen mellan föräldrar och ungdomen. Det kan ses som att verksamheten använder ett 
systemteoretiskt arbetssätt i behandlingen av den unge. Dels använder personalen sig själv som 
ett verktyg för att skapa obalans i systemet, dels används föräldrarna på samma sätt. 
Förändringar kan ske genom att befästa en ny roll i form av exempelvis en ny kontaktperson 
som kan skapa obalans i systemet och möjliggöra en förändring (Røkenes och Hansen, 2007). 
Ibland har föräldrarna gett upp helt och hållet eftersom problemen med ungdomen kan ha 
pågått under flera år. Med stöd och hjälp av ICDP kan personalen upptäcka och stärka upp där 
det brister i relationen mellan föräldrarna och ungdomen. Detta kan i sin tur påverka andra 
sociala system, exempelvis kamratsystemet. Genom ett systemteoretiskt förhållningssätt kan 
det ses som att verksamheten indirekt kan skapa obalans och förändringar i exempelvis 
kamratsystem genom att påverka i de system som finns tillgängliga. 
 
Den tredje frågeställningen betonar vilka utvecklingsområden som kan identifieras enligt 
personalen. Klienterna i aktuell verksamhet har ofta flera olika problem och är i stort behov av 
hjälp. Flera av ungdomarna har problem med både missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. 
Framförallt är det under kontorstider som verksamheten har öppet och det är då de flesta 
anställda arbetar och kan hjälpa ungdomarna med deras problematik. Samtidigt framgår det 
under intervjuerna att det händer mycket både på kvällar, nätter och helger för ungdomarna och 
deras familjer. Detta märks framförallt på beredskapen eftersom det alltid är någon förälder 
eller ungdom som kontaktar jourtelefonen. Beredskapstelefon finns att nå efter kontorstid och 
fram till kl 08:00 på vardagar samt dygnet runt på helger. Genom en gräsrotbyråkratisk roll har 
de anställda större möjlighet att möta individen där hen befinner sig just nu samtidigt som de 
måste förhålla sig till lagar och regel som styr verksamheten (Johansson, 1992). Personalen 
upplever att det borde finnas mer hjälp och stöd under dygnet när ungdomen som mest behöver 
det. Genom att utöka verksamheten med fler nattpersonal skulle detta kunna innebära mer hjälp 
och stöd under nätter och helger. Ett sådant arbetssätt skulle också kunna innebära ett mer 
preventivt arbete. Preventivt arbete skapar tillsammans med mer direkta insatser ett 
heltäckande system (Ferrer-Wreder, Andershed, 2012; Henggeler, Cunningham, Pickrel, 
Schoenwald & Brondino, 1996). Genom ett primärt arbete skulle exempelvis nattpersonal 
arbeta med att i ett tidigt skede hitta riskfaktorer hos ungdomar och då försöka eliminera dessa 
risker. Det kan exempelvis handla om att identifiera ungdomar som befinner sig i 
missbruksmiljöer och hinna hjälpa ungdomen innan hen själv hinner utveckla ett missbruk. 
Genom att arbeta mer preventivt kan personalen dessutom arbeta mer uppsökande vilket kan 
leda till att ungdomar får hjälp innan problemen hinner eskalera. 
 
Ett annat utvecklingsområde som identifierats är personalens tillgång till utbildning. 
Ungdomarna som är aktuell inom verksamheten har flera olika problem så som missbruk och 
kriminalitet och ska vara nära att beviljas dygnsvård. Detta betyder att klientgruppen är i stort 
behov av rätt stöd och hjälp eftersom målgruppen har en komplex problematik. Samtidigt 
framkommer det under intervjuerna att personalen är i behov av mer utbildning på grund av 
den komplexa målgruppen. Fördelen med dygnsvård kontra öppenvård är bland annat att 
dygnsvård ofta är mer behandlingsorienterad och insatserna är beprövade medan det inom 
öppenvården finns brister bland behandlingspersonal gällande kunskapen om ungdomar med 
ADHD och vilka effekter olika behandlingsalternativ kan ge (Little et al., 2005; Karlsson & 
Lundström, 2019). Inom ungdomsvården är individer med ADHD överrepresenterade i 
jämförelse med normalpopulationen vilket även stämmer överens med ungdomarna inom 
aktuell verksamhet. Att personalen erhåller rätt utbildning är därför av stor vikt för att kunna 
bedöma effekten av olika behandlingsalternativ. Detta kan även kopplas till 
gräsrotsbyråkratin. Personalen inom verksamheten har en fri roll att utforma insatserna efter 
varje enskild individs behov. Samtidigt ställer det höga krav på kompetensen eftersom det är 
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upp till behandlaren själv att välja lämpliga insatser. En ökad tillgång till fortbildning för 
personalen kan ses som ett utvecklingsområde inom verksamheten. Samtidigt kan det antas 
att ekonomiska resurser styr tillgången till utbildning, även fast behovet finns så sätter 
organisationens ekonomiska ramar vissa begränsningar för detta.  

Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur personalen i en ungdomsgrupp beskriver 
verksamheten och den egna arbetsinsatsen. Under studien har det framkommit att personalen 
har en positiv uppfattning kring verksamheten, vilken roll den fyller samt sin egen arbetsinsats. 
Verksamheten kan utforma insatserna fritt efter ungdomens behov vilket är en framgångsfaktor 
och något som särskiljer denna verksamhet från andra verksamheter inom socialtjänsten som 
ofta är mer bundna till specifika arbetsmodeller. Antalet öppenvårdsinsatser ökar i inom 
kommuner vilket i många fall beror på ekonomiska faktorer eftersom dygnsvård, vilket är ett 
alternativ till öppenvård, är betydligt mer kostsamt. Verksamheten som ingår i studien bygger 
sin verksamhet på de besparingar som uppstår för kommunen när en ungdom ej behöver 
dygnsvård. Omkostnader så som löner och lokalkostnader betalas därmed av pengar som 
annars skulle utbetalats för placering på HVB. En viktig aspekt att ha i åtanke är att effekten 
verksamheten skapar hos individen inte alltid går att mäta i pengar i realtid. Genom att förbättra 
relationen mellan ungdomen och dennes nätverk och förbättra ungdomens situation gällande 
missbruk, kriminalitet och psykisk hälsa kan ge mer långtgående besparingar för samhället i 
framtiden. Dessa kostnader går inte att påvisa direkt utan sker långt senare. Studiens resultat, 
diskussion och slutsats visar på studiens relevans för socialt arbete både på individ-, grupp- 
och samhällsnivå. Behandling innebär stora kostnader för kommuner och samhället i stort och 
det är därför av vikt att behandling ger effekt. Missbruk och kriminalitet skapar lidande hos 
enskilda individer men även för samhället vilket talar för att hjälpen som ges ska utformas efter 
individens behov så att rätt hjälp och stöd sätts in.  

Studiens svagheter och styrkor 

Insamling av material genomfördes genom fokusgrupper. Fördelarna med fokusgrupper precis 
som med andra kvalitativa forskningsmetoder är att det ger möjlighet till upptäckande (Wibeck, 
2010). Fokusgruppmetoden medger också att gruppeffekter kan studeras. Respondera kan både 
förklara för varandra och ifrågasätta varandra. Detta blev synligt under intervjutillfällena, dels 
att respondenterna blev tvungna att förklara för varandra vad de menade med ett svar men 
också att de ifrågasatte varandras svar. På så sätt fick vi studenter en större förståelse för 
meningen bakom deras utsagor eftersom de vid ett flertal tillfällen fick förklara sig för 
varandra. Interaktionen mellan deltagarna kan också ha gett mer bestämda åsikter eftersom 
dessa uppkommer i större utsträckning vid interaktioner mellan människor (a.a.). Samtidigt 
kan gruppinterjuver hämma människor att uttrycka sin åsikt om denne skiljer sig åt från vad 
gruppen anser vara normativt (a.a.). Eftersom vi endast hade en intervju med tre personer så 
kan denna risk ha minimerats eftersom det torde vara enklare att utrycka sin åsikt när endast 
två personer närvarade. Eftersom fokusgruppsintervjuerna inte var ostrukturerade innebar det 
att studenterna till viss del styrde samtalet och dagordningen vilket är en begräsning. Vid 
ostrukturerade interjuver ges respondenterna en större frihet att själva utforma diskussionens 
innehåll. Samtidigt finns det alltid en risk att mer dominanta personer tar över diskussionen när 
det är mer än en deltagare. Eftersom det ställdes samma frågor till var och en av respondenterna 
så har vi försökt att i största möjliga mån låta alla komma till tals.  
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Förslag på framtida forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka personalens uppfattning gällande en 
öppenvårdsverksamhet. Eftersom antalet öppenvårdsslösningar i hemkommunen ökar alltmer 
och kommuner har en önskan om att minska antalet placeringar i dygnsvård finns det ett 
intresse att utföra en longitudinell studie inom en liknande verksamhet för att kunna undersöka 
effekten med insatsen både under men även efter avslut. Motivationen och effekten hos klienter 
är oftast starkare vid behandling som bygger på frivillighet det är därför av intresse att 
undersöka motivationen efter avslutat insats och vilken effekt insatsen haft. För forskning på 
längre sikt skulle det även vara intressant med en uppföljande studie som jämför utfallet hos 
ungdomar som genomgått institutionsbehandling respektive öppenvårdsinsatser och på så sätt 
kunna få mer mätbara data kring respektive insats utfall.  
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Bilaga 1. Informationsbrev och samtyckesblankett 
 

    
Örebro Universitet 
 
Information om deltagande i examensarbete 
 
Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 
med vårt arbete är att undersöka hur personalen vid ungdomsgruppens beskriver verksamheten 
och dess utveckling sedan starten fram till idag. Genom intervjuer få en fördjupad förståelse 
över organisationens arbetssätt och metoder och vilket behov verksamheten fyller inom 
socialtjänsten/kommunen. 
 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet kommer inte att påverka ditt arbete. Dina 
personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska 
dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de 
ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 
 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att göras 
tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att arbetet 
har examinerats och godkänts och publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke 
och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla 
personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på person och 
verksamheten kommer att ersättas med pseudonymer. 
 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 
uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 
vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 
lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 
Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 
 
 
 
 
 
 



Kontaktuppgifter 
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anna._.johansson@hotmail.com    julia_schulstadt@hotmail.com      
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Handledare  

Jürgen Degner 

jurgen.degner@oru.se  

019 - 303440  
 

Samtycke till deltagande i examensarbete 

  

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 
socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Anna Ekfeldt och Julia Attia  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
  
Hej och tack för att vi fick komma och intervjua er. 
Avsatt 1h  
Intervjuerna kommer att spelas in för att senare transkriberas, givetvis kommer ni som 
intervjuas att anonymiseras.   
Intervjun är frivillig och ni kan avbryta intervjun när ni vill. 
Resultatet av denna studie kommer att publiceras i en databas som heter Diva och är därmed 
tillgänglig för alla från och med slutet av januari. 
Har ni som deltagare några frågor innan vi påbörjar intervjun?  
  
Historia  

 Berätta om er själva vad har ni jobbat med tidigare?         
 Hur länge har ni jobbat här på ungdomsgruppen?            

  
Verksamhet 

 Beskriv en typisk dag för er personal här på ungdomsgruppen? 
 Hur blir ungdomarna ett ärende för er verksamhet?   
 Vad är en typisk bakgrund för en ungdom som kommer i kontakt med er och eran 

verksamhet? 
 Vilken grupp av unga passar denna verksamhet för?  
 Finns de ungdomar som ni anser inte passar in i denna verksamhet?  
 Vilka aktiviteter gör ni med ungdomarna?  
 I ett SiS boende har personalen kontroll alla dygnets 24 timmar hur gör ni för att 

finnas tillgängliga för den unge när de krisar? 
  
Relation  

 Hur går ni tillväga för att bygga upp en bra relation till en ungdom? 
 Jobbar ni på ett annorlunda sätt beroende på ungdomens ålder? (12–20 år) 
 Känner ni som personal att ni har rätt förutsättningar för att kunna skapa en bra 

relation till den unge? 
 Vilka problem kan uppstå i det vardagliga arbetet när det kommer till relationen till 

den unge? 
 Hur hanterar ni en ungdom som inte är motiverad och vill fortsätta sitt missbruk eller 

kriminella bana?  
 Hur involveras den unges föräldrar i arbetssättet med den ungdomen?  
 Hur hanterar ni föräldrar som själva har en problematik? 
 Hur jobbar ni med de relationer den unge har som är ogynnsamma ex föräldrar, 

kompisar? 
 Då det finns många ungdomar som är i behov av hjälp, anser ni att ni har den tiden 

som de enskilda ungdomarna behöver? 
o Om inte vad är de som blir lidande? 

 Hur kontrollerar ni att ungdomarna håller sig nyktra?  
  
 
 
 



Metoder 
 

 Vilka metoder använder ni er av i arbetet med den unge? Ex. kognitiv beteendeterapi, 
motiverade samtal?   

 Hur följer ni upp den utvecklingen som den unge gör under tiden hos er på 
ungdomsgruppen?  

 Hur arbetar ni med ungdomens psykiska hälsa? 
 Hur arbetar ni med ungdomens fysiska hälsa? 

 
Samverkan  

 Hur ser samverkan ut med andra aktörer? Samverkar ni med några andra? (ex BUP, 
Arbetsförmedlingen, skolan?) 

 Vad skulle ni vilja förändra när det kommer till att förbättra samverkan med andra 
aktörer? 

 
Framtid  
  

 Utöver en god relation till en ungdom vilka andra insatser anser ni är viktiga för en 
god utveckling för den unge?  

 Vilka långsiktiga mål har ni för ungdomarna?  
 Vad händer för ungdomen när insatsen avslutas? 

o Hur upplever ni det? 
 Har ni någon vision för organisationen?  
 Om ni fick önska fritt, finns det något ni skulle vilja förändra inom ungdomsgruppen? 
 Är det något område som ni anser att vi inte har berört som bör tas upp till 

diskussion?  
  
Tack för att ni tog er tid och ville ställa upp på denna intervju. 
Har ni några frågor eller om ni känner att ni vill komplettera med något kan ni maila oss  
Sedan vill vi avsluta med att fråga om de är okej att vi kontakter er om vi har behov av  
ytterligare komplettering?


