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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka personals och ungdomars bedömningar om det finns 
faktorer som kan vara främjande eller hindrande i behandling på så sätt att de påverkar 
behandlingsresultatet på institution och i sådana fall vilka dessa är. Detta gjordes på ett 
behandlingshem i Sverige för ungdomar mellan 12-17 år. Utifrån syftet och frågeställningarna 
valdes en kvalitativ forskningsansats och intervjuer genomfördes med sju respondenter, varav 
sex är personal på behandlingshemmet och en ungdom som tidigare bott där. Tidigare 
forskning som finns på området handlar främst om ungdomar med kriminalitetsproblematik, 
till skillnad från detta behandlingshem som arbetar med psykosocial problematik. Tidigare 
forskning och litteratur visar ändå på att det finns vissa faktorer som påverkar 
behandlingsresultatet, bland annat behandlingsallians och kontinuitet. Resultatet av denna 
studie visar på att mycket av den tidigare forskningen kring kriminella ungdomar även 
stämmer överens på ungdomar på det studerade behandlingshemmet. Samtlig personal och 
ungdomen var överens om att det finns faktorer som påverkar behandlingsresultatet. De 
viktigaste faktorerna enligt respondenterna var relationer, samarbete med nätverket, 
motivation, teorier och metoder samt en enad personalgrupp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Framgångsfaktorer, hindrande faktorer, ungdomar, institutionsbehandling, 
behandlingsresultat.  
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Abstract 
This study aims to examine staff and adolescents assessments if there are any/which factors of 
success and obstacle that can influence the result of treatment in an institution. The study took 
place on one institution in Sweden with adolescents between 12-17 years old. Basing on the 
aim and issues of the study was a qualitative research chosen and interviews with seven 
respondents were implemented, six of them were staff and one was youth. Previous research 
in this area focuses on young people with crime problems, as opposed to this institution 
working with psychosocial problems. Earlier research and literature do show that there are 
certain factors that affect treatment outcome, including treatment alliance and continuity. The 
results of this study show that much of the former research on young criminals also conforms 
to the youth at the institution. All staff and youth at the institution agreed that there are factors 
that affect treatment outcome. The respondents thought that the most important factors were 
relationships, cooperation with the network, motivation, theories and methods and a unified 
staff group. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Keywords:  Factors of success, factors of obstacle, youth, institutions treatment, treatments 
result.   
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1. Inledning 
De senaste åren har ungdomar med heldygnsinsatser ökat i Sverige, detta gäller främst 
heldygnsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), som har ökat med 30 procent mellan år 2002 
och år 2008. De insatser som främst ökat för pojkar är placering i hem för vård eller boende  
(HVB-hem) och för flickor placering i familjehem. Mer än 22 700 barn och unga var föremål 
för heldygnsinsats någon gång under 2008. Första november samma år hade 15 800 barn och 
unga heldygnsinsats, av dessa var ungefär en fjärdedel placerade på HVB-hem. Majoriteten 
av barn och unga som har en heldygnsinsats är i åldern 13-17 år (Socialstyrelsen, 2009). 
 
Det förs hela tiden debatter på forskningsfältet om huruvida institutionsbehandling är bra eller 
inte för barn och ungdomar. Det finns stora brister vad gäller hur mycket forskning som är 
gjort på området och utvärderingar av resultat för institutionsvård är sällsynt. Den forskning 
som finns ger få riktlinjer för att det ska finnas möjlighet till utveckling av bra 
behandlingsformer. Detta gör att det finns åtgärder för barn och unga som ingen egentligen 
känner till resultaten av. Synen på vad som ger resultat påverkas av många olika faktorer så 
som ideologi, social bakgrund och klinisk erfarenhet, vilket leder till att det inte finns någon 
modell för hur institutionsbehandling ska vara, utan miljön skiljer sig från institution till 
institution. De aspekter som oftast ger upphov till diskussion och kritik vad gäller 
institutionsvård är den smittoeffekt som kan uppstå då ungdomar med svår problematik sätts 
att bo ihop. Det tycks också vara så att ungdomarna endast ändrar sitt beteende under 
institutionsvistelsen för att sedan falla tillbaka i gamla mönster då vistelsen är slut 
(Andreassen, 2003). 
 
Det finns också forskare som hävdar att institutionsvård kan ge positiv effekt i och med att 
ungdomar får bo med andra ungdomar. De menar att det skapas ungdomsgrupper som kan 
utöva grupptryck och därmed förändra beteenden. Att det är många anställda på en institution 
kan också vara bra då det finns möjlighet för ungdomen att skapa olika djupa relationer, så 
som det ska se ut i en ungdoms nätverk. På institution har ungdomarna möjlighet att få 
tillgång till en strukturerad miljö, vilket ofta är det de behöver (Andreassen, 2003). 
 
Frågor som, varför en del ungdomar klarar sig bra efter behandling på institution och andra 
inte eller vad detta beror på finns inte besvarade i forskningen. Detta väcker en nyfikenhet 
kring huruvida det finns faktorer i behandlingen som påverkar eller om det är ungdomen och 
dess bakgrund som är helt avgörande för utfallet. 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka personals och ungdomars 
bedömningar av framgångsfaktorer och hindrande faktorer som kan påverka resultatet för 
ungdomar med psykosocial- och relationsproblematik i behandling. Detta undersöks på ett 
HVB-hem i Sverige för ungdomar i åldern 12-17 år.  
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2.1 Frågeställningar 

• Finns det framgångsfaktorer i behandlingsprocessen som kan påverka resultatet på 
behandlingshemmet? 
 

• I sådana fall vilka? 
- Enligt personalens bedömning? 
- Enligt ungdomarnas bedömning? 

 
• Finns det hindrande faktorer i behandlingsprocessen som kan påverka resultatet på 

behandlingshemmet? 
 

• I sådana fall vilka? 
- Enligt personalens bedömning? 
- Enligt ungdomarnas bedömning? 

 

3. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer en presentation av vad ett HVB-hem ska innefatta enligt lag och 
styrdokument. Därefter kommer en beskrivning av det behandlingshem som undersöks i 
studien. Materialet som används i den senare delen kommer ifrån behandlingshemmets egna 
dokument, på grund av en överenskommelse med behandlingshemmet om anonymitet 
kommer det i texten och i referenslistan inte framgå varifrån de kommer.  
 

3.1 Hem för vård eller boende 
I Socialtjänstförordningen (SoF) (2001:937) 3 kapitlet 1 § definieras vad HVB- hem innebär. 
Där framgår det att ett HVB-hem ska erbjuda enskilda individer boende och vård eller 
behandling. Denna verksamhet kan bedrivas i privat regi i form av stiftelse eller förening, 
men då krävs det att den bedrivs yrkesmässigt. I 3 § står det skrivet att individen ska uppleva 
vistelsen som meningsfull och förtroende och samarbete ska genomsyra insatserna i 
verksamheten. Behandlingen ska vara individanpassad samtidigt som det ska finnas respekt 
för individens integritet.  Enligt 4 § ska det under vistelsen finnas ett kontinuerligt samarbete 
mellan HVB-hemmet och ansvarig socialnämnd för den enskilde.  
 
Enligt lagkommentarerna till SoL (2001:453) 6 kapitlet 1 § definieras HVB-hem som hem 
som endast tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 12 § och hem som erbjuder vård och behandling i 
särskilt boende enligt SoL (2001:453) 6 kapitlet 1 §. Till definitionen räknas även hem som 
tar emot ensamkommande flyktingbarn enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande med flera (Norström & Thunved, 2009). 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om HVB-hem säger i 5 
kapitlet 1 § att alla individer i behandling på ett HVB-hem ska ha en individuell 
behandlingsplan. Denna ska utformas tillsammans med individen, vårdnadshavare (om 
individen är under 18 år) och socialnämnden. 
 
Enligt SOSFS (2003:20) 3 kapitlet 1 § ska lokalerna på ett HVB-hem kunna tillförsäkra 
behandlingen god kvalitet och uppfylla de säkerhetskrav som finns. Enligt de allmänna råd 
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som finns ska det finnas samvarorum och rum för vila samt utrymmen med utrustning för 
matlagning och personlig hygien.  
 
I 2 kapitlet 1 och 2 §§ framgår det att det på ett HVB-hem ska finnas en föreståndare med 
aktuell högskoleutbildning för arbetet. Resterande personal ska ha den utbildning och 
lämplighet som krävs för att kunna utföra det arbete som verksamheten står för (SOSFS, 
2003:20). 
 

3.2 Behandlingshemmet som studeras 
Behandlingshemmet är en liten verksamhet med fyra dygnet runt platser för ungdomar mellan 
12-17 år. Ungdomarna som bor på behandlingshemmet har i huvudsak psykosocial- och 
relationsproblematik, ungdomar med uttalad kriminalitets- eller drogproblematik tas inte 
emot. Behandlingstiden för en ungdom är oftast ett till ett och ett halvt år och är 
individanpassad. Behandlingshemmet ligger i en stad i Sverige och läget är mycket centralt i 
stadskärnan. Behandlingshemmet arbetar på uppdrag från flera olika socialtjänster i landet. I 
dagsläget finns sju heltidstjänster och personalen arbetar i skift vilket innebär att det alltid är 
bemannat. Behandlingshemmet tar emot ungdomar vars placering är enligt SoL och LVU. 
Personalen har ingen rätt att hålla kvar ungdomen mot dennes vilja eller vidta andra 
tvångsåtgärder, vid avvikelse kontaktas vårdnadshavare eller socialtjänst. I verksamheten är 
det viktigt med akademisk utbildning hos personalen, i dagsläget har all ordinarie personal 
detta. Personalens olika utbildningar är socionom, socialpedagog och beteendevetare, deras 
befattning på behandlingshemmet är behandlingsassistent. 
 
Verksamheten har en psykodynamisk grund vilket enligt dem betyder att tidigare erfarenheter 
styr individens sätt att reagera, handla och uppfatta sin verklighet. Tidigare relationer 
påverkar och därför bör individen hela tiden förstås utifrån sitt sammanhang. 
Anknytningsteori och utvecklingspsykologiska teorier är också centrala i behandlingen. Detta 
är viktigt då en kartläggning alltid görs över var ungdomen befinner sig i sin utveckling. 
Personalen arbetar mycket med att skapa trygghet och tillit för ungdomen. Det är av stor vikt 
att arbeta med hela ungdomens familj och nätverk för att nå positiva resultat då ungdomen är 
en del av ett större sammanhang. I detta arbete är systemteorin ett verktyg för att kunna arbeta 
med relationer och samspel.   
 
Miljöterapi är den huvudsakliga metoden som används i behandlingsarbetet. Detta arbete går 
ut på att skapa en struktur och ramar för ungdomen, ge trygghet och förutsägbarhet. Det är 
också viktigt att ungdomen får vara delaktig i behandlingen. En annan betydelsefull 
komponent i det miljöterapeutiska arbetet är att bygga trovärdiga och trygga relationer. 
Personal ska arbeta mot bestämda mål, och miljön på behandlingshemmet ska vara enhetlig 
och tydlig. Nätverksarbete är en annan metod verksamheten arbetar mycket med. Arbetet ser 
då olika ut från ungdom till ungdom. Vid behov kan nätverksmöte erbjudas eller andra 
möjliga arbetssätt som bidrar till ett bättre samarbete med ungdomens nätverk. 
 
För att behandlingsarbetet ska bli så bra som möjligt är det av stor vikt att personalen antar ett 
förhållningssätt som skiljer på personlig och privat. Det är för ungdomens skull viktigt att ha 
distans som behandlingsassistent. I behandlingen ska personalen alltid ha ett barnperspektiv, 
de ska kunna härbärgera ungdomens känslor och följa behandlingsplanerna. Personalens 
tillgänglighet, såväl psykiskt som fysiskt, är viktigt och de ska ha ett genuint intresse för 
arbetet och ungdomarna. 
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Varje ungdom på behandlingshemmet ska ha två behandlingsassistenter som kontaktpersoner. 
Deras uppgift är att ha den främsta kontakten med ungdomen och dennes nätverk. Det är till 
kontaktpersonerna ungdomen främst ska bilda en behandlingsrelation. Utarbetning av 
behandlingsplan, journalföring, veckoschema och planera uppföljningsmöten är andra viktiga 
arbetsuppgifter för en kontaktperson.  
 

4. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning på området institutionsvård och 
påverkansfaktorer att presenteras. Det kommer också presenteras en beskrivning av 
relationsproblematik där pojkar och flickors problematik skiljs åt. Trots att studien inte har för 
avsikt att titta på skillnader i genus så kan det som viktigt att ändå beskriva denna skillnad när 
man pratar om relationsproblematik.  
 

4.1 Institutionsvård 
Enligt Andreassen (2003) kan man utifrån den internationella forskning som finns säga att 
effekten av behandling på institution varierar mellan både ungdomar och institutioner. Även 
om behandling utanför institutioner många gånger visar bättre resultat så är det ofta 
genomsnittsresultaten som då visas. Han menar att det trots detta finns goda effekter av 
institutionsbehandling. Där institutionsbehandling verkar minst effektivt är för ungdomar med 
kriminalitet och beteendeproblematik, då dessa problem blir bättre under vistelsetiden på 
institutionen men efter utskrivning är återfall vanligt. Däremot för ungdomar med 
psykosociala problem är positiva effekter av institutionsbehandling desto vanligare. Tidigare 
studier som gjorts har inte visat på någon märkbar skillnad på behandlingsutvecklingen 
mellan tvångsplacerade ungdomar och ungdomar som är placerade med samtycke. 
 
Ingeborg Marie Helgeland (2010) har i en artikel presenterat sin studie om ungdomar med 
olika beteenderelaterad problematik i Norge. Studien är en longitudinell studie som sträcker 
sig över 15 år och inkluderar 85 ungdomar mellan 12-16 år. Ungdomarna är intervjuade i tre 
olika omgångar varav första gången innan behandling, därefter vid 20 respektive 30 års ålder. 
Ungdomarna var utspridda på tre olika sorters behandling utanför hemmet. Dessa tre var 
fosterhem där en av fosterföräldrarna fick full ersättning för att alltid vara hemma med 
ungdomen, kollektiv missbruksvård där behandlarna bor tillsammans med ungdomarna i 
tvåveckorsperioder och institutionsboende. Forskningsfrågorna i studien var:  
 

”hur har människor med svåra anpassningssvårigheter under deras ungdomstid skött deras liv upp till 30 
års ålder; fanns det några kritiska tillstånd eller händelseförlopp som möjliggjorde att de utvecklades 
positivt och anpassade sig; i så fall, hur kan denna nya kunskap skapa nya strategier eller interventioner 
för att hjälpa trassliga ungdomar tidigare i livet?” (Helgeland, 2010, s. 423, vår översättning). 

 
Resultatet av denna studie visade på att ungdomarna som fått behandling på institution är de 
som har klarat sig sämst då endast 31 % lever utan drog- eller kriminell problematik jämfört 
med 61 respektive 67 % för de andra vårdalternativen. Det framkom att ungdomarna på 
institutionsvård tyckte att det var svårt att skapa relationer till de vuxna som skulle vara deras 
”familj” en tid framöver. Anledningen till detta vara att det var för många vuxna och att tiden 
de hade tillsammans var för kort, då personalen arbetade i åttatimmarsskift. 
Framgångsfaktorer som saknades på institutionen var stabilitet och kontinuitet. Andra faktorer 
som visade sig ha samband med utfall av behandlingen var kön, missbruk hos föräldrarna och 
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tidiga skolproblem. Det visade sig att flickor klarade sig bättre senare i livet än pojkar. Att ha 
föräldrar som missbrukade visade sig vara negativt för ungdomarnas utveckling i och efter 
behandling. Av resultatet gick det även att utläsa att beteendeproblem i skolan före 12 års 
ålder gjorde att socialiseringen och utvecklingsprocessen försvårades jämfört med om 
ungdomarnas problem startade vid senare ålder (Helgeland, 2010). 
 

4.2 Teorier och metoder 
På svenska institutioner varierar valet av teori mycket från institution till institution, där det 
till och med är så att många institutioner inte ens har gjort detta val, utan arbetar utan teoretisk 
grund. Detta visades i en studie som Sallnäs gjorde år 2000. På grund av denna obalans på 
institutioner både i Sverige och andra länder, försvåras arbetet att kunna utvärdera och 
jämföra olika institutioners behandlingseffektivitet (Andreassen, 2003). I 
institutionsbehandling är det viktigt att det finns implementerade teorier och metoder. Detta 
för att behandlingen ska lyckas och för att förhindra återfall. Detta visar Lipsey (1999) med 
sin metaanalys om olika interventioner på och utanför institution. I sin artikel trycker han på 
vikten av att implementerade teorier och metoder följs för att nå positiva behandlingseffekter. 
Degner & Henriksen (2007) skriver i sin avhandling att valet av vilka teorier och metoder som 
används inte ensamma har en avgörande roll för hur behandlingen utfaller. Det är däremot, för 
ett optimalt behandlingsresultat, av stor vikt att det finns en gemensam teoretisk grund och 
gemensamma mål uppsatta hos personalen. Det är också viktigt att teorin som används 
stämmer överens med personalens egna värderingar.  
 

4.3 Nätverk 
Andreassen (2003) skriver att behandling på institution har förändrats från att tidigare har 
byggt på att ungdomen ska vara isolerad från familjen under behandlingstiden till att det idag 
ses som viktigt att inkludera familjen och ungdomens övriga nätverk i processen. Degner & 
Henriksen (2007) hävdar att ungdomens personliga utveckling ofta hindras om denne har ett 
ödsligt och svagt nätverk. De menar också att en förutsättning för ett positivt 
behandlingsresultat är att inkludera föräldrarna eller andra viktiga personer i ungdomens 
sociala nätverk i behandlingen. Detta är viktigt då ungdomarna ofta har dåliga relationer till 
dem. På grund av ungdomarnas tidigare negativa erfarenheter av relationer till vuxna, kan de 
vara avvisande mot personalen till en början. Det är då viktigt att personalen inte sviker och 
tröttnar utan visar ett stort engagemang och ett genuint intresse, det är först då en äkta 
känslomässig relation kan byggas upp (Degner & Henriksen, 2007). Andreassen (2003) 
beskriver vikten av att ungdomarna under behandlingstiden uppmuntras till att ha kontakt med 
prosociala ungdomar utanför institutionen, detta då det är bättre för dem att umgås med 
”normala” ungdomar än med antisociala ungdomar som även de bor på institutionen. 
 

4.4 Responsivitetsprincipen 
När man i mitten av 70- talet började fundera över om behandling för kriminella verkligen var 
effektiv upptäcktes det att individer svarade olika på olika behandling. Det har visat sig att det 
i behandling är viktigt att varje individ har en anpassad behandling som passar för just deras 
behov, motivation och förmåga att lära sig. Detta kallas för responsivitetsprincipen och är en 
central faktor för att lyckas med behandlingsprocessen. Faktorer som kan påverka vilken 
behandling ungdomen behöver kan vara kön, etnicitet, personliga egenskaper såsom blyghet, 
oro och konkret tänkande (Bonta, 1995). Andreassen (2003) menar att detta även gäller 
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kriminella ungdomar. Vanliga påverkansfaktorer för kriminella ungdomar som leder till att de 
inte svarar bra på behandling är dåliga sociala färdigheter och att de är dåligt motiverade till 
förändring. Han skriver vidare att ett bra sätt att arbeta med dessa ungdomar är att använda ett 
program med flera vägar att nå klara uppsatta mål. 
 

4.5 Behandlingsallians 
En förutsättning för att lyckas med behandlingsarbetet på institution är att det finns en god 
behandlingsallians mellan ungdomen och personalen. Detta för att ungdomen ska kunna 
revidera sina negativa inre erfarenheter av relationer till positiva (Degner & Henriksen, 2006; 
Hill, 2005). En behandlingsallians är ” det samarbete som skapas mellan patient och terapeut 
för att påverka utveckling, förändring eller hjälp i behandlingen.”(Hill, 2005, s. 19). Hill 
(2005) skriver att studier visat på ett samband mellan en god behandlingsallians och ett gott 
behandlingsresultat för ungdomar med kriminalitetsproblematik. Det finns till och med de 
som menar att en god behandlingsallians i sig är läkande.  För att främja en god 
behandlingsallians är det vikigt för personalen att vara ärlig mot ungdomen. Ungdomen ska 
veta varför denna befinner sig på institutionen och behandlingen ska till viss del utformas 
efter ungdomens egna önskningar. För att ungdomen ska kunna genomgå en bra behandling är 
motivationen central. För att ungdomen ska bli motiverad är det viktigt att denna har insikt i 
sin problematik, vilket ofta är personalens uppgift att förmedla. 
 
Flygare (2006) menar att i behandling med psykiskt sjuka människor finns det ett antal 
specifika och ospecifika faktorer som påverkar behandlingsutfallet. Exempel på specifika 
faktorer är teori eller metod som används i behandlingen. Ett exempel på en ospecifik faktor 
är relation. Flygare (2006) menar att det i studier bevisas det gång på gång att relationen har 
betydelse för behandlingen, men det är svårt att bevisa exakt hur och varför. Vidare skriver 
han att relationen alltid har betydelse i behandlingen oavsett diagnos på patienten. 
 

4.6 Relationsproblematik 
Svår relationsproblematik skiljer sig åt mellan flickor och pojkar enligt flera forskare. De 
menar också att denna problematik är vanligare under uppväxten hos flickor än hos pojkar. 
Flickor är mer utsatta, dels i familjen men också i relationer till pojkvänner där de kan ha 
blivit både misshandlade och utnyttjade. Flickor har ofta under sin uppväxt fått ta ett stort 
ansvar hemma. Dels över hemmet då modern har höga förväntningar på att de ska klara det, 
och dels över moderns egna personliga problem. Många gånger är flickornas fäder 
frånvarande och en relation till dessa är ofta obefintlig. Det finns också pojkar med svår 
relationsproblematik men där ser det annorlunda ut. Pojkars relation till deras fäder är ofta 
präglad av övergrepp och våld medan relationen till modern ofta präglas av beskydd och stöd 
(Degner & Henriksen, 2007).  
 
Enligt Andersson (1998) upplevs flickor som mindre våldsbenägna än pojkar och därför kan 
behandlingen i större utsträckning präglas av en öppenhet och flexibilitet. Detta i sin tur leder 
till att relationen lättare kan sättas i fokus i behandlingen. Enligt svensk och internationell 
forskning omhändertas flickor i större utsträckning på grund av sociala eller känslomässiga 
problem än av exempelvis brottslighet. Enligt Hudsons definition, från 1989, är flickors 
problembild ofta pendlande mellan depression och utåtagerande beteende. Flickor har ofta 
inslag av självdestruktivitet och känslomässig förvirring. Detta fick Andersson bekräftat i sin 
studie då personal upplevde flickor som svårbehandlade på grund av att flickorna å ena sidan 
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var svåråtkomliga, drog sig undan och visade depressiva tendenser. Å andra sidan visade 
flickorna utåtagerande beteende i form av konflikter och utspel. Larsen (2004) poängterar att 
det är viktigt oavsett kön att ungdomarnas relationserfarenheter bearbetas med hjälp av 
behandlingspersonal och att deras behov för detta kartläggs. 
 

5. Teoretisk utgångspunkt  
I den teoretiska utgångspunkten har vi valt att beskriva en teoretisk definition av relationer. Vi 
har också valt att redovisa för utvecklingspsykologi och systemteori då dessa innefattar 
många av de faktorer i barns utveckling som enligt den tidigare forskningen påverkar 
behandling. Avsnittet avslutas med en beskrivning av miljöterapi och dess tillämpning på 
institution. 
 

5.1 Relationer 
Laxvik (2001) skriver om bärande relationer mellan personal och ungdomar på en fritidsgård. 
Han menar att bygga en relation är en process som tar tid och relationen förändras hela tiden, 
den kan både utvecklas, fördjupas och avbrytas. För att relationer ska kunna byggas behöver 
det finnas en kontinuitet i personalgruppen. Andra komponenter som är viktiga i en bärande 
relation är tillit, bärkraftighet och jämlikhet samt ömsesidigt bekräftande. I en tillitsfull 
relation ska individen kunna vara sig själv och bli älskad för hur den är, och det ska finnas 
någon till hands när det behövs. Det bör också finnas en gräns som visar vad som är 
tolererbart i relationen. Bärkraftighet i en relation innebär att den håller för påfrestningar så 
som ilska. För att relationen ska vara hållbar får ingen av parterna manipulera den andre i 
relationen. Jämlikheten i relationen visar att båda parter är viktiga och med ömsesidigt 
bekräftande menar han att den vuxne ser till att den unge växer i sin roll. Nilsson (2007) 
skriver att i en nära relation behövs både tillit och närhet. Närheten som egenskap i relationen 
innebär ett ömsesidigt beroende, att båda parterna är med och bestämmer över exempelvis 
aktiviteter. Tillit menar han innebär en tro på att det som söks i relationen ska uppfyllas och 
inte resultera i det som fruktas. Tillit ska reducera oro för förnedring och förtal från den andra 
i relationen. Om det finns tillit ska individen inte heller behöva fundera på om relationen är 
hållbar eller inte. 
 
För att våga knyta sociala kontakter och gå in i en djupare relation krävs en bra självkänsla. 
Om individen har en bra självkänsla vågar denne ofta ge sig in i dessa relationer trots att det 
finns risk för misslyckande. En person med låg självkänsla skulle behöva gå in i relationer för 
att få uppskattning och därmed förbättra självkänslan. Men av rädsla drar de sig för detta. I en 
nära relation är självkänslan och självbilden väldigt utsatta, då dessa relationer rör personer 
som känner oss väldigt bra. Detta innebär att om relationen bryts kan självkänslan och 
självbilden såras (Nilsson, 2007). Det som kännetecknar god självkänsla är att känna sig trygg 
både i sig själv och i sin omgivning, att acceptera sig själv, kunna se sina bra sidor men även 
sina fel och brister. Självkänslan påverkas under hela uppväxten, av både familj och 
omgivning. Självkänslan är föränderlig under hela livet, och kan ändras både till det bättre 
och till det sämre. En god självkänsla gör det lättare att möta andra människor och att i detta 
möte vara ärlig, att acceptera andra människor och inte försöka hävda sig mot andra (Laxvik, 
2001).  
 
Att gå in i en nära relation handlar också mycket om mognad. Med mognad menas att 
individen vågar möta både sig själv och den man går in i relation med. För att våga möta en 
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annan människa krävs det att individen har en förhållandevis bra självinsikt, annars finns 
risken för att relationen byggs upp på omedvetna önskningar eller ideal. Det är viktigt att 
individen vågar vara som den är, men också vara öppen för förändring då alla människor har 
positiva och negativa sidor. I en relation måste man acceptera att andras åsikter inte är som 
ens egna alla gånger, detta utan att döma. Motgångar och påfrestningar är någonting en 
mogen människa måste tåla utan att låta impulser ta över (Nilsson, 2007). 
 

5.2 Anknytningsteori 
Redan så tidigt som vid födseln börjar barnet en anknytningsprocess. Barnet söker någon att 
knyta an till, en anknytning som ska hålla livet ut och alltid kommer påverka barnet och dess 
relationer. Kärlek och omsorg barnet får i tidig ålder från vuxna utgör en grund som barnet 
använder vid relationsbyggnad senare i livet (Nilsson, 2007). När barnet föds har det ett 
speciellt beteendesystem, detta för barnets överlevnad då det inte är kapabelt att ta hand om 
sig själv. Detta är det centrala i anknytningsteorin, att människor är sociala och för att 
överleva behöver de ha andra människors hjälp. Barnet knyter alltid an till någon, då detta är 
biologiskt betingat. Alla barn knyter an till olika personer vilket gör att anknytningen ser olika 
ut och därmed kan också kvaliteten variera (Karlsson, 2008).  
 
En central aspekt i anknytningsteorin är inre arbetsmodeller. Dessa är ett resultat av 
anknytningen och barnets upplevelser av denna. De inre arbetsmodellerna formas av tidigare 
erfarenheter och beroende på om det är en god anknytning eller inte ser de olika ut. Ett barn 
som har en tro på sig själv och andra har ofta inre arbetsmodeller som bygger på goda 
erfarenheter av anknytning. De första inre arbetsmodellerna är oerhört viktiga då de kommer 
att utgöra bilden av hur mötet med andra människor kommer att se ut. De som har med 
relationer att göra är de absolut viktigaste, då människan är en social varelse och relationer är 
en viktig komponent för dess överlevnad. De inre arbetsmodellerna fungerar som en 
förutsägbarhet för barnet och är en hjälp för barnets förståelse hur det ska bete sig i olika 
situationer (Karlsson, 2008). En bristfällig anknytning kan resultera i att människan senare i 
livet saknar förmåga att skaffa sig nära relationer. Många gånger har dessa människor svårt att 
älska och älskar ofta inte ens sig själva. Tidiga separationer eller övergrepp kan ligga bakom 
en bristfällig anknytning (Nilsson, 2007). Om barnet överges eller blir separerat från mamman 
eller från andra nära gång på gång kan det förlora hoppet om att andra människor ska vara 
kvar (Crain, 2005). 
 

5.3 Systemteori 
Oavsett situation eller problematik kan systemteorin hjälpa till att på kort tid åstadkomma en 
förändring. En mängd begrepp i systemteorin hjälper den professionella att se och förstå 
helheten, det vill säga att människan betraktas som en del av en större helhet och inte som 
enskild individ (Öquist, 2008). Inom det psykosociala arbetet kan individen endast förstås 
genom det sociala sammanhang hon befinner sig i. Om den professionella endast ser till 
individen kan hon uppfattas som en person med avvikande beteende. Om hon istället ses i sitt 
sammanhang kan beteendet helt plötsligt uppfattas som naturligt och förståeligt (Bernler & 
Johnsson, 2001).  
 
Inom systemteori finns utvecklingsekologi som en inriktning. Den betonar helhet och 
sammanhang i barns uppväxt och utveckling. Ett sätt att beskriva utvecklingsekologin är att 
den är en framåtsträvande och ömsesidig anpassning mellan den föränderliga miljö som 
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omger barn, och deras utveckling. Barns utvecklingsprocesser påverkas av såväl sociala 
relationer som uppkommer i och mellan olika miljösammanhang, som av de större sociala 
sammanhang de är en del av. Barnets utveckling påverkas indirekt av politiska beslut, 
kulturella och samhälleliga händelser etcetera. Det finns också direkta påverkansfaktorer som 
barnet har direktkontakt med, så som familj, grannskap och skolklass. I barnets uppväxtmiljö 
finns olika system som påverkar och är beroende av varandra. Dessa är mikrosystem, 
mesosystem, ekosystem och makrosystem (Klefbeck & Ogden, 2003). 
 
I mikrosystemet får barnet sina erfarenheter och skapar sin verklighet. Mikrosystemet har en 
bestämd fysisk utformning med aktörer som medverkar i bestämda aktiviteter och har 
bestämda roller i fasta tidsintervaller.  Aktörerna kan ha olika roller i förhållande till övriga 
aktörer och de kan också skifta över tid. Det är relationerna mellan aktörerna som knyter 
samman systemet. Det finns två typer av relationer, de dyadiska relationerna som är mellan 
två aktörer och de triadiska relationerna som är mellan tre personer. De triadiska relationerna 
påverkas inte bara av samspelet mellan aktörerna utan också av de dyadiska relationerna som 
finns inom relationen. En bra relation präglas av maktbalans, ömsesidighet och känslor. I 
miljöer där samspelet består av ett givande och tagande, kompetensökning och positivt 
relationsbyggande finns goda utvecklingsmöjligheter. Barns utveckling påverkas också av den 
fysiska miljön i mikrosystemet. Relationer och aktiviteter kan indirekt påverkas av den 
fysiska utformningen av miljön, inredning, tv etcetera (Klefbeck & Ogden, 2003). 
 
Mesosystemet består av flera mikrosystem som är länkade till varandra. Storleken på 
mesosystemet beror på barnets sociala kompetens och kontaktyta. Kvaliteten på systemet är 
viktig för barnets utveckling då den representerar utvecklingsmöjligheter eller risker. Med 
detta menas att om mikrosystemen har god kontakt med varandra ger de en tryggare tillvaro 
för barnet, då missförstånd och konflikter blir färre. Ett mesosystem kan ofta ge bättre 
möjligheter till utveckling än flera mikrosystem för sig. Dessa länkar gör att mikrosystemen 
kan kommunicera på ett bra och enkelt sätt (Klefbeck & Ogden, 2003).  
 
I ekosystemet är inte barnen direkt delaktiga men systemet påverkar ändå barnens utveckling. 
Exempel på aktörer i ekosystemet som kan påverka är föräldrars arbetsplats, skolan och 
kommunpolitiker (Klefbeck & Ogden, 2003).  
 
Makrosystemet är det yttersta systemet som påverkar och motiverar de andra inre systemen 
till aktiviteter. Ett exempel är att i ett samhälle som är individualistiskt kommer ett antal 
värden ha arbetats in i uppfostran och undervisning. Det i sin tur kommer att spegla de 
värdemönster som finns i kulturen. Om samhället istället hade varit kollektivistiskt hade helt 
andra värden varit viktiga. Det vill säga att barns utvecklingsprocess kan se olika ut på grund 
av olika politiska system och värden (Klefbeck & Ogden, 2003). 
 

5.4 Miljöterapi på institution 
Miljöterapi är en vanlig metod inom institutionsvård i Sverige. På institution måste det finnas 
en tydlig struktur vad gäller den teoretiska bas personalen arbetar efter. Personal måste ha 
kunskap om behandling och måste alltid arbeta för att möjliggöra utveckling hos ungdomarna. 
Alla åtgärder som genomförs ska ha en teoretisk motivering. Inom miljöterapin är 
förutsägbarhet viktigt på så vis att personalen måste vara enhetlig. Ungdomarna ska efter en 
tid kunna se mönster i personalens handlande och därmed kunna se hur personalen hanterar 
olika situationer. Struktur är också viktigt på så vis att dygnsrytmen och bestämda rutiner 
behöver upprätthållas för att göra institutionen stabil. Även den yttre strukturen, så som 
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möbler och städning är viktig för att kunna förmedla ett lugn. Ungdomarna som bor på 
institutionen kommer ofta från en otrygg och ostrukturerad tillvaro, därför behöver de möta en 
ordnad och strukturerad tillvaro på institutionen (Andersson, 2003). 
 
Ungdomar på institution har ofta behövt ta ett stort ansvar då vuxna i deras närhet inte har 
gjort det. Ofta är de inte mogna att ta detta ansvar, men när andra vuxna, till exempel personal 
på institutionen tar över det, blir det kaos för dem. I dessa fall måste personalen vara 
varsamma och visa att en vuxen kan stå för sitt ord och ta ansvar. Det är viktigt att 
personalgruppen är den starka parten på institutionen och att ungdomarna kan lita på att det så 
förblir (Andersson, 2003).  
 
I miljöterapi är relationen mellan ungdomar och personal viktigt. Ungdomarna ska ha en 
möjlighet att relatera till personalen och därmed få hjälp att bygga upp sin identitet. I dessa 
relationer ska ungdomen få bra erfarenheter av en relation som är trygg, ömsesidig och 
varaktig. I och med relationer till personal ska ungdomen ha en chans till att lära sig att inte 
alltid behöva hålla allt inom sig utan det går att dela med sig av sina känslor, så väl negativa 
som positiva. Det är viktigt att personalen utstrålar stabilitet och trygghet, de vuxna måste 
kunna sätta gränser och hålla dessa även när ungdomen blir provocerande. Här är det återigen 
viktigt med en enhetlig personalgrupp så att ungdomen får samma svar oavsett vem den 
frågar. Det är betydelsefullt att personalen, i relationen till den unge kan hålla distans, detta 
måste personalen kunna avläsa innan det är för sent och den unge har slagit den vuxne ifrån 
sig. Även om ungdomen uttrycker att den vill ha ömhet är det vanligt att rädslan för ömheten 
är lika stor eller större som önskan om att få det. På institution är det vanligt att en ungdom 
har en eller två kontaktmän, tanken är att det är till dessa ungdomen ska kunna knyta an. När 
kontaktmannen väljs ut är det viktigt att detta inte enbart görs på rutin, exempelvis för att en 
viss personal står på tur. Utan det är av stor vikt att ungdomen och personalen passar ihop. 
Det bör också vara så att personalen inte överväger att sluta inom den närmsta tiden utan är 
kvar under hela ungdomens behandlingstid. Detta för att det kan vara förödande för 
ungdomen att kontakten bryts med kontaktmannen (Andersson, 2003). 
 
För att strukturen ska upprätthållas behövs det regler och normer på institution. Andersson 
(2003) skiljer på två typer av normer, allmänna mellanmänskliga och de som är knutna till 
institutionen. De knutna normerna är exempelvis mattider, ordning på avdelningen, utetider 
etcetera. Dessa regler måste följas dels genom att ungdomarna förbjuds att överträda dem och 
dels genom att personalen följer dem. De allmänna mellanmänskliga normerna är normer som 
finns i samhället och i människors samspel. Exempel på dessa är respekt för den personliga 
integriteten och hur man uppför sig vid ett matbord. Det är av stor vikt att de allmänna 
mellanmänskliga normerna inte blir knutna normer till institutionen. Rent konkret innebär det 
att det exempelvis inte bör finnas regler som säger att ungdomar utan lov inte får gå inte på 
varandras rum. Ändå måste dessa normbrott vara otillåtna även på institutionen precis som i 
samhället (Andersson, 2003). 
 
Om behandlingen måste avslutas tidigare än planerat av något skäl, är det oerhört viktigt med 
ett bra avslut för ungdomen. Personalen måste vara beredd på att ta emot den unges reaktioner 
oavsett hur de är. För ungdomen är det en krissituation att behandlingen misslyckats och detta 
måste respekteras av personalen och ungdomen behöver hjälp med att bearbeta detta 
(Andersson, 2003). 
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6. Metod 
I följande avsnitt kommer vi beskriva val av vetenskaplig metod samt föra en diskussion kring 
metoden och etiska överväganden som gjorts i studien. Vi kommer även att redogöra för 
litteraturanskaffning, urval, utformning av intervjumanualerna och bearbetning av data. 
Diskussion kommer också att föras kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

  
6.1 Val av metod 
Kvalitativ forskningsmetod bygger på att få beskrivande data om personers verbala eller 
skrivna berättelser (Larsson, 2005). Den kvalitativa intervjun bjuder in forskaren till att 
försöka se och förstå världen från respondentens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Då 
denna studie syftar till att undersöka personals och ungdomars subjektiva bedömningar kring 
fenomen har vi valt att anlägga en kvalitativ forskningsansats, vi har ingen avsikt att försöka 
mäta vår empiri i statistiska mått. Vi har valt att göra detta genom kvalitativa intervjuer. Syftet 
och frågeställningarna hade förmodligen även kunnat besvaras genom kvalitativa enkäter, 
men intervjuer valdes då det ger möjlighet till att kunna få utförligare beskrivningar genom 
exempelvis följdfrågor. 

 

6.2 Litteraturanskaffning 
Litteratur har sökts genom databaserna Elin@Örebro, ASSIA och genom Svenska 
forskningsbibliotekens gemensamma katalog LIBRIS. Google har också använts för att hitta 
länkar till tidsskrifters hemsidor. Litteratur har även sökts på Statens institutionsstyrelse och 
Socialstyrelsens hemsidor. Sökord som har använts är: treatment, institution, success, failure, 
obstacle, behaviour problem*, youth, adolescent, HVB, hem för vård eller boende.  
 

6.3 Urval 
I denna studie gjordes ett syftesurval när behandlingshemmet kontaktades, detta valdes utifrån 
en förhoppning att genom detta behandlingshem skulle syfte och frågeställningar kunna 
besvaras. Kontakten togs med föreståndarinnan för behandlingshemmet som sedan har hjälpt 
till med kontakt till övriga respondenter.  
 
I studien har intervjuer med sex personal och en ungdom gjorts. Personalen valdes ut utifrån 
hur lång tid de arbetat på behandlingshemmet, detta styrdes av syftet och forskningsfrågorna. 
Placeringarna på behandlingshemmet är relativt långa och vi ville se framgångsfaktorer och 
hindrande faktorer under placeringen. På grund av detta var det viktigt att personalen kunnat 
följa ungdomarna under en längre tid för att kunna svara på frågor om detta. Ungdomen har 
tidigare bott på behandlingshemmet och fick förfrågan från en personal. Ansats har gjorts för 
att försöka få med fler ungdomar i studien men misslyckats. På grund av att det endast 
medverkar en ungdom i studien blir det en skevhet i resultatet, och läsaren får se denna 
ungdoms berättelse som en fallbeskrivning. 
 

6.4 Intervju och intervjuguide 
Beroende på studien kan intervjuaren antingen följa intervjuguiden strikt eller vara mer 
flexibel. Intervjuaren väljer själv huruvida syftet ska avslöjas innan intervjun eller inte (Kvale 
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& Brinkmann, 2009). Intervjuerna i denna studie var halvstrukturerade då intervjuarna ville 
vara flexibla och kunna ställa följdfrågor som blev aktuella under intervjun. Syftet med 
studien avslöjades innan intervjun startade. Detta för att intervjupersonen skulle veta varför de 
intervjuades och för att intervjuerna skulle resultera i så användbar empiri som möjligt.  
 
Vid utformandet av en intervjuguide går det att använda sig av en så kallad tratt-teknik. Med 
detta menas att forskaren i början av intervjun ställer stora och öppna frågor för att senare 
under intervjun ställa mer specifika frågor (Patel & Davidsson, 2003). I denna studie 
användes tratt-tekniken i intervjuguiden då intervjun började med en del faktafrågor och 
öppna frågor (bilaga 1 & 2). Detta gjordes för att respondenten skulle känna sig bekväm och 
för att spänningen skulle släppa. Därefter blev frågorna mer specifika och djupa, djupa på så 
sätt att frågorna handlade om faktorer som intervjupersonen själv kan vara med att påverka. 
Intervjun avrundandes med lättare frågor, lättare på så sätt att dessa handlade om yttre 
faktorer som intervjupersonen inte själv kan påverka. För att få en tydlig struktur under 
intervjun och för att underlätta resultatskrivningen tematiserades intervjuguiden. Temana 
valdes ut utifrån tidigare forskning och aktuell litteratur. En annan fördel med detta är att 
fånga in så mycket relevant empiri under intervjun som möjligt. 

 
6.5 Bearbetning av data 
Det finns olika sätt att skriva ut en intervju på, dels kan den skrivas ut ordagrant, vilket lämpar 
sig bra vid exempelvis en språkanalys. Dels kan den skrivas ut i omskapad form som blir mer 
läsvänligt och där respondentens berättelse kan förmedlas på ett lättare sätt till läsaren (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Denna studie syftar till att undersöka intervjupersonernas egna 
bedömningar. Vi har därför valt att inte skriva ut intervjuerna ordagrant utan istället 
omvandlat intervjun till text i mer sammanfattad form. Detta då tiden för en ordagrann 
transkribering inte finns och för att vid en ordagrann transkribering kan texten missuppfattas. 
Texten kan även missuppfattas vid en sammanfattad form då sammanfattningen blir speglad 
av vår tolkning. För att undvika detta skickades sammanfattningen till respektive respondent 
för godkännande innan materialet användes. Resultatet har presenterats utifrån de teman som 
användes i intervjuguiden. Detta för att kunna få en struktur i resultat- och analysdelen för att 
underlätta för läsaren. 

 
6.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet är tillförlitligheten i resultatet av forskningen. I detta sammanhang menas att 
resultatet av forskningen ska kunna reproduceras och ska inte påverkas av vem som intervjuar 
eller tidpunkten forskningen utförs på. Om forskaren inte är medveten om hur denne ställer 
frågor och oavsiktligen ställer ledande frågor kan detta påverka forskningens reliabilitet 
negativt (Kvale & Brinkmann, 2009). För att stärka reliabiliteten i denna studie har vi arbetat 
igenom intervjuguiden flera gånger för att undvika att ställa ledande frågor och för att göra 
frågorna så neutrala som möjligt. En pilotstudie genomfördes också för att enkla misstag 
skulle kunna undvikas.    
 
I vardagligt tal brukar validitet liknas med giltighet och riktighet. I kvalitativ forskning 
innebär validitet huruvida forskningen observerar och speglar det forskaren säger sig 
observera (Kvale & Brinkmann, 2009). Under arbetets gång har reflektion och diskussion 
över syftet och frågeställningarna hela tiden förts för att kunna ge ett svar på dessa. Även här 
har intervjuguidens utformning spelat stor roll då det är viktigt att frågorna i den speglas av 
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syftet i studien. I studien är det viktigt att tänka på att det är personalens och ungdomens 
subjektiva uppfattningar av verkligheten som mäts. Detta skulle kunna vara en felkälla då 
man aldrig kan vara säker på vad det är som egentligen hänt. 
 
Frågan om generaliserbarhet är först aktuell då man vet att forskningen har god reliabilitet och 
validitet. Om detta är fallet bör man också fråga sig om forskningsresultatet är giltigt endast 
för denna kontext eller om det också kan vara giltigt för andra liknande situationer och 
undersökningspersoner (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie är syftet inte att kunna 
generalisera, utan resultatet är främst till för den aktuella verksamheten. Resultatet av denna 
studie kan inte ses som någon absolut sanning, men det skulle kunna gå att generalisera till 
verksamheter där liknande omständigheter råder. 
 

6.7 Etiska överväganden 
Det finns flera aspekter som en forskare inom kvalitativ forskning bör ha i beaktande för att 
studien ska vara etiskt försvarbar, exempel på aspekter är konfidentialitet och frivillighet 
(Silverman, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie har detta hela tiden funnits i 
beaktande. Exempelvis har vi låtit respondenterna tagit kontakt med oss och inte tvärtom. 
Detta eliminerar risken att de ställer upp för att de känner sig pressade. Innan intervjun har det 
meddelats om konfidentialitet och att det är okej att inte svara på frågor. Deltagarna får även 
kommentera den skriftliga sammanställningen av intervjun, detta för att minska risken för 
missvisande resultat.  
 
Ett annat etiskt övervägande som behövde göras innan studien påbörjades var huruvida 
ungdomar skulle medverka i studien eller inte. Detta för att de ungdomar vi skulle kunna få 
tag på skulle antagligen relativt nyligen ha lämnat behandlingshemmet. I och med detta kan 
de vara väldigt sårbara. Enligt riktlinjer för forskning ska personer som deltar i forskningen 
alltid samtycka till detta, de ska ha rätt till insyn i forskningen och ha rätt till att dra sig ur 
forskningen när som helst under processen (Vetenskapsrådet, 2010). 
 
Vid intervjuer används konfidentialitet vilket innebär att uppgifter som kan röja 
respondentens identitet inte redovisas i den slutliga produkten (Patel & Davidsson, 2003). För 
att säkra konfidentialiteten har utskriften av materialet skickats till respektive intervjuperson 
för att de ska kunna bekräfta eller dementera uppgifterna innan dem används. 
Konfidentialiteten i detta arbete är mycket viktig då det är ett litet behandlingshem. Skulle 
namn på behandlingshemmet eller personaluppgifter framgå skulle det finnas en risk att 
ungdomars identitet skulle röjas. Detta för både ungdomar som tidigare bott där och för de 
som bor där idag, då personalen ger anonyma exempel på hindrande faktorer och 
framgångsfaktorer i verksamheten. 

 
6.8 Metoddiskussion 
Det viktigt att beakta den förförståelse som forskaren besitter, då det inte går att undvika att 
detta påverkar då forskaren ska tolka sina resultat. Detta innebär att forskaren aldrig kan vara 
helt objektiv då tidigare erfarenheter inte går att ta bort (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
Genom att reflektera över hur förförståelsen och värderingar kan inverka på 
forskningsresultatet minskar man dessa faktorers påverkan (Bryman, 2002). För att 
förförståelsen inte ska påverka studiens resultat i allt för hög grad har en diskussion förts 
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kring den och dess betydelse. Här är det viktigt att läsa in sig på tidigare forskning för att inte 
gå in i studien med fördomar som förförståelse utan ha ett vetenskapligt förhållningssätt. 
 
När en intervju ska genomföras måste forskaren vara medveten om intervjuareffekter. 
Forskning visar att förväntningar hos forskaren ger effekter på intervjun. Dessa blir synliga 
för respondenten genom exempelvis blickar, pauser och tonfall (Edvardsson, 2003). 
Forskarens etnicitet, kön och sociala bakgrund är också faktorer som kan påverka svaren i en 
intervju och det kan resultera i ett skevt resultat (Bryman, 2002). Intervjupersonerna i den här 
studien kan ha blivit påverkade av intervjuarna, därför kan det vara svårt att göra om studien i 
ett annat sammanhang. Det faktum att det har varit två intervjuare vid varje intervjutillfälle 
kan också ha bidragit till felkällor, då det kan uppstå en överlägsenhet mot intervjupersonen. 
Det kan också vara till fördel att vara två då det minskar risken för andra felkällor såsom 
tolkningsfel. En annan påverkansfaktor kan också vara att intervjuarna inte har någon större 
tidigare erfarenhet vad gäller att intervjua. 
 
En pilotstudie ska göras då det är möjligt innan intervjuundersökningen startar. Viktigt att 
tänka på då en pilotstudie genomförs är att den inte ska testas på någon i urvalet till studien då 
representativiteten kan påverkas (Bryman, 2002). En pilotstudie genomfördes med en 
kurskamrat innan intervjuundersökningen började. Detta för att testa intervjuguidens 
utformning och för att se om frågorna var utformade så att respondenten förstod dem. En 
annan anledning till att pilotstudien genomfördes var för att eliminera ledande frågor och 
frågor som var överflödiga. 
 
Diskussion har förts om huruvida det är främjande eller inte att berätta om syftet före 
intervjun. Vi är medvetna om att vårt val att berätta om det kan ha begränsat 
intervjupersonernas svar, men vi ansåg det ändå nödvändigt för att kunna få ett material som 
var rimligt att arbeta med. En annan viktig aspekt med att berätta om syftet är att skapa en god 
kontakt med intervjupersonerna. Vi anser att om vi inte hade svarat på deras frågor om syftet 
med studien så skulle det vara lättare för dem att inte vilja svara på våra frågor. 
 

7. Resultat och analys 
Under detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att presenteras och analyseras. 
Respondenterna benämns som personal och ungdom, det kommer inte att framgå vilken 
personal som säger vad då det inte är relevant för studiens syfte. Under detta avsnitt kommer 
citat från intervjuerna finnas med då texten blir intressantare och mer levande. 
 

7.1 Framgång i behandlingsarbetet enligt personal 
Det råder delade meningar i personalgruppen om vad framgång i behandlingsarbetet är. Flera 
i personalgruppen menar att framgång i behandlingsarbetet är när man har nått de mål som 
finns uppställda för behandlingen. Andra menar att framgång är om ungdomen mår bra efter 
avslutad behandling. God livskvalité och att ungdomen är tillfreds med sin livssituation, är 
ytterligare aspekter personalen anser är framgång. Ännu en aspekt som framkom som 
framgång var att ungdomen ska kunna se positiva saker i livet då de är experter på att se det 
dåliga. Framgång är om ungdomarna ”inte är så trasiga utan det finns en anledning att gå 
upp på morgonen”. En av personalen ansåg att framgång är svårt att mäta. Denne ansåg att 
”man måste se det lilla som framgång hos oss, de har så otroligt mycket att jobba med”. Som 
framgång kan man exempelvis se att kunna gå till bussen själv. Även de ungdomar som får 
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sammanbrott och avbryter behandlingen har oftast haft någon slags framgång i behandlingen. 
Flera av personalen menade att framgång i behandlingsarbetet är att få ungdomarna att våga 
ha tillit till andra människor och kunna bygga relationer, att ungdomarna ska våga ta hjälp och 
låta vuxna komma dem nära, och våga släppa på det allt för stora ansvaret som många 
ungdomar har behövt tagit. Enligt Degner & Henriksen (2007) är det inte ovanligt att flickor 
med svår relationsproblematik har fått tagit ett stort ansvar då de bott hemma. Till skillnad 
från detta säger Andersson (2003) att detta gäller de flesta ungdomar som befinner sig på 
institution, och inte bara flickor, då de saknat vuxna som skulle ha tagit det. Flera i 
personalgruppen ansåg att ungdomarna efter tiden på behandlingshemmet inte är helt lagade 
och kommer inte att kunna vara som vilka andra tonåringar som helst. De menar att framgång 
i behandlingen är att ungdomarna trots det klarar av att gå vidare i livet och att de fått med sig 
strategier och redskap för att klara av att göra det på ett mindre destruktivt sätt än innan 
behandlingen.  
 

7.2 Framgångsfaktorer och hindrande faktorer för behandlingsresultatet 
Utifrån den empiri som samlats in har framgångsfaktorer och hindrande faktorer 
kategoriserats och de kommer att presenteras i följande del av resultat och analys. 
 

7.2.1 Relationer 

I behandlingsarbetet är relationer en viktig del för att nå framgång enligt personal. Flera 
uttrycker att relationen mellan personal och ungdom är den som är av störst vikt. Denna 
relation kallas för behandlingsallians och flera författare säger att det är viktigt att denna är av 
god kvalitet för att behandlingsresultatet ska nå framgång (Degner & Henriksen, 2007; Hill, 
2005). Andersson (1998) säger att fokus på relationer är vanligt i behandling för flickor på 
institution då de tycks vara mindre våldsbenägna än pojkar. I intervjuerna har det framkommit 
att det är mestadels flickor som kommer till behandlingshemmet. Detta skulle kunna vara en 
påverkansfaktor till att relationer är så centrala i behandlingsarbetet. En annan 
påverkansfaktor skulle kunna vara att behandlingshemmet inte tar emot ungdomar med drog- 
eller kriminalitetsproblematik, vilka man kan anta ha en större våldsbenägenhet.  
 
Personalen anser att behandlingsalliansen är viktig då den ger ungdomen nya bra erfarenheter 
av relationer och visar hur en sund relation ska se ut, vilket de berättar att de flesta ungdomar 
saknar. Utifrån anknytningsteorin har barn, som saknar god anknytning, svårt att bygga 
relationer, det är därför viktigt att bygga nya inre arbetsmodeller (Karlsson, 2008), de nya 
erfarenheterna personalen pratar om, blir ungdomarnas nya inre arbetsmodeller utifrån ett 
utvecklingspsykologiskt synsätt. En av personalen säger att ”det är lättare att nå dem och få 
dem att förändras om det finns en relation”. En annan personal hävdar att för att få ungdomen 
att öppna sig och prata om sina problem måste den känna tillit till någon, och det får man 
genom en relation. Även Nilsson (2007) hävdar att tillit ingår i en relation. Med det menar 
han att individen inte ska behöva vara orolig för att bli sviken, och därmed blir personlig 
utveckling möjligt. Det framkommer också att en viktig del i relationsbyggandet på 
behandlingshemmet är att kunna gränsa ungdomarna, då vissa ungdomar vill släppa in andra 
människor alldeles för fort, medan andra inte vill släppa in någon alls. Detta kan förklaras 
med Nilssons (2007) sätt att se på vad som krävs för att våga gå in i en relation med andra 
människor. Han menar att god självkänsla är en förutsättning för att våga gå in i en relation, 
vilket också bekräftas av personalen som gång på gång säger att ungdomarna inte tror på sig 
själva.  
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En personal anser att det är viktigt att hitta en balansgång mellan att bygga en relation med 
ungdomen och samtidigt inte göra sig för viktig, då relationen som byggs bara kommer att 
vara under behandlingstiden och sen ta slut. ”Vi ska inte bygga några relationer som ska 
hålla efter behandlingen, inga kompisrelationer eller någonting för resten av livet.” Samma 
personal hävdar att det egentligen inte handlar om att bygga ”riktiga” relationer utan det 
handlar mer om att ungdomarna ska kunna spegla sig i personalen och få träna på dem, 
exempelvis träna på att testa gränser och tjafsa om tider. Till skillnad från detta synsätt säger 
tidigare forskning att relationerna ska vara känslomässigt äkta och bygga på ett genuint 
engagemang och intresse från personalens sida (Degner & Henriksen, 2007). Även utifrån ett 
miljöterapeutiskt synsätt ska relationer, som ungdomarna senare i livet ska ha erfarenhet av, 
vara trygga och varaktiga (Andersson, 2003). Detta stämmer med det ungdomen berättar, då 
denne säger ”Man fick stöd via dem, de stöttade… man märker ju att de brydde sig verkligen 
om en, om oss. De var där för att jobba med ungar och inte för att tjäna pengar.”  Detta 
menade ungdomen var en stark framgångsfaktor. 
 
I flera av fallbeskrivningarna berättar personalen att relationer är en central faktor, framförallt 
en framgångsfaktor. Den relation som beskrivs som mest avgörande är relationen mellan 
ungdom och kontaktperson. Det är inte relationen som ensam faktor som leder till framgång, 
utan det finns även andra faktorer som beskrivs som viktiga för behandlingsresultatet. 
 
Relationen mellan ungdomarna är i stort sett aldrig bra för dem, enligt personalen. Denna 
relation ses av många som en hindrande faktor för ett gott behandlingsresultat. En anser att 
det blir stiltje i behandlingen om ungdomarna kommer varandra för nära, andra upplever att 
det blir en stor smittoeffekt mellan ungdomarna. ”De smittar varandra med allt möjligt, 
dricka, röka och skära sig.” ”De gör destruktiva saker tillsammans eller blir varandras 
kuratorer, vilket inte är bra då de har nog med sina egna problem.” Personalen menar att de 
självklart ska vara trevliga mot varandra och trivas ihop, men att relationen inte får bli för 
stark, då de är där för deras egen skull och inte för andras. Flera i personalen nämner också att 
det finns något positivt med relationen mellan ungdomarna. Det är när en ungdom är i slutet 
av sin behandling och på väg därifrån, då kan den ungdomen påverka dem andra positivt och 
uppmana dem att lita på personalen och ta hjälp av dem. Det är just utifrån denna aspekt 
många diskussioner förs om huruvida institutionsvård är bra eller inte, vissa forskare hävdar 
att den negativa smittoeffekten är för stor och att institutionsvård därför gör mer skada än 
nytta. Andra forskare menar att det finns positiv smittoeffekt i form av grupptryck till att 
ändra beteenden (Andreassen, 2003).  
 
Ungdomen berättar att det är viktigt att hitta någon på behandlingshemmet som det går att 
bygga en relation till. Detta då det är lättare att bearbeta sin problematik om man har någon att 
anförtro sig till när man är ledsen eller mår dåligt. Det tar tid att våga öppna sig och man gör 
det inte för vem som helst. Ungdomen säger också att ett hinder för behandlingsresultatet kan 
vara vilka andra ungdomar som befinner sig på behandlingshemmet. Ungdomen berättar att 
denne hade tur då alla ungdomar kom bra överens under dennes behandlingstid ”…om det 
hade flyttat in någon som jag inte kom överens med så tror inte jag att… man orkar nog inte 
vara kvar.” 
 

7.2.2 Ungdomens nätverk 

Majoriteten av personalen anser att en stark framgångsfaktor är ett bra samarbete med 
ungdomens nätverk. Behandlingshemmets kontakt med nätverket och samarbetet dem 
emellan är viktigt för ungdomen då det oftast fungerar mycket bättre för ungdomen om de 
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vuxna samarbetar. Detta kan förstås med hjälp av Degner & Henriksens (2007) resonemang 
om att ungdomen ofta har en dålig relation till de vuxna i nätverket och att ett väl fungerande 
samarbete är en förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat. Detta stämmer också väl 
överens med det utvecklingsekologiska perspektivet som menar att om mikrosystemen har 
god kontakt med varandra ger det en god kvalitet på mesosystemet och en tryggare tillvaro för 
ungdomen (Klefbeck & Ogden, 2003). Detta bekräftas av ungdomen som säger att det ibland 
var jättejobbigt att personalen pratade med nätverket men det var skönt att veta att de som 
betydde något visste vad som pågick på behandlingshemmet.  
 
Samarbetet är också viktigt enligt personalen då det visar ungdomen hur ett bra samarbete 
mellan vuxna kan och ska se ut, vilket ungdomarna oftast inte har några bra erfarenheter av. 
Dessa ungdomar har ofta ganska små nätverk eller stora med få personer som är bra för 
ungdomen. Det gäller för personalen att fånga upp de personer i nätverket som finns och kan 
vara med i behandlingsprocessen. ”Det funkar inte utan samtycke från vårdnadshavaren.”  
Personalen tar inte bara upp samarbetet med föräldrar och andra betydelsefulla personer i det 
sociala nätverket som viktigt, utan även samarbetet mellan behandlingshemmet och skola, 
socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin eller andra instanser som kan komma att bli 
aktuella i det enskilda fallet. Ett par i personalen hävdar till och med att ett gott samarbete 
med ungdomens nätverk är en avgörande faktor för framgång i behandlingen. Även detta 
resonemang stöds av det utvecklingsekologiska synsättet som hävdar att ett gott samarbete 
mellan systemen och ett positivt relationsbyggande inom och mellan dem ökar 
utvecklingsmöjligheter för ungdomen (Klefbeck & Ogden, 2003). Samarbetet mellan 
behandlingshemmet och skolan ansåg ungdomen vara av stor betydelse då det gav en trygghet 
och bekräftelse på att de vuxna brydde sig. Ungdomen tyckte också att det var skönt att ha en 
länk mellan sig och skolan.  
 
Ett bristande samarbete med ungdomens nätverk menar personalen är ett hinder i 
behandlingsarbetet. Flera i personalen menar att om man inte har samtycke och förtroende 
från föräldrar eller andra signifikanta personer i ungdomens nätverk blir det väldigt svårt att 
arbeta med ungdomen. En personal säger att ”Även om en placering är enligt SoL och 
vårdnadshavarna därmed har lämnat samtycke är det viktigt att arbeta mycket med dem, då 
det är relativt vanligt att vårdnadshavarna inte är helt med på behandlingen trots lämnat 
samtycke.” Om samarbetet brister i en SoL placering finns det risk att vårdnadshavarna 
bestämmer att behandlingen ska avbrytas. Detta menar personalen är ett stort hinder i 
behandlingen, och om det går så långt att behandlingen blir avbruten är det ödesdigert för 
ungdomen. Relationer som byggts upp och behandling som har startat bryts och ungdomen får 
börja om igen. Detta kan jämföras med vad Nilsson (2007) skriver om relationer, då han 
menar att en person med låg självkänsla har svårt att gå in i relationer och när de väl gör det är 
självkänslan och självbilden väldigt utsatt. Om relationen bryts finns stor risk att självkänslan 
såras och blir ännu sämre.  
 
Personalen anser att det är viktigt att hela tiden arbeta för att ha ett så bra samarbete med 
ungdomens nätverk som möjligt. Flera av personalen menar också att bristande samarbete 
mellan behandlingshemmet och socialtjänst, skola eller andra aktörer också är ett hinder i 
behandlingsarbetet. En personal menar att om dessa instanser säger olika saker finns stor risk 
att ungdomen söker sig till den som tycker likadant som ungdomen och spelar ut de 
professionella mot varandra. En annan personal anser också att ”Det kan bli negativt 
beroende på vad föräldern har för roll, de kan pusha för mycket.” Denna personal menar att 
det är viktigt att ungdomen har ett socialt nätverk som är med på behandlingen och finns vid 
sidan av, men att det kan vändas till ett hinder om de är för involverade på så sätt att de vill 
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vara med och forma ungdomen under behandlingen. Vårdnadshavarna måste hålla viss distans 
och låta ungdomen ha sin process och utvecklas i behandlingen. Här kan man tydligt se hur de 
dyadiska relationerna spelar in i de triadiska som Klefbeck & Ogden (2003) pratar om. Detta 
då relationerna mellan ungdom och personal, ungdom och nätverk, personal och nätverk 
spelar in på den triadiska relationen som bör finnas mellan alla tre parter. I flera av de 
fallbeskrivningar som personalen har givit är samarbetet med ungdomens nätverk en tydlig 
faktor i behandlingsarbetet. I ett flertal fall där samarbetet har brustit har behandlingen också 
fått en negativ vändning, behandlingen har resulterat i sammanbrott, eller där vårdnadshavare 
har bestämt att behandlingen ska avbrytas och de har hämtat ungdomen. I ett annat fall som 
beskrivits var mamman inte riktigt med på behandlingen och detta utnyttjade ungdomen och 
spelade ut mamman och behandlingshemmet mot varandra, vilket resulterade i avbruten 
behandling. I andra fall som beskrivits där samarbetet har fungerat bra och 
behandlingshemmet har fått med föräldrarna i behandlingen på ett bra sätt, ser resultatet också 
mycket bättre ut för ungdomen. Där ungdomen fullföljer behandlingen och sen kan ta nästa 
steg i livet. 
  

7.2.3 Personal 

För att ungdomen ska kunna nå framgång i behandlingen krävs det enligt all personal som 
blivit intervjuad att personalgruppen har ett gott samarbete. De menar att en enad 
personalgrupp ger trygghet för ungdomarna. För att kunna förmedla trygghet till ungdomarna 
är det viktigt att personalen dels är trygga i sig själva, men också i sin personalgrupp. Detta 
bekräftas då ungdomen berättar att det märks tydligt om personalgruppen inte kommer 
överens och menar att det är väldigt ansträngande att leva i en sådan miljö där irritation 
hänger i luften. Flera i personalen menar, för att få en fungerande personalgrupp är det viktigt 
med en god kommunikation, ärlighet och ett öppet klimat. Många anser också att det är viktigt 
att personalgruppen är enad på så sätt att de arbetar lika. Regler och struktur ska se lika ut på 
behandlingshemmet oavsett vem som arbetar, denna kontinuitet är viktig för ungdomens 
behandling. Detta bekräftas av Andersson (2003) som anser att vid arbete med miljöterapi på 
institution är enhetlighet i personalgruppen, regler och struktur viktiga komponenter för att 
behandlingen ska nå så bra resultat som möjligt. En personal berättar att ”en risk med en 
arbetsgrupp som inte är enad är att ungdomen använder det mot personalen för att få dem 
splittrade.” 
 
En personal anser också att det är viktigt med en bra personalgrupp då det spelar roll för hur 
man tycker att det är att gå till jobbet. Om man inte tycker det är roligt att gå till jobbet på 
grund av sina arbetskamrater, kommer det påverka ungdomarna negativt, då de märker av 
detta. ”Trygghet, trygghet, trygghet. En personalgrupp som håller ihop och arbetar på ett bra 
sätt.” En annan personal tycker också det är viktigt att det finns både manlig och kvinnlig 
personal på behandlingshemmet. Detta då en del ungdomar kan behöva en kvinnlig eller 
manlig person att knyta an till, då de kanske inte haft det tidigare eller dåliga erfarenheter av 
det. Denna personals resonemang bekräftas av miljöterapins syn på vikten av matchning 
mellan ungdom och behandlingsassistent. När kontaktperson till ungdomen väljs är det 
oerhört viktigt att denne och ungdomen passar ihop och att det inte görs på rutin eller efter 
turordning (Andersson, 2003). 
 
Vad gäller personalens personliga egenskaper som har betydelse för ungdomens 
behandlingsprocess anser många i personalen att ett genuint intresse och engagemang bör 
finnas. Detta är viktigt då dessa ungdomar många gånger i sitt liv blivit svikna av vuxna som 
har gett upp och inte trott på dem. Personalen berättar gång på gång att varje dag ska 
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ungdomarna på behandlingshemmet få möta trygga vuxna, vuxna som bryr sig om och låter 
dem vara som de är. Detta kan jämföras med Laxviks (2001) argument för hur en tillitsfull 
relation ska se ut, då han menar att det är mycket viktigt att de vuxna finns till hands när det 
behövs och respekterar hur ungdomen är. Det framkommer i intervjuerna att en stor del av 
personalens arbete är att hänga kvar och inte se någon ungdom som ett hopplöst fall, utan 
alltid ha en tro på dem. Sett utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv är det inte ovanligt 
att ungdomar som blivit övergivna gång på gång förlorar hoppet och tron på att andra 
människor ska stanna kvar och finnas där för dem (Crain, 2005). Laxvik (2001) menar dock 
att en människas självkänsla aldrig slutar att vara föränderlig. Utifrån detta är det viktigt att de 
vuxna stannar kvar och förmedlar en tro på ungdomarna. En personal säger att ”En lugn och 
trygg miljö och trygga vuxna som framför allt kan backa undan är en framgångsfaktor… Det 
låter kanske enkelt men det är jättesvårt att backa undan.” Ett par i personalen menar också 
att det är viktigt att kunna ta emot ungdomarnas ångest och inte lägga tillbaka den på dem. 
Ungdomen säger vid ett flertal gånger att en viktig komponent för framgång i behandlingen 
var att denne kände sig trygg på behandlingshemmet och med personalen. 
 
Personalen tar också upp flera scenarier där personalgruppen kan utgöra en hindrande faktor 
för ungdomens behandlingsresultat. Ett scenario skulle kunna vara en personalgrupp som inte 
är enad. Många menar att det skapar otrygghet, dels i personalgruppen men också för 
ungdomarna. En personal anser också att detta kan vara en utlösande faktor för att en ungdom 
får bakslag i form av ökade destruktiva beteenden. Personalens resonemang stämmer överens 
med Anderssons (2003) syn på miljöterapins grunder, då han menar att enhetlighet i 
personalen är av stor vikt. Ett annat scenario som flera i personalen tar upp under intervjun 
som skulle kunna påverka negativt är om personalen börjar ha hemligheter för varandra. Alla 
måste veta allt om alla ungdomar, annars kan ungdomarna utnyttja detta och spela ut 
personalen mot varandra, vilket kan leda till bristningar i personalgruppen. 
 
En i personalen anser att en personlig egenskap som kan vara en hindrande faktor för 
ungdomens behandlingsresultat är om en personal gör sig för viktig för ungdomen. Att 
personalen tror att det är dem det handlar om eller att personalen själv ser ungdomens 
framsteg som sin egen förtjänst, det kan vara förödande. ”Det är ungdomarna som jobbar, 
har de gjort ett framsteg så är det dem som har gjort det.” Det är hela tiden ungdomen som 
jobbar och gör framsteg, inte personalen. Detta stöds av Andersson (2003) som påpekar att 
personalen måste kunna hålla distans till ungdomen, annars finns risken att denne slår 
behandlaren ifrån sig. 
 

7.2.4 Motivation och insikt 

De flesta i personalgruppen är överens om att ett hinder i behandlingsprocessen är saknad av 
motivation hos ungdomen. Om ungdomen själv inte vill ha hjälp är det svårt att hjälpa denne. 
Om ungdomarna inte inser att de har en problematik och att det de gör är destruktivt och gör 
dem illa, är det svårt att hjälpa dem. Detta har man också kunnat se från forskning av 
kriminella ungdomar, att de svarar dåligt på behandling om motivationen inte finns 
(Andreassen, 2003). Enligt en personal kan det också vara så att en ungdom inte är mogen att 
kunna ta itu med sin problematik och därför inte har insikt i sina problem. Dessa ungdomar är 
också svåra att hjälpa och passar ofta inte in på behandlingshemmet, det kan exempelvis vara 
så att de lever för farligt eller är drogberoende och klarar därför inte av ett öppet 
behandlingshem. I de fall dessa ungdomar ändå blir placerade på behandlingshemmet kan det 
leda till sammanbrott, vilket är det sämsta som kan hända för ungdomen. För att undvika detta 
kan man ha responsivitetsprincipen i beaktande. Den är ett resultat av studier av kriminella 
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ungdomar som har visat att det är av stor vikt att de får behandling som passar just deras 
behov och motivation (Bonta, 1995). I en av fallbeskrivningarna beskrivs en ungdom som 
förstod att den hade problem men motivationen för att ta itu med dem fanns inte. En tydlig 
vändning blev när personalen och ungdomen tillsammans hittade något att sträva emot och 
ungdomen fann därmed motivation.  
 
För att bygga upp självkänslan är det viktigt att man är trygg i sig själv och kan se det man är 
bra på och det man behöver bli bättre på (Laxvik, 2001). Ett sätt att öka självkänslan är enligt 
Nilsson (2007) att gå in i relationer och få uppskattning, tyvärr drar sig många med dålig 
självkänsla för detta då de är rädda att bli svikna. Liknande resonemang förs av ett par i 
personalen då de kan se tydliga samband mellan motivation och en fungerande sysselsättning 
eller fritidsaktiviteter. De anser att det är viktigt att hitta positiva saker där ungdomen är 
duktig och får lyckas. ”Det är en framgångsfaktor, att hitta en sysselsättning som gör att man 
har något att kämpa för.” I de här ungdomarnas liv kan det vara svårt att hitta något sådant, 
men lyckas man med det har det stor positiv inverkan på behandlingen. Utifrån ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv kan denna misstro på sig själv vara ett resultat av bristfällig 
anknytning (Nilsson, 2007). Detta märks tydligt i en av fallbeskrivningarna där en ungdoms 
fritidsintresse var, enligt personalen, en mycket viktig del av varför behandlingsresultatet blev 
bra. Liknande resonemang för även ungdomen då denne säger att det var viktigt att personalen 
pushade och stöttade hela tiden under behandlingen, speciellt då framsteg skedde, oavsett 
storlek. 
 
En av personalen anser att huruvida ungdomarna är på behandlingshemmet enlig LVU eller 
SoL kan vara av betydelse för hur ungdomarna ser på sin problematik. Vissa ungdomar kan ta 
sin problematik mer på allvar om de är där enligt LVU. Detta stämmer inte överens med 
tidigare forskning som hävdar att lagrum inte har betydelse för behandlingsutvecklingen 
(Andreassen, 2003). 

 

7.2.5 Organisation 

Flera i personalgruppen anser att organisationen har betydelse för ungdomarnas 
behandlingsresultat. Med detta menar de flesta att det är viktigt med en bra och tydlig ledning. 
En personal menar att det är viktigt att ledningen kan ta beslut som rör alla nivåer i 
organisationen, och inte lägga över för stora beslut på enskild personal. Detta för att 
strukturen ska hållas, personal inte ska göra olika, och för att alla ska veta sin roll på 
arbetsplatsen. Samma personal menar att om det är en otydlig ledning kommer det att påverka 
i hela hierarkin ända ned till ungdomarna. En personal tycker att storleken på organisationen 
kan vara positiv då det är en liten verksamhet. Detta kan gynna ungdomarna då det är färre 
personer i omlopp jämfört med större institutioner. En annan menar att det också kan gynna 
personalen med en liten organisation då det finns en närhet mellan personal och ledning.  
 

7.2.5.1 Personalomsättning 

Laxvik (2001) anser att det är viktigt med kontinuitet i arbetsgruppen för att kunna bygga 
relationer med ungdomar på en fritidsgård. Det är troligt att detta även gäller för andra 
verksamheter där det finns ett samspel mellan vuxna och ungdomar. I intervjuerna på 
behandlingshemmet framgår det att all intervjuad personal anser att personalomsättning har 
betydelse för ungdomens behandlingsresultat. Flera menar att det inte är bra att personal slutar 
under en ungdoms behandling då relationer som byggts upp mellan ungdomar och personal 
bryts. Detta gör att ungdomarna känner sig svikna och blir otrygga då nya människor kommer 
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in i deras vardag och liv. De anser därmed att det är viktigt med kontinuitet i personalgruppen 
för både personalens och ungdomarnas trygghet och stabilitet. Helgelands (2010) forskning 
visar att det var just kontinuitet och stabilitet hos personalen som ungdomarna på institution 
saknade i sin behandling, då det var mycket personal i omlopp. En av personalen menar dock 
att det är omöjligt att uppnå en fullständig kontinuitet i personalgruppen, då det alltid kommer 
att bytas personal på ett eller annat sätt. Andreassen (2003) visar en annan vinkel av detta 
dilemma. Han menar att det faktum att det finns mycket olika personal på institutionen kan 
göra att ungdomen får olika djupa relationer till personalen. Detta kan liknas med en ”vanlig” 
ungdoms nätverk som dessa ungdomar ofta saknar.  
 
All intervjuad personal tar upp egna erfarenheter av personalomsättning. På 
behandlingshemmet har det nyligen varit en stor personalomsättning. Detta menar de flesta 
inte var bra för ungdomarna som då var boende på behandlingshemmet, men att det löst sig 
väl. Vid sådana situationer menar flera stycken att det ställs extra krav på de i 
personalgruppen som är kvar och på de nya som kommer till, för att det ska bli så bra som 
möjligt för ungdomarna. Många ungdomar tror ofta att det är deras eget fel att någon personal 
slutar. En av personalen säger att ”det är viktigt att berätta för ungdomarna att man ska sluta 
i så god tid som möjligt för att förbereda dem och för att få ett bra avslut.” En personal säger 
att personalomsättning även påverkar personalgruppen. I den arbetsmiljö de arbetar är det 
viktigt med en sammansvetsad grupp där man litar på varandra och kan stötta varandra. Den 
psykiska arbetsmiljön på en institution är enligt flera i regel väldigt tung, därför är det viktigt 
med stöd från varandra och handledning utifrån. 
 

7.2.5.2 Arbetstider 

På behandlingshemmet arbetar personalen idag relativt långa pass, de har också sovande jour 
berättar de vid intervjutillfällena. Detta menar flera stycken är både positivt och negativt. De 
långa arbetspassen är bra på så sätt att man får följa ungdomarna under längre tid och händer 
någonting finns det oftast tid till att avsluta det på ett bra sätt. ”Det negativa med långa 
arbetspass är att man blir trött och då inte alltid kan göra ett lika bra arbete.” Tidigare 
forskning stärker resonemanget kring det positiva med långa arbetspass då det visat att korta 
arbetstider på institution gör att ungdomar känner sig otrygga och har svårt att bygga 
relationer (Helgeland, 2010). Personalen berättar att sovande jour kan vara bra på så sätt att 
man träffar ungdomarna i alla deras situationer, men om man inte får sova på natten och sen 
ska jobba dagen efter är tröttheten även här ett hinder. En personal menar att det är svårt att 
hitta bra arbetstider som passar både personal och ungdomar. Det är viktigt att personalen 
trivs och är nöjda med sina arbetstider då ungdomarna påverkas av det. Ytterligare en 
personal tycker det är svårt att hitta bra lösningar för arbetstider på natten. Denne menar att 
det inte är bra att sova hos ungdomarna då det bli för nära, men det är heller inte bra om 
någon okänd sover där, då det blir otryggt för ungdomarna. Personalen anser att arbetstider 
kan påverka ungdomens behandlingsresultat till viss del men inte att det är en avgörande 
faktor. 
 

7.2.5.3 Lagstiftning 

Behandlingshemmet tar emot ungdomar enligt LVU och SoL, under intervjuerna 
framkommer det att det finns både för- och nackdelar med båda lagrummen för ungdomens 
behandlingsresultat. Flera anser att LVU är positivt på så sätt att om ungdomen avviker kan 
de ringa polisen direkt och behöver inte vända sig till vårdnadshavare. Detta innebär att det 
blir en snabbare process och därmed kommer ungdomen tillrätta fortare. Hinder med frivilliga 
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placeringar är enligt ett par i personalen att vårdnadshavarna bestämmer huruvida ungdomen 
ska bo kvar på behandlingshemmet eller inte. Om vårdnadshavarna är missnöjda med hur 
behandlingen bedrivs kan de avbryta den oavsett vad ungdomen vill. En annan personal 
menar att vid en SoL-placering är ungdomen och vårdnadshavarna mer motiverade än vid ett 
LVU. En personal anser att behandlingsresultatet inte påverkads av de olika lagrummen utan 
det är själva förfarandet som påverkas i olika situationer. Denna personals resonemang stärks 
av tidigare forskning då det har visat sig att det inte finns några märkbara skillnader på 
behandlingens resultat mellan frivilligt- och tvångsplacerade ungdomar (Andreassen, 2003). I 
en av fallbeskrivningarna är dilemmat med vårdnadshavares beslutsrätt enligt SoL tydligt. 
Vårdnadshavarna hade givit samtycke till vård, men klarade ändå inte riktigt av att ungdomen 
bodde på behandlingshemmet. Ungdomen började komma in i boendet, började ny skola och 
fick kontakt med personal. Efter en tid bestämde sig vårdnadshavarna för att ta hem 
ungdomen och avbröt behandlingen.  
 
Ett hinder, enligt ungdomen, är att enligt bestämmelser får ungdomar inte bo kvar på 
behandlingshemmet efter den dagen de fyllt arton år. Denne ungdom fyllde arton under sin 
behandlingstid och det blev en stor process som skapade oro, ”…annars hade jag inte haft 
någonstans att ta vägen.” Detta är ett hinder då det kan leda till att en ungdom måste avbryta 
sin behandling tidigare än dennes behov. Avbruten behandling är inte alls bra för ungdomen 
utan ett stort misslyckande menar både personal och Andersson (2003). 
 

7.2.5.4 Dokumentation 

På behandlingshemmet sker kontinuerlig dokumentation för varje ungdom. Två av personalen 
anser att daganteckningar är viktiga då hela personalgruppen genom dem kan sätta sig in i vad 
som hänt den senaste tiden. Det är viktigt för att strukturen ska hållas och missförstånd ska 
undvikas. Andra i personalen anser att det är bra då man kan gå tillbaka i dokumentationen 
och se om ungdomen har utvecklats eller inte. Med hjälp av dokumentationen kan man se vad 
som gjort att en ungdom utvecklats åt ena eller andra hållet. Dokumentation kan också vara 
ett farligt verktyg enligt en annan personal. Denne menar att det kan bli fel om personalen 
tolkar och inte är objektiva i sin skrift. En personal upplever att dokumentation kan vara ett 
hinder när det kommer in ny personal. ”Om man läser journalen så får man kanske en fel 
uppfattning om ungdomen om man inte träffat ungdomen först.” 
 
Vad gäller vårdplan och behandlingsplan är de viktiga på olika sätt enligt personalen. Flera 
menar att behandlingsplanen är viktig för strukturen. Den är ett dokument som all personal 
kan gå till och se vad som gäller för den enskilda ungdomen. Flera i personalen hävdar också 
att behandlingsplanen är viktig för det är där ungdomen kan ha mycket inflytande över sin 
behandling, det är viktigt att ungdomen är med och utformar den även om det ofta är svårt att 
lyckas med det. Återigen går det att se liknelser mellan personalens resonemang och Bontas 
(1995) responsivitetsprincip. Även Hill (2005) anser att för att ungdomen ska kunna finna 
motivation så krävs det att denne får ha inflytande i sin behandling. Vårdplanen, menar en 
personal, kan vara en framgångsfaktor på så sätt att den kan medvetandegöra ungdomen 
varför den är på behandlingshemmet. Den är också viktig eftersom behandlingsplanen 
utformas utefter den. Att ungdomen är medveten om varför den befinner sig på institution 
menar också Hill (2005) att är en viktig del i behandlingen och en förutsättning för att 
ungdomen ska kunna finna motivation. 
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7.2.5.5 Boendemiljö 

Alla i personalgruppen anser att ungdomarna som kommer till behandlingshemmet är i stort 
behov av en strukturerad vardag. För att detta ska vara möjligt, måste personalen kunna hålla 
en struktur på behandlingshemmet, både vad avser regler och rutiner men också den fysiska 
miljön. Det ska vara helt, rent och ordnat på behandlingshemmet. En av personalen uttrycker 
det som att miljöterapin måste vara med hela tiden, från ungdomarnas rum ända in till 
personalens kontor. Detta för att ungdomarna ska kunna känna trygghet på institutionen. En 
personal menar att ungdomarna hela tiden blir speglade av miljön, är det rörigt blir också 
ungdomarna röriga och stressade. Här finns en tydlig likhet mellan personalens och 
Anderssons (2003) resonemang gällande struktur, ordning, normer och regler. Han menar att 
det är viktigt att detta upprätthålls då ungdomarna ofta kommer från en ostrukturerad miljö. 
 
All personal har också tagit upp aspekten att behandlingshemmet ligger väldigt centralt. 
Några hävdar att det finns fördelar med det, då det är nära till det mesta och man kan hitta på 
mycket aktiviteter med ungdomarna. Majoriteten tycker dock att det negativa med att ligga 
centralt överväger det positiva. ”Det finns alltid någon människa som kan erbjuda dem vad 
som helst.” I och med det centrala läget finns många frestelser tillgängliga för ungdomarna 
som redan är utsatta och har svårt att stå emot dessa. Detta är tydligt beskrivet i en av 
fallbeskrivningarna där en ungdom var mycket rymningsbenägen och det centrala läget förde 
med sig mycket som lockade. Detta blev ett stort hinder för denna ungdom, menar personalen, 
och det blev tillslut ett sammanbrott. Också intervjun med ungdomen pekar på att det centrala 
läget kan vara en negativ aspekt. Denne menar att många ungdomar tycker att det är 
spännande att tänja på personalens regler och det centrala läget gör det väldigt enkelt att 
exempelvis smyga ut på natten. Det positiva med läget var att det var nära till skolan och stan. 
 

7.2.6 Teori och metod 

All personal som har blivit intervjuad menar att teorier och metoder är otroligt viktigt för 
framgång i behandlingen. Många menar att teorier och metoder ger struktur, tydlighet och en 
förutsägbar miljö, genom detta får personalen en gemensam förståelse för ungdomarna och 
deras problematik. Det ger också en struktur för hur personalgruppen ska arbeta och gör att de 
arbetar likadant, vilket i sin tur ger trygghet för ungdomarna. Lipsey (1999), Degner & 
Henriksen (2007) och Andersson (2003) hävdar att teorier och metoder är mycket viktigt i 
behandlingsarbetet på institution. Lipsey (1999) trycker på vikten av implementerade teorier i 
verksamheten, medan Degner & Henriksen (2007) fokuserar mer på vikten av en gemensam 
grund för personalen som stämmer överens med deras egna värderingar. Andersson (2003) i 
sin tur menar att teorier och metoder har betydelse på så vis att all personal ska ha kunskap 
och förståelse för vad de arbetar med och hur de arbetar. I personalgruppen går det att finna 
alla tre synsätt. De flesta hävdar att det egentligen inte spelar så stor roll vilka teorier och 
metoder man utgår ifrån i behandlingsarbetet, det viktigaste är att alla arbetar utifrån samma. 
”Det skapar trygghet och förutsägbarhet.” Någon menar också att det handlar om vad 
personalen själva tror på, att man som personal måste tro på den teori och metod man arbetar 
efter. Då det annars lätt kan bli att man arbetar efter eget tycke och smak, vilket alla menar 
leder till en ostrukturerad och otrygg miljö för ungdomarna. Det handlar inte bara om trygghet 
för ungdomarna utan det är också betydelsefullt för personalen att kunna känna trygghet i sitt 
arbete, vilket de menar är lättare om man har teorier och metoder att luta sig mot. 
 
Samtlig personal anser att för att kunna få en bra struktur i arbetet med hjälp av teorier och 
metoder behövs personal med adekvat högskoleutbildning. Personalen ger många olika 
förklaringar till varför det är viktigt med utbildning. En av orsakerna är just att ha en 
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förståelse för metoden, vad man gör och varför man gör det. En annan är att faktiskt kunna 
använda de verktyg som teorier och metoder ger, i form av att man har en förståelse för 
ungdomarna och deras problematik, vilket också innebär att man får förståelse för 
ungdomarnas uttryck och handlingar. Att ha adekvata och liknande utbildningar i 
personalgruppen gör att de pratar samma språk, och det i sin tur minskar risken för 
missförstånd vilket gör strukturen tydlig och gynnar ungdomarnas trygghet. Ännu en aspekt 
som är viktig med utbildning är att det ger ett professionellt förhållningssätt, vilket gör det 
lättare att inte ta saker personligt. Anmärkningsvärt är att all intervjuad personal är övertygad 
om att adekvat högskoleutbildning är viktigt då det inte är något krav på detta från 
socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2003:20).  
 
Flera av personalen ger exempel på outbildad personal som har blivit för personlig med 
ungdomen och gjort sig själv för viktig och kommit för nära ungdomen. ”Man blir för 
personlig och tror att det är dem det handlar om. De gör sig viktiga och börjar med 
hemligheter.””Det finns många faktorer som skulle kunna vara förödande för ungdomen om 
personalen inte är kompetent, exempelvis hemligheter.”  Detta har lett till att de inte har orkat 
med sitt arbete vilket i sin tur har missgynnat ungdomen, då de byggt upp en relation till 
denne. Detta kan kopplas till miljöterapeutiska tankar, där en viktig del är att personalen 
måste kunna hålla distans till ungdomen, och ha en förmåga att avläsa den (Andersson, 2003). 
Till skillnad från personalen som fokuserar på att personalen inte skulle orka med en för nära 
relation, trycker miljöterapin på att det kan vara svårt för ungdomen med en för nära relation, 
då de ofta har dåliga erfarenheter av det (Andersson, 2003).  

8. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka personals och ungdomars bedömningar av 
framgångsfaktorer och hindrande faktorer som kan påverka behandlingsresultatet för 
ungdomar på ett behandlingshem i Sverige. I studien har det framkommit ett flertal faktorer 
som kan vara både främjande och hindrande för behandlingsresultatet. Personalen beskriver 
att en av de viktigaste framgångsfaktorerna är relationen mellan personalen och ungdomarna. 
Om personalen lyckas bygga upp en relation och få förtroende från ungdomen finns goda 
förutsättningar att uppnå bra resultat. En annan viktig faktor för att nå framgång är ett lyckat 
samarbete mellan personalen och ungdomens nätverk. Ytterligare en aspekt som alla i 
personalen uttrycker är en viktig framgångsfaktor är att arbeta strikt efter samma teorier och 
metoder. Dessa tre aspekter är starkt förknippade till framgång då de fungerar, men om de inte 
gör det blir de till hindrande faktorer. Utifrån intervjun med ungdomen går det att dra 
slutsatsen att trygghet var den absolut viktigaste framgångsfaktorn för dennes 
behandlingsresultat. Utifrån resultatet kan man utläsa att tryggheten är central i alla de 
faktorer personalen har uppgett. 
 
Studiens syfte kan ses besvarat till en viss del. All relevant personal har intervjuats, så den 
delen av syftet och de berörda frågeställningarna har besvarats väl. Däremot vad gäller 
ungdomars bedömning av framgångsfaktorer och hindrande faktorer, är resultatet bristfälligt. 
Detta då endast en ungdom förekommer i studien, vilket gör att det inte går att jämföra dennes 
resonemang med andra ungdomars. En annan aspekt som gör att resultatet kan upplevas tunt, 
är att den ungdom som är med i studien har övervägande framgångsfaktorer i sitt fall och fick 
ett gott behandlingsresultat. Om en ungdom som exempelvis fick avbryta behandlingen av 
någon anledning hade medverkat, kunde svaren ha blivit helt annorlunda. Med andra ord 
skulle studien blivit intressantare om fler ungdomar med olika behandlingsutfall medverkat. 
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Mycket av den forskning som finns gällande institutionsvård är gjord på ungdomar med 
kriminalitetsproblematik. Ändå finner vi många gemensamma resonemang mellan 
forskningen och resultatet av studien. Alla de faktorer som personal och ungdomen tar upp 
under intervjuerna finns nämnda i den forskning och litteratur som använts. På grund av detta 
har det varit svårt att finna någonting nytt i resultatet som inte tidigare finns omnämnt. Då 
studien är gjord på endast ett behandlingshem och dessutom ett litet sådant, är det svårt att dra 
några egentliga slutsatser som rör sig utanför verksamheten. Om detta ändå skulle göras, kan 
vi utifrån personalens och litteraturens samstämmighet, vad gäller vilka faktorer som är 
viktigast för ett positivt respektive negativt behandlingsresultat, anta att samma faktorer gäller 
oavsett ungdomens problematik.  
 
Trots personalens enighet kring vilka faktorer som är främjande eller hindrande för 
behandlingsresultatet råder det delade meningar om vad framgång i behandlingsarbetet är. 
Detta kan vara intressant att lyfta fram då vi tänker att om personalen har olika syn på 
framgång kan också olika grad av krav ställas på ungdomen. Enligt Andersson (2003) är det 
viktigt att personalen är enade i alla lägen, detta kan vara bra för personalen att ha i beaktande 
för fortsatt arbete. Intressant att notera är också att all personal pratar om deras betydelse för 
ungdomens behandlingsresultat. När samtal förts om detta har alla påpekat vikten av 
utbildning och personlig lämplighet, däremot är det endast en av intervjupersonerna som har 
lyft upp ett resonemang kring kvinnlig respektive manlig personal. Detta är intressant då det 
enligt miljöterapin är viktigt att matcha ungdomar och kontaktpersoner (Andersson, 2003). I 
matchningen antar vi att det också är viktigt att om det är möjligt kunna matcha efter kön, då 
det beroende på ungdomens tidigare erfarenheter kan vara viktigt att ha antingen en kvinnlig 
eller manlig person att knyta an till.  
 
Värt att lyfta fram till diskussion är huruvida det spelar roll för ungdomens 
behandlingsresultat om behandlingen är enligt SoL eller LVU. Forskning säger att det inte 
finns någon märkbar skillnad i behandlingsutveckling mellan frivillig- och tvångsbehandling 
på institution (Andreassen, 2003). Personalen har delade meningar kring detta, flera menar att 
motivation är lättare att hitta hos en frivilligplacerad ungdom, men att även LVU har bra sidor 
i form av att ungdomen tar sin placering mer på allvar. Det som kan ses som intressant med 
detta är frivilligheten i SoL, då den innebär att föräldrarna bestämmer om ungdomen ska 
placeras eller inte. Med andra ord är det inte självklart att ungdomen själv vill bli placerad på 
ett behandlingshem. Frågan man då kan ställa sig är om det verkligen är frivillig vård. Som vi 
ser det arbetar personalen likadant med alla ungdomar oavsett SoL- eller LVU-placering, en 
individuell behandlingsplan görs efter ungdomens behov för att kunna uppnå ett så bra 
behandlingsresultat som möjligt. Tänkvärt är huruvida det är omgivningens föreställningar av 
att ungdomarna är på ett visst sätt utifrån hur de är placerade eller om det finns en faktisk 
skillnad. Det kan vara viktigt att reflektera över detta och vara medveten om var man står i 
frågan så att inte detta utgör en hindrande faktor i behandlingen. En annan faktor som kan 
vara hindrande är bestämmelserna om att ungdomar över arton år inte får vara kvar på 
behandlingshemmet. Det kan tänkas att en ungdom blir placerad vid drygt sexton års ålder 
och enligt vårdplanen ska behandlingen bedrivas i ett och ett halvt år. Ett scenario skulle 
kunna vara att det efter en tid upptäcks att det skulle behövas längre behandling. Detta skulle 
då inte vara möjligt eftersom denne skulle hinna fylla arton år. Detta skulle innebära en 
avbruten behandling vilket är enligt Andersson (2003) det värsta som kan hända ungdomen 
under behandling. Personalen hävdar att ungdomen måste känna trygghet för att kunna bygga 
relationer. Om ungdomen ska behöva känna oro huruvida denne kommer att kunna genomgå 
en hel behandling eller inte, på grund av sin ålder, kommer denne då kunna känna sig trygg 
och kunna bygga de relationer som enligt många är avgörande för behandlingen? 
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Personalen har olika åsikter kring hur relationen mellan dem och ungdomarna ska se ut. 
Många pratar om en tillitsfull relation, någon om en tillfällig relation, medan litteraturen 
beskriver äkta och känslomässiga relationer som viktiga. Frågan är vad är en tillitsfull 
relation, eller en äkta relation? Var går gränsen till när det blir en för nära relation? En 
personal pratar om att sova med ungdomarna blir för nära. Så hur ska man då definiera en 
relation som är sund och bidrar till framgång i behandlingen? Litteraturen säger inte mycket 
om detta, Degner & Henriksen (2007) menar att en äkta relation bygger på ett genuint intresse 
och stort engagemang från personalens sida. Detta måste balanseras mot miljöterapins tankar 
om att personalen måste vara varsam och inte komma ungdomen för nära, då det finns risk att 
ungdomen då skjuter den vuxne ifrån sig (Andersson, 2003). Detta är en balansgång och 
diskussionen kring den måste hela tiden vara levande, men frågan är vem som avgör när 
relationen blir för nära eller engagemanget för litet. Detta kan tyckas ska ligga på personalens 
bord, då det är de som är professionella och inte vara ungdomarnas uppgift då de ofta har haft 
erfarenheter av dåliga relationer. Detta beskriver också personalen när de pratar om att en av 
deras uppgifter är att visa ungdomarna hur bra relationer kan se ut. Detta kan kopplas till det 
Flygare (2006) säger, att gång på gång bevisas det att relationen har betydelse för 
behandlingen, men det är svårt att säga hur mycket, varför och på vilket sätt.   
 

8.2 Avgörande faktorer, finns sådana? Och hur forskar man vidare? 
Under arbetets gång har våra tankar hela tiden gått fram och tillbaka mellan en övertygelse att 
det finns avgörande faktorer för behandlingen och att det inte gör det. Att det finns faktorer 
som påverkar är vi övertygade om, men frågan är om de är avgörande och kan man säga vad 
som är avgörande i förväg? När ungdomarna kommer till behandlingshemmet har de olika 
förutsättningar, både vad gäller tidigare erfarenheter, individuella egenskaper och socialt 
nätverk. Vad som blir framgång och vad som blir hinder för en individ är därför svårt att säga 
då allt sker i ett sammanhang. Vad som är avgörande för framgång eller misslyckande i 
behandlingen skiljer sig i det specifika fallet, för en del är det relationen de får till en personal, 
för andra är det en aktivitet de brinner för och för vissa en kombination mellan dessa eller 
andra faktorer. Vi har tidigare skrivit att det finns lite forskning inom detta område. Utifrån 
resonemanget ovan kan man fråga sig om det är nödvändigt eller ens möjligt med forskning 
kring vad som påverkar behandlingsresultat. Kanske är det möjligt att det går att komma fram 
till bra generella resonemang men frågan är om det ändå inte kommer att skilja sig i hög grad 
från fall till fall. Vi lämnar denna studie med många frågor, det finns mycket kvar att forska 
om. Dels det glapp som tycks finnas mellan LVU och SoL med frågan om samtycke, men 
också fortsatta undersökningar kring faktorer som påverkar behandlingen. Detta ser vi som 
viktigt då det inte är självklart att dagens institutionsbehandling är bra för ungdomar. 
Självklart kommer det alltid vara så att olika behandling passar olika ungdomar. Vi anser det 
ändå viktigt att strategier tas fram som gör att institutionerna kan bedrivas på ett riktigt och 
vetenskapligt sätt.   

8.3 Slutsats 
Trots saknaden av ny kunskap kan slutsatsen dras, att det finns framgångsfaktorer och 
hindrande faktorer som påverkar behandlingsresultatet på det behandlingshem som studerats. 
En annan slutsats som kan dras är att ungdomens och personalens syn på viktiga faktorer 
stämmer väl överens med varandra. Denna studie verifierar och stärker den forskning som 
redan finns på fältet och resultatet kan i viss mån generaliseras till institutioner med liknande 
omständigheter. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide - personal  
 
Inledning 
Utbildning? 
Tid på arbetsplats? 
Tidigare arbetsplats? 
Position på arbetsplats? 
 
Om verksamheten 
Kan du berätta om verksamheten? 
Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 
 
Ungdomarna 
Vad har ungdomarna för problematik? 
Kan du definiera det? 
 
Framgångsfaktorer och hindrande faktorer 
Vad skulle du mena med framgång i behandlingsarbetet? 
Anser du att det finns framgångsfaktorer i behandlingsprocessen hos er? 
Vad skulle du mena med hinder i behandlingsarbetet?  
Anser du att det finns hindrande faktorer i behandlingsprocessen hos er?  
Kan du beskriva två enskilda fall med övervägande framgångsfaktorer respektive 
övervägande hindrande faktorer?   
 
Behandlingsarbete 
Hur skulle du beskriva ett lyckat behandlingsresultat i er verksamhet 
Har teorier och metoder ni arbetar med betydelse för behandlingens resultat? 
Har ungdomens behandlingsplan betydelse för behandlingens resultat? 
Har ungdomens vårdplan betydelse för behandlingens resultat? 
Har dokumentation betydelse för behandlingens resultat? 
 
Relationer 
Har relationer betydelse i behandlingsprocessen och för resultatet?  
Mellan vilka? 
 
Organisation 
Har organisationen betydelse för behandlingens resultat eller saknar den betydelse? 
Har personalomsättning betydelse för behandlingsresultatet eller saknar den betydelse? 
Har personalens utbildning betydelse för behandlingens resultat?  
Räcker det med personliga egenskaper? 
Hur tycker du att arbetsmiljön är? 
Tror du att detta påverkar ungdomarnas behandlingsresultat? 
Hur tycker du att boendemiljön är för ungdomarna?  
Påverkar den behandlingens resultat?  
Kan organisationens ekonomi ha betydelse för behandlingens resultat eller spelar den liten 
roll?  
Kan personalens arbetstider påverka behandlingsresultaten?   
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Kommunikation 
Hur tycker du kommunikationen är på behandlingshemmet?  
Tror du att kommunikation är en viktig komponent i behandlingsarbetet och för resultaten? 
Mellan vilka? 
 
Samarbete med andra organisationer. 
Finns det samarbetspartner till behandlingshemmet som kan påverka behandlingsprocessen 
och resultaten? 
På vilket sätt påverkar de? 
 
Socialt nätverk 
Har ungdomens sociala nätverk betydelse för behandlingen? 
 
Lagstiftning, riktlinjer för HVB  
Påverkas behandlingsresultaten av lagstiftning?  
På vilket sätt? 
Är det av betydelse för behandlingens resultat om placeringen utav ungdomen är enligt LVU 
eller SoL eller spelar det ingen roll?  
 
Stadsmiljö 
Påverkar behandlingshemmets läge behandlingens resultat, eller spelar läget ingen roll? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide – ungdomar 
 
Inledning 
Under vilken tid bodde du på behandlingshemmet? 
 
I verksamheten 
Hur upplevde du din tid på behandlingshemmet? 
Vad var bra? 
Vad var mindre bra? 
Var du där frivilligt eller under tvång? 
 
Framgångsfaktorer och hindrande faktorer 
Tycker du att det fanns framgångsfaktorer i din behandlingsprocess? 
Tycker du att det fanns hindrande faktorer i din behandlingsprocess?  
 
Hur upplevde du personalen? 
Märkte du någon skillnad i deras sätt att arbeta? 
Vad tyckte du om att ha två ”kontaktpersoner”? 
Hur upplevde du dina? 
 
Behandlingsarbete 
Hur upplevde du din behandlingsprocess? 
Hade du en behandlingsplan?  
Var du med när den utformades?  
Vad tyckte du om det?  
Kan du i efterhand se att behandlingsplanen bidrog till framgång i behandlingsprocessen?  
Kan du i efterhand se att behandlingsplanen var ett hinder för behandlingsprocessen? 
 
Relationer 
Hade relationer på behandlingshemmet betydelse för behandlingsprocessen?  
Mellan vilka? 
 
Organisation 
Hur såg personalomsättningen ut i organisationen under din vistelse? 
Tror du det påverkade behandlingen?  
Hur tycker du att boendemiljön var? 
Vad gjorde den bra/dålig? 
Tror du att detta påverkade din behandling? 
 
Samarbete med andra organisationer 
Märkte du av samarbete mellan behandlingshemmet och andra organisationer? Kan det ha 
påverkat behandlingsprocessen? 
 
Socialt nätverk 
Hade ditt sociala nätverk betydelse för behandlingen?  
Är du nöjd med den involvering som ditt sociala nätverk hade i behandlingen?  
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Lagstiftning, riktlinjer för HVB  
Upplevde du att personalen satte gränser och regler under din behandling? 
Hur påverkade detta din behandling? 
Gällde samma regler oavsett personal? 
 
Stadsmiljö 
Tror du att behandlingshemmets läge påverkade behandlingen? 


