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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate an institution which carries out milieu and individual 

therapy regarding youth. Furthermore, the purpose of this study is to evaluate the way of 

working in critical situations according to critical incident-method. Therefore, the author 

found the following questions relevant to this evaluation: Which sort of critical situations 

arise according to employee’s experiences? How can we solve these critical situations within 

the operation? Are the solutions of these critical situations anchored to the milieu therapeutic 

theory? The evaluation is based upon information from 9 respondents, of which one of the 

respondents is the evaluator’s writer. The collected information represents observation, 

question formulas and supplementary interviews. The material consists of 50 critical 

situations in which 47 situations account for tables under the result of analysis plus 

connection to the milieu therapeutic theory and earlier research. In the material 6 core 

problems emerge: threats and violence, occupational roll, and work groups, alcohol and nar-

cotics break towards the operational structure, youth towards work groups and shifts in indi-

vidual youths. The result shows that all solutions are supportive of the milieu therapeutic 

theory. 

 

Keywords: social work, critical incident, youths, teenagers, out-of-homecare, milieu therapy, 

institution.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utvärdera ett HVB-hem vilket bedriver miljö- och individualte-

rapeutisk behandling av ungdomar i åldrarna 16-19 år. Vidare syftar studien till att utvärdera 

verksamhetens arbetssätt vid kritiska händelser enligt critical incident-metoden. Således fin-

ner författarna följande frågeställningar relevanta för utvärderingen: Vilka slags kritiska hän-

delser uppstår i verksamheten enligt personalens upplevelser? Hur löses/slutar de kritiska 

händelserna i verksamheten? Är lösningarna av de kritiska händelserna förankrade i miljöte-

rapeutisk teori?
 

Utvärderingen grundas i uppgifter från nio respondenter, varav en av 

respondenterna är utvärderingens författare. Datainsamlingen utgörs i sin tur av observationer, 

frågeformulär och kompletterande intervjuer. Materialet består av 50 stycken kritiska händel-

ser varav 47 händelser redovisas i tabeller under resultat och analys samt kopplas till miljöte-

rapeutisk teori och tidigare forskning. I materialet framkommer sex stycken kärnproblem: hot 

och våld, yrkesroll och arbetsgrupp, alkohol och narkotika, bryter mot verksamhetens struk-

tur, ungdomar mot arbetsgruppen samt förändring hos enskild ungdom. Analysen av resultatet 

visar på att samtliga lösningar i utvärderingen är förankrade i miljöterapeutisk teori. 

 

Nyckelord: critical incident, kritiska händelser, institution, ungdomar, miljöterapi, HVB-hem, 

kritisk granskning, socialt arbete. 
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1. Inledning  

Många sociala och psykiska problem synliggörs hos ungdomar under deras ungdomsår. Det är 

en känslig period och problemen varierar. Ibland krävs insatser för ungdomen och graden av 

insats växlar (Andersson, 2003, s.11). Då föräldrar till dessa ungdomar saknar förmåga att 

härbärgera den problematik som de ger uttryck för kan det vara nödvändigt med en insats som 

att exempelvis placera ungdomen utanför hemmet (Verksamhetsbeskrivning, 2009).  

 

De ungdomar som yrkesutövaren möter på institutionen har ett behov av trygghet och 

stabilitet som skapas av de vuxna på institutionen. Vad gäller bemötande och behandling av 

dessa ungdomar är det centralt att personalen är utbildad och har förmåga att härbärgera 

ungdomarnas problematik (Andersson, 2003, s. 125), Hölcke, 1996, s. 31, Jönsson & Jönsson, 

1999, s. 105ff). Flertalet institutioner bedriver behandling utifrån miljöterapeutiskt teori. 

Hölcke (1996, s. 32) belyser miljöterapi som behandlingsform och menar att det är positivt 

inom det miljöterapeutiska arbetet att flera terapeuter arbetar samtidigt. Därmed skapas en 

beredskap för olika situationer som exempelvis då ungdomarna blir utåtagerande. Vidare 

kännetecknas den miljöterapeutiska behandlingen av att den bedrivs i en hemlik miljö. 

Behandlingsformen utgörs även av en tydlig struktur. Då ungdomen överträder gränserna är 

det av stor vikt att detta påtalas.  

 

Problemområde 

 

Inte sällan uppstår situationer i behandlingssammanhang där ungdomar blir utåtagerande. I 

dessa situationer utsätts arbetsgruppen ofta för diverse dilemman och det är då nödvändigt att 

personalen agerar omedelbart (Andersson, 2003, s. 125, Hölcke, 1996, s. 31, Jönsson & 

Jönsson, 1999, s. 105ff). Författarna finner det relevant att fånga konkreta exempel, utifrån 

critical incident-metoden, och redogöra för vilka slags situationer som kan uppstå på en 

institution som bedriver behandling av ungdomar. Dessa situationer utgör därmed grunden till 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Författarna finner critical incident-metoden relevant just därför att den efterfrågar konkreta 

beskrivningar av händelser utifrån respondenternas egna upplevelser, formulerade med 

respondenternas egna ord (Flanagan, 1959). På så vis tänker författarna att 

händelsebeskrivningarna kan bidra till att belysa de behov som framträder i verksamheten. 

Beskrivningarna kan även bidra med underlag till en metodutvärdering, om verksamheten 

finner det relevant. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Verksamhetsbeskrivning 

2.1.1 Organisation och målgrupp 

Verksamheten är ett HVB- hem som bedrivs i kommunal regi. I verksamheten används miljö- 

och individualterapeutisk behandling för ungdomar av båda kön i åldrarna 16-19 år. I verk-

samheten finns plats för sexton ungdomar, samtliga är placerade enligt socialtjänstlagen (SoL) 

och somliga enligt lagen om vård av unga (LVU). Ungdomarna ingår i heltidsbehandling och 

vissa av dem ingår i eftervårdsbehandling. Det finns 12 heltidsplatser och två akutplatser samt 

plats för ungdomar i eftervårdsbehandling.  

 

De ungdomar som är under behandling kan beskrivas vara jag-svaga så till vida att deras ”jag” 

inte är fullt utvecklat. Detta innebär att ungdomarna har brister i den sociala kompetensen, 

samvarokompetensen och ömsesidigkompetensen. De har även störningar i relationer och 

samspel samt att deras självständighet är bristande. Bristerna är i den omfattningen att de inte 

förmår leva exempelvis laglydigt i samhället. Därmed är behandlingens målsättning att ung-

domarna skall kunna leva ett värdigt liv i samhället utan lidande (Verksamhetsbeskrivning, 

2009). 

 

2.1.2 Arbetsgruppen  

I det terapeutiska arbetet krävs det att arbetsgruppen är stabil och tillgängligt för ungdomarnas 

överföringar. För att skapa stabilitet i arbetsgruppen investerar verksamheten i resurser för 

arbetsgruppens fungerande som till exempel kompetensutveckling, utbildning och genom att 

ta till vara på dess erfarenheter.  

 

Arbetsgruppen utgörs av 16 ordinarie personal. Nära hälften är kvinnor och hälften män i åld-

rarna från 20 – 60 år och tre av dessa arbetar nattetid. Verksamheten strävar efter att arbets-

gruppen ska representera olika delar av samhället och därmed varierar deras utbildning, erfa-

renhet och personlighet (Verksamhetsbeskrivning, 2009). 

 

2.2 Beskrivning av arbetsmodellen  

Verksamhetens synsätt, gällande sociala problem och psykisk ohälsa, utgörs av psykodyna-

misk- och miljöterapeutisk teori. 
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Verksamheten menar att den terapeutiska alliansen är en förutsättning för att utveckling ska 

möjliggöras. Den terapeutiska alliansen kan liknas vid anknytningsprocessen där terapeuten är 

den som ungdomen kan söka trygghet hos. För att denna relation ska vara möjlig krävs det att 

en helhet, kontinuitet och återkommande strukturer skapas. Detta sker i samband med verk-

samhetens tre grundstenar: tid, rum och person. Med tid, rum och person syftar verksamheten 

på personaltillgänglighet. Det vill säga att samma personal arbetar vid samma tidpunkt i varje 

vecka. Exempelvis så arbetar måndagspersonal endast på måndagskvällar och en och samma 

person bedriver skolverksamheten i bestämd miljö. Denna struktur gäller även för den perso-

nal som arbetar under nattetid. Om strukturen menar verksamheten: när ungdomar möter en 

verksamhet som är organiserad, som förmår att härbärgera och upprätthålla ramar, så möjlig-

görs processer inom dem som leder till utveckling (Verksamhetsbeskrivning, 2009). 

 

Den miljöterapi som bedrivs i verksamheten sker enligt strukturerade veckoscheman. Dessa 

innehåller praktiskt arbete under vägledning av miljöterapeuter. Den främsta uppgiften för 

miljöterapeuten är att tillrättalägga ungdomens miljö så att denne kan vara fri till en egen ut-

veckling.  

 

Vidare har verksamheten tydliggjort ett mönster som visar på att behandlingsprocessen löper i 

olika faser. Detta är formulerat i den arbetsmodell som används som redskap för att förstå det 

dagliga arbetet. Arbetsmodellen används även för att analysera och utvärdera behandlingspro-

cessen (Verksamhetsbeskrivning, 2009). 

 

2.2.1 Relationslös fas 

Arbetsmodellen utgörs bland annat av den relationslösa fasen i vilken de två viktigaste 

aspekterna är att skapa en trygg bas för ungdomen och att införskaffa kunskap om hur denne 

fungerar. Det är under ungdomens första tid i verksamheten som arbetsgruppen skapar denna 

kunskap (Verksamhetsbeskrivning, 2009). 

 

2.2.2 Konflikt- och konfrontationsfas 

Konflikt- och konfrontationsfasen är oftast den längsta under behandlingsprocessen. Under 

denna fas har ungdomen fått en uppfattning om hur tidiga erfarenheter har påverkat dem. 

Ungdomen uttrycker inte sällan förtvivlan, skräck och vanmakt. Det hopp, som genom nya 

vuxenrelationer skapas, väcker ångest och oro. Ungdomens destruktiva beteenden återkom-

mer och för miljöterapeuten är denna fas fysiskt krävande då ungdomen ofta är utåtagerande. 

Miljöterapeutens mål är att sätta gränser så att ungdomarna följer verksamhetens regler 

(Verksamhetsbeskrivning, 2009). 
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2.2.3 Omhändertagandefas 

Under omhändertagandefasen har stora delar av ungdomens försvarsstruktur försvunnit och 

dess centrala behov utgörs av att bli omhändertagen, omskött och omvårdad. Behandlingspro-

cessen innebär att grundproblematiken bearbetas och miljöterapeuterna utsätts ofta för överfö-

ringar. Det som utmärker dessa överföringar är ofta inslag från ungdomens relaterande till 

primärpersoner. Detta väcker inte sällan starka känslor hos miljöterapeuten som exempelvis 

omhändertagande. Det är viktigt att miljöterapeuten förmår att härbärgera känslorna för att 

ungdomens utveckling inte ska stagnera (Verksamhetsbeskrivning, 2009). 

2.2.4 Nyorienteringsfas 

Under nyorienteringsfasen har ungdomen ofta förmåga att börja drömma, fantisera och se 

framåt. Det är även under denna fas som ungdomen genomgår en avslutningsprocess och 

detta kan leda till att ungdomen upplever tvivel exempelvis på sin kapacitet att klara ett liv 

utanför verksamheten (Verksamhetsbeskrivning, 2009). 

 

2.3 Verksamhetens arenor och miljöterapeutiska struktur  

Varje ungdom följer ett individuellt anpassat veckoschema. Bakning, trädgårdsarbete och 

rustning av verksamhetens utrymmen är några av de aktiviteter som ingår. Till verksamhetens 

dagliga struktur hör även att en ungdom varje dag hålls ansvarig för det gemensamma köket 

tillsammans med en av miljöterapeuterna. Köksdagen ingår som en del av det miljöterapeu-

tiska arbetet och målsättningen är att bereda ungdomen möjlighet att lära sig något om till 

exempel matlagning och inköp. Utöver detta lärande ingår även skolgång i det miljöterapeu-

tiska arbetet och de ungdomar som är inskrivna i heltidsbehandling deltar i undervisning. Un-

dervisningen sker som regel under en förmiddag i veckan och är individuellt utformad efter 

ungdomens förmåga med verksamhetens målsättning: att samtliga ungdomar ska vara god-

kända i kärnämnena då de skrivs ut från verksamheten (Verksamhetsbeskrivning, 2009). 

 

2.3.1 Verksamhetens morgon- och fram till lunchrutiner  

Varje måndag-fredag mellan klockan 08:15-08:55 utförs en morgonrutin som består av att låta 

ungdomarna vakna i lugn och ro samt stödja ungdomarna i morgonrutiner som exempelvis att 

sköta sin hygien. De uppmuntras att ta ett eget ansvar över sin väckning men de som behöver 

stöd får det av personalen. Efter väckningen serveras frukost och en och samma personal sitter 

med ungdomarna under frukosten. Vidare utgörs morgonrutinen av att den personal som ska 

arbeta dag samlas med ungdomarna för att gå igenom dagens aktiviteter och för att se på 

nyheterna. Därefter fortlöper dagen med bland annat att ungdomarna och personal åker till 

verksamhetens ”lantställe” där diverse praktiska arbeten utförs fram till lunch. Ungdomar och 

personal äter lunch tillsammans och personalens uppgift är att skapa lugn vid måltiden samt 
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att vara uppmärksamma på vilka samtal som förs mellan ungdomarna (Verksam-

hetsbeskrivning, 2009). 

 

2.3.2 Verksamhetens vecko- och eftermiddagars rutiner 

Under eftermiddagarna i veckan deltar ungdomarna i diverse aktiviteter som till exempel 

volleyboll och friskvård (som består av strukturerade samtal om droger, alkohol, sömn, mat, 

tobak med mera). Varje onsdag är ungdomarna lediga från aktiviteter och då har personalen 

handledning, behandlingskonferens eller arbetsplatsträffar. Veckan avslutas med att ungdo-

marna städar sina egna rum samt verksamhetens gemensamma utrymmen och gör en struktur 

över kommande vecka. Vidare hålls ett veckomöte tillsammans med ungdomarna för att 

sammanfatta veckan som varit och vad som är utmärker kommande. Därefter avslutas veckan 

med en gemensam aktivitet utanför verksamheten som exempelvis bowling, ett kafé- eller 

studiebesök (Verksamhetsbeskrivning, 2009). 

 

 2.3.3 Allmänna kvälls- och helgstrukturer  

Under kvällar och helger har ungdomarna möjlighet att göra saker utanför verksamheten. 

Ungdomarna uppmanas till att planera och meddela vad de ska göra men även till att skapa ett 

sammanhang utanför verksamheten och på sikt sköta det utan personalens inblandning (Verk-

samhetsbeskrivning, 2009).  

 

Kvällarna i verksamheten inleds med en gemensam fika tillsammans med ungdomarna. Då 

görs en struktur för kvällen och det delges vilka av ungdomarna som har planerat något utan-

för verksamheten. Ungdomarna äter sedan middag med arbetsgruppen klockan 18:00. Däref-

ter är den sista gemensamma matsamvaron klockan 21:45 då kvällsfika serveras (Verksam-

hetsbeskrivning, 2009). 

 

3. Syfte  

 

Syftet är att göra en utvärdering av verksamhetens arbetssätt vid kritiska händelser. Förfat-

tarna intresserar sig för både positiva och negativa händelser i förhållande till verksamhetens 

förhållningssätt det vill säga att både lyckade och mindre lyckade händelser är av relevans för 

utvärderingen. De frågeställningar som är aktuella för utvärderingen presenteras nedan. 
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4. Frågeställningar 

 

 Vilka slags kritiska händelser upplever personalen uppstår i verksamheten? 

 Hur löses/slutar de kritiska händelserna i verksamheten? 

 Är lösningarna av de kritiska händelserna förankrade i miljöterapeutisk teori?
 
 

 

5. Tidigare forskning  

 

Degner och Henriksens avhandling (2007) omfattar en uppföljning av 46 institutionsplacerade 

ungdomar inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Avhandlingens teoretiska referensram kny-

ter an till ungdomars problematiska bakgrund (2007, s. 16) samt refererar till miljöterapi som 

en central del inom de undersökta institutionerna (2007, s. 29). Degner och Henriksen har som 

utgångspunkt beaktat Winnicotts tankar kring barnets samspel med föräldrarna (2007, s. 17). 

Syftet med avhandlingen var att undersöka ungdomars upplevelse av behandlingen samt be-

mötande från institutionen. Syftet är vidare att se möjligheter och hinder med att inkludera 

andra viktiga personer i ungdomens behandling. De 46 ungdomarna i studien har under tre 

tillfällen intervjuats med ett års mellanrum (Degner & Henriksen, 2007, s. 26). 

 

I avhandlingen påtalar Degner och Henriksen vikten av behandlingsintegritet. Detta innebär 

att teori och metoder ska vara grundlig tillämpat och efterföljas med noggrannhet. Denna 

utgångspunkt menar Degner och Henriksen (2007, s. 19f) är centralt för att en institution ska 

uppnå en god behandling. Vidare menar Degner och Henriksen (2007, s. 19f) att forskning 

inom psykoterapi visar att det inte är valet av teori som skapar positiva behandlingsresultat 

däremot är det andra faktorer, som en samlad och sammansvetsad personalgrupp som arbetar 

konsekvent och i samförstånd med varandra, som är det centrala. 

 

Resultatet visar på att de 46 av de intervjuade ungdomarna har erfarenheter av en problema-

tisk bakgrund så som svårigheter med relationer till sina föräldrar samt till andra betydelse-

fulla personer i sitt sociala nätverk. Resultatet visar även på att det är viktigt att personalen 

integrerar ungdomen i dess behandling. Huruvida personalen lyckas med detta beror på två 

faktorer, (1) emotionellt engagemang och (2) instrumentellt engagemang. Resultatet visar 

även på att ungdomarna önskar mer emotionellt engagemang från personalen i behandling 

samt i fritidsaktiviteter. Ungdomarna upplever att personalen tillbringar för mycket tid med 

administrativa uppgifter och Degner och Henriksen (2007, s. 76) menar att ett bristande enga-

gemang hos personalen riskerar att integrerandet med andra betydelsefulla personer i ungdo-
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mens behandling går förlorat. Med instrumentellt engagemang syftar man på yrkesrollen och 

den administrativa rollen för ungdomarna. Instrumentellt engagemang visar även på att om 

personalen arbetar aktivt för att integrera signifikanta personer i ungdomens behandling så har 

dessa liten ambition eller bristande förmåga till att delta (Degner & Henriksen, 2007, s. 76). 

Resultatet visar även på att ungdomarna önskar mer kontakt och dialog med de yrkesverk-

samma personerna som har en relation till dem (Degner & Henriksen, 2007, s. 76). 

 

En ytterligare artikel visar på vårdnadshavares möjlighet och hinder till deltagande i barnets 

vård som sker utanför hemmet (Kruzish, Friesen Jivanjee & Robinson, 2004, s. 1513). En 

grupp med 102 vårdnadshavare i 31 stater i USA har deltagit i studien. Vårdnadshavarna fick 

fylla i ett frågeformulär som innehöll frågor om deras deltagande i barnets vård (Kruzish et 

al., 2004, s. 1513). Det resultat som framkom visar på att vårdnadshavarna upplevde hinder i 

sitt deltagande kring barnet till exempel rörande transport till och från de olika vårdformerna 

samt bristande kommunikation eller dålig attityd hos personalen. Författarna påtalar vikten av 

att de olika instanserna måste öka möjligheterna och intresset för familjerna att delta i barnets 

vård när detta sker utanför hemmet (Kruzish et al., 2004, s. 1513). Dock menar Kruzish et 

al.(2004, s. 1513) att tidigare studier visat på att familjedeltagandet varit mycket positivt i 

barnets behandling. Positiva faktorer för barnet har till exempel varit att det haft kortare vis-

telse vid den aktuella instansen och att barnet upplever det positivt med familjens deltagande. 

Trots detta finns det lite information om hur familjerna själva upplever sitt deltagande. Vidare 

menar Kruzish et al. (2004, s. 1516) att kontakten med barnet varierar beroende på barnets 

ålder och avstånd till instansen. Vårdnadshavaren och barnet har mer kontinuerlig kontakt ju 

lägre barnets ålder är. Vårdnadshavarna i studien betonar att avståndet till barnet ses som det 

största hindret för att kunna delta i behandlingen. Vidare framhåller vårdnadshavarna två 

möjligheter till ökat deltagande: att det finns en anslutande kontaktperson och att de blir in-

formerade om barnets behandling om det skulle inträffa något särskilt (Kruzish et al., 2004, s. 

1516). 

 

Miller Dunn, Cullhane och Taussings (2010) artikel är baserad på en studie gjord på 180 barn 

i åldrarna 9-11 år i USA. Studiens syfte är att undersöka barnens egna bedömningar och 

åsikter om att vara placerad utanför sitt hem. Till placeringarna räknas familjehemsplacering, 

placering hos släkting eller på behandlingshem (Dunn et al, 2010, s. 1324). Studien utgörs av 

både kvalitativ och kvantitativ metod (Dunn et al, 2010, s. 1327). Dunn et al (2010, s. 1324) 

har avsett att analysera barnens upplevelser (det kvalitativa materialet) med faktorer som 

ålder, kön, typ av placering, längd på placering, relation till placeringen och typ av behandling 

(det kvantitativa materialet). Dock har inga direkta samband mellan dessa funnits. Dunn et al 

(2010, s. 1324) menar att det är viktigt att fråga barn om deras upplevelser av behandling 

utanför hemmet då dessa barn många gånger inte har en stabil relation till någon vuxen som 
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denne kan tala med. Vidare menar de att det är viktigt att beakta barnets åsikt vid placering 

utanför hemmet.  

 

Resultatet visar på att upplevelserna hos barnen var mycket varierande och insiktsskapande. 

Barnen ansåg att det bästa med att bli placerade utanför sitt egna hem var att en ny hemmiljö 

tillstod dem där nya och mindre regler underlättade deras vardag samt gjorde det enklare för 

dem att vistas i det nya hemmet (Dunn et al, 2010, s. 1326). Andra aspekter barnen fann 

positiva var bland annat att: de tyckte om sin subfamilj, placeringen underlättade för den rik-

tiga familjen, de blev omhändertagna och omtyckta (Dunn et al, 2010, s. 1326). Dock visar 

resultatet på att barnen ansåg det som svåraste att vara ifrån sin biologiska mamma och/eller 

sin familj. Även att behöva anpassa sig till en ny familj i en ny miljö, att inte veta hur den 

riktiga familjen mår samt att sakna sina egna saker i hemmet var mycket påfrestande för bar-

net. Resultatet visade på att 17.8% ansåg att ingenting blivit sämre av placeringen medan  

2.2 % ansåg att allt hade blivit sämre (Dunn et al, 2010, s. 1326).  Artikelns slutsats är att barn 

som är placerade utanför hemmet tycks vara i behov av att tala om sina erfarenheter och 

upplevelser samt att de är ärliga och öppna i sina berättelser (Dunn et al, 2010, s. 1328). 

Barnen tycktes vara tillfredsställda med att någon lyssnade till det de hade att säga och 

uppskattade att någon var intresserade av deras upplevelser (Dunn et al, 2010, s. 1328).  

 

6. Teori 

 

6.1 Miljöterapeutisk teori 

Miljöterapeutisk teori syftar på en följd genomtänkta, sammanhängande och återkommande 

strukturer i miljön. Det miljöterapeutiska behandlingsarbetet bedrivs oftast i en hemlik miljö 

där ungdomarna har möjlighet till personlig utveckling (Andersson, 2003, s. 126). Behand-

lingens olika delar så som uppgift, tid, miljö och roller är preciserat och avgränsat. Dessa är 

utformade efter målgruppens behov exempelvis att personalen har förmåga att härbärgera 

målgruppens problem. Målgruppen bereds utrymme att bearbeta sina problemområden vilket 

möjliggör utveckling och en ”justering av den inre världen i förhållande till den yttre” (Jöns-

son & Jönsson, 1999, s. 20). 

 

6.1.1 Struktur och regler 

”Den yttre strukturen är helt avgörande för behandlingsarbetet” (Andersson, 2003, s. 126). 

 

En förutsättning för miljöterapeutiskverksamhet är att den utgörs av tydliga strukturer med 

syfte att bidra till stabilitet och kontinuitet (Andersson, 2003, s. 126). Miljöterapi måste vara 
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enhetlig och förutsägbar så till vida att ungdomarna ska kunna förutse hur personalen kommer 

att handla i en given situation (Andersson, 2003, s. 124). Således utgörs den miljöterapeutiska 

verksamheten av tydliga dagscheman exempelvis med aktiviteter utanför verksamheten. Akti-

viteter i det miljöterapeutiska arbetet ska bidra till ungdomarnas utveckling samt träna deras 

förmåga att befinna sig i sociala sammanhang. Hölcke (1996, s. 32) menar att aktiviteter 

skapar utrymme där ungdomarna exempelvis kan visa sorg, aggressivitet och ilska. 

Aktiviteterna bör därmed innehålla moment av lek och allvar sammansatt i en god 

kombination. Vidare kan aktiviteterna vara schemalagda eller spontana. Det betydelsefulla är 

att det terapeutiska syftet tillgodoses. Det som skiljer en miljöterapeutisk aktivitet mot en 

fritidsaktivitet är just att den miljöterapeutiska är planerad, genomförd och utvärderad 

(Larsen, 2005, s. 111f, Hölcke, 1996, s. 34) 

 

Hölcke (1996, s. 32) belyser en positiv aspekt av miljöterapi nämligen att flera terapeuter ar-

betar samtidigt. Detta skapar större möjlighet till flexibilitet och beredskap för olika situatio-

ner. Inte sällan uppstår situationer då ungdomarna som bär på inre kaos blir utåtagerande. 

Kaoset stabiliseras av en trygg och välfungerande miljö och det ligger på personalens ansvar 

att upprätthålla den tydliga strukturen. Ungdomarna måste kunna förlita sig på att arbetsgrup-

pen förmår att härbärgera, ta ansvar och skydda dem (Andersson, 2003, s. 125, Hölcke, 1996, 

s. 31, Jönsson & Jönsson, 1999, s. 105ff). Den trygghet personalen ska förmedla kan konkret 

uttryckas i exempelvis att det finns en bestämd dygnsrytm, måltider och att lokalerna är vår-

dade. Strukturen är viktig för jagsvaga ungdomar i synnerhet då den kan bidra med att lära 

dem att sätta gränser för sig själva och andra (Andersson, 2003, s. 126; Larsen, 2005, s. 69). 

De ungdomar som saknar kunskap om strukturen måste få hjälp att förstå den. Det är dock 

viktigt att det finns en flexibilitet kring regler och i händelse då de överskrids bör personalen 

betona att ett överskridande gjorts (Andersson, 2003, s. 129, Hölcke, 1996, s. 80, 1996, s. 31). 

Det förekommer dock situationer där verksamheten inte kan tillgodose ungdomens behov, av 

struktur och trygghet, vilket kan leda till att det blir nödvändigt att omplacera ungdomen (Lar-

sen, 2005, s. 50).  

 

Vidare bidrar den tydliga strukturen till personlighetsförändringar hos ungdomen. Dessa blir 

dock inte varaktiga enbart av tydligstruktur och stränga regler (Andersson, 2003, s. 128). För 

att en bestående förändring ska åstadkommas krävs det att innehållet kopplas till ungdomens 

känsloliv och inre struktur (Andersson 2003, s. 110f). Miljöterapeuten bör således vara lyhörd 

och anpassa sitt förhållningssätt till ungdomens inre utveckling. Vidare är det viktigt att ung-

domen upplever att personalen är tillgänglig och förstående för dess behov (Larsen, 2005, s. 

69). Detta kan ta sig i uttryck i exempelvis att ungdomen kan ha behov av att personalen be-

gränsar deras kontakt med andra (Andersson, 2003, s. 136). 

 



 

16 

 

Som tidigare nämnts är ungdomarna inte sällan jag-svaga och har ofta erfarit många smärt-

samma upplevelser. De kan ha en tendens att berätta intimiteter om sig själva vilket leder till 

ångest samt en upplevelse över att deras egna gränser har upplösts. Det är viktigt att persona-

len hjälper ungdomen att inte delge privat information om sig själv i olämpliga sammanhang. 

Samtidigt är det viktigt att lyssna till ungdomens känslor och ge denne möjlighet att få ut-

trycka dem även om det kan upplevas smärtsamt för personalen. Dessa ungdomar har ofta 

blivit lämnade ensamma med smärtsamma upplevelser och behöver en vuxen som inte lämnar 

dem. Att ungdomen berättar kan även visa på deras behov av en gränssättning (Andersson, 

2003, s. 132; 139, Larsen, 2005, s. 124).  

 

6.1.2 Miljöterapeuten 

Miljöterapeuten kommer under behandlingstiden mötas av ungdomarnas utsatthet och bero-

endeställning i förhållande till personalen och risken finns att terapeuten upplever detta obe-

hagligt och flyr. Då avbryts ofta behandlingen, när den unge utvecklat en relation till den 

vuxne, och det får negativa konsekvenser för ungdomen (Andersson, 2003, s. 136). Kreuger 

(ref. av Hölcke, 1996, s. 33) påtalar vikten av att en god miljöterapeut bör lämnar sina privata 

behov utanför arbetet. Dock tycks det oundvikligt att miljöterapeuten inte påverkas av den 

egna personen och tar med sig sina privata och professionella erfarenheter in i yrkesrollen och 

färga den (Larsen, 2005, s. 121). Det är således viktigt att miljöterapeuten sätter gränser för 

sin privata roll och är väl medveten om detta i behandlingsarbetet. 

 

I behandlingsarbetet utsätts terapeuten ofta för överföringar från ungdomarna. En överföring 

från ungdomen innebär inte att personalen ska gestalta det som överförs utan trygga ungdo-

men i dess känsla. Således är det viktigt att personalen har god förståelse för sin yrkesroll 

(Larsen, 2005, s. 125).  

 

Vidare utsätts miljöterapeuten för processer och för att möjliggöra dessa inom arbetsgruppen, 

samt för att skapa förståelse för yrkesrollen, krävs att atmosfären är trygg och att tillit upplevs. 

På sikt skapar detta en ansvarskänsla och lojalitet för verksamheten. Det är även viktigt att 

personalen upplever sig vara trygga i att tillåtas uttrycka och bejaka känslor som de anser är 

problematiska på arbetsplatsen. Trygghet som saknas hos personalen kan heller inte skapas 

hos ungdomarna. Men förmår personalen till att skapa den atmosfären och stötta varandra i de 

situationer som upplevs svåra, sägs det resterande arbetet gå av sig självt.  

 

6.1.3 Den terapeutiska alliansen  

”Tilliten i relationen gör att respektfull konfrontation och reflekterande av processen kan få 

en genuin betydelse och leda till förändring” (Hölcke, 1996, s. 31). 
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När den unge är ny har denne inte byggt upp några relationer till verksamheten eller dess per-

sonal (Andersson, 2003, s. 135). Ungdomar som upprepade gånger blivit övergivna i sin 

barndom tenderar att agera utifrån denna utgångspunkt i behandlingen och detta kan ta sig 

uttryck i bland annat rädslor för personalen. I själva verket har de jag-svaga ungdomarna en 

önskan om omsorg och närhet. Detta försöker ungdomarna skapa men skräcken för att bli 

avvisad gör att de tenderar att bli utåtagerande (Larsen, 2005, s. 20). Således är ungdomarna 

även rädda för att hamna i beroendeställning till personalen (Andersson, 2003, s. 140). 

 Relationsuppbyggnad innebär att ungdomen får möjlighet att knyta an till en eller flera 

vuxna. Syfte med relationsuppbyggnad är att ungdomen skapas en erfarenhet av en relation 

som är ömsesidig. Vidare ska ungdomen få bevisat att relationer kan bli varaktiga samt att 

denne inte behöver vara rädd i den relation som byggs upp. Ungdomen ska lära sig att oro, 

ångest, smärta och positiva känslor kan delas i relationen. På sikt är syftet att relationsupp-

byggnaden ska ge ungdomen möjlighet till identifikation med personalen samt tryggas i att 

inte bli övergiven. Därmed kan ungdomens förmåga till inkännande och tolka sociala sam-

manhang utvecklas (Andersson, 2003, s. 135). Denna process kräver dock att målen och syftet 

med behandlingen är förankrat i ungdomen vilket karakteriseras av en långsam process (An-

dersson, 2003, s. 126; Larsen, 2005, s. 134).  

 

7. Metod  

 

7.1 Litteraturgenomgång 

Författarna har skapat en förståelse om det aktuella ämnet genom litteraturstudier. Författarna 

har studerat kurslitteratur från tidigare terminer samt annan relevant metodlitteratur om kva-

litativ forskning. Vidare har författarna använt Örebros universitetsbiblioteks databas, Social 

Service Abstract, samt universitetsbibliotekets katalog för att finna två artiklar om tidigare 

forskning. Sökningarna gjordes med sökorden: critical incident, miljöterapi, psykodynamisk 

teori, out-of-home-care samt utvärdering. Övrig relevant litteratur, exempelvis Degner och 

Henriksens (2007) avhandling, har införskaffats på verksamheten som utvärderingen avser. 

 

7.2 Metodval 

Utvärderingen är av kvalitativ art och metodvalet är gjort utifrån att de kvalitativa metoderna 

intresserar sig för undersökningspersonens egna erfarenheter och världsbild (Kvale & Brink-

mann, 2009, s. 17). Kvalitativa studier utgörs ofta av forskningsintervjuer och/eller observa-

tioner och således även delar av denna utvärdering (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). 
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7.2.1 Critical incident metoden (The Critical Incident Technique)  

Den aktuella utvärderingen har som avsikt att inspireras av critical incident metoden.  Meto-

dens upphovs man, psykologen John C. Flanagan, utvecklade metoden i USA under 1940 -50-

talet (Olsen, 1992, s. 120). Syftet var att påvisa reella beteenden som visats vara kritiska för 

professionella yrkesutövare inom sin profession. Det vill säga de beteenden då de lyckas eller 

misslyckades med sina uppgifter. Det är således respondenternas upplevda verklighet som är 

det centrala i studien (Olsen 1992, s. 120). 

 

Flanagan beskriver en kritisk händelse enligt: 

 

“…any observable human activity that is sufficiently complete in itself to permit inferences and 

predictions to be made about the person performing the act. To be critical, an incident must occur 

in a situation where the purpose or intent of the act seems fairly clear to the observer and where 

its consequences are sufficiently definite to leave little doubt concerning its effects” (Flanagan, 

1954, s. 327). 

 

Flanagan (1954) intresserade sig för den känslomässiga upplevelsen i en händelse. Då käns-

lomässiga upplevelser är lättare att minnas kan metoden med fördel användas för att samla in 

data direkt från respondentens minne (Flanagan, 1954, s. 339, 329). För att samla in kritiska 

händelserna föreslås fyra datainsamlingsmetoder: intervjuer, gruppintervjuer, frågeformulär 

eller observationsformulär. Vid datainsamlingen krävs det att respondenten redogör noggrant 

för vad som ledde till händelsen. Vidare bör de ge en detaljrik beskrivning av händelsen, hur 

den slutade samt vilka konsekvenser den fick. Flanagan (1954, s. 335ff) visar på fem olika 

steg för metodens tillvägargångssätt och är således de som den aktuella utvärderingen har haft 

som avsikt att följa. Som ett första steg tydliggörs utvärderingens målsättning. Det andra ste-

get utgörs av att skapa en planering för intervjuare och respondenter. Steg tre syftar på insam-

ling av data. Steg fyra innebär att klassificera och analysera datan. Och i det femte steget görs 

en tolkning och redovisning av datan.  

 

7.3 Datainsamling 

7.3.1 Observationer 

Det finns olika grader av engagemang i observationer (Bryman, 2002, s. 286). Utvärderingen 

är delvis grundad på den ena författarens observationer som gjordes i samband med dennes 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i verksamheten. Efter att utvärderingen har påbörjats 

har författaren, då denne vikarierar i verksamheten, även varit deltagare som observatör vil-

ket innebär att medlemmarna är medvetna om forskarens dubbla roller (Bryman, 2002, s. 

286). 
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7.3.2 Frågeformulär  

Ett frågeformulär har, under utvärderingens inledning, utgjort grunden för datainsamlingen. 

Syftet med frågeformuläret är att samla in kritiska händelser. Frågeformuläret innehåller upp-

gifter om utvärderingens syfte och instruktioner samt kontaktuppgifter till utvärderingens 

författare. På grund av tidsbrist och med anledning av att frågeformulären kompletteras med 

intervjuer har författarna valt att inte göra en pilotstudie (Bryman, 2002, s. 114). Författarna 

har dock rådgjort med handledaren om utformandet av frågeformuläret innan respondenterna 

tilldelats detta.  

 

Frågeformulären lämnades in i respektive respondents arbetslåda av författarna. En av vikari-

erna meddelade författarna om att erhålla frågeformuläret via e-post och fick då detta. En 

ytterligare vikarie tilldelades frågeformuläret på Örebro Universitet. Respondenterna blev 

informerade om den tid, på tre veckor från och med utlämningsdatumet, de hade till 

förfogande. Frågeformulären inhämtades vid bestämd tidpunkt av den ena författaren i 

verksamheten.  

 

För att tillämpa critical incident-metoden kan det vara tillräckligt med ett hundratal berättelser 

men det förutsätter att målsättningen är klar och specificerad (Flanagan (1954) ref av Olsen, 

1992, s. 125). Det finns dock inga vetenskapliga grunder för denna gräns och således har för-

fattarna, med rekommendation från handledare haft som målsättning att behandla 50 insam-

lade händelser (Andersson & Nilsson 1966, s. 33 ref. av Olsen, 1992, s. 125). 

 

7.3.3 Intervjuguide och intervjuer 

Det är vanligt förekommande att konstruerandet av intervjuguide görs i de kvalitativa under-

sökningarna och som sedan används vid intervjuer (Olsen, 1992, s. 137). 

Författarna har konstruerat en intervjuguide innehållande en kort sammanfattning av det som 

ligger till grund för intervjun. Syftet med intervjuguiden är att den ska fungera som en min-

neslista under intervjun så att den täcker upp de delarna som ska undersökas (Bryman, 2002, 

s. 304; Olsen, 1992, s. 123,125; Flanagan, 1954, s. 342). 

 

Intervjuerna är genomförda i verksamhetens lokaler i samband med de sju respondenternas 

arbetspass. Val av intervjuplats är gjord med respondenterna i åtanke då författarna hade som 

avsikt att underlätta för respondenternas medverkan. En av vikarierna har dock blivit 

intervjuad på Örebro Universitetet med anledning av att denne inte har arbetat i verksamheten 

vid tidpunkt för intervjuerna. De händelser som den ena författaren har bidragit med har under 

arbetsprocessen figurerat i samtal mellan författarna och har således inte kompletterats med 

någon intervju. 

 



 

20 

 

Tiden för intervjuerna har varit avsatt till 30 minuter per respondent och under ett enstaka 

intervjutillfälle något kortare. Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner för att säkra 

materialet om tekniken skulle haverera. Vid intervjutillfället informerade författarna återigen 

om studiens syfte, anonymitet och sekretess. Respondenterna fick redogöra för hur de hade 

tolkat uppgiften och lämnades utrymme att förtydliga de händelser de hade bidragit med. Vi-

dare tillfrågades respondenterna om de hade några fler händelser att delge författarna. Re-

spondenterna gavs även, för att stimulera till fler minnen, följdfrågor och konkreta fabulerade 

exempel på vad som kan tänkas vara en kritisk händelse. 

 

7.3.4 Oberoende läsning 

Forskaren bör vara nyfiken, flexibel och låta sig överraskas av materialet (Ehn & Löfgren, 

1982, s. 105 ref. av Olsen, 1992, s. 151). Med detta i åtanke, och för att inte ”låsa” fast sig vid 

en ståndpunkt, har författarna valt att göra en oberoende genomläsning i vilken författarna 

enskilt har studerat och tolkat materialet. Därefter gjordes enskilda tolkningar och kategorise-

ringar. Författarna har sedan sammanställt och diskuterat de skilda tolkningarna och kategori-

erna. Således skapades de slutgiltiga kärnproblemen/överkategorierna och dess underkatego-

rier. 

 

8. Urval  

 

8.1 Bekvämlighetsurval  

Utvärderingen är baserad på ett bekvämlighetsurval. Då respondenterna arbetar i den verk-

samhet som utvärderas föll det sig naturligt med ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s. 

114). 

 

Författarna kontaktade föreståndaren för verksamheten som fick information om utvärde-

ringens syfte och ett förslag om genomförande. Informationen fördes vidare från förestånda-

ren till verksamhetens arbetsgrupp som tillfrågades om deltagarintresse. Av den tillfrågade 

arbetsgruppen, som vid tillfället för deltagarförfrågan var 16 stycken, deltog sju personer, två 

vikarier i verksamheten blev tillfrågade muntligt av författarna då dessa inte befann sig vid 

informationstillfället. Utvärderingens nionde respondent är en av författarna och den för 

utvärderingens tilltänkta tionde respondent har avbrutit sitt deltagande på grund av tidsbrist. 
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9. Felkällor och metodkritik  

 

Flanagan (1954, s. 335ff) visar på olika steg för critical incident- metodens tillvägagångssätt. 

Till dessa steg hör: att en ändamålsenlig beskrivning görs av studien som förklarar exakta 

instruktioner för respondenten. Detta bör vara tydligt och enhetligt så att respondenterna kan 

arbetar konsekvent efter samma riktlinjer.  

 

Vidare är minnesfel vanligt förekommande vid datainsamling. Därmed är det viktigt att 

respondenterna delger händelser som är så aktuella som möjligt. En viktig aspekt vid 

datainsamlingen är att ge respondenten tid till att framkalla händelser från minnet. Vidare kan 

anonymitet bidra till att respondenterna delger mer djupgående händelser (Flanagan, 1954, s. 

335ff). 

 

Det sista steget innebär att klassificering och analys av datan görs. Det innebär att datan 

summeras, för att göra den hanterbar, för att sedan tolkas och redovisas (Flanagan, 1954, s. 

335ff). 

 

9.1 Critical incident metoden (The Critical Incident Technique) 

Författarna finner denna metod relevant därför att den efterfrågar konkreta beskrivningar av 

händelser, utifrån respondenternas egna upplevelser, formulerade med respondenternas egna 

ord. 

 

Vidare anser författarna att frågeformulären har bidragit med en negativ reaktion från 

respondenterna då dessa har uttryckt att det har varit tidskrävande samt att de har haft svårt att 

minnas. Författarna kopplar detta till att personalen, som ständigt befinner sig med 

ungdomarna i verksamheten, kan ha svårt att få tillfälle att besvara frågeformulären. För-

fattarna har heller inte begärt att respondenterna ska besvara dessa utanför arbetstid. Detta 

med anledning till att författarna är av den åsikten att det är viktigt, i den mån det är möjligt, 

att lämna sitt arbete vid hemgång. 

 

Författarna har funnit det vara positivt att komplettera frågeformulären med intervjuer då 

samtliga respondenter uttryckte att det var lättare att delge händelser muntligt. Intervjuerna 

har bidragit till mer detaljerade händelsebeskrivningar samt ett förtydligande av verksamheten 

vilket det inte bereds utrymme till i frågeformuläret. Intervjuerna har även bidragit till upp-

komsten av citat vilket författarna anser ha främjat till fler nyanser i utvärderingen. 
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9.2 Datainsamling  

Forskarens roll har en avgörande betydelse för intervjuns kvalitet. Författarna har diskuterat 

huruvida det är positivt eller negativt att den ena intervjupersonen är en i verksamhetens ar-

betsgrupp. Författarna är medvetna om att det kan finnas en risk att svaren blir anpassade 

därefter vilket kan leda till att författarna tolkar händelserna olika då en av dessa har förkun-

skaper. Vidare anser författarna att den ena författaren kan vara färgad av sina egna erfaren-

heter och därmed kan ha svårt att hålla ett objektivt betraktande. Således kan viktiga delar i 

materialet negligeras (Kvale & Brinkmann (2009, s. 90f). Dock har respondenterna uttryckt 

att de är medvetna om att den andre författaren saknar kunskap och anpassat sina svar med 

hänsyn till detta. Den ena av författarna som arbetar i verksamheten kan dock omedvetet ha 

påverkat respondenterna genom instämmande nickar, skratt och förståelse för det 

respondenterna delgett, en så kallad intervjuareffekt (Olsen, 2002, s. 318; Edvardsson, 2003, 

s. 92; Bryman, 2002, s. 140). 

 

Flanagan (1954) menar att anonymitet är en central del i critical incident metoden. Detta är 

dock omöjligt att uppnå då författarna har ett PutC-avtal med verksamheten vilket betyder att 

den ena författaren har god kunskap om vilka som deltar i utvärderingen. 

 

9.3 Reliabilitet, validitet och minnesfel 

Reliabilitet syftar på huruvida utvärderingens resultat är tillförlitliga. Intresset för om resulta-

ten kan reproduceras, av andra forskare i andra undersökningar, är frågor som är av relevans 

för reliabiliteten (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). För att öka reliabiliteten har författarna 

efterfrågat preciserade beskrivningar av de kritiska händelserna och påtalat att allmänt hållna 

generaliseringar av slaget ”brukar hända” inte är tillräckliga för utvärderingens syfte (Sven-

ning, 2003, s. 68). För att öka reliabilitet har författarna delgett respondenterna en begrepps-

förklaring, enligt Flanagans (1954, s. 327) definition, av kritisk-händelse.  

 

Författarna har efter insamlade kritiska händelser gjort en oberoende läsning för att samman-

ställa dessa. Den oberoende läsningen har visat på att författarna gjort likvärdiga tolkningar 

och kommit fram till samma kärnproblem. Detta anser författarna visar på att god reliabilitet 

förekommer i bedömningarna. Ytterligare en aspekt är huruvida respondenterna kan tänkas 

uppvisa god reliabilitet i rapporteringen, det vill säga om undersökningen genomfördes av en 

annan forskare, skulle respondenterna delge samma kritiska händelser? 

 

Validitet innebär att se om det som var avsett att mäta verkligen har mätts och huruvida det 

som framkommit är sanningsenligt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264). Becker (1979) visar 

på fotografier som exempel och ställer sig frågan om fotografiet visar sanningen? Becker 
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(1979) menar att för att besvara frågan bör det klargöras vilka frågor fotografiet skulle kunna 

besvara. Detta kan således kopplas till utvärderingen och de svar som till exempel uppkommit 

vid en intervju. En intervjuperson kanske inte berättar om de faktiska förhållanden men det 

som berättas visar på intervjupersonens subjektiva upplevelse av sanningen (Becker (1979) 

ref av Kvale & Brinkmann 2009, s. 270). För att öka validiteten har författarna haft som av-

sikt att låta respondenterna besvara frågorna detaljerat med egna ord (Larsson m fl. 2007, s. 

282f). En ytterligare aspekt av validitetsbegreppet är att författarna har diskuterat risken att 

respondenterna valt bort vissa kritiska händelser av olika anledningar och att detta påverkat 

resultatet. 

 

Material hämtat direkt ur minnet är inte alltid tillförlitligt och respondenterna i den aktuella 

utvärderingen är ombedda att delge kritiska händelser utifrån minnet. För att minska risken 

för att en händelse förändras bör en observation av en händelse skrivas ner direkt efter händel-

sens avslutande (Edvardsson, 2003, s. 172f). Då somliga händelser har inträffat för flera år 

sedan anser författarna att det kan tänkas påverka tillförlitligheten. Dock har dessa händelser 

redogjorts detaljerat och författarna har därmed valt att använda dessa i utvärderingen. Vidare 

menar Edvardsson (2003, s. 49f) att det är viktigt för en utredare eller forskare att vara väl 

medveten om de risker som finns angående uppgifter som lämnas samt riskerna för fel inom 

sina egna resonemang. Systematisk replikering och preciseringar är av relevans och kan stärka 

tillförlitligheten i uppgifter vilket författarna haft i åtanke och gett respondenterna möjlighet 

till att utveckla och förklara sina händelser (Edvardsson, 2003, s. 49f). Trots att den aktuella 

utvärderingen rymmer intervjuer med syfte att komplettera finns risk att författarna missupp-

fattar respondenterna. För att minimera risken att missuppfattningar uppstått har författarna 

delgett respondenterna utvärderingen och således har de fått möjlighet att påtala fel. Vidare 

har respondenterna flertalet gånger påtalat att minnet sviker och att de inte alltid minns exakt 

vad som sagts ordagrant, exakta datum eller tidpunkt för händelsen, utan mer fokuserat på det 

kritiska i händelsen och hur den löses. 

 

10. Etiska överväganden 

 

10.1 Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (1990) 

Under utvärderingen har författarna haft som avsikt att ta hänsyn till individskyddskravet 

(1990, s. 5), vilket innebär att ingen individ får utsättas för psykisk eller fysisk skada samt 

utsättas för förödmjukelse eller kränkning. Med detta i åtanke har författarna därför begränsat 

sig till att inte involvera ungdomarna i undersökningen då de är sårbara och är i beroende-

ställning. Författarna har fört en diskussion med verksamhetens föreståndare och denne påta-
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lar att utvärderingen är relevant för arbetsgruppen likt en metodutvärdering. Därmed kommer 

inte utvärderingen att delges ungdomarna. Föreståndaren ansåg inte att det var något problem, 

i ett scenario om ungdomarna får kännedom om utvärderingen, då den är avidentifierad. Mot 

denna bakgrund har författarna och föreståndaren beslutat om att inte delge ungdomarna ut-

värderingen. 

 

Författarna har informerat respondenterna om den aktuella utvärderingen och dess syfte med 

hänsyn till informationskravet (1990, s. 7). Respondenterna har fått information under ett och 

samma tillfälle och detta har gjorts med syftet att minimera risken att information utelämnas 

eller misstolkas genom andrahandsinformation. Två vikarier har dock fått informationen 

muntligt. Vid informationstillfället blev arbetsgruppen meddelade om att deras deltagande är 

av stor relevans för utvärderingen, att deltagandet är frivilligt samt att all information som 

lämnas kommer att avidentifieras. De blev även informerade om att de när helst, om de så 

önskar, kan avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet betonar vikten av tystnadsplikt (1990, s. 12). Författarna anser sig be-

akta detta under utvärderingen. Den ena författaren har tystnadsplikt då denne är anställd i 

verksamheten. Den andra författaren har ingen koppling till verksamheten och därmed är en 

muntlig överenskommelse gjord, om att inte delge den information som framkommer, med 

verksamhetens föreståndare. Vidare påtalas vikten av att information som uppkommer i en 

undersökning inte ska vara identifierbar (1990, s. 12). Verksamhetens namn och vilken kom-

mun den bedrivs i är därmed avidentifierat. Vidare har författarna som avsikt att delge verk-

samheten den färdigställda utvärderingen, enligt rekommendation 1, för att säkra att den 

information som redogörs överensstämmer med vad respondenternas har delgivit (1990, s. 

15). 

 

11. Resultat och analys 

 

Den kvalitativa analysen kännetecknas av att man utifrån ett litet material fördjupar sig i en 

problematik. Utmärkande för den kvalitativa analysen är att den är känslig för nyanser och 

subtila växlingar. Analysens syfte innebär att forskaren ska hitta ett mönster i materialet och 

vid varje genomläsning finner forskaren nya tolkningar och idéer. Det finns ett samband 

mellan begrepp och teori som styr tolkningarna av materialet. Detta sker genom att materialet 

kodas vilket innebär att man sätter etiketter och skapar begreppskategorier (Svenning, 2003, s. 

159, 161). 

 

I den aktuella utvärderingen avser författarna att inspireras av Olsens (1992, s. 148ff) analys-

metod avseende critical incident-metoden. Detta innebär följaktligen att materialet kodas och 
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analyserar in i begreppskategorier och överkategorier för att kunna identifiera ett ”kärnpro-

blem” i de kritiska händelserna. Tolkningen av analysen sker sedan efter undersökningens 

syfte och frågeställningar (Repstad, 1988, s. 63 ref. av Olsen, 1992, s. 148). 

 

Utvärderingen utgörs av ett material bestående av 50 stycken kritiska händelser och ett antal 

av 47 händelser redovisas i frekvenstabeller. Som tidigare berörts har författarna gjort ett par 

utav varandra oberoende genomläsningar av materialet, grupperingar av likartade händelser 

samt skapat överkategorier. Därefter gjordes en gemensam jämförelse vilken visade på att 

författarnas kodning och skapandet av kategorier hade en hög överensstämmelse. 

Under rubriker redovisas kategorierna enligt kärnproblem. Kärnproblemen är nedbrutna till 

underkategorier som belyser vad de kritiska händelserna utgörs av. Lösningarna av kärnpro-

blemen presenteras och leder fram till en analys av enskilda händelsesekvenser. Urvalet av de 

sekvenser som författarna redogör för är baserat på att dessa händelser är detaljerade och, 

efter författarnas tolkning, visar på tydliga mönster och kopplingar till tolkningsramen samt 

annan relevant litteratur. Resterande händelser är summariska och medföljer i bilaga 2. 

 

Författarna har valt att bortse från händelse nummer 43, 8, samt 31. Anledningen till detta är 

att nummer 43 skiljer sig från de övriga och lämpar sig inte i de kategorier som är skapade. 

Händelse nummer 8 inträffade inte i verksamheten samt nummer 31 som inte avser en enstaka 

händelse utan är flera händelser som löpt under en längre tidsperiod. 

 

11.1 KÄRNPROBLEM: Hot och våld  

UNDERKATEGORIER: Fysiska, verbala 

LÖSNINGAR: Upprätthålla strukturen, tillkalla polis, uppföljningssamtal, avstängning 

 

Kärnproblemet utgörs av hot och våld som förekommer i verksamheten och resultatet visar på 

sex händelser (figur 1). Av dessa sex utgörs fem av fysiskt våld och tre verbala hot. Resultatet 

visar på att ungdomarna vid flertalet tillfällen använt tillhyggen såsom glas, stekpanna och 

kniv. 

 

Vidare visar materialet på att de sex kritiska händelserna löses genom att: polis tillkallas (två 

tillfällen), personalen följer upp händelsen med ungdomen/ungdomarna (två tillfällen), struk-

turen upprätthålls (två tillfällen) samt avstängning av en ungdom (ett tillfälle). Resultat visar 

även på att underkategorierna och lösningarna kan överlappa varandra det vill säga att exem-

pelvis verbala hot och fysiskt våld kan förekomma i en och samma händelse samt att en och 

samma händelse kan omfatta mer än en lösning. 

 

 



 

26 

 

Figur 1: Hot och våld 

  
Antal 

KÄRNPROBLEM Hot och våld 6 

   
UNDERKATEGORIER Fysiska  5 

 
Verbala  3 

   
LÖSNINGAR Upprätthålla strukturen 2 

 
Tillkalla polis 2 

 
Uppföljningssamtal 2 

 Avstängning 1 

*observera att överlappningar finns i underkategorierna samt lösningarna 

 

Vid en kritisk händelse (nummer 45) gick personal in till ett av verksamhetens rum för att 

lämna information till en ungdom.”Jag knackade på och öppnade dörren. Börjar tala och 

ungdomen skriker att jag ska gå ut. Jag hinner knappt säga att jag bara tänkte säga att… då 

ungdomen reser sig, skriker ut och slår igen dörren framför mig” Händelsen eskalerar och 

ungdomen:”… hotar och tar upp en stekpanna och ’frågar’ om ungdomen ska slå in ansiktet 

på mig”. Personalen bemöter situationen lugnt varpå ungdomen ger personalen en lätt 

knuff/slag på armen och går sedan ut från köket. Händelsen löses med att en diskussion förs 

mellan personal och ungdom där situationen klargörs. Det leder även till att ungdomen blir 

avstängd från verksamheten. Larsen (2005, s. 50) menar att det ibland finns behov av att 

skydda ungdomarna i miljöterapeutisk behandling. Och att det kan uppstå situationer i vilka 

verksamheten inte kan skydda ungdomen i dess lokaler. Då kan det vara nödvändigt att om-

placera ungdomen för att förhindra ett destruktivt beteende. Denna kritiska händelse leder till 

att ungdomen bli avstängd. Detta kan tänkas visa på miljöterapeutisk teori som påtalar vikten 

av att belysa att en gräns har överskridits. Vidare bör de ungdomar som saknar förståelse för 

de regler som gäller introduceras till dem och verksamheten bör agera likt ett skydd för ung-

domen (Andersson, 2003, s. 129). Således visar händelsen på en lösning som är kopplad till 

miljöterapeutisk teori. 

 

En ytterligare kritisk händelse (nummer 50) uppstod mellan två personal och flertalet ungdo-

mar i samband med att ungdomarna hade ockuperat ett av verksamhetens utrymmen. Budska-

pet från personalen omfattade att ungdomarna befann sig på olämplig plats vid olämplig tid-

punkt. De uppmanades att lämna lokalen vilket ungdomarna vägrade göra och situationen 

eskalerade. ”Vi hade nån sån där situation när i princip alla… ja, en sån där när ’ungarna 

tar över’… innan jag visste ordet av det hade han trängt sig på mig och jag hade en kniv mot 

strupen”. Vidare uttryckte personalen, vid intervjutillfället, att detta var det enda tillfället i sitt 

yrkesliv som denne hade varit riktigt rädd. ”Det enda som for i mitt huvud var… släpper jag 

nu så… jag får inte ge upp för då tar dom över totalt”. Personalen lyckades frigöra sig från 

greppet och gick tillsammans med ungdomen utanför lokalen där ett samtal fördes. Denna 

kritiska händelse kan kopplas till miljöterapeutisk teori då den syftar på att det ligger i perso-
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nalens ansvar att stabilisera situationer där ungdomens kaos uttrycks. Detta sker genom ett 

upprätthållande av strukturen (Andersson, 2003, s. 126; Larsen, 2005, s. 69). Denna kritiska 

händelse kan vidare kopplas till ett miljöterapeutiskt förhållningssätt i det avseende att perso-

nalen hade som målsättning att upprätthålla strukturen samt att visa på att arbetsgruppen för-

mår att härbärgera, ta ansvar och skydda ungdomarna om kaos uppstår (Andersson, 2003, s. 

125). 

 

En ytterligare kritisk händelse (nummer 48) uppstod i samband med att en personal kom ut 

från den överlämning som sker vid ett arbetsskifte. Personalen mötte en ungdom vars blick 

beskrivs som svart. Ungdomen spottade en annan personal i ansiktet och slog sedan med kraft 

mot personalens huvud men slaget hindrades av dennes kollega. Personalen som hindrade 

slaget tog sedan tag om ungdomen. Den övriga arbetsgruppen hade vid denna tidpunkt stängt 

in sig på kontoret där polis tillkallats. Ungdomen grep efter ett glas varpå personalen som låg 

på golvet och höll i ungdomen uttryckte: ”Jag känner att jag inte vill ha ansiktet sönderskuret 

så jag släpper ungdomen”. Händelsen löses/slutade med att personalen pratade lugnande med 

ungdomen samt att polis ankom. Under denna kritiska händelse befann sig flera i arbetsgrup-

pen i verksamheten. Det hör till miljöterapeutisk natur att flera terapeuter arbetar under 

samma skift och således finns det en större beredskap för om exempelvis hotsituationer upp-

står (Hölcke, 1996, s. 32). Detta kan därmed visa på hur miljöterapeutisk teori uttrycks i verk-

samheten. Då verksamheten är bemannad med fler personal kan de tänkas skapa utrymme att 

stabilisera kaoset och upprätthålla strukturen genom till exempel att tillkalla polis. Genom 

handlingen, att tillkalla polis, kan även tänkas visa att en gräns är överskriden och det som 

hänt inte är acceptabelt. Vidare ligger det just i det miljöterapeutiska förhållningssättet att 

påtala då gränser är överskridna (Andersson, 2003, s. 129, Hölckes, 2005, s. 80; 1996, s. 31). 

 

11.2 KÄRNPROBLEM: Yrkesroll och arbetsgrupp 

UNDERKATEGORIER: Privat, professionell 

LÖSNINGAR: Egen reflektion, kollegor, handledning. 

 

Kärnproblemet utgörs av elva kritiska händelser som är kopplade till yrkesroll och arbets-

grupp (figur 2). Av dessa kategoriseras fem i underkategori privat och sex under professionell. 

Resultatet visar på lösningar som innehåller: egen reflektion hos personalen (två tillfällen), 

stöd hos kollegor (åtta tillfällen) och handledning (två tillfällen). 
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Figur 2: Yrkesroll och arbetsgrupp 

  
Antal 

KÄRNPROBLEM Yrkesroll och arbetsgrupp 11 

   
UNDERKATEGORIER Privat  5 

 
Professionell 6 

   
LÖSNINGAR Egen reflektion 2 

 
Kollegor 8 

 
Handledning 2 

  

En kritisk händelse (nummer 21) uppstod då en av ungdomarna hade sin födelsedag och en i 

arbetsgruppen hade svårt att hindra tårarna och uttrycker: ”Vi skulle precis äta lunch när ung-

domen som fyllde år kom upp till middagsbordet och blev gratulerad av de andra. Det var 

tydligt märkbart att ungdomen blev berörd och att det betydde mycket för ungdomen att fylla 

år. Ungdomen påpekade något i stil med att denne inte brukar bli uppmärksammad på sin 

födelsedag och att det var länge sedan ungdomen fick någon present av någon överhuvudta-

get ”…”Jag blev gråtfärdig och kunde nästan inte titta på ungdomen för jag var rädd att 

tårarna skulle komma och att ungdomen och de andra skulle märka det”. Händelsen lö-

ses/slutar med att personalen åt upp sin mat och lämnade bordet. Vid nästa handledningstill-

fälle berättade personalen om reaktionen. Detta kan tänkas visa på att personalgruppen upple-

ver trygghet och därmed delar med sig av erfarenheter (Feldman, 1974, s. 27). Författarna 

kopplar händelsen till vad Andersson (2003, s. 136) belyser nämligen att miljöterapeuten 

kommer att mötas av ungdomarnas utsatthet vilket kan leda till att terapeuten flyr av obehaget 

som väcks. Och vidare till vad Kreuger (ref av, Hölcke, 1996, s. 33) menar: det är viktigt att 

lämna det privata utanför i de situationer som väcker privata känslor inom terapeuten själv. 

Vidare har författarna resonerat över huruvida personal kan förlägga sina egna känslor på 

ungdomen och att detta kan leda till att ungdomen i sin tur upplever sorg. Detta fenomen 

kopplar författarna till en så kallad projektiv identifikation (Hölcke, 1996, s. 63).  

 

En annan kritisk händelse (nummer 34) uppstod när en i arbetsgruppen ansåg sig sätta sina 

egna behov framför ungdomens behov av att komma in och äta middag. Ungdomen som be-

fann sig utanför verksamheten meddelade personalen att denne inte tänkte komma in. Perso-

nalen uppmanade ungdomen att komma varpå ungdomen svarade att om personalen kom ner 

så skulle de ha snöbollskrig.”Jag glömde då helt bort det terapeutiska med både ungdomen 

och verksamheten och tyckte att det skulle bli jätteroligt att ha snöbollskrig med en ungdom 

då det även stod flera ungdomar utanför verksamheten”. Personalen insåg dock att syftet var 

ett annat och att det inte var lämpligt med snöbollskrig. Personalen reflekterade över sin yr-

kesroll och försökte lösa situationen. ”Jag kom ju på att jag inte var på en ungdomsgård och 

att ungdomarna inte är mina småsyskon. Jag är där för dem, de är inte där för mig.” ”Det 

gäller ju att lämna det privata hemma och tänka att nu är jag på jobbet”. Om just aktiviteter 
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belyses det att de bör innehålla moment av lek och allvar i en god kombination och de kan 

vara schemalagda eller spontana. Detta kan tänkas överrensstämma med ovan redogjorda 

händelse dock ska det terapeutiska syftet tillgodoses (Larsen, 2005, s. 111f). Larsen (2005, ref 

av Hölcke: 1996, s. 34) menar att det som skiljer en miljöterapeutisk aktivitet åt en fritidsakti-

vitet är att den som ovan omnämnts är planerad, genomförd och utvärderad. Således hade 

personalens agerande, i ett scenario av genomfört snöbollskrig, inte ansetts som ett miljötera-

peutiskt förhållningssätt. 

 

Materialet visar även på en händelse (nummer 36) och hur en personal under en aktivitet med 

en ungdom upplevde sig obekväm. Ungdomen pratade mycket under aktiviteten och lämnade 

ut stora delar av sin livshistoria för personalen. Personalen i sin tur hade en begränsad tid kvar 

i verksamheten och uttrycker vid intervjutillfället: ”Jag ville inte att denne skulle gå in på det 

för ungdomen har haft andra i personalgruppen som denne har öppnat sig mycket för… jag 

försökte bara prata om det vi gjorde… om världsliga saker”. Gordan (2004, s. 166) menar att 

om en klient ska möjliggöras utveckling måste denne få utrymme att uppleva ångest och 

smärta. Behandlaren bör därmed tillåta en icke-struktur där klienten är fri att uttrycka sig. Det 

är således viktigt att lyssna till ungdomens känslor och just ge denne möjlighet att få uttrycka 

dem. Ungdomarna har ofta varit tvungna att bära smärta ensamma och även om det kan upp-

levas smärtsamt för personalen måste de uppleva sig fria att uttrycka den (Andersson, 2003, s. 

132; 139, Larsen, 2005, s. 124). Vidare belyser Gordan (2004, s. 174) vikten av att visa ett 

genuint intresse för jag - svaga klienter i alla former av behandling och således bör behandla-

ren exempelvis ställa frågor till klienten.  

 

En behandlare bör vidare förhålla sig till ungdomarna som ett subjekt och se till deras upple-

velser, känslor, vilja och önskemål. Att möta hela människan innebär att inte enbart möta 

henne som ett objekt. Objekt menar Røkenes och Hanssen (2007, s. 12f) är något man hante-

rar medan subjekt är en människa man kommunicerar med. Det är viktigt att bemöta männi-

skan som subjekt i synnerhet för att kunna skapa en relation men även för att kunna handla 

instrumentellt i de situationer där detta behövs. Det förutsätter att behandlaren kan motivera 

sina handlingar och beslut. Detta synsätt kan kopplas till personalens handlande i den kritiska 

händelsen. Personalen anpassar situationen efter vad denne anser vara den unges behov och 

uppmuntra därmed inte till att fördjupa samtalet. Dock menar Røkenes & Hanssen (2007, s. 

18) att en behandlare, som reducerar klienten till ett objekt och enbart stödjer sig på teorier 

och kontroll, kan komma att riskera att missa viktig information på vägen. Således kan detta 

tänkas ske i synnerhet då personalen uttrycker ”att det är första gången ungdomen talar med 

en man om sitt förflutna”. Ungdomen kan då tänkas ha ett behov av att berätta något nytt som 

de andra i personalgruppen inte delgetts.  
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Materialet visar även på händelser som löses i relation till kollegorna. En personal uttrycker: 

”Jag känner ofta att jag har backning av någon annan och att jag kan gå in och backa upp”. 

En ytterligare personal menar: ”Miljöterapi är en lagsport” och ”Ibland är det svårt att veta 

om man har agerat rätt för det är en massa beslut man tar varje dag… då finns personal-

gruppen som man hela tiden kan reflektera med”. Då lösningarna inkluderar handledning 

framkommer det att under en period saknades en handledare i verksamheten vilket påverkade 

en i arbetsgruppen (nummer 18). Denne fick då möjlighet att samtala med en annan kollega 

och uttrycker: ”Detta var skönt att höra och det har fått mig att aldrig känna mig otrygg i 

personalgruppen”. Men även under en händelse (nummer 20) uttrycker personalen att ”jag 

fick ett otroligt stöd i att den personen som sov jour på nedervåningen bekräftade mig i att jag 

skulle ringa om det ens var för att ha lite sällskap”. Gällande förhållningssätt till kollegor 

anser författarna det vara relevant att koppla till vad Feldman (1974, s. 27) belyser nämligen 

vikten av att arbetsgruppen upplever trygghet och tillit.  

 

11.3 KÄRNPROBLEM: Alkohol och narkotika 

UNDERKATEGORIER: Tar kontakt med personal, konflikter, kvälls- och nattetid  

LÖSNINGAR: Polis tillkallas, följer upp, ambulans, tillnyktringsenheten (TNE), föräldrar 

kontaktas.  

 

Kärnproblemet består av sju kritiska händelser som utgörs av alkohol och narkotika (figur 3). 

Materialet kategoriseras: Tar kontakt med personal, konflikter samt kvälls- och nattetid. Hän-

delserna löses genom att: polis tillkallas (ett tillfälle), personalen följer upp med ungdo-

men/ungdomarna (tre tillfällen), ambulans tillkallas (ett tillfälle), ungdomarna har hänvisats 

till TNE (fyra tillfällen), och att föräldrar kontaktats (ett tillfälle). Detta resultat visar på att 

underkategorierna samt lösningarna överlappar varandra (exempelvis att det uppstår konflik-

ter efter att ungdomarna tagit kontakt med personalen i en och samma händelse).  

 

Figur 3: Alkohol och narkotika  

  
Antal 

KÄRNPROBLEM Alkohol och narkotika 7 

   
UNDERKATEGORIER Tar kontakt med personal 4 

 
Konflikter  3 

 
Kvälls- och nattetid  7 

   
LÖSNINGAR Polis tillkallas 1 

 
Följer upp 3 

 
Ambulans 1 

 
TNE 4 

 
Föräldrar kontaktas 1 

*observera att överlappningar finns i underkategorierna samt lösningarna 

 



 

31 

 

Om konflikter uttrycker en personal: ”Det är bättre att de är här och’ konfliktar’ än går ut 

och missbrukar utanför huset. Här har vi ju kontrollen och kompetensen att hantera det”. 

Larsen (2005, s. 20) menar att ungdomar som är jagsvaga har en önskan av att få omsorg och 

närhet och försöker därmed skapa kontakt med vuxna. Men skräcken över att bli avvisad gör 

att de tenderar att bli utåtagerande just på grund av deras bristande inre struktur. Personalen i 

verksamheten påtalar inte sällan om att hålla på strukturen och att det har ingett lugn och 

trygghet. Detta är en av grundpelarna i den miljöterapeutiska teorin. Vidare visar materialet på 

att personalen tar hjälp av varandra och att de finns som stöd för ungdomen till händelsen 

löses.  

 

En kritisk händelse (nummer 49) uppstod då två ungdomar kom till verksamheten under nat-

tetid. Personalen som arbetade kunde inte avgöra huruvida de var berusade eller inte. Ungdo-

marna tog sig förbi personalen och gick upp till verksamhetens kök. Den ena ungdomen 

somnade på en av sofforna medan den andra utbrast i ett raserianfall vilket personalen 

uttrycker att denne aldrig upplevt. ”Jag var livrädd för kraften i ilskan… vi har ju hemmiljö, 

det står ju säkert tio förskärare framme… ” …”jag tänkte att nu springer jag in på kontoret 

och larmar polisen… jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv”. Ungdomen lugnades dock 

och personalen stannade med denne under hela händelsen tills situationen blev hanterbar. 

Situationen följdes sedan upp av verksamheten tillsammans med ungdomarna.  

 

De ungdomar som behandlas inom miljöterapeutisk verksamhet har ofta dåliga erfarenheter 

av samspel och relationer. Detta medför att de är jagsvaga och dåligt integrerade i sociala 

situationer. Enligt Larsen (2005, s. 19) tar detta sig i uttryck hos ungdomarna i att omsorgsbe-

hovet pendlar med ångesten att bli avvisad och avfärdad vilket innebär motstridiga känslor. 

Vidare har ungdomarna även svårt att behärska sina impulser (Larsen, 2005, s. 19; Hölcke, 

1996, s. 31, 159). Detta kan kopplas till ungdomarna i verksamheten som ett uttryck för jag - 

svaghet som kan te sig som så att de brukar alkohol och narkotika samt då de angriper perso-

nalen.  

 

En ytterligare kritisk händelse (nummer 12) uppstod då ett antal ungdomar kom till nattperso-

nalen och berättade om att en annan ungdom hotat att kasta sönder fönstren samt hotat ung-

domarna i verksamheten. Då ungdomen uttrycktes vara kraftfull samt att personalen behövde 

stanna med de andra ungdomarna som uttryckte rädsla bedömde nattpersonalen situationen 

inte vara hanterbar. ”Det går inte att vara på två ställen samtidigt och ungdomen utanför var 

full och arg, därför bedömde jag situationen att polisen får hjälpa till så är jag kvar inne med 

de som är vakna”. Händelsen löstes med att nattpersonalen tog kontakt med sin kollega som 

sov jour och som kom och stadgade situationen tills den lugnat ner sig. Polisen anlände och 

den berusade ungdomen lämnade platsen. ”Det är skönt att man kan ringa sina kollegor. Det 

är lättare att lugna ungdomarna om man själv är lugn och trygg på arbetsplatsen”. Som 
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flertalet gånger tidigare belysts är struktur och tydlighet grundläggande för miljöterapeutisk 

behandling. Men ungdomarna behöver även personal som är kapabla att härbärgera de förvir-

ringar och det utåtagerande som förekommer hos de jagsvaga ungdomarna (Hölcke, 1996, s. 

31). Detta är lika grundläggande som den tydliga strukturen; är inte personalen beredd att 

hantera detta kan inte ungdomarna utvecklas. Ungdomarna kan enligt Larsens (2005, s. 19) 

resonemang ha en djup önskan om att personalen i verksamheten ska ge dem omsorg. Samti-

digt fruktar de att bli avvisade vilket får konsekvenser som att de blir utåtagerande. Således är 

det viktigt att personalen visar tydligt att de inte kommer avvisa ungdomen utan trygga ung-

domen i situationen och dennes känslor. Då nattpersonalen kontaktade sin kollega samt poli-

sen kan det kopplas till det miljöterapeutiska förhållningssättet att lugna ungdomarna i situa-

tioner från sig själva men även från andra. I denna situation tryggade det personalen och sam-

tidigt visades det för ungdomarna att det är okej att vara rädd samt att de visade på att en 

gräns för den berusade ungdomen sattes.  

 

Det framkommer i materialet att föräldrar kontaktades i samband med en händelse (nummer 

14) när två ungdomar befarades ha fått i sig narkotika. Ungdomarna kontaktade personalen 

under kvällstid då de delat en cigarett, som troligen var narkotika, med en okänd person. 

Ungdomarna var mycket rädda och ville till sjukhuset. Personalen bedömde inte att detta var 

nödvändigt. Den ena ungdomen befann sig i en träningslägenhet varpå en av personalen gick 

över till denne och försökte klargöra vad som hade hänt. Ungdomarna lugnade ner sig och det 

gick att samtala med dem. En bild av situationen blev klargjord och ungdomarna ville inte 

längre in till sjukhuset. ”De två ungdomarna får sova tillsammans på undervåningen och 

deras föräldrar kontaktades”. Händelsen lugnades och ungdomarna kunde sova på natten. 

Larsen (2005, s. 27) skriver hur ungdomar som är placerade på institution ofta har en bak-

grund genomsyrad av vuxna som inte satt tydliga regler och gränser. Detta har tagit sig ut-

tryck i att ungdomarnas relationer till vuxna har pendlat från dag till dag och att ungdomen 

kan ha blivit kränkt, älskad och avvisat av samma person under kort tid. Med detta resone-

mang kan det tänkas att ungdomarna tar kontakt med personalen för att testa om deras struktur 

håller. Personalen i verksamheten har tydlig påtalat att de ska visa ungdomarna relationer som 

fungerar. Således kan detta tänkas vara ungdomarnas strategi för att undersöka huruvida 

personalen håller vad som utlovas. Materialet visar även att personalen följer upp med 

ungdomen dagen efter en händelse inträffat samt reflekterar över vad som har hänt vid 

tillfällen då de brukat alkohol och narkotika. Personalen konfronterar ungdomarna i deras 

beteende och påtalar att det är farligt att bruka alkohol och narkotika. Gordan (2004, s. 166f) 

menar att genom att konfrontera en klient som är jagsvag i behandling, angriper terapeuten 

personens ångestreducerande försvar. När detta inträffar kan denne bli aggressiv och hotfull. 

Detta kopplar författarna till vad som påpekas i händelsebeskrivningen om att konfrontationen 

tas dagen efter, då det inte är nödvändigt eller möjligt att tala med ungdomarna i ett tillstånd 

med alkohol- eller narkotikapåverkan. Även Gordan (2004, s. 168) styrker detta resonemang 
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att det inte är möjligt att föra samtal med en person i påverkat tillstånd. Det kan enligt 

Gordans (2004, s. 168) resonemang ses som en positiv aspekt att ta samtalet dagen efter med 

ungdomen just för att undvika eventuella aggressiva konflikter och hotsituationer. Gordan 

(2004, s. 167) är även av den åsikten att det är viktigt att lyssna till de signaler som försvaret 

sänder ut då dessa kan vara ett rop på hjälp. De samtal personalen för med ungdomarna, 

angående dessa händelser, är med hänvisning till Gordans (2004) resonemang mycket 

positivt.  

 

11.4 KÄRNPROBLEM: Bryter mot strukturen  

UNDERKATEGORIER: Matstruktur, verksamhetens regler, dagsstruktur 

LÖSNINGAR: Följer upp, förklarar och förtydliga strukturen, avstängning, kompromissa 

 

Kärnproblemet utgörs av att ungdomar eller personal bryter mot strukturen. Materialet visar 

på tolv händelser (figur 4) då brott sker. Vid dessa händelser bryts: matstrukturen (ett till-

fälle), verksamhetens regler (sju tillfällen) samt dagsstrukturen i verksamheten (fyra tillfäl-

len). Händelserna löses genom att: personalen följer upp med ungdomarna (tre tillfällen), för-

klarar och förtydligar strukturen (sju tillfällen), en ungdom avstängs (ett tillfälle) samt kom-

promissar (ett tillfälle). 

 

Figur 4: Bryter mot strukturen  

  
Antal 

KÄRNPROBLEM Bryter mot strukturen 12 

   
UNDERKATEGORIER Matstruktur 1 

 
Verksamhetens regler 7 

 
Dagsstruktur 4 

   
LÖSNINGAR Följer upp 3 

 
Förklarar och förtydliga strukturen 7 

 
Avstängning 1 

 
Kompromissa 1 

 

Vid en kritisk händelse (nummer 37) tog en ungdom dryck och smörgås vid olämplig tid-

punkt. Då denne blev tillsagd började ungdomen hota personalen. Hoten var verbala och per-

sonalen uttryckte dessa som ”kraftiga”. Under händelsen ansåg personalen att denne vara 

konsekvent i sitt bemötande och uttrycker: ”Det är ofta man bråkar om gränser och bråkar 

om strukturen. Det är ju så det är tänkt att vi ska jobba, om det inte skulle vara så, då är det 

ju fel ungdomar som vi har inskrivna eller att vi är för slappa”. Personalen har även uttryckt 

att det rör sig om maktkamper i konflikterna.”Det blir en maktkamp… den säger si… jag 

säger så… om ungdomen hade varit ny kanske man inte hade tagit den konflikten”. Hölcke 

(1996, s. 32) menar att det ofta uppstår situationer då ungdomarna, som bär på någon form av 
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inre kaos, utagerar detta och att det stabiliseras av en trygg och välfungerande miljö. 

Personalen i den kritiska händelsen ansåg sig vara konsekvent i sitt agerande vilket kan 

kopplas till Hölcke (1996, s. 32f) som hävdar att: då ungdomen upplever trygghet kan kaos 

stävjas. 

 

En kritisk händelse (nummer 42) uppstod under en aktivitet. Ungdomarna bröt i den grad mot 

strukturen att en personal valde att avbryta aktiviteten. Personalen uttrycker vikten av att följa 

upp med ungdomarna efteråt: ”När vi kommer tillbaka sätter jag mig ensam med alla ungdo-

mar och frågar hur det blev, om de förstår varför jag gjorde som jag gjorde och vad det 

handlar om… Det blev så lugnt så någonstans behövde de tydligheten, att det blev tryggt för 

dem för stod på mig för de här sakerna”. Andersson (2003, s. 129) menar att de ungdomar 

som saknar kunskap om strukturen måste få hjälp. Detta anser författarna relevant att koppla 

till ovan händelse där personalen följer upp med ungdomarna och ställer frågor efter det att 

händelsen har inträffat. Händelsen kan även kopplas till vad just Hölcke (1996, s.32) anser om 

kaos och hur den genom trygghet, som till exempelvis genom att förklara och fråga ungdo-

marna, kan stävjas.   

 

Vidare visar materialet på struktur som bryts och som leder till att en ungdom blir avstängd. 

Under en händelse (nummer 40) hade en personal ett samtal med en ungdom som hade varit 

avstängd. Syftet var att ”samla ihop” situationen med ungdomen, och prata med denne, vilket 

gjordes under en promenad utanför verksamheten. Under promenaden framkom viktig infor-

mation som bekräftade uppgifter som arbetsgruppen hade funderat över. Personalen berättar 

att promenaden kunde ses som ett genombrott i ungdomens utveckling och uttrycker: ”Hela 

strukturen var viktig från början till slut vilket gjorde att ungdomen kunde komma åt saker i 

sig själv och känslor som ungdomen tillät komma upp till ytan”.”Vi såg att vår struktur och 

vårt syfte med avstängningen ledde till det vi ville att den skulle leda till”. ”… vi har förmed-

lat att vi är vuxna, trygga och håller”. Denna händelse anser författarna kan tänkas avspegla 

innebörden av relationsuppbyggnad, och hur den beskrivs enligt miljöterapeutisk teori, så som 

tillit och trygghet samt att det utgörs av en långsam process vilken måste vara förankrad i 

ungdomen (Andersson, 2003, s. 126, 135).  

 

11.5 KÄRNPROBLEM: Ungdomar mot arbetsgrupp 

UNDERKATEGORIER: Aktivitet, ber om hjälp med praktiska företeelser 

LÖSNINGAR: Påtalar beteende, kompromissar 

 

Kärnproblemet utgörs av fem kritiska händelser då ungdomarna skapar allians mot arbets-

gruppen (figur 5). Dessa händelser sker under: aktiviteter (tre tillfällen) samt då ungdomarna 
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ber om hjälp med praktiska företeelser (två tillfällen). Händelserna löses genom att: persona-

len påtalar beteende (fyra tillfällen) och kompromissar (ett tillfälle). 

 

Figur 5: Ungdomar mot arbetsgrupp  

  
Antal 

KÄRNPROBLEM Ungdomar mot arbetsgrupp 5 

   
UNDERKATEGORIER Aktivitet 3 

 
Ber om hjälp med praktiska företeelser 2 

   
LÖSNINGAR Påtalar beteende  4 

 
Kompromissar 1 

 

En kritisk händelse (nummer 28) uppstod då en av ungdomarna som ”svartmålat” en personal 

var ensam med denne. Ungdomen befann sig på övervåningen i verksamheten och vägrade 

komma ner till fikat som serverades. Personalen frågade vad ungdomen ville fika och ställde 

fram det åt ungdomen så att denne inte behövde komma ner. ”Ungdomens känsla kändes 

äkta… samtidigt som det kändes bra att lyssna till ungdomens känsla och inte kliva över den-

nes gräns, så går man med i någonting som kanske trappas upp… det är ju en balansgång”. 

Personalen uttrycker även att denna situation gjort att ungdomen inte tagit hjälp av denne i 

andra situationer som exempelvis att följa med ner till tvättstugan. Detta utvecklades så till 

vida att ungdomarna skapade en allians mot den ”svartmålade” personalen. En personal ut-

tryckte om situationen att strukturen borde förtydligats och att ungdomarna borde ha stoppats 

tidigare. ”Vi har tappat mark, eller tappat strukturen och det ligger på hela arbetsgruppen”. 

Arbetsgruppen berättar hur kränkningar och verbala hot inträffat mot den ”svartmålade” och 

att situationen eskalerat på slutet. Arbetsgruppen säger sig dock vara väl medvetna om denna 

situation och säger sig arbeta ständigt med att ungdomarna inte ska bete sig illa mot andra 

människor genom att exempelvis påpeka vid tillfällen de angriper personalen. Feldman (1974) 

belyser att ungdomar som är intagna på institution ofta har upplevt sig kränkta av olika perso-

ner i sitt liv. De kan även ha blivit kränkta av det sociala nätverk som ska skydda den unge. 

Med detta i åtanke kan ungdomarna bära starka aggressioner och negativa känslor gentemot 

personalen och därmed uttrycka dessa. Personalen representerat just ett system som många 

gånger svikit ungdomarna (s. 98f). Vidare menar Feldman (1974, s. 98f) att när dessa känslor 

uppdagas hos ungdomen är det svårt för personalen att, hur den än gör, uppträda rätt i dennes 

ögon. 

  

En kritisk händelse (nummer 42) uppstod under en aktivitet med lagsport. Ungdomarna väg-

rade vara i samma lag som den personal de hade ”svartmålat”. En av personalen upplevde en 

gräns och packade ilsket ihop sakerna samt förklarade att om ungdomarna inte kan spela med 

vem som helst kan de åka tillbaka till verksamheten. En konflikt uppstod mellan personalen 
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och ungdomarna. Personalen klargjorde för ungdomarna att det inte är acceptabelt att bete sig 

som de hade gjort mot den ”svartmålade” personalen: ”Man gaddar inte ihop sig, det är ett 

fruktansvärt sätt att bete sig på”. Personalen förklarade vidare att det inte är okej att bete sig 

elakt mot någon annan och att det är viktigt att respektera andra människor. 

 

Denvall och Vinnerljung (2006, s. 46) menar att personal och ungdomar har en egen värld 

inne på institutionen. Ungdomarna skapar sina egna maktroller i denna värld vilket kan tänkas 

vara det som har inträffat i verksamheten. När personalen brister i att hålla struktur tar ung-

domarna tillfället i akt att skapa makt över personalen. Det kan tänkas att ungdomarna upple-

ver en maktposition gentemot den ”svartmålade” personalen och att den eskalerat på slutet. 

Denvall och Vinnerljung (2006, s. 50) belyser en så kallad negativ smittoeffekt vilket syftar 

på att ungdomar på institution påverkas negativt av varandras beteenden. Detta kan tänkas 

vara en aspekt av varför situationen uppstått. Vid ett sådant fenomen är det viktigt att 

personalgruppen har stark motståndskraft och kan motarbeta att ungdomarna påverkas 

negativt av varandra (Andreassen, 2003 ref av Denvall & Vinnerljung, 2006, s. 50). 

Larsen (2005, s. 21) menar att utveckling för ungdomar i behandling är en ”relativt” smärtfri 

process medan förändring kan vara betydligt mer smärtsam. En förändring innebär att ung-

domen ger upp något i sitt liv. Även om det har varit negativt i ungdomens liv har det varit en 

viss trygghet för ungdomen. Ungdomarna som genomgår utveckling och förändring ändrar en 

del av sin identitet och ingen ungdom är beredd på att släppa sin identitet, som har inneburit 

en trygghet, utan motstånd (Larsen, 2005, s. 32). Detta kan tänkas vara en anledning till varför 

ungdomarna är utåtagerande mot personalen. Vidare menar Larsen (2005, s. 32) att en 

miljöterapeutisk verksamhet måste förmå att hantera dessa känslor för att bidra till och tillstå 

ungdomens förändring.  

 

Vidare kan ungdomarna även tänkas testa personalen och strukturen för att se om den håller. 

Således är det viktigt att hålla på strukturen enligt det miljöterapeutiska förhållningssättet. 

Denvall och Vinnerljung (2006, s. 46) beskriver att ledning och personalgrupp har en stor 

betydelse för hur atmosfären och kulturen i ungdomsgruppen gestaltar sig. Detta kan således 

kopplas till det personalen uttryckte: att arbetsgruppen gemensamt hade tappat mark och 

borde upprätthållit strukturen redan i ett tidigare skede. 

 

11.6 KÄRNPROBLEM: Förändring hos enskild ungdom  

UNDERKATEGORIER: Missnöjd ungdom, strukturen, farligt för ungdomen 

LÖSNINGAR: genombrott, samtalar, omplacerad 
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Kärnproblemet utgörs av kritiska händelser avseende förändring hos enskild ungdom. Materi-

alet visar på att förändring hos enskild ungdom har lett till positiva konsekvenser i relation till 

personalen.  

Händelserna är sex stycken och kategoriseras enligt: missnöjda (tre tillfällen), strukturen (tre 

tillfällen) och farlig för ungdomen (ett tillfälle). Händelserna löses genom att: personalen 

upplevt ett genombrott (två tillfällen), personalen samtalar med ungdomen/ungdomarna (fem 

tillfällen), samt att en ungdom blivit omplacerad (ett tillfälle).  

 

Figur 6: Förändring hos enskild ungdom  

  
Antal 

KÄRNPROBLEM Förändring hos enskild ungdom 6 

   
UNDERKATEGORIER Missnöjd ungdom 3 

 
Strukturen 3 

 
Farligt för ungdomen 1 

   
LÖSNINGAR Genombrott 2 

 
Samtalar 5 

 
Omplacerad 1 

*observera att överlappningar finns i underkategorierna samt lösningarna 

 

En händelse (nummer 27) avser en ungdom som hade varit avstängd från sin träningslägenhet. 

Ungdomen uttryckte missnöje över att behöva städa lägenheten om denne ändå inte skulle få 

återvända dit och var negativt inställd till allt hade med verksamheten att göra. Ett samtal 

fördes mellan personal och ungdom huruvida skötsel av lägenheten skulle fortskrida samt om 

ungdomens mående. Personalen uttrycker att denne förhöll sig lugn under samtalet. ”Samtalet 

blir långt och stundvis mycket tyst” . Personalen uttrycker att denne valde att: ”… låta det 

vara tyst, men sitter kvar och sätter ord på tystnaden”. Ungdomen beskrev vad den ansåg 

vara fel och personalen bekräftade den i viss kritik. Den kritiska händelsen utgjordes av att 

ungdomen öppnade sig och det ledde till att ett upplägg kunde göras för hur lägenheten skulle 

skötas. En timme senare hade de båda återvänt till lägenheten för att städa den. Personalen 

uttrycker att: ”… en kritisk händelse är en händelse som har påverkat relationen efter den 

händelsen”. Händelsen visar på hur personalen lyssnar till ungdomens känslor och ger denne 

möjlighet att få uttrycka dem vilket Andersson (2003, s. 132; 139) belyser vara av vikt. Vi-

dare menar Andersson (2003, s. 136) att miljöterapeuten bör vara lyhörd och anpassa sitt för-

hållningssätt till ungdomens inre utveckling (Andersson, 2003, s. 136). Då personalen låter 

ungdomen vara tyst samt sätter ord på tystnaden anser författarna att det tyder på ett förhåll-

ningssätt om att vara lyhörd samt anpassa till ungdomens inre utveckling. 

 

En personal berättar att det förekommit diskussioner med en ungdom om huruvida personal 

kan ge ungdomen skjuts hem till verksamheten. Ungdomen ifråga ska förmå att ta sig hem 

själv samt lära sig att planera tiden så att denne inte är beroende av hjälp. En händelse 
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(nummer 41) visar på att en ungdom blev nekad skjuts och denne gick då till en annan 

personal med samma fråga. En diskussion uppstod mellan personal och ungdom med 

anledning av detta och det tydliggjordes vad som händer då ungdomen går till en annan 

personal med samma fråga trots att denne redan blivit besvarad. Personalen uttrycker att 

händelsen löstes/slutade med att ungdomen kunde sätta ord på vad det är som händer. Samma 

personal uttrycker: ”ibland känner man att det blir ett riktigt möte”. 

 

Gordan (2004, s. 166) menar att det bland annat i miljöterapi är förekommande att konfron-

tera klienten och att detta inte innebär att attackera klienten. Bättre uttryckt syftar konfronta-

tion på ett engagemang och omtanke vilket även kan tänkas uttryckas i händelsen. Inte sällan 

leder en konfrontation till att klienten försvarar sig men då det mynnade ut i, enligt 

personalens beskrivelse, ett riktigt möte kan det tänkas vara relevant att koppla till vad Hölcke 

(1996, s. 31) belyser nämligen: om tillit finns i en relation och konfrontation sker kan detta 

komma att leda till förändring. 

 

Det har även uppstått kritiska händelser då ungdomen, som personalen uttrycker ”inte håller 

samman”, är i behov av annat stöd än vad verksamheten förfogar över. En händelse (nummer 

47) visar på hur en ungdom, som personal har beskrivit vara ”ostadig” i sitt beteende, vid ett 

tillfälle kastade chokladpudding i taket. Personalen berättar vid intervjutillfället att ingen av 

de andra ungdomarna som befann sig i närheten tyckte att det var roligt. Ungdomen som hade 

kastat chokladpuddingen höll sin mobiltelefon, som fanns i en plastpåse, och personalen ut-

tryckte att det inte var konstigt att ungdomen hade skydd till mobilen om denne ska kasta 

chokladpudding. De andra ungdomarna började skratta varpå personalen, vid intervjutillfället, 

uttrycker att denne inte menade att göra ungdomen till åtlöje. Händelsen löstes med att det 

kommande dag togs det ett beslut om att omplacera ungdomen med syftet att ungdomen 

skulle få lite lugn och ro. ”… ungdomen var här några veckor, sen iväg några veckor och sen 

tillbaka…”. Händelsen visar på vad Larsen (2005, s. 50) menar: att det förekommer 

situationer där ungdomar, då dess behov som inte kan bli tillgodosedda, tvingas bli 

omplacerade. Den aktuella händelsen kan tänkas visa på en situation i vilken ungdomens inre 

kaos uttrycks och således är det personalen ansvar att upprätthålla strukturen för att skapa 

trygghet hos ungdomen. Att omplacera ungdomen kan därmed vara ett uttryck för 

verksamheten att bevara strukturen samt ta ansvar för dess egna begränsningar. Det vill säga 

de omplacerar ungdomen med syfte att skydda ungdomen.  

 

12. Diskussion 

 

Utvärderingens syfte är att besvara följande tre frågeställningar: 
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Vilka slags kritiska händelser upplever personalen uppstår i verksamheten?  

Det framkommer att arbetsgruppen frekvent upplever kritiska händelser. De händelser som 

respondenterna har delgivit författarna har kategoriserats i sex olika kärnproblem: hot och 

våld, yrkesroll och arbetsgrupp, alkohol och narkotika, bryter strukturen, ungdomar mot ar-

betsgruppen samt förändring hos enskild ungdom. Därefter har dessa analyserats efter tolk-

ningsram samt annan, för utvärderingen, relevant litteratur. 

 

Författarna har funnit att det finns en avsaknad i materialet avseende kritiska händelser perso-

nal emellan. Det vill säga att materialet utgörs av enbart händelser avseende ungdomar i rela-

tion till arbetsgrupp. Författarna har resonerat över huruvida detta kan antas vara ett självcen-

surerande. Med det i åtanke ställer sig författarna frågan om arbetsgruppen ovetandes är lojala 

mot varandra och därför inte delger händelser där personal själva har skapat kritiska händel-

ser? Vidare finns en frånvaro av kritiska händelser gällande situationer som kan visa sig har 

fått negativa konsekvenser för ungdomarna exempelvis att en ungdom avslutas från behand-

ling eller att regression hos ungdomen påverkar behandlingen i negativ riktning. 

 

Hur löses/slutar de kritiska händelserna i verksamheten?  

Materialet visar på att de kritiska händelserna löses genom att: påtala strukturer och verksam-

hetens regler, arbetsgruppen får stöd av sina kollegor, stänga av en ungdom, skapa genom-

brott, samtala, omplacera, kompromissa, tillkalla polis, följa upp, använda TNE, kontakta 

föräldrar, reflekterar och få handledning. 

 

Är lösningarna av de kritiska händelserna förankrade i miljöterapeutisk teori? 

Analysen pekar på att lösningarna är förankrade i miljöterapeutisk teori samt i annan för ut-

värderingen relevant litteratur. Det vill säga att författarna anser att annan litteratur, så som 

Denvall och Vinnerljung (2006), Røkenes och Hanssen (2007) samt Gordan (2004), överens-

stämmer med miljöterapeutiska utgångspunkter. Författarna ställer sig därmed frågan vad som 

är specifikt för miljöterapeutisk teori? Författarna resonerar som så att vad det specifika ut-

görs av är den hemlika miljön.  

 

Vidare framkommer det i tolkningsramen att miljön, i vilken miljöterapi bedrivs, ska kunna 

härbärgera för ungdomarnas problematik. Författarna har fört ett resonemang huruvida det är 

möjligt att förena institution med hemlik miljö i synnerhet då författarna anser att institutioner 

utgörs av en inneboende maktstruktur. Maktstrukturen kan kopplas till det faktum att perso-

nalen i verksamheten bedriver behandling och har ett dubbelt uppdrag. Lindgren (Bernler, 

Cajvert, Jonsson & Liljegren, 1999, s. 105f; Swärd & Starrin, 2006, s. 249f) belyser det 

dubbla uppdraget. Det innebär att den professionelle ska utföra sitt arbete samtidigt som en 
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god och trovärdig relation till klienten bör utvecklas för att skapa en positiv utveckling av 

behandlingen. Risken finns dock att en yrkesutövare som enbart arbetar efter 

handlingsinriktning och regelstyrning objektifierar ungdomen det vill säga att ungdomen blir 

yrkesutövarens projekt (Røkenes & Hanssen, 2007, s. 15f). Detta kan leda till att ungdomen 

kan få sämre självkänsla och upplevelser som att inte kunna hantera situationer.  

 

Vidare befinner sig ungdomen i ett hjälpberoende gentemot behandlaren och då ungdomen 

objektifieras kan detta tänkas leda till att denne utvecklar ett inlärt hjälpberoende. Røkenes 

och Hanssen (2007, s. 15f) menar att människor som lever under struktur och styrning av yttre 

omständigheter har enklare att ge upp och därmed utvidga sin problematik. Detta kopplar 

författarna till att behandlare i verksamheter kan tänkas skapa ungdomar som är mer proble-

matiska än vad de egentligen borde vara. 

 

Vidare har författarna fört ett resonemang om huruvida det är specifikt för miljöterapeutisk 

teori att barn och ungdomar mår bra av struktur (exempelvis som att sova på nätterna och äta 

vid regelbundna tidpunkter). Författarna är av den åsikten att det går att dra paralleller till sunt 

förnuft och vuxnas skyldigheter att tillgodose ett barns behov. Det vill säga att vilken ungdom 

som helst borde bli tillrättavisad i situationer där de beter sig olämpligt så som att bryta mot 

lagen. Verksamheten menar att struktur och tydlighet behövs för dessa ungdomar då de, efter 

ett psykodynamiskt synsätt, har brister orsakade av sin uppväxt. Författarna ifrågasätter om 

det enbart är inom psykodynamisk teori och miljöterapi som det kan tänkas vara viktigt att 

upprätthålla strukturer och menar att detta även kan tänkas kopplas till exempelvis inlärnings-

psykologi, utvecklingspsykologi och socialpsykologiskt perspektiv: teorier vilka bland annat 

belyser att individen formas av miljö och samspel med omgivningen . 

 

Relationsuppbyggnad i verksamheten innebär att ungdomarna får möjlighet att knyta an till en 

eller flera i arbetsgruppen. Syftet med relationsuppbyggnad är bland annat att den bör vara 

ömsesidig samt visa på att relationer kan bli varaktiga. Författarna för ett resonemang över 

huruvida graden av ömsesidighet är möjlig då personalen är behandlare på en institution och 

då det inte går att bortse från det faktum att ungdomarna står under behandling samt att be-

handlingsavslut är ofrånkomligt. Kan relationen därmed ses som varaktig? Även arbetsgrup-

pens karaktär är föränderlig då sjukskrivningar, föräldraledighet och vikariat är förekom-

mande.  

 

Vidare belyser Degner och Henrikssens (2007) avhandling att ungdomar på institution önskar 

mer relation och emotionell kontakt från personalen. Detta menar författarna, för till den 

aktuella utvärderingen, kan vara problematiskt om ungdomarna är väl medvetna om att deras 

vistelse i verksamheten är tidsbegränsad. Således kan de tänkas vara rädda att inleda 

relationer om de har bristande tillit till vuxna. Författarna finner dock fördelar avseende 
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relationsuppbyggnaden som exempelvis att ungdomarna får möjlighet att utveckla relationer 

till samtliga i arbetsgruppen då de arbetar dygnet runt.  

 

Författarna har vidare resonerat över huruvida ungdomens beteende, i händelsen avseende 

chokladpudding som kastades i taket och som ledde till att ungdomen blev omplacerad, kan 

tänkas vara en handling för att undersöka huruvida personalen förmår att härbärgera dennes 

utagerande. I synnerhet om denne har tidigare erfarenheter av att vuxna inte har bemästrat 

situationer. Ur ett sådant perspektiv ställer sig författarna frågande över huruvida personalen 

uppfyller ett miljöterapeutiskt förhållningssätt om att exempelvis härbärgera känslor och 

ungdomens kaos (Andersson, 2003, s. 125, 136, Hölcke, 1996, s. 31). Och kan omplaceringen 

vara ett resultat av en flykt från egna smärtsamma känslor som kan tänkas ha uppstått i 

arbetsgruppen?  

 

 

13. Slutsats och förslag till vidare forskning 

 

Författarna har, efter analys och diskussion, dragit den slutsats att samtliga lösningar, av de 

kritiska händelserna, är förankrade i miljöterapeutisk teori.  

 

Vidare anser författarna att det är relevant att nämna vad Edvardsson (2003) menar: ett feno-

men kan analyseras med olika teorier, perspektivväxling, men fenomenen kan även analyseras 

med en enda teori enligt en så kallad perspektivtotalisering (s. 73). Enligt detta resonemang 

behöver inte de kritiska händelserna lösas miljöterapeutiskt utan kan tänkas vara lösbara med 

annan teori. Med detta i åtanke hänvisar författarna till Popper i Thomassen (2007, s. 71f) och 

falsifiering av teorier. Och därigenom finner författarna uppslag till vidare forskning: att 

undersöka det specifika i miljöterapeutisk teori och huruvida miljöterapeutisk teori är 

falsifierbar.



 

42 

 

14. Källförteckning  

 

Andersson, Bengt- Erik & Nilsson, Stig-Göran (1966). Arbets- och utbildningsanalyser med 

hjälp av critical incident metoden. Stockholm: Nordstedts-Bonniers 

 

Andersson, Leif (2003). Ungdomar med sociala och psykiska problem. Utredning och be-

handling, miljöterapi. Mjölby: Atremi 

 

Bergmark, Åke & Lundström, Tommy i Meeuwisse, Anna; Sunesson, Sune & Swärd, Hans 

(2006). Socialt arbete. En grundbok. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Bernler, Gunnar (red) & Cajvert, Lilja, Johansson, Lisbeth Lindgren, Hans (2006). 

Psykosocialt arbete Ideér och metoder. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Bowlby, Richard (2004). Fifty years of attachment theory. London: Karnac 

 

Degner, Jürgen & Henriksen, Anna (2007). Placerad utanför sitt sammanhang. En 

uppföljningsstudie av 46 institutionsplacerade ungdomars privata och formella relationer. 

Örebro: Universitetsbiblioteket 

 

Denvall, Verner & Vinnerljung Bo (2006). Nytta och fördärv. Socialt arbete i kritisk 

belysning. Stockholm: Natur och Kultur  

 

Edvardsson, Bo (1997). Kundmissnöje och klagomålshantering – studier av kollektivtrafik 

med kritisk-händelse-metoden. Karlstad universitet: CTF-Centrum för tjänsteforskning  

 

Edvardsson, Bo (2003). Kritisk utredningsmetodik. Stockholm: Liber AB 

 

Eresund, Pia & Wrangsjö, Björn (2008). Att förstå, bemöta och behandla BRÅKIGA BARN.  

Studentlitteratur 

  

Feldman, Wulff (1974). Miljöterapi på vård- och behandlingsinstitutioner. Uppsala: Almqvist 

& Wiksell  

  

Flanagan, J C (1954). The critical incident Technique, Psychological Bulletin, 51, vol 4, 327-

357 



 

43 

 

Gordan, Kurt (2004). Professionella möten. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Hölcke, Fredrik (1996). Miljöterapi. Möte med möjligheter. Stockholm: Nordstedts tryckeri 

 

Jönsson, Micael & Jönsson, Carina (1999). MILJÖTERAPI Psykoterapi i strukturerad miljö 

för tidigt störda ungdomar Presentation av en arbetsmodell. Moss: Sir gruppen- skandinavisk 

institutt for ressursutvikling 

 

Karlsson, Lars (2007). Psykologins grunder. Studentlitteratur 

 

Kruzich, M. Jean; Friesen, J. Barbara; Jivanjee, Pauline & Robinson, Adjoa (2004). Family 

Caregivers’’ perceptions of barrier and to support of participation in their children’s out-of-

home treatment. Psychiatric services. http://ps.psychiatricyonline.org Vol. 54. No. 11 page: 

1513-1518.  

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Larsen, Erik (2005). Miljöterapi med barn og unge. Organisationen som terapeut. Oslo: 

Universitetsförlaget  

 

Miller. Dunn, Dena; E. Cullhane, Sara; N. Taussig, Heather (2010). Children’s appraisals of 

their experiences in out-of-home care. Children and Youth service Review 32. Page: 1324-

1330.  

 

Nordström, Carl, Thunved, Anders (2010). Nya sociallagarna. MED KOMMENTARER, 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR SOM DE LYDER DEN 1 JANUARI 2010. Nordstedts 

juridik 

 

Olsen, J S Morten (1992). Kvalitet i banktjänster – Privatkunders upplevda problem med 

banktjänster. En studie med hjälp av kritisk-händelse metoden. Stockholms universitet: CTF - 

Centrum för tjänsteforskning  

 

Roos, Inger (2000). Kritisk-händelsebaserad metodutveckling från CIT till CCIT. 

Arbetsrapport Karlstad universitet 

 

Røkenes, Odd Halvar & Hanssen, Per-Halvard (2007).  Bära eller brista. Kommunikation och 

relationer i arbetet med människor. Malmö: Gleerups  

 

http://ps.psychiatricyonline.org/


 

44 

 

Svenning, Conny (2003). Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling:  

klassiska och nya metoder i informationssamhället: källkritik på Internet.  Eslöv: Lorentz. 

 

Swärd, Hans & Starrin, Bengt i Meeuwisse, Anna; Sunesson, Sune & Swärd, Hans (2006). 

Socialt arbete en grundbok. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Thomassen, Magdalena (2007). Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i 

vetenskapsfilosofi. Malmö: Gleerups  

 

Verksamhetsbeskrivning, (2009).  

 

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990). Hämtad från 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2/11-2010 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf%202/11-2010


 

45 

 

15. Bilagor 

Bilaga 1. Introduktionsbrev och frågeformulär 

 

Hej och tack för din medverkan! 

 

Till vår C-uppsats, en utvärdering av X arbetssätt vid kritiska händelser, är vi tacksamma för 

era erfarenheter av både positiva och negativa händelser i förhållande till verksamhetens 

förhållningssätt. Det vill säga att både lyckade och mindre lyckade händelser är av intresse för 

studien. Vi är tacksamma om ni kan dela med er av flera händelser men beskriv endast en 

händelse per blankett.  

Studien kommer att vara anonym och alla uppgifter som uppkommer ska avidentifieras. 

 

Var vänlig att precisera svaren på uppgifterna enligt instruktioner nedan: 

 

 

Instruktioner 

 

Benämn personer i händelsen enligt:  

P = personal (P1, P2 osv för fler än en personal) 

U = ungdom (U1, U2 osv för fler än en ungdom) 

V = vikarie (V1, V2 osv för fler än en vikarie) 

 

Skriv endast en händelse per blankett och precisera den. Det betyder att allmänt hållna 

generaliseringar typ ”brukar hända” inte är tillräckliga för studiens syfte.  

 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

Tack på förhand och lycka till! 

 

 

Nathalie  & Hanna-Olivia   

 

 

 

Nathalie Björklund Hanna-Olivia Knuuttila 

nattiz87@hotmail.com hannaolivia@hotmail.com 

tfn:xxxxxxxxxx  tfn:xxxxxxxxxx

mailto:nattiz87@hotmail.com
mailto:hannaolivia@hotmail.com
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Deltagare: 

Tidpunkt för händelsen (helst datum, ungefärligt klockslag):  

 

 

Plats och sammanhang för händelsen (försök precisera): 

 

 

Så startade händelsen: 

 

 

Beskriv vad som hände (försök precisera): 



 

47 

 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade (försök precisera): 
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Bilaga 2. Kritiska händelser 

 

1. Deltagare: V1, V2, U1, P1 

Tidpunkt för händelsen: Juli, 2009 ca 21.00 och framåt 

Plats och sammanhang för händelsen: Det började i en bil.  Jag (V1) satt i samma bil som V2 och U1. Vi var på 

väg hem från Liseberg. I En annan bil satt två personal och två ungdomar. 

Så startade händelsen: Allt började egentligen med att U1 inte hade sovit natten innan vi skulle till Liseberg. 

Efter en heldag på Liseberg åkte vi hem därifrån vid 19.00 tiden. V2 körde och U1 satt fram. Jag (V1) satt bak. 

Det var skitvarmt ute och i bilen hade vi AC på. U1 gnällde och klagade på allt på en 2-årings nivå. Det var 

jobbigast med AC, det var för varmt utan AC på, ville byta bil, satt oskönt, mådde dåligt m.m. Klagade oavbrutet 

i flera timmar. V2 satt och försökte lugna på ett pedagogiskt sätt. Efter några timmar sa jag ifrån att man faktiskt 

får stå ut lite även om det är jobbigt. U1 exploderade som en bomb, öppnade dörren mitt på motorvägen och 

skrek att vi skulle stanna varvid U1 hoppade ur och började gå åt annat håll.  

Beskriv vad som hände: fortsättning. Den andra bilen stannade och den ordinarie personalen jobbade vidare på 

U1 medan vi åkte därifrån med de andra två ungdomarna från den andra bilen. U1 spydde galla över mig på 

hemvägen till personalen och sa att U1 vägrar gå in på verksamheten så länge jag var där.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Dagen efter fick jag handledning av P1och vi bestämde att vi skulle träffas 

alla tre och prata. Men U1 menade dagen därpå att U1 överreagerade och att ha ett möte var onödigt. När jag 

arbetade nästa gång pratade vi och sen var det lugnt.  

 

2. Deltagare: P1, P2, V U1, U2, U3 

Tidpunkt för händelsen: Feb 2010 ca kl 20-21 

Plats och sammanhang för händelsen: Gemensamhetsutrymme, TV-rum framförallt men även i köket och 

”matsalen”. 

Så startade händelsen: P1 påtalade att U1 pratade om droger. U1 reagerade med ilska på tillsägelsen. U2 och U3 

tog U1’s parti genom att ifrågasätta personalens rätt att ”förbjuda” drogprat på boendet. P1,P2, V och de 

inblandade ungdomarna hamnade i en ställningskamp där min känsla var att den ursprungliga konfliktorsaken 

var under ordnad maktkampen. Ungdomarna visade sin makt genom att gapa, skrika och fortsätta med 

drogpratet. Personalen hänvisade till reglerna i ”huset” och försökte därigenom visa att de hade makten.  

Beskriv vad som hände: Ställningstagandet pågick en stund (ca 2 timmar) för att sedan kulminera i TV-rummet. 

Där började ungdomarna skrika, tramsa och kladda med mat. Vi i personalen gick dit och var och en av oss satte 

sig bredvid var och en av ungdomarna.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: När vi satt oss i soffan tillsammans med ungdomarna lugnade sig U2 och 

U3 avsevärt. U1’s ilska accelererade däremot till raseri vilket i första hand riktades mot P1 (som var den med 

längst erfarenhet). Konflikten övergick aldrig till fysiskt våld men under det mest intensiva skedet var jag orolig 

att det skulle bli så.  P1 förhöll sig hela tiden förhållandevis lugn och försökte sakligt förklara varför det ej går at 

acceptera drogprat och allför störande beteende på boendet. U1 gick ut på balkongen och rökte i ilska och U2 

och U3 gjorde den förste sällskap. Efter rökpausen gick ungdomarna till sina rum, ilskan hade dämpats men 

konflikten var ej löst. Dagen efter följdes incidenten upp med ungdomarna i fråga (jag minns/vet ej vad som då 

blev sagt).  

 

3. Deltagare: U1, jag, V1. 

Tidpunkt för händelsen: Omkring april 2010 ca 21-22 tiden. 

Plats och sammanhang för händelsen: Köket – kylrummet, det låsta innanför köket.  



 

49 

 

Så startade händelsen: U1 kom till boendet och var hungrig varpå denne går in i köket för att hitta något att äta. 

Jag påtalar att det inte är långt till kvällsfika men U1 vill inte ha det då denne är sugen på något sött. U1 går in i 

kylrummet som vanligen (och ska vara) låst, U1 försöker sno kakor och stoppar dessa (1 paket) innanför jackan. 

Beskriv vad som hände: När U1 försöker gå ut ur rummet stoppar jag denne och säger att U1 måste lämna 

tillbaka kakorna. U1 vägrar och blir arg men återlämnar tillslut det ena kakpaketet. Jag säger att U1måste lämna 

tillbaka båda paketen. U1 säger att denne bara tagit ett, så här fortsätter vi ett tag medan irritationen växte från 

min sida (sannolikt även från U1’s sida).  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Efter en stunds ställningstagande angående e paket kakor försöker U1 gå 

ifrån situationen med kakorna i behåll. Jag stoppar U1 genom att ta tag i jackan. U1 blir mycket irriterad och 

besvärad av detta men lämnar ändå tillbaka kakorna varpå U1 lämnar köket och går ner på sitt rum. Efter ca 5-10 

minuter kommer U1 tillbaka till köket och mer mig om hjälp med att hämta ett par hörlurar till sin telefon. 

Konflikten verkar då helt glömd.  

 

4. Deltagare: P1, P2, U 

Tidpunkt för händelsen: 4/10- 10 klockan 15.40 

Plats och sammanhang för händelsen: köket.  

Så startade händelsen: U kom tillbaka (efter en hel dag utanför sin struktur) till verksamheten. U är hungrig och 

hade inte ätit på hela dagen. U började kolla i skåpen efter någonting att äta.  

Beskriv vad som hände: P1 och P2 var samtidigt på gång med att ställa fram fika. Båda sa att U fick vänta tills 

15.45 (alltså fem minuter) innan U började äta. I svarade något i stil med: ”synd för er, är jag hungrig så är jag) 

och plockade fram kex. P1 sa att U inte fick ta något utan vänta. U tog fram kexen ändå varpå P1 tog den ur  U’s 

hand och la dem i kakfatet. U kastade då ett kexpaket i väggen, kallade P1 diverse saker (djävla idiot, bögjävel) 

och sa att ”jag tänker aldrig mer äta på verksamheten”.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P1 mötte U när denne kom tillbaka vid 16.30 och även senare på kvällen 

(ca 21.30). U var fortfarande arg men lyssnade när P1 pratade om händelsen.  

 

5. Deltagare: P1, P2, P3, U1, U2 

Tidpunkt för händelsen: 10/10-10, ca kl 9.05, ca 10, ca 11.45. 

Plats och sammanhang för händelsen: U’s rum, köket. 

Så startade händelsen: P1 väckte U1 under morgonen. U1 svarade inte på tilltal först men strax efter 9 sa U1 att 

U skulle kliva upp och sedan åka med till dagsaktiviteten. U1 blev dock kvar i sängen när bilen åkte. Ca 10 

skulle P2 åka till aktiviteten med U2. Innan de åkte gick P2 förbi U1’s rum och erbjöd/påtalade att U1 bör åka 

med. U1 stannar kvar i sängen. P2 åker. Under tiden P2 är borta går P1 till U1 en gång och pratar kring att U1 

ligger kvar i sängen. U1 berättar då att U1 har väldigt ont i huvudet.  

Beskriv vad som hände: P2 åker tillbaka tidigare än vanligt för att följa upp att U1 inte deltagit i dagens 

uppgifter. P2 står utanför U1’s rum och frågar kring vad som hände/varför U1 ej följde med. U1 skriker att P2 

ska gå. P2 säger kort vad P2 tror, ber U1 fundera på det och säger att P2 finns däruppe om U1 undrar något/vill 

prata kring vad P2 sagt.  

10 minuter senare kom U1 upp till köket. Är väldigt arg på P2 som U1 menar inte lyssnat på vad denne sagt, inte 

trott på U1, inte kollat av med övrig personal (P1) och förstört U1’s dag. Tonläget är väldigt högt. P2 försöker 

tala med låg röst, förklarar igen vad P2 menar och ber U1 berätta mer kring U1’a uppfattning. I köket står även 

P3.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: På eftermiddagen samma dag pratar P3 med U1 och hur förmiddagen blev 

om vad denne tror P2 menade samt förklarade hur vi jobbar här, varför vi ställer frågor och så vidare.  

 

6. Deltagare: U1, P1, P2 

Tidpunkt för händelsen: Vår. klockan 02.30. 
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Plats och sammanhang för händelsen: Utanför och i verksamhetens rum för tillnyktring av påverkade ungdomar. 

Så startade händelsen: U1 ringer på märkbart berusad. 

Beskriv vad som hände: När U1 ringer på märkbart berusad ringer P1 P2 (sovande jour). Vid diskussion mellan 

U1 och P1 för U1 ett utfall och biter P1 i bröstet. P1 tar då U1 i armen och leder bort denne mot port där rum för 

berusade finns. Jag vill tillägga att man fysiskt tar i en annan ungdom nästan aldrig förekommer.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: U1 gick tillsammans med P2 in och sov. Samtal med U1 och P1 samt 

ledning gjordes nästkommande vecka.  

 

7. Deltagare: P1, P2, U1, U2, U3 (U1 boende på verksamheten, U2 och U3 inskrivna dock med eget 

boende).  

Tidpunkt för händelsen: Vinter, klockan 00.30 

Plats och sammanhang för händelsen: I och direkt utanför verksamhetens lokaler.  

Så startade händelsen: U1 har SMS-trafik, blir därefter rastlös och vankar ömsom i de allmänna lokalerna samt 

till sitt rum. 

Beskriv vad som hände: U2, berusad samt U3, troligen drogpåverkad kommer utanför verksamhetens lokaler. 

Konflikt uppstår genom U1’s fönster då U3 hotar U2 med en förskärare. U1 springer ut och P1 följer efter. 

Hotsituation uppstår, P1 försöker lugna situationen. P2 (sovande jour) har vaknat och tillkallar polis som 

kommer och avstyr.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Polisen anlände och grep U3. U1 fick komma in och tala om händelsen ort 

på natten och längre dagen efter. U2 erbjöds boende i jourrum men avböjde och skjutsades hem.  

 

8 Deltagare: U1,P1, P2 

Tidpunkt för händelsen: Vinter Klockan 01.30. 

Plats och sammanhang för händelsen: Verksamheten har nattjour på en annan av kommunens verksamheter.  

Så startade händelsen: U1, en nyinskriven ungdom på den andra verksamheten ringer och ber om hjälp för att 

denne har skurit sig.  

Beskriv vad som hände: U1 ringer P1 och ber om hjälp för att U1 skurit sig illa. P1 ringer till P2. P1 åker till den 

andra verksamheten där U1 sitter på sitt rum och har skurit sig i armar, ben och bål.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P1 skjutsar U1 till sjukhus där denne vårdas. P2 avlöser P1 som 

återkommer till vår verksamhet för att rapportera till den andra verksamheten vad som har hänt. 

 

9 Deltagare: U1, P1, P2.  

Tidpunkt för händelsen: Vinter klockan 02.00. 

Plats och sammanhang för händelsen: Utanför verksamhetens lokaler. 

Så startade händelsen: U1 ringer på dörren. 

Beskriv vad som hände: U1 ringer på verksamhetens dörrklocka. U1 är illa medfaren. P1 springer ner. Efter en 

stund framkommer det att U1 har överdoserat heroin. P2 tillkallas och larmar ambulans.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Ambulansen ankommer och U1 vårdas på sjukhus. U1 överlever.  

 

10 Deltagare: P1, P2 (sovande jour i hemmet). U1, boende på verksamheten. 

Tidpunkt för händelsen: November klockan 01.00. 

Plats och sammanhang för händelsen: Utanför och inom verksamhetens lokaler. 

Så startade händelsen: P1 upptäcker U1 utanför verksamheten kraftigt berusad. P1 ringer in P2. 

Beskriv vad som hände: När U1 som har problem med sin aggressivitet ringer på dörren öppnar P1 för att 

försöka lugna situationen sätter sig P1 lågt i trappen för att inte utverka något hot mot U1. Efter diskussion 

forcerar sig U1 upp mot sitt rum, kort därefter ansluter P2.   
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Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Efter diskussion mellan U1, P1 och P2 går U1 och lägger sig i 

verksamhetens rum där påverkade ungdomar sover.  

 

11 Deltagare: Vikarie 

Tidpunkt för händelsen: 11/6 klockan 04.45.  

Plats och sammanhang för händelsen: Verksamhetens lokaler och ungdom vill gå. 

Hur startade händelsen: En ungdom vaknade vid 03.30 och kom upp och sa till mig att denne skulle ut till 

kvarteret bredvid kl. 05.30.  

Vad hände sen: När jag påpekade att klockan inte var speciellt mycket vid den tiden kom U med argumentet att 

ungdomarna får gå ut kl. halv sex för då är det en ny dag. Jag blev jätteosäker på vad som faktiskt gällde 

angående detta och sa det till u att jag inte vill att u ska ge sig ut själv så här tidigt på morgonen. Ungdomen i 

fråga ville låna en cykel för att ta sig till det önskade målet och även detta blev jag otroligt osäker på. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Mitt beslut var att låna ut en cykel till ungdomen då denne skulle ta sig dit 

med eller utan cykel (och utan mitt samtycke) och jag tänkte då att denne kommer fortare dit och slipper gå själv 

ute så tidigt på morgonen om U får låna en cykel. När personalen för dagpasset kom 7.30 tog jag upp mitt 

problem jag haft och frågade vad som gällde. Då fick jag reda på att ungdomarnas dag börjar 7.30 och att de inte 

får lämna huset innan den tiden. Varför jag inte förstått det var för att detta problem inte uppstått under min 

arbetstid så jag har aldrig fått lära mig det. 

 

12  Deltagare: Vikarie, Personal 

Tidpunkt för händelsen: 5/7 klockan 01.00 

Plats och sammanhang för händelsen: Taket utanför ungdomarnas sovrum. 

Hur startade händelsen: En ungdom som inte är boende på verksamheten ringde och hotade ungdomarna som 

bodde här och var och klättrade på taket. 

Vad hände sen: En av ungdomarna(u1) var utanför huset tillsammans med en annan person. De bråkade och en 

annan ungdom(u2) kom och sa till mig att jag borde gå ut och säga till för u2 var orolig för u1. Jag bedömde då 

situationen att jag inte ville lämna resterande ungdomar själva i huset utan ringde min kollega som hade sovande 

jour den natten till hjälp. Min kollega gick då ut till u1 medan jag stannade inne och lugnade u2,u3 och u4.  

Den person som bråkat med u1 hotade sedan u2 på telefon vilket gjorde u2 väldigt orolig och jag försökte lugna 

denne samt u3 och u4 som också blivit upprörda. U1 kom tillslut in och gick in på sitt rum. Då smäller det till 

och personen utanför huset har då kastat in en sten i ett av ungdomarnas sovrumsfönster. Nu blir u1,u2,u3 och u4 

riktigt rädda och u2 tar en kniv från köket till försvar. Jag försöker lugna u3 och fråga denne varför denne tar en 

kniv. Jag får då till svar att u3 känner sig lugn och jag frågar om det inte finns något annat sätt som u3 kan bli 

lugn av? U3 lägger då ifrån sig kniven. Jag ringer då åter min kollega om råd som påtalar att jag måste ringa till 

polisen vilket jag gör då. Min kollega kommer upp till mig och ungdomarna och vi befinner oss på två 

våningsplan för att trygga ungdomarna i huset. U5 vars fönster blev sönderkastat vaknade vid slaget men 

somnade sedan om. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Polisen kom efter en stund men då hade personen som kastat stenen 

avlägsnat sig från platsen. U2,u3 och u4 får väldigt svårt att komma till ro efter detta och jag och min kollega får 

hela tiden jobba på att lugna dem i form av tryggande ord i att personen inte kommer komma tillbaka (för då har 

polisen ringt och bekräftat att de tagit fast denne). Vi erbjuder även omsorg i att göra i ordning te, prata mycket 

om hur det är att bli rädd, vad som händer inom en person då och att det är helt naturligt att man blir rädd vid 

sådana tillfällen. U1, u3 och u4 kommer tillslut till ro och kan somna i sina rum. U3 är lite mer skärrad och får 

sova på soffan i vardagsrummet då det känns tryggast för u3.   

13 Deltagare: Vikarie, Personal 

Tidpunkt för händelsen: 9/7 klockan 04.30-06.00 

Plats och sammanhang för händelsen: Utanför ungdomarnas rum på taket samt en av ungdomarnas sovrum. 
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Så startade händelsen: Jag satt och kollade på tv när jag hörde konstiga ljud utanför fönstret. 

Beskriv vad som hände: Jag tittade då ut genom balkongen och såg att en person stod på taket och talade med en 

av ungdomarna genom dennes balkong. Jag tittade då ut och hälsade på personen och påtalade att den inte fick 

vara varken på taket eller här vid den tidpunkten på dagen. Personen i fråga sa då att denne struntade fullständigt 

i vad jag sa och jag sa då till ungdomen som bor här att denne vet vad som gäller. U sa då att det skulle gå fort 

och att personen skulle gå vilken sekund som helst. När jag hör att pratet avtagit misstänker jag att personen som 

varit utanför tagit sig in på U:s rum så jag går ner och tittar till U. Personen som varit utanför på taket hade då 

klättrat in i U:s rum och fick till sig skarpt att detta var absolut förbjudet. U sa då att personen i fråga var ledsen 

och att U bara skulle trösta denne fort innan denne gick. Detta var såklart inte okej och jag sa åt personen ännu 

en gång att ta sig ut ur rummet omedelbart. Personen ifråga gjorde det vid det tillfället. Jag håller sedan koll på 

personen genom balkongen för att jag misstänkte att denne skulle gå in på U:s rum igen. Vilket jag hade helt rätt 

i för 5 minuter senare var personen inne där igen.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Jag kände mig inte speciellt trygg med den person som tagit sig in i U:s 

rum, utan kände mig nästan lite rädd så jag kontaktade min kollega som hade sovande jour per SMS vid 05.30 

och frågade om råd. Min kollega som känner personen mycket mer än mig och inte är rädd för denne kom upp 

klockan 06.00 och tog diskussionen med denne att det var förbjudet att vara inne på någons rum, speciellt vid 

denna tidpunkt på dygnet. Min kollega påtalade även för personen att om denne inte gick så skulle vi behöva 

ringa till polisen. Tillslut gick personen ner från taket och U kunde somna ostört.  

 

14 Deltagare: Vikarie, P1, P2 

Tidpunkt för händelsen: En tisdagskväll ca 21.00 

Plats och sammanhang för händelsen: Kontoret och en av ungdomarnas träningslägenhet. 

Så startade händelsen: Jag fick ett telefonsamtal från u1 om att u1 behövde prata med någon av de ordinarie.  

Beskriv vad som hände: U2 kom till verksamheten, in på kontoret mycket skärrad och vill till sjukhuset då u2 

tror sig fått i sig narkotika. U2 känner sig illamående och blir mer och mer panikslagen och vill till sjukhus. 

Samtidigt går P2 till u1 då denne känner samma sak men befinner sig i sin lägenhet. P1 och jag försöker få ur u2 

vad det är som hänt och u2 förklarar att denne och u1 fått en cigarett av en okänd kille och efter det känt sig 

konstiga. U2 får mer panik och säger att denne inte kan se något och behöver spy så jag hämtar en hink som u2 

kan spy i. Jag och p1 har telefonkontakt med p2 och det är likadant över hos den andra ungdomen. U2 fortsätter 

att kräkas och kan inte stå upp av egen vilja utan behöver lägga sig ner. P1 och p2 bedömer situationen att de inte 

behöver åka in till sjukhuset och jag som inte har erfarenhet av denna typ av situationer litar på deras omdömen. 

P1 ber mig gå ner till undervåningen och bädda i ordning en säng då p2 är på väg med u1 till huset. Samtidigt är 

u1 kvar med p1 på övervåningen. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Efter någon timme har båda ungdomarna lugnat ner sig och återhämtat sig 

en aning och kan fokusera. Medan u1 är på övervåningen och kräks hämtar jag vatten till denne och talar 

lugnande och frågar ofta hur denne mår. Jag försöker även hålla u1 vaken då denne är på väg att somna inne på 

kontorsgolvet utan försöker hålla denne vaken genom att ständigt prata med denne så u2 kan ta sig ner till 

undervåningen. De två ungdomarna får sova tillsammans på undervåningen och deras föräldrar kontaktades. 

 

15 Deltagare: Vikare + ordinarie 

Tidpunkt för händelsen: ca 15.30-16.00 

Plats och sammanhang för händelsen: Kontoret och dags att bestämma middag. 

Så startade händelsen: Kvällspasset började 

Beskriv vad som hände: Det var precis efter överlämningen och jag och en till i personalen skulle bestämma vad 

vi skulle äta till middag (vi jobbade kväll) och min kollega föreslog rester. Jag hade då hört från en incident för 

någon vecka sen att en av ungdomarna reagerat otroligt starkt på att det var rester och i princip kastat omkring 

maten. Detta var under dagen och jag jobbade kväll efter den händelsen och fick höra detta på överlämningen. 
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Min känsla var då att några i personalgruppen också reagerat starkt på att ungdomen reagerade så starkt och det 

började diskuteras och fantiseras om vad ungdomen varit med om som mindre med sin förälder och liknande. 

Någon av mina kollegor yttrade sig då om att det kändes som ett övergrepp mot ungdomen eftersom denne 

reagerade så otroligt starkt på detta.  

   Denna händelse/diskussion kommer jag ihåg nu när min kollega föreslog rester till middagen och jag frågade 

om vi verkligen skulle ha det? Min kollega kunde inte riktigt förstå mitt resonemang och jag återkopplade till 

den händelse jag mindes om att det var ett jättekänsligt ämne för en av ungdomarna. Min känsla var att vi nästan 

”utsatte” denne ungdom/kränkte denne då vi vet hur starkt U reagerade på maten och jag kunde nästan inte 

förmå mig med att servera rester. Min kollega kunde inte riktigt hålla med mig om att vi ”utsatte” denne för 

något men jag förklarade då hur jag upplevde att personalen reagerade starkt på att ungdomen reagerat så starkt.  

 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Det blev rester, men det blev en kompromiss av att min kollega skulle 

förbereda ungdomen på att det blir rester till middag och hur ungdomen skulle förhålla sig till det. Detta skulle 

då bli över telefon för ungdomen var inte hemma när middagen skulle förberedas. Ungdomen valde av olika 

anledningar att inte äta med oss, men ingen större reaktion på att det var rester. Middagen serverades och därmed 

var den händelsen över. 

 

16 Deltagare: Student/Vikarie, P1 

Tidpunkt för händelsen: Under våren, början av sommaren 

Plats och sammanhang för händelsen: Ungdomens rum. 

Så startade händelsen: Några ungdomar kom till personalen och sa att en av de andra ungdomarna förvarade 

alkohol i sitt rum. 

Beskriv vad som hände: Personalen tog såklart ett sådant uttalande på stort allvar då det är förbjudet att ha 

alkohol inne i verksamheten. P1 berättade för mig att p1 skulle tala med ungdomen om att gå ner på rummet och 

kolla om det stämde eller inte. Ungdomen väljer att vara kvar på övervåningen och titta på tv medan p1 går ner 

på rummet. P1 kommer sedan upp efter ett tag och ber mig komma ner. Då förklarar p1 att p1 letat och letat med 

inte hittat någon alkohol. P1 säger också att p1 flyttade på ungdomens byrå för att kolla bakom och hör då hur 

det klirrar. Det visar sig då att ungdomen har gömt alkohol under sin byrålåda som är längst ner. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P1 gick då upp till ungdomen och de gick ner tillsammans för att prata om 

vad som hittats. Ungdomen blev då tillsagd att göra sig av med alkoholen för den ska inte finnas inne på rummet.  

 

17 Deltagare: V, P1, P2, P3. 

Tidpunkt för händelsen: slutet av maj, början av juni klockan 8.40 

Plats och sammanhang för händelsen: Kontoret på nedervåningen, vi hade ”team” på en ungdom. 

Så startade händelsen: Vi hade samtal kring en av ungdomarna då ”team” är ett möte fokuserat på en viss 

ungdom. 

Beskriv vad som hände: Vi började prata allmänt om ungdomen och jag började ta mycket illa vid mig, det 

kändes så fruktansvärt mycket i mitt hjärta när vi pratade om ungdomens öde. Jag satt mest och lyssnade på vad 

mina kollegor sa och U3 frågade mig vad jag tänkte på och hur jag resonerade kring ämnet. Jag började då 

berätta hur jag tyckte och framförallt kände och tillslut kunde jag inte hålla tårarna borta utan bröt ihop på plats. 

Jag sa att jag tyckte så jäkla synd om ungdomen och att jag började ta till mig alla ungdomarna på ett sätt jag inte 

gjort förut. Jag hade då varit på arbetsplatsen i ett halvår och började lära känna ungdomarna vilket gjorde att jag 

fick andra känslor för dem ju längre tiden gick. Eftersom jag var så pass ny också hade jag inte riktigt hittat min 

gräns och vad som passar för mig för att inte få ungdomarna för nära, att jag inte skulle göra det personligt. Jag 

kunde verkligen inte sluta gråta och P1 frågade mig om jag håller på med ett avslut. Jag skulle då gå in som 

sommarvikarie och få en helt annan roll än vad jag hade haft den senaste tiden, jag skulle bli någon som betydde 
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något för verksamheten på ett helt annat sätt. När P1 frågade mig det så bröt jag ihop ännu mer och bara grät och 

grät.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Mötet skulle vara slut om några minuter så P2 och P3 lämnade mig ensam 

med P1 en stund så vi fick prata om vad som hände med mig just då och inte om ungdomen. P1 satt mer som ett 

stöd och jag fick gråta ut lite och lugna ner mig. P1 pratade mycket med mig om att det inte alls är konstigt, det 

som just hände och att jag verkligen inte ska vara rädd att söka stöd hos kollegorna om det är något som blir 

jobbigt så jag inte går och håller inne på någonting. P1 påtalade även om att det är OKEJ att bli ledsen, vi 

använder oss själva som verktyg och att det tar tid att hitta sitt sätt att inte komma ungdomarna för nära. Det 

kändes mycket bättre efter det samtalet så vi gick upp till 5-i-9 mötet och dagen kunde fortsätta. Jag har inte 

gråtit en enda gång efter det på grund av att ungdomarna kommit mig för nära.  

 

18 Deltagare: V1, P1, P2 

Tidpunkt för händelsen: V.44, sportlov 2010 ca 10.00 

Plats och sammanhang för händelsen: Parkering utanför verksamheten, verksamheten 

Så startade händelsen: Jag fick ett telefonsamtal som var mycket jobbigt för mig från mitt privatliv utanför 

verksamheten.  

Beskriv vad som hände: Jag hade varit med P1 på ett ärende och när vi kom tillbaka till verksamheten så tog jag 

ett samtal innan jag gick in på verksamheten så att jag hade det gjort. Det samtalet slutade fruktansvärt illa och 

jag mådde jättedåligt över det och blev jätteledsen. Jag bedömde situationen som så att jag inte kunde arbeta 

klart dagen utan ville hem. Jag ville inte att ungdomarna skulle se hur ledsen jag var utan gick in direkt på 

kontoret och bad en kollega hämta P1 så att jag fick förklara situationen. P1 var mycket tillmötesgående och gav 

mig mycket beröm för att jag hade integritet nog att ta beslutet att åka hem och inte utsätta varken mig själv eller 

ungdomarna med att inte vara 100 %:ig på jobbet och kanske oroa ungdomarna med att gå runt och vara ledsen. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Jag ville då åka hem och P1 frågade mig hur jag skulle komma hem och 

jag svarade bussen. Men P1 skjutsade då hem mig så jag slapp åka själv eftersom jag var så ledsen. I bilen hem 

förklarade P1 att sådant här händer, att vi faktiskt har ett liv utanför verksamheten vi inte kan rå över och att vi 

ibland måste åka hem för att ta hand om det som hänt. P1 stöttade mig otroligt mycket i att det går att prata med 

personalgruppen och att jag kunde vara hemma imorgon om jag skulle vilja det. P1 frågade även mig om jag 

hade någon att prata med nu när jag var hemma så jag inte behövde hålla på något inom mig.  

Nästa gång jag var på arbetsplatsen fick jag handledning med P2 i hur jag kan ta hjälp av arbetsgruppen när 

sådant här händer och prata om hur det blir för mig. P2 berättade även att P1 berömt mig till P2 om att jag hade 

integritet och var stark och klok. Detta var skönt att höra då denna händelse fått mig att aldrig känna mig otrygg i 

personalgruppen. 

 

19 Deltagare: V1, U1.  

Tidpunkt för händelsen: Ca 20.00, lördagskväll. 

Plats och sammanhang för händelsen: Verksamhetens lokaler 

Så startade händelsen: Läsken tog slut 

Beskriv vad som hände: Läsken tog slut på verksamheten och U1 ville att jag skulle gå och köpa mer. Jag sa då 

att det inte kommer ske för vi handlar lika mycket läsk varje vecka och att det vet ungdomarna och att vi inte 

brukar handla mer läsk än vad som inhandlas på tisdagarna. U1 blev då mycket upprörd av detta och höjde 

rösten med att chefen ALLTID handlade mer läsk när denne jobbar helg. Jag och min kollega blev osäkra på hur 

vi skulle göra och hur vi skulle hålla strukturen utan att göra olika våra kollegor.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Då vi var osäkra på hur vi skulle göra tog vi ändå beslutet att gå ner till 

butiken och handla mer läsk och sedan fråga de andra hur de gör när de jobbar helg, framför allt chefen. På 

måndagen när vi lämnade över händelsen och jag påpekade vad ungdomen sagt sa en kollega ”ja, men det gör 

chefen ju, det är det som är så dumt för ingen annan av oss gör det”. Vi diskuterade i alla fall hur vi skulle göra i 
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framtiden och kom fram till att det blir från situation till situation då läsken kan ta slut mycket fortare beroende 

på hur många ungdomar som faktiskt är hemma samtidigt på helgerna och vi alltid köper samma mängd läsk.  

 

20 Deltagare: V1, P1 

Tidpunkt för händelsen: Ca 00.10, natten mellan söndag-måndag i Juni 2010.  

Plats och sammanhang för händelsen: Verksamhetens lokaler, jag skulle jobba min sista natt. 

Så startade händelsen: Jag hade haft jättejobbiga nätter när jag jobbade i somras och hade nästan ångest över att 

behöva jobba min sista vecka som kallas ”grisvecka” när de är 5 nätter av 7.  

Beskriv vad som hände: När jag skulle jobba fredag natt - måndag morgon hade jag försökt byta bort i alla fall 

någon natt för jag visste inte om jag skulle orka, jag ville gärna vara ledig. Detta gick dock inte för det fanns inga 

vikarier så jag tog mig i kragen och utförde min sista helg med nattpass.  Jag hade pratat mycket med P1 om hur 

jobbigt jag tyckte det började vara och att jag verkligen inte ville arbeta helgen. Jag var jättetrött, sliten och 

nästan lite rädd och orolig för hur helgen skulle bli då mina nätter varit enormt påfrestande för mig. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Jag fick ett otroligt stöd i att den personen som sov jour på nedervåningen 

bekräftade mig i att jag skulle ringa om det ens var för att ha lite sällskap. P1 hade gått på semester, som jag hade 

pratat mycket om nätterna och som var med när jag försökte byta bort mina pass. När jag höll på och plocka i 

köket efter 00.00  fick jag ett sms på arbetstelefonen av P1 som peppade mig i att det inte var många timmar kvar 

och att jag skulle fixa det! Jag tyckte detta var en fin gest då denne var på semester och vi är rätt tydliga med att 

är man hemma är man inte på jobbet och P1 hade ändå semester nu och klockan var mitt i natten. Det sms:et fick 

mig att känna mig lite bättre till mods och det fick min oroskänsla att sjunka. Detta i samband med att jag kom 

och tänka på det stöd jag fått innan av den person som sover jour.  

 

21 Deltagare: V1, U1 

Tidpunkt för händelsen: Ca 12.30 17/5-10 

Plats och sammanhang för händelsen: matsalen, en av ungdomarna fyllde år 

Så startade händelsen: Ungdomen som fyllde år blev uppmärksammad 

Beskriv vad som hände: Vi skulle precis äta lunch när ungdomen som fyllde år kom upp till middagsbordet och 

blev gratulerad av de andra. Det var tydligt märkbart att U1 blev berörd och att det betydde mycket för U1 att 

fylla år. U1 påpekade något i stil med att denne inte brukar bli uppmärksammad på sin födelsedag och att det var 

länge sedan U1 fick någon present av någon i över huvud taget. Detta åkte rätt in i hjärtat på mig, då en annan 

ungdom hade fyllt år veckan innan och påpekat samma sak. Det blev så påtagligt för mig hur olika det är för alla 

människor, speciellt för dessa ungdomar och jag blev väldigt berörd av detta. Jag blev gråtfärdig och kunde 

nästan inte titta på ungdomen för jag var rädd att tårarna skulle komma och att U1 och de andra skulle märka det. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Jag åt upp min lunch och fick lov att gå ifrån matbordet för att komma 

ifrån U1, då denne berörde mig av någon anledning just i det ögonblicket. Vid nästa handledningstillfälle tog jag 

upp att jag upplever det jobbigt när ungdomarna fyllde år och fick prata ut om det.  

 

22 Deltagare: V1, P1, P2 

Tidpunkt för händelsen: Tre veckor på våren 

Plats och sammanhang för händelsen: Verksamhetens lokaler, min handledare blev sjukskriven 

Så startade händelsen: Min handledare blev sjukskriven 

Beskriv vad som hände: Jag gick alltid på schema tillsammans med P1 och jag var väldigt van att alltid ha P1 i 

närheten om det skulle vara något. Jag visste att jag kunde gå till de andra i personalgruppen men det var P1 jag 

automatiskt gick till om det var något. Under en period blev P1 sjukskriven under ett antal veckor. Efter ca 2-3 

veckor kände jag av att P1 faktiskt inte var på arbetsplatsen och jag arbetade istället för P1 under vissa dagar. Jag 

fick en annan roll både för mig själv och för ungdomarna då de ofta frågade när P1 skulle komma tillbaka när de 

såg att jag var på arbetsplatsen istället för P1 och jag kände att jag hade ett behov av att prata eftersom jag haft 
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tillgång till P1 under väldigt lång tid. Detta tog sig i uttryck hos mig då jag skrev dagbok under en tid och under 

denna tid skrev jag väldigt mycket istället för att prata. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P2 var väldigt uppmärksam på detta och frågade mig vid flertalet gånger 

om jag ville sätta mig ner och prata med P2 istället.  

 

23 Deltagare: V1, U1, U2 

Tidpunkt för händelsen: Helgkväll, vår 2010 

Plats och sammanhang för händelsen: Tv-rummet, filmkollning  

Så startade händelsen: U1 och U2 kollade på en film och det blev lite känsligt då ett barn blev illa behandlat. 

Beskriv vad som hände: Jag, U1 och U2 satt och kollade på en film som handlade om en barnflicka och barnet 

hon tog hand om. Det skulle vara en familjefilm och det var en rätt behaglig stämning. Sen fick den här 

barnflickan sparken och föräldrarna till barnet hade inte brytt sig speciellt mycket om barnet under filmens gång 

men nu plötsligt ville de ta hand om barnet själv och sparkade då barnflickan. En bil åkte då iväg med 

barnflickan och barnet skrek och grät när den sprang efter bilen och ville att denne skulle komma tillbaka. Då 

reagerade U1 och U2 rätt starkt och blev upprörda i hur föräldrarna kunde göra så mot barnet, hur de plötsligt 

bryr sig, hur arg de skulle ha blivit, vad de själva skulle göra om de var barnflickan med mera. Det var rätt 

tydligt hur upprörda de var över hur föräldrarna betett sig. De la över mycket på mig och frågade hur jag tyckte, 

kände, skulle agera och om jag tyckte det var bra eller dåligt det som hände. Jag tog jätteilla vid mig då jag 

kände att U1 och U2 tyckte att det var väldigt jobbigt att se den där scenen på filmen. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Jag tyckte (sen om det var så är en annan fråga) att stämningen började bli 

jobbig för U1 och U2 och det slutade med att de gick ut och rökte och stängde av filmen. Jag lät dem då vara och 

gick ut till min kollega och berättade vad som hänt och hur jag upplevde situationen.  

 

24 Deltagare: V1, U1, P1, P2 

Tidpunkt för händelsen: ca 21:00, Fredags kväll, februari 

Plats och sammanhang för händelsen: Hall (verksamheten) en full ungdom 

Så startade händelsen: Vi hörde att en ungdom kom hem och märkte att denne var jättefull. 

Beskriv vad som hände: Ungdomen kom upp i hallen och vi märkte att han var jättefull. P1 frågade hur det var 

med denne, ungdomen svarade sluddrigt att det va bra. Det var tydligt att han inte kunde stå på benen men denne 

försökte verkligen stå still. Under tiden hade P2 hämtat en alkomätare och ungdomen va så full och kunde inte 

blåsa ordentligt och P2 hade hämtat en stol som denne fick sitta på för denne var så full att denne inte kunde stå 

upp. Och när P2 försökte hjälpa ungdomen på stolen var ungdomen jättetydlig med att denne inte ville att man 

skulle röra denne och att ungdomen klarar sig själv. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P1 och P2 hjälpte ungdomen till TNE där denne fick sova ruset av sig. P2 

pratade med U1dagen efter och följde upp vad som hade hänt. Vi var tydliga med att man inte får vara berusad i 

verksamheten. 

 

25 Deltagare: U1, V1, P1 

Tidpunkt för händelsen: 2010-10 ca kl 14.30 

Plats och sammanhang för händelsen: I matrummet och vid cykelförrådet 

Så startade händelsen: U1 har stött på ett par P. som säger sig vara upptagna och därför inte kan hjälpa U1 med 

att hämta cykelnyckel och gå ner på gården för att låsa upp cykelförrådet åt U1. 

Beskriv vad som hände: V1 hör detta och säger: jag har tid så jag kan hjälpa dig. U1 fnyser och säger (hånfullt): 

Glöm det, jag tar ingen hjälp av dig. U1 får då syn på P1 som passerar dem med jacka och rycksäck på. U1: ”P1! 

Kan du ge mig en cykelnyckel och låsa uppförrådet?” P1: ”Jag hör vad du håller på med, men eftersom jag är på 

väg ut kan jag hjälpa dig.” U1: Då går jag ner och hämtar kläderna.   
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P1 till V1 när U1 gått: ”Var det OK att jag gör så här? Jag hörde vad som hände, så jag inte missade något.” V1: 

Ja, det är okej.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: På väg ner till cykelförrådet: P1: vad du håller på mot V1! U1: jag vet, men 

V1 är inte värd något annat, det är dennes eget fel, allting är V1’s fel. P1: Ja, i din värld kanske. (När U1 just tar 

fram cykeln) Du U1! U1: Vad? 

P1: cykla inte omkull nu och akta dig så du inte får punka. 

U1: Då är det U1’s fel! (med ett leende) 

 

26 Deltagare:  

Tidpunkt för händelsen: Söndagskväll ca 2 år sedan ca 20.00 

Plats och sammanhang för händelsen: I verksamheten. U1 hade en slusslägenhet. Från denna lägenhet hade 

personal beslagtagit 2 kofötter vid två olika tillfällen. Denna kväll kom U1 och ville ha tillbaka dem. P1 valde att 

neka U1 dem.  

Så startade händelsen: U1 kom och ville ha sina kofötter. Personalen (p1 och P2) tyckte att det var en konstig tid 

att behöva dem, U1 sa att det var en kompis som behövde dem. U1 blev mycket upprörd när denne blev nekad. 

Skrek och skällde. U1 menade att vi inte har rätt att h¨lla U1’s grejor, vilket denne har rätt i. P1 sa att vi kunde 

åka ner till polisen och lämna in dem så kunde U1 hämta dem därifrån. U1 beslutade sig för att inte lämna 

lokalerna förrän denne fått tillbaka dem. Konflikten hölls mellan U1 och P1. Huset var tömt på andra ungdomar. 

U1 är inte hotfull men envis. U1 vill komma in i förrådet där denne tror att de ligger men P1 och P2 vet att de 

inte för det. P2 tar med U1 ner dit och sedan går U1 därifrån. 

Beskriv vad som hände:  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade:  

 

27 Deltagare:  

Tidpunkt för händelsen: Somras, ca mitten på augusti morgon/förmiddag 

Plats och sammanhang för händelsen: Matbordet i verksamheten. Dagtid. U1 är avstängd från sin 

träningslägenhet. P1 har som uppgift att tala med U1 om städning, mående med mera. U1 är mycket negativt 

inställd till allt som har med verksamheten eller att prata att göra. 

Så startade händelsen: U1 har bott i träningslägenhet i ett par månader. Det finns misstankar om att U1 druckigt 

mycket alkohol under denna period. Att U1 lever destruktivt och inte släpper in någon i sitt inre. U1 har fått till 

sig att vi ska städa i lägenheten. U1 vet också att det inte är säkert att denne kommer få flytta tillbaka till 

lägenheten, att det finns tankar om att u1 behöver mer stöd.  

U1 sätter sig vid matbordet och vägrar sätta sig någon annanstans. (P1 vill att de sätter sig lite mer avskilt) U1 

uttrycker att denne inte vill/tänker städa om U1 inte vet att denne får flytta tillbaka.  

Beskriv vad som hände: U1 sitter vid matbordet. Har huvtröja med luvan upp.  U1 är arg men pratar mer än 

skriker. U1 öser hur sig ord om hur dumma i huvudet vi är i verksamheten. P1 är lugn under hela samtalet och 

lyssnar en del på det U1 säger, men försöker vara ”fyrkantig” i det som är bestämt. P1 upplever U1 ledsen och 

avvisar hellre än anvisas. De som går förbi upplever U1 som omedgörlig och avvisande. Ur U1’s mun kommer 

mycket äckelord, inget personriktat, mer ”ni är..”. Samtalet blir långt och stundvis mycket tyst U1 sitter med 

luvan över huvudet och ansiktet i armarna över bordet.  

P1 väljer att låta det vara tyst, men sitter kvar och sätter ord på tystnaden. När U1 beskriver vad denne tycker är 

fel på upplägget kring boendet/verksamhetens hantering av det, bekräftar P1 U1 i vissa delar. Efter en dryg 

timme går vi till lägenheten och städar.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: U1 öppnade sig en hel del och vi gjorde efter den dagen upp om ett 

upplägg för lägenheten och skötseln av den.  

 

28 Deltagare: U, P1 
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Tidpunkt för händelsen:  

Plats och sammanhang för händelsen: Neder- och övervåningen i Huset.  

Så startade händelsen: Jag och U1 är ensamma i Huset. U1 vill/tänker inte/vägrar vara själv i samma rum som 

mig. U1 hänvisar till det denne varit med om och tänker inte vara själv tillsammans med en man. Jag lyssnar till 

det U1 säger och låter denne vara på övervåningen. Kl blir 10.30 och det är tid för fika på nedervåningen. 

(Annan ungdom + personal är på väg till Huset).  

Beskriv vad som hände: Jag säger att det är fika från trappen och U1 blir kvar där uppe. Eftersom det känns äkta 

och jag ”gett ok” åt U1 att vara där uppe själv för att U1 förmedlats att U1 känner obehag går jag vidare på 

samma linje. Går tillbaka och frågar om U1 vill ha fika och att då jag då kan ställa det i trappen åt U1. U1 får 

göra en beställning och får äta fikat där uppe. U1 kommer sedan ner när de andra har kommit till Huset. 

 (tveksam till hur det blev…ena sidan tas ungdomens ord och känsla på allvar, jobbigt att bli pressad om U1 

tyckt situationen är obehaglig som den är. Å andra sidan går jag med i ett beteende som inte är bra för U1 i 

längden. ”måste” kunna lita på män och mig ”och känner” U1 iaf hyfsat i och med att jag varit där över 6 

månader).  

 

29 Deltagare: U, P1, övrig personal 

Tidpunkt för händelsen: september 

Plats och sammanhang för händelsen: Övervåningen i verksamhetens lokaler. 

Så startade händelsen: Jag hör en ungdom fråga/ropa om någon kan öppna cykelförrådet. Frågan var öppen och 

inte riktad till någon i personalen. Jag säger att jag kan göra det. 

Beskriv vad som hände: Ungdomen säger nej och vill inte att jag ska hjälpa denne, (utan någon annan i 

personalen) Jag säger att jag jobbar här och att denne måste kunna ta hjälp av mig. Jag hinner nämna vad som 

hänt för ett par kollegor innan ungdomen frågar igen. De hänvisar till att jag kan hjälpa ungdomen. Ungdomen 

frågar en tredje personal (som hört men precis ska sluta och hämta sin cykel i förrådet) som säger Ja, men för ett 

resonemang med ungdomen. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Personalen går ner och öppnar men talar om att den hört att inte gått med 

på att öppna om P själv inte skulle ner. Personalen nystar också i vad det handlar om och ungdomen ger en tydlig 

signal när U cyklar iväg att det är trams från dennes sida. 

 

30 Deltagare: Jag, praktikant, 2 ungdomar 

Tidpunkt för händelsen: slutet av oktober 

Plats och sammanhang för händelsen: utomhus, lövkrattning 

Så startade händelsen: skulle krattas löv. En ungdom, jag och praktikant krattar först lite för oss själva, löven 

krattas upp på en presenning, eftersom det dels blir tungt, och att dt är bra att kunna samarbeta säger jag att vi får 

hjälpas åt att ta bort löven. Ungdomen vill inte det utan göra det själv. Jag vidhåller att vi gör det här 

tillsammans. 

Beskriv vad som hände: Ungdomen vägrar göra det tillsammans med oss och sätter sig och tittar istället. Jag 

pratar med U om vikten att kunna samarbeta. Att kunna samarbete och göra saker tillsammans även med andra 

trots att det inte är det man gillar bäst.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Ungdomen satt resterande utav sista tio då denne hjälpte till att kratta igen, 

men ingen samarbetsjobb. Dagen samlas kort ihop och jag säger att det är synd att U väljer bort och att man i 

framtiden kommer hamna i situationer där man behöver kunna samarbeta även med människor man inte gillar.  

 

31 Deltagare: V1, U1, U2 

Tidpunkt för händelsen: Sommaren och hösten 2010 
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Plats och sammanhang för händelsen: Liknande händelse har inträffat flera ggr under sommaren och hösten. 

Händelsens plats har också varierat även om det oftast har inträffat här på verksamheten. Men även på badplats, 

Skara sommarland mm.  

Så startade händelsen: U1 och U2 råkar ofta i luven på varandra. U1 är retstickan som provocerar och U2 är 

”bomben” som exploderar när U1 sätter igång. U1 och U2 har haft en romans och U2 har säkerligen känslor kvar 

för U1 vilket försvårar och förvärrar situationen. Det börjar oftast med att U2 söker upp U1. Därefter blir det 

oftast tjafs, om i princip allt möjligt, varvid U1 är lugn med verbalt och kroppsligts retig. U2 gå då igång och 

svår och slår U1. U1 brukar inte sluta eller gå därifrån självmant, utan fortsätter och verkar njuta av att provocera 

U1. När U2 är helt galen och på allvar hotar U1 brukar U1 dock lugna sig och vara tyst, men då är redan U1 

uppe i varv och svär att få igen.  

Beskriv vad som hände: Ofta går jag in och ber de lugna sig varvid U2 allid känner att jag riktar mig mot denne, 

vilket U2 anser eftersom U1 har börjat. U2 gapar om att jag är bundis med U1 och därför alltid för fördelar för 

U2. Många gånger stämmer det säkert att jag riktar mig mot U2 när jag säger ifrån, men det beror på att U2 är 

den som gapar och slåss. Vem som börjat vet jag ju aldrig eller ser sällan. Hursomhelst slutar det alltid med att 

jag ber U1 gå därifrån, trots att det inte bör vara så tycker jag. Men det är helt enkelt lättare att få slut på bråket 

då U1 går och U2 får känna att denne ”vinner” kampen. Tvärtom går nästan aldrig inte.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Se föregående. U1 får ”vika” sig och gå därifrån. 

 

32 Deltagare: P1, p2, p3 

Tidpunkt för händelsen: Kväll, tisdag 

Plats och sammanhang för händelsen: verksamhetens lokaler 

Så startade händelsen: U1 kom in i köket och direkt bakom kom U2. P1 och P2 sår i köket och plockar undan 

mat. Hälsar först med glad förvåning på U2 som inte varit i verksamheten på fridtiden på länge. Dock visar det 

sig att U1 och U2 är i konflikt.  

Beskriv vad som hände: P1, P1, U1 och U2 samt några andra ungdomar är i köket. U2 puttar till U1 och 

uttrycker/visar ilska. När P1 uppfattar vad som händer (med förvåning) går denne emellan, U2 puttar då undan 

P1, som då ser att U2 är väldigt arg, eventuellt påverkad. U1 har sprungit ut i matrummet och U2 springer efter. 

Både P1 och P2 försöker avbryta det hela, få stopp. Ber P3 ringa polisen, vilket denne går och gör. U2 gömmer 

sig i lokalerna, U2 springer ut för att denne tror att U1 springer ut. P1 låser då dörren in till verksamheten för att 

skydda U1 och andra ungdomar.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: U2 befinner sig lokalerna. P1 och P3 samlar ihop vad som har hänt, med 

U1 och övriga ungdomar på plats. Vi får då en helhetsbild, händelsen startade inte i köket, U2 har innan dess 

trängst sig in på U1’s rum, hotat och slagit U1. U1 uttrycker total oförståelse varför. P1 har även telekontakt med 

U2 som befinner sig i omgivningen utanför verksamheten. U2 är arg, P1 försöker reda i vad det handlar om. U2 

är dock väldigt upprörd och arg så det blir rätt osammanhängande. P1 har även telefonkontakt med U2’s 

mamma, som även denne har telefonkontakt med U2. Arbetet kring detta blev enskilda träffar med U1 och U2. 

Med målet att de skulle sitta ner tillsammans med personal för att slippa mötas ute någonstans själva. Flera 

träffar enskilt och flera försökt till en gemensam träff som till slut blir av, målet är inte att de ska förlåta eller bli 

vänner. Fokus i det enskilda träffarna var ”individen” med U2 mycket mentaliserande samtal. Stöd gavs till U1 

att polisanmäla. Verksamheten polisanmälde händelsen och var tydliga inför U2 att anmälan var gjord.  

 

33 Deltagare: P1, U1 

Tidpunkt för händelsen: Kväll 

Plats och sammanhang för händelsen: Utanför ungdomarnas rum i verksamheten 

Så startade händelsen: P1 går för att kolla läget på nedervåningen (ungdomsrummen). Hör att det är flera 

ungdomar på ett rum, vilket inte är okej. Knackar på och låser sen upp dörren till rummet, det är tre ungdomar 



 

60 

 

där. En av dem , U1 (bor inte längre i verksamheten, vilket innebär att denne inte ens ska vara på den våningen). 

U1 gömmer sig bakom dörr när P1 låser upp. 

Beskriv vad som hände: då U1 gömmer sig blir P1 irriterad, detta utifrån att det är barnsligt beteende. P1 ber U1 

att gå därifrån, säger till U1 att denne vet mycket väl att u1 inte får vara där. U1 svarar emot, beter sig stöddigt 

inför andra. Konflikten stegras och tillslut höjer P1 rösten och gör klart om inte U1 kan anpassa sig till de regler 

U1 vet gäller, så kan denne inte vara där när det är fridtid. U1 blir arg och går upp, tar på sig och ska åka 

härifrån. Drar härifrån. Skriker till P1 att låsa upp ett förråd där U1 har sin moppe. Innan denne händelse har u1 

sagt att denne vill prata med P1 om något. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: När vi är i förrådet försöker P1 samla ihop vad som hände och varför u1 

betett sig som denne gjorde. P1 tar även upp att U1 tidigare nämnt att denne ville prata om något. U1 svarar ej på 

tilltal. P1 forstätter prata, beskriver varför P1 blev arg under händelsen och förklarar att det inte handlar om att 

P1 är arg på ungdomen generellt utan arg på det beteende som visats upp. Påtalar vikten av att P1 kan skilja på 

saker, även om vi har haft en konflikt kring en viss händelse så vill P1 gärna lyssna till vad U1 hade, vad denne 

ville prata om. Fortfarande tiger U1 helt, åker sedan iväg. Efter ca en timme ringer U1 till verksamheten och ber 

att få prata med P1. Vi kan då samtal lite kring händelsen, U1 tycker själv att denne betedde sig fel och att denne 

inte riktigt vet varför. Efter det ber U1 om hjälp med en sak inför nästa dag.  

 

34 Deltagare: V1, U 

Tidpunkt för händelsen: 10/11-10 kl 18.30 

Plats och sammanhang för händelsen: Köket, en ungdom skulle komma upp och äta 

Så startade händelsen: Ungdomen plingade på dörren  

Beskriv vad som hände: U ska vara på plats varje dag kl 18.00 och äta, eller i alla fall komma till verksamheten. 

U hade meddelat innan att denne skulle komma och äta. U plingade 18.30 på dörren och jag (V1) tittade ut för att 

se vem det var. Då ropade U att denne inte tänkte komma upp och äta och jag ropade tillbaka att det tyckte jag 

visst att denne skulle göra. U ropade igen att den inte alls vill och är inte hungrig och jag kom med förslaget att 

U skulle komma upp ändå så jag fick prata lite med U, det var så länge sen vi sågs. U ville fortfarande inte 

komma upp och då ropar jag att antingen kommer U upp eller så kommer jag ner för jag vill inte stå i 

balkongöppningen och skrika. Då säger U att om jag kommer ner tänker denne ha snöbollskrig med mig. Jag 

glömde då helt bort det terapeutiska med både U och verksamheten och tyckte att det skulle bli jätteroligt att ha 

snöbollskrig med en ungdom, då det även stod flera ungdomar utanför verksamheten. Jag kom dock på mig själv 

på vägen ner att så här kan jag ju inte agera, U ska fortfarande komma upp och äta mat och jag kan inte bara 

släppa det bara för att jag ville ha snöbollskrig.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: När jag kom ner till ungdomarna hade jag hunnit komma på det viktiga i 

situationen och försökte lösa situationen utifrån det och frågade U varför denne inte hade ätit, varför U inte ville 

komma upp och påtalade hur viktigt det är att U får i sig mat. Jag fick skärpa till mig riktigt ordentligt kände jag 

i tankarna att jag är tvungen att tänka terapeutiskt och inte agera som om jag vore på ungdomsgård (som jag 

minns min känsla var just när jag kom på mig själv med detta). Jag sa då till U att om jag träffade denna med en 

snöboll skulle den komma upp och äta och om U träffade mig skulle denne komma upp och äta. U blev då stött i 

att denne inte kom undan med att komma upp och situationen slutade med att ungdomen gick därifrån med 

händerna i sidorna och ”jag tänker då i alla fall inte äta, vi ses klockan tio!”.  

 

 

35 Deltagare: P1, P2, U1, U2,3,4,5… 

Tidpunkt för händelsen: Sommaren -10, natt, 01:00 

Plats och sammanhang för händelsen: jourrum, P1 sov jour, väckt mitt i natten av P2   

Så startade händelsen: P2 väcker P1 U1:s kille utanför entrén släpper inte in U1.  

U2,3,4 flera ungdomar uppe. 
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Beskriv vad som hände: P2 ringde och bad P1 att komma och bad P1 att skrika från balkongen på U1 och fd 

pojkvän (arg och otäck i sättet). P1 gjorde det ej trodde inte att det skulle tillföra något.  P1 tog på sig kläderna 

och gick ner till dom och sa att U1 måste gå in. U1:s pojkvän/flickvän släppte inte in denne, P1 kom bort från 

situationen och till slut släpptes U1 in. P1 och P2 ringer polisen för att de ska se till att U1:s pojkvän/flickvän 

inte fortsätter att vara där omkring. U1s kille/tjej kom tillbaka på taket. U1,2,3,4 stod och käftade med denne. 

U1s fd kille/tjej gick sedan innan polisen kom. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P1 frågar U1 hur denne mår i det här. Ungdomarna samlas och pratar 

omkring det söker stöd hos varandra. P1 och P2 satt med ungdomarna och pratade med dem och bara försökte 

vara och dämpa den uppspelta stämningen. Inte vända elakheter mot fd pojkvän/flickvän. Hålla på rimlig nivå. 

Lugnade ner sig. Gick och sov. 

Uppfattning av kritisk händelse: ”Situationer när det har uppstått bråk” ”svårt att definiera kritisk händelse i 

positiv bemärkelse”  

”positiva händelser sker över en längre tid är en process” ”rädd när jag hade tagit tag i en ungdom… att jag 

gjort skada i den situationen” 

 

36 Deltagare: P1, U1 

Tidpunkt för händelsen: Sommar -10 

Plats och sammanhang för händelsen: Var och fiskade med U1 under en hel kväll. 

Så startade händelsen: U1 berättade en hel del av sitt liv.  

Beskriv vad som hände: P1 ville inte att U1 skulle öppna sig. P1 hade inte haft den rollen tidigare, och ville inte 

ha den heller, P1 hade bara ett par veckor kvar skulle inte vara i verksamheten.  PI tyckte att ungdomen skulle 

prata med de andra denne brukade prata med i personalen. P1 lät U1 prata obehindrat men svarade inte 

uppmuntrande på det U1 sa. 

Försökte istället prata om fisket och vad vi gjorde. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Åkte tillbaka till verksamheten. Naturligt slut eftersom aktiviteten tog slut. 

U1 uttryckte att det var första gången denne hade pratat med en kille/tjej om det. 

”Att göra grejer skapar naturliga ramar…”. 

 

37 Deltagare:  

Tidpunkt för händelsen: tisdag eftermiddag 16/11 

Plats och sammanhang för händelsen: P1 husvakt kolla läget i verksamheten. 

Så startade händelsen: U1 kom upp på fel tid vid 14:00 och skulle fixa mackor och oboy. P1 hade synpunkter på 

det. P1 ber U1 att gå ner U1 nekar osv… 

Beskriv vad som hände: P1 går efter U1 som sätter sig för att kolla på TV stämningen stegras P1 mer arg ”nu 

räcker det gå här ifrån” U1 stegrar ”håller du inte käften nu så ska jag smälla till dig” Hot. Mycket olika hot. 

Kraftiga. P1 tappar besinning och säger ”nej nu är det faktiskt du som får hålla käft!” U1 går och hotar med att 

berätta för föreståndaren och tidningen, mamma och pappa 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P1 lät situationen vara och försökte följa upp situationen ca en timme 

senare. U1 ville då aldrig mer prata med P1 mer. 

”inte bra skulle aldrig ha svarat hållkäften… ibland säger man bättre saker ibland sämre”…  

”Det blir en maktkamp… den säger si… jag säger så…” 

”Om ungdomen hade varit ny så kanske man inte hade tagit den konflikten” (relationslös fas) 

 

38 Deltagare: P1, P2, U1, U2 samt P3 och U3 P4 

Tidpunkt för händelsen: 16/11 

Plats och sammanhang för händelsen: X snickra och måla 

Så startade händelsen: P1, P2, U1,U2 åker till X i förväg P3 inväntar försenad U3 
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Beskriv vad som hände: P3 ska köra ut U3 som vägrar åka med P3. P4 kommer och säger att du måste åka med 

P3. U3 ”lägg dig inte i, sköt ditt inte mitt”. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: U3 åker med P3 iaf 

”då ungdomen åker med och snickra jagstärkande”  

”bråka om gränser och om strukturen… om det inte skulle vara så så har vi fel ungdomar här eller att vi är för 

slappa” 

”det är bättre att reagera även om det kan bli fel för man kan alltid prata om det sen, än att bara låta det vara”.  

”det är den del av vår arbetsmodell att vi hela tiden ska påtala gränserna om de ställer sig utanför och gör 

saker som inte är okej”. 

”man har stöttning av varandra… (personalen)” 

 

39 Deltagare: P1, P2, U1, U2, U3… 

Tidpunkt för händelsen: Fredagsmöte 

Plats och sammanhang för händelsen: Fredagsmöte i soffan, vardagsrum 

Så startade händelsen:  

Beskriv vad som hände: ”ungdomen tycker jag inte om” 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade:  

”svartmålad”  

”det finns svarta och vita i personalgruppen… och det ändras” 

”det finns dagar då man känner att man har gjort ett arbete. Och det är när man känner att man efter en konflikt 

har kunnat prata med ungdomen och samlat ihop det”. 

”det gäller att lämna sitt privata hemma och ha med det i sitt bemötande att nu är jag på jobbet” 

”ibland är det svårt att veta om man har agerat rätt för det är en massa beslut man tar varje dag… då finns 

personalgruppen som man hela tiden kan reflektera med”. 

”det är bättre att ungdomen tar ut konflikten här i huset än att gå ut och ta ut det någon annanstans. Här har vi 

ju kontrollen och kompetensen att hantera det”. 

 

40 Deltagare: P1, P2 

Tidpunkt för händelsen: förra veckan 

Plats och sammanhang för händelsen: samtal med ungdom ( som har varit avstängd) för att samla ihop 

Så startade händelsen: P1 kom tillbaka från helgledighet 

Beskriv vad som hände: P1 och U1 tog promenad för att prata om vad som hände. Kommer åt viktiga 

anledningar. U1 har börjat fundera och bekräftar vad personalen tidigare har misstänkt. Genombrott. Det 

kommer fram massa viktig information om vad ungdomen har varit med om tidigare. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Ett samtal mellan U1 och PI: PI:”en dag betyder ingenting om du inte 

tänker” 

”hela strukturen var viktig från början till slut vilket gjorde att ungdomen kunde komma åt saker i sig själv och 

känslor som ungdomen tillät komma upp till ytan” 

 

41 Deltagare: P1, V1, U1 

Tidpunkt för händelsen: fredag kväll 

Plats och sammanhang för händelsen: ungdom kom och ville ha skjuts hem på kvällen 

Så startade händelsen: P1:Nej du måste lösa det själv. Ungdom sur. U1 går till annan och fråga samma sak fast 

denne har fått nej. 

Beskriv vad som hände: P1 tog ungdomen åt sida och frågade ”hur bli det här?” när du går till nästa person och 

frågar. En stund då de kan sitta och förklara varför ungdomen inte kan bli skjutsad. 
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Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Ungdomen förstår. Ingen maktkamp. Vi gör ett undantag nu men bär med 

det vi har pratat om. Möte ett riktigt möte uppstod. 

”ibland känner man att det blir ett möte ett riktigt möte liksom” 

 

42 Deltagare: P1, P2 U1, U2; U3… 

Tidpunkt för händelsen: X veckodag Volleyboll 

Plats och sammanhang för händelsen: Volleyboll 

Så startade händelsen: fyra personal samt den av personal som är utsatt. Ungdomarna vill inte spela i samma lag 

som ”den svartmålade”. P1 skriker åt ungdomarna nu skiter vi i det här!  

Beskriv vad som hände: Skriker nu skiter vi i det här! P1 man gör inte så här nu är det stopp! En av U backar 

inte, sitter på bänken, ensam ledsen. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: U1 som satt kvar på bänken upplevde sig utanför och ensam. P1 pratar med 

U, P1 ber om ursäkt. U1 kan gråta och stannar kvar. Samla ihop med de andra U och de förstår. Lugnt.  

”det är lätt för dom att lägga det på den nyaste personalen” 

”Vuxen auktoritet, uppfostring”  

”… vi har förmedlat att vi är vuxna, trygga och håller” 

”när det kommer från hjärtat, ren ilska, då blir det inte så farlig… den kan ju många gånger vara utvecklande 

och skapa relation” 

 

43 Deltagare: P1, P2, P3, P4 U1, U2… 

Tidpunkt för händelsen: sommar juli 21  

Plats och sammanhang för händelsen: Skara sommarland  

Så startade händelsen: U1, U2, P1 hängde mkt på Skara. Skulle hoppa från ett torn, U1 väntar nedanför. Mkt folk 

tog tid. U1 inte där när det kom tillbaka.  

Beskriv vad som hände: Sedan var U1 skogstokig att P1 hade lämnat denne.  Kände sig ensam. Gapar och skrek. 

Jag kände mig som ett mobboffer.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P1 snackar med denne. P1 ber om ursäkt. Lugnt 

”jag kommer aldrig att lämna dig! Har jag lovat något så…” 

 

44 Deltagare:  

Tidpunkt för händelsen: under hösten 

Plats och sammanhang för händelsen: vid datorn 

Så startade händelsen: U1 sitter vid datorn och U2 vill sitta. U1 säger att han bara har suttit en kvart. Omöjligt 

för P1 att veta hur länge U1 har suttit där. 

Beskriv vad som hände:  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P1 pratar med dem och förklarar situationen 

 

45 Deltagare: Jag, U1, U2 

Tidpunkt för händelsen: September 

Plats och sammanhang för händelsen: Huset i stan, övervåningen. Tv-spelsrummet, köket, rummet utanför tv-

spelsrummet, kvällstid.  

Så startade händelsen: Jag gick till U1 som satt u tv-spelsrummet med U2 för att informera något om 

morgondagen. Jag knackade på och öppnade dörren. Börjar tala och U1 skriker att jag ska gå ut. Jag hinner 

knappt säga att jag bara tänkte säga at… då u1 reser sig, skriker ut och slår igen dörren framför mig.  

Beskriv vad som hände: Jag säger från andra sidan dörren att U1 måste låta mig tala färdigt. U1 fortsätter skrika 

att jag ska gå samtidigt som jag försöker tala med U1. U1 öppnar dörren och börjar verbalt hota mig, jag talar 

lugnt med denne som fortsätter att hota med att slå mig, mer mig ett löst slag på armen, vänder sig om och går 
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tillbaka till tv-spelsrummet och slänger igen dörren. U1 forsätter att skrika att jag ska gå. Jag säger ok, jag går nu 

men det här måste vi prata mer om. Efter ca 5-10 minuter skickar jag sms om att jag finns där ute när U1 lugnat 

ner sig för det är inte okej att slå och hota och att det här behöver vi tala mer om att U1 vet detta. Strax efter 

sms:et kommer U1 ut och är fortsatt arg och går ut till mig i köket. U1 hotar och tar upp en stekpanna och 

”frågar” om U1 ska mosa ansiktet på mig. Jag svarar lugn att det ska du inte göra. U1 går fram och ger mig en 

lätt knuff/slag på armen och går sedan ut från köket. U1 stannar i huset och efter ca 10 minuter ropar U1 på mig. 

U1 har lugnat ner sig och förklarar varför denne blev så arg (killen/tjejen inte svarat). Vi talar om det som hänt 

och jag förmedlar att jag inte vet vad som kommer hända nu. Att det aldrig är okej att slå någon och jag kommer 

säga vad som hänt, men också att U1 har sagt förlåt nu. U1 går ut sen. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: En kollega kommer. Vi bestämmer att stänga av U1 direkt. U1 rings och 

kommer hit, kollegan säger att U1 blir avstängd. Dagen efter sitter U1 och föreståndaren ner. Sedan sitter vi alla 

3 ner och U1:s avstängning upphörs och efter lunch får U1 kliva tillbaka in. 

 

 

46 Deltagare: V1, U1 

Tidpunkt för händelsen: Hela natten, sommar 2010. 

Plats och sammanhang för händelsen: Utanför verksamheten, inne i köket. Ungomen ville inte komma in. 

Så startade händelsen: U1 gick ut från verksamheten mitt i natten fast denne vet att den inte får. 

Beskriv vad som hände: När U1 gick ut pratade jag med denne att U1 inte alls ska gå ut nu för det är mitt i natten 

och U1 behöver sova. U1 hade sprungit ute många nätter och var utanför på gården med sin pojkvän/flickvän. 

Jag ringde ca var 30:e minut och försökte få in ungdomen att gå och lägga sig, eller i alla fall komma in. U1 

svarade hela tiden att ”jag kommer snart” men timmarna gick och gick och denne kom aldrig in. Vi hade kontakt 

under hela natten och jag tjatade och tjatade på U1 att komma in. När klockan började närma sig 06.00 på 

morgonen kom U1 äntligen in och var helt slut. Jag föreslog då att U1 skulle ta lite frukost innan denne gick och 

la sig då jag antog att U1 var väldigt hungrig efter att ha varit uppe hela natten. U1 ville jättegärna äta frukost 

tillsammans med mig och vi satt och pratade väldigt länge om varför U1 inte kommer in och är ute hela nätterna. 

Jag förklarade för U1 hur otroligt viktigt det är att sova på nätterna så denne orkar med dagarna och att det inte 

är så bra att vända på dygnet. U1 säger att U1 förstår det men att det är svårt att komma in när denne vill vara 

med sin pojkvän/flickvän och att denne vet att denne bör sova. U1 pratade mycket om att sådana flingor vi åt var 

sådana U1 åt som liten hemma och pratade väldigt mycket om frukostminnen. Jag frågade U1 hur det blir för 

denne när jag ringer och säger att U1 ska komma in och U1 säger att denne hade blivit tokig och arg om någon 

annan gjort det, men att U1 inte blir arg när det är jag som gör det utan att U1 tycker om det. Jag frågar då vad 

det är för skillnad om jag ringer eller om det är någon annan för U1 ska ju lyssna på oss vem det än är. U1 säger 

då att jag påminner väldigt mycket om dennes syskon och U1 skulle aldrig bli arg på denne, därför blir U1 inte 

arg på mig heller. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Jag förklarar då att det är bra att inte bli arg när vi säger åt U1 att komma 

in, men att U1 måste lyssna på oss allihop oavsett om U1 blir arg eller inte för det är jätteviktigt för U1 att sova. 

Vi pratar inte så mycket mer om det utan U1 äter upp sin frukost och säger god natt och går och lägger sig. 

 

47 Deltagare: P1, U1, U2 osv 

Tidpunkt för händelsen:  

Plats och sammanhang för händelsen: satt i soffan med ungdomar åt chokladpudding. Så startade händelsen:  

Beskriv vad som hände: U1 kastar chokladpudding i taket oprovocerat. Ingen av ungdomarna tyckte att det va 

kul. P1 säger åt U1 att städa upp. U1 vägrar. U1 har sin mobil i plastpåse. P1 säger åt ungdomen att det inte är 

konstigt att den har mobilen i plastpåse - ungdomarna börja skratta. P1 ville inte göra U1 till åtlöje. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: U1 blev omplacerad. Mer stöd och struktur. Avbrott för att komma 

tillbaka. Idag är U1 en annan person 
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”som vikarie ligger jag lågt man får aldrig chansen att göra klart…” 

”i den relationslösa fasen går man inte in… man måste ju ha skapat en relation först” 

 

 

48 Deltagare: P1, U1 

Tidpunkt för händelsen: 5 – 6 år sedan 

Plats och sammanhang för händelsen: kommer till arbetet möte U1 som är svart i ögonen.  

Så startade händelsen: kommer till överlämningen spänd stämning. Kontaktpersonen spänd.  

Beskriv vad som hände: P1 kommer ut från överlämningen U1 står där galen i blick. Ställer sig bröst mot bröst. 

U1 spottar P1 i ansiktet springer förbi P1. P2 och V1 låser in sig på kontoret. U1 slår med full kraft mot P2s 

ansikte P1 kommer emellan och hindrar slag. P1 tar ett tag om U1 som är spänd som en fiolsträng, jag kommer 

inte kunna hålla U1. P1 lägger sig ner. U1 över tar glas. P1 tänker U1 slår det i ansiktet. P2 och V1 ringer 

polisen. UI släppte glaset och grep sin toffel och slängde den. 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: Pratar lugnande med U1. U1 sprang runt. Klättrade på balkongen. Polisen 

kom. Samtal efter med U1. Vad hände, hur kändes det för U1? 

(om frågeformuläret) ”det är lättare att prata än att skriva” 

”jag sätter mig under U1 så blir jag inte hotfull…” 

 

49 Deltagare: P1, U1 

Tidpunkt för händelsen: 14 år sedan? 

Plats och sammanhang för händelsen: U1, U2 kommer berusade. 

Så startade händelsen: P1 släpper in dem i verksamheten märker först inte att de är berusade.  

Beskriv vad som hände: U1 slänger glas ursinnig. Är i köket.  

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: U2 halvsov U1 lugnade sig. P1 pratade med U1 och berättade hur rädd P1 

varit. U1+U2 förflyttade till andra sidan. 

P: ”livrädd för kraften i ilskan”  

”tänkte att nu springer jag in på kontoret och larmar polisen…”  

”jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv” 

 

50 Deltagare: P1, P2 U12345  

Tidpunkt för händelsen: 15 år sedan 

Plats och sammanhang för händelsen: vardagsrum 

Så startade händelsen: P2 skulle ta ifrån U1, 2, 3, 4, 5… En telefon.  

Beskriv vad som hände: U1 slängde telefon mot P2, P1 blev skitförbannad och skällde ut U1. U2 tog en kniv och 

höll den mot P1s strupe (rädsla) . Prestigegrej . P1 släppte sitt krav kompromiss. Löste upp situationen. U2 

släppte 

Beskriv hur händelsen löstes/slutade: P1 och U2 ut i trappuppgången och pratade om det som hade hänt. U2 

stack. Ingen polisanmälan. 

”det enda som for i mitt huvud var … släpper jag nu så… jag får inte ge upp… för då tar dom över totalt” 

”jag har saknat att kunna hålla… sitta bakom… när jag ser de signalerna att det är det här!” 

”Den här ungdomen skulle jag vilja ta hem. Den behöver något annat än det här” 

”Det finns två sorter man vill ta hem en för egen del och en för deras egen del” 

(orationella känslor som, inte hör hemma i behandlingsvärlden och som man måste kunna hålla isär) 
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Bilaga 3. Intervjuguide - kompletteringsuppgifter 

 

 Hur tolkade du uppgiften? 

 

 Vad vill du komplettera med i din händelsebeskrivning? 

 

 Vad vill du förklara/utveckla i din händelsebeskrivning? 

 

 Vilka fler händelser har du att delge? 
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Bilaga 4. Ordlista 

 

Anknytningsteorin grundades av John Bowlby som intresserade sig för det tidiga samspelet 

mellan mamma och spädbarn. Det centrala i anknytningsteorin utgörs av tanken att ett litet 

barn är i behov av en trygg bas. Den trygga basen kan utgöras av en förälder eller annan 

vårdnadshavare och detta tidiga samspel avgör hur barnets framtida relationer kommer att 

präglas (Eresund & Wrangsjö, 2008, s. 98, Bowlby, 2004, s. 12 ).  

 

Jagsvaghet kännetecknas av att en person till exempel har bristande ångesttolerans, 

impulskontroll och bristande sublimeringsförmåga (Verksamhetsbeskrivning, 2009).  

 

LVU (lagen om vård av unga) (Nordström & Thunved, 2010). 

 

Psykodynamisk teori utgörs av antaganden som exempelvis: ”Individens tidigare livshistoria 

har ständigt en styrande inverkan på handlande och förhållningssätt i nuet” eller som Karlsson 

(2007, s. 37) vidare menar att psykodynamisk teori innebär att individen formas efter sin 

omgivning, med utgångspunkt i sin uppväxt och miljö.”Mänskligt samspel utvecklas inte i ett 

tomrum… individen står hela tiden i samspel med omgivningen… ”Allt beteende har en 

innebörd” och slutligen att ”alla handlingar har en intention” (Eresund & Wrangsjö, 2008, s. 

133).  

 

PutC-avtal (praktik- och utvecklingscenter) Socialförvaltningen har PUTC-avtal med 

universitetet. 

 

Regression innebär att man återgår till ett tidigare utvecklingsstadium för att slippa ångest i 

samband med vissa driftimpulser. Detta kan ta sig i uttryck exempelvis genom att en vuxen 

person beter sig som ett barn (Karlsson, 2007, s. 58). 

 

SoL (Socialtjänstlagen) (Nordström & Thunved, 2010). 

 

Projektiv identifikation: Projektiv identifikation innebär att man förlägger sina känslor hos 

någon annan och identifierar sig omedvetet med känslorna samt bär dem (Hölcke, 1996, s. 

63).
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