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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka och förstå villkoren för ungdomars identitetsskapande på 

behandlingshem. I denna kvalitativa studie har fem personer intervjuats ur personalstyrkan på 

ett behandlingshem med två avdelningar. Frågor ställdes gällande intervjupersonernas 

uppfattningar om de möjligheter och begränsningar som fanns för ungdomar att skapa en 

positiv identitet på behandlingshemmet. Den teoretiska referensram som användes i 

tolkningen av resultatet var Goffmans och Beckers tankar om identiteten som en produkt av 

interaktion samt även Wrangsjös tolkning av ungdomsutveckling.  

Resultatet visade att möjligheterna som nämndes kunde delas in i tre teman: trygghet, positiv 

bekräftelse och social färdighetsträning. Samtidigt kunde trygghet och bekräftelse vara 

begränsningar i ungdomarnas identitetsskapande. Ytterligare en begränsning var ungdomarnas 

bristande motivation till att förändra sina självbilder och beteenden. Enligt personalen fanns 

det flera orsaker till att de inte lyckades motivera ungdomarna: bristande information eller tid, 

personalens otillräckliga kompetens eller att arbetsmetoden på behandlingshemmet inte 

passade ungdomarna. Villkoren på behandlingshemmet kunde beskrivas som komplexa och 

svåra att definiera, detta på grund av de kontextuella aspekterna som behövde beaktas för att 

förstå identitetsskapandet för ungdomar. 

Nyckelord: ungdomar, behandlingshem, identitetsskapande, villkor, möjligheter, 

begränsningar. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine and understand the conditions under which young 

people develop their identities at care and treatment homes. In this qualitative study, five staff 

members were interviewed at a care and treatment home consisting of two units. The staff 

members at the home were asked questions regarding what they thought were the possibilities 

and limitations for young people to create a positive identity there. The theoretic reference 

frame that was used in the interpretation of the results was Goffman´s and Becker´s 

understanding of identity as a product of interaction as well as Wrangsjö´s interpretation of 

adolescent development. 

The results showed that the possibilities that were mentioned could be divided into three 

themes: safety, positive acknowledgement and social quality training. At the same time safety 

and acknowledgement could also have had a limiting effect on the development of young 

people´s identities. Another limitation was the lack of motivation to change their self- images 

and behavior. According to the staff, there were several reasons why they did not succeed in 

motivating the adolescents: lack of information and time, insufficient competence among 

staff, or that the method used in the home did not fit the adolescents. The conditions at the 

care and treatment home could be described as complex and hard to define, because of the 

contextual aspects that had to be considered when evaluating the process of identity-

development.  

Keywords: youth, institution, creation of identity, conditions, possibilities, limitations.  
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Under lång tid har det funnits institutioner som genom professionell behandling och boende 

tagit hand om unga individer som inte ansetts kunna bo hemma. Det kan handla om ungdomar 

som av olika anledningar uppvisat ett oacceptabelt beteende eller befunnit sig i ett 

problematiskt sammanhang (Andreassen, 2003). En möjlig förklaring till att ungdomarna 

beter sig på ett socialt oacceptabelt sätt kan relateras till deras ålder. Den tidigare forskningen 

visar att tonåringar befinner sig i en utvecklingsperiod där identiteten har en central betydelse. 

Därför prövar de på olika roller för att komma fram till vilka de är. I tonåren börjar ungdomar 

tänka på ett mer abstrakt sätt och tar ställning till sig själva. Detta gör att de är observanta på 

andras åsikter gentemot dem. Tonåringar strävar ofta efter att bli accepterade och vill finna en 

gemenskap. Detta kan ungdomen hitta i en icke socialt accepterad identitet, om han/hon inte 

finner detta i en identitet som är socialt accepterad. Detta i sin tur leder till att de ungdomar 

som prövar roller som inte är socialt accepterade kan få problem. Dessa problem beror på den 

respons som omgivningen ger på de roller som ungdomarna prövar. Omgivningens respons 

kan nämligen förstärka en icke socialt accepterad identitet och ett oacceptabelt beteende 

(Wrangsjö, 2004).  

För ungdomar med allvarliga beteendeproblem har institutionsplacering varit den vanligaste 

behandlingsåtgärden. De kan placeras frivilligt eller tvångsplaceras enligt Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Institutionsbehandling särskiljer sig i 

jämförelse med öppna vårdformer, eftersom ungdomar som placeras på institutioner avlägsnas 

från sina familjer. De lever istället ihop med flera andra ungdomar som har liknande 

problematik. Tonåringar med antisocialt eller kriminellt beteende har länge varit en 

svårhanterlig grupp för samhället. Det är därför angeläget att uppmärksamma dessa ungdomar 

eftersom deras problematik ofta leder till ytterligare problem, både för ungdomen och också 

hans/hennes familj men även för samhället (Andreassen, 2003). Att tonåringar är en 

svårhanterlig grupp finns det forskning som visar. En studie som gjordes i Sverige visade att 

risken var två gånger så hög att återplaceras inom dygnsvård (institutioner och fosterhem) för 

tonåringar, i jämförelse med barn under 10 år (Vinnerljung, Öman & Gunnarsson, 2004).  

Andreassen (2003) uppger att generellt sett visar den institutionella behandlingen dåliga 

resultat. Ett vanligt förekommande problem är att institutionerna inte klarar av ungdomarnas 

beteendeproblematik och därför omplaceras många ungdomar på andra institutioner. 

Ungdomen får då erfarenhet av att omplaceras vilket enligt Wrangsjö (2004) kan betyda att 

han/hon får bekräftelse på att han/hon är annorlunda och kan få en förstärkt avvikaridentitet. 

Andreassen (2003) beskriver även andra vanliga problem inom institutionsbehandling. Han 

menar att tonåringens beteendeproblem kan kvarstå efter behandlingen och ungdomarna på 

behandlingshemmet kan påverkas negativt av varandra. Att ungdomen kan påverkas negativt 

av de andra ungdomarna på behandlingshemmet var något som även Levin (1997) upptäckte i 

sin studie. Ungdomarna fann nämligen en gemenskap med varandra kring icke acceptabla 

sysselsättningar. Det medförde att många fortsatte sina kriminella- och/eller 

missbrukarkarriärer efter behandlingstidens slut. En grupp av ungdomar som inte missbrukat 

tidigare påbörjade dessutom en missbrukskarriär efter placeringen på behandlingshemmet. 

Goffman (2006) menar att i vanliga fall vill individen inte vara avvikande och försöker att 

passa in och bli accepterad. Det är utifrån Goffmans perspektiv inte konstigt om ungdomen 

anpassar sig till den miljö som han/hon befinner sig i, det vill säga till de andra ungdomarna. 

Som nämndes tidigare umgås ungdomen som placerats på behandlingshem i huvudsak med 

andra ungdomar som ofta också har ett avvikarbeteende. 
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Utifrån ovanstående problempresentation är ungdomars identitetsskapande på 

behandlingshem ett intressant studieområde. Behandlingspersonalen är de verktyg som ska 

hjälpa de som placeras på behandlingshemmet att genomgå en positiv utveckling. I många fall 

kan den positiva utvecklingen anses handla om att förändra ett beteende och en 

självuppfattning som en individ har. Tonåringar som är särskilt svårhanterliga inom 

dygnsvården och dessutom söker sina identiteter är en intressant grupp att uppmärksamma. 

Det är av relevans för socialt arbete eftersom ungdomars beteendeproblem ofta kan leda till 

ytterligare problem.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie syftar till att undersöka och förstå villkoren för ungdomars 

identitetsskapande på behandlingshem. 

 Vilka möjligheter finns för ungdomar att skapa en positiv identitet på behandlingshem 

enligt den personal som arbetar där? 

 Vilka begränsningar finns för ungdomar att skapa en positiv identitet på 

behandlingshem enligt den personal som arbetar där? 

 Hur upplever personalen att dessa villkor påverkar ungdomarnas identitetsskapande 

under behandlingen? 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad med avseende på plats, intervjupersoner och perspektiv. I studien 

intervjuades fem personer som ingick i personalstyrkan på ett privat HVB-hem (Hem för vård 

och boende) med två avdelningar. Jag har använt HVB-hem och behandlingshem synonymt i 

denna studie. Det var endast dessa fem personers upplevelser och erfarenheter som 

undersöktes i denna studie.  

1.4 Begreppsförklaringar 

I denna studie definieras identitetsskapande som en produkt av socialt samspel mellan 

individer (Goffman, 2006). Begreppet positiv identitet betraktas i denna studie som att en 

person har en positiv uppfattning om sig själv och att identiteten är socialt accepterad i 

samhället. Jag har inte funnit någon definition på positiv identitet som speglar det jag vill lyfta 

fram med det begreppet. Begreppet identitet kommer i denna studie att användas synonymt 

med självuppfattning och självbild. De svarar på frågan: ”Vem är jag?”. Begreppet 

avvikaridentitet definierar jag som en identitet som är socialt oacceptabel. Begreppet 

avvikaridentitet kommer att användas synonymt med ”negativ identitet”.  

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en presentation av tidigare forskning för att få en förståelse 

för vad som redan undersökts inom området som denna studie avser att studera. Forskning 

som presenteras handlar om ungdomars identitetsskapande och viktiga faktorer som behövs 

för att en individ ska få en positiv uppfattning om sig själv. Därefter följer den teoretiska 

referensram som används i denna studie där interaktion är centralt. Inslag av psykodynamiskt- 

och kommunikationsorienterat perspektiv presenteras också. Därefter kommer ett 

metodavsnitt att framföras där datainsamlingsmetod, genomförande, analysmetod, 

förförståelse och etiska frågor redogörs. Sedan presenteras resultat och analys som slutligen 

knyts ihop i en slutdiskussion. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av tidigare studier som beskriver identitetsskapandet och olika 

faktorer som är viktiga förutsättningar för skapandet av en positiv identitet. Studierna kommer 

att redogöras separat och avslutas med en sammanfattning.  

I Berglunds avhandling (1998) undersöktes ungdomars identitetsskapande och deras motiv till 

val av livsstilar utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Syftet med studien var att beskriva 

problemdefinierade ungdomars livsstilar och analysera hur de har hanterat sina tidigare 

erfarenheter. Det empiriska materialet inhämtades i Sverige genom intervjuer med 14 

ungdomar, varav åtta pojkar och sex flickor i åldern 14-18 år (vid projektets start). Alla 

ungdomarna var placerade på totalt två ungdomshem. Tre av dem var frivilligt placerade 

enligt Socialtjänstlagen (SoL) och resterande var tvångsplacerade enligt LVU. Intervjuerna 

har skett vid ett flertal tillfällen med varje ungdom under två till tre år. Berglund fann i sitt 

resultat att de intervjuade ungdomarnas val av livsstilar påverkades av de sociala 

sammanhang som de befann sig i. Berglund kunde utläsa ur sina respondenters utsagor att de 

inte valde livsstilar utifrån vad de själva ville. De valde beroende på deras möjligheter att 

välja. Anledningen till att de placerats på ungdomshemmen och var i behov av hjälp var enligt 

Berglund att de desperat hade försökt skydda en mycket sårbar självkänsla. Detta hade gjort 

att de anammat en roll och en vana som skydd. Ungdomarna strävade efter trygghet och 

bekräftelse inom de villkor som de ansåg sig ha. Respondenterna i Berglunds studie valde 

livsstilar utifrån sina erfarenheter vilket hade gett dem ett behov av identitet och/eller 

intimitet. Ungdomarna ville vara någon och passa in i en gemenskap, vilket de saknade, och 

därför hade behov av. Till exempel sökte sig flera intervjupersoner till andra ungdomar 

och/eller ungdomsgäng där de funnit en form av trygghet och bekräftelse. I sökandet efter 

identitet och intimitet prövade ungdomarna på olika roller i sociala sammanhang. De gick in i 

rollerna som de spelade så pass mycket att de kände att de hade funnit sina livsstilar och 

identiteter. De hade därmed funnit en plats att passa in i, något som de var bra på och som gav 

dem självkänsla och självförtroende. Berglund upptäckte en gemensam nämnare för 

ungdomarna i hans studie. De hade alla skapat ordning och rutiner för att få trygghet i sina liv. 

Detta gav dem känslor av att vara viktiga, säkra, stolta och mäktiga. De skapade en rutin i hur 

de skulle vara och förhålla sig till världen, så kallade praktiska sanningar. Denna rutin var en 

stark vidmakthållande faktor i val av livsstil och identitet. Den hade också betydelse för både 

etablerandet och förändringen av livsstilen. Berglund fann också i sitt resultat att viktiga 

personer var av betydelse för ungdomarnas identitetsskapande. Samtliga respondenter 

framhöll att de haft en betydelsefull person som stöttade dem, så väl innanför som utanför 

behandlingshemmets väggar. 

Howarths (2002) studie undersökte omständigheterna kring ungdomars strävan efter 

erkännande och självkänsla i ett starkt stigmatiserat samhälle. Studien genomfördes i Brixton 

som är ett område i London. Området valdes eftersom de allmänna föreställningarna om 

invånarna i Brixton var negativa och att de var kriminella. Studien utgick ifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och handlade om hur ungdomar hanterade sociala 

omständigheter i deras identitetsskapande. Inhämtandet av det empiriska materialet skedde 

genom sju fokusgrupper med ungdomar och intervjuer med tre skolledare från olika skolor i 

Brixton. Sammantaget medverkade 44 skolungdomar i åldern 12-16 år, de hade olika 

erfarenhetsbakgrunder och bodde i olika områden i Brixton. Många av ungdomarna i studien 

berättade att media var en avgörande aktör i spridningen av de negativa föreställningarna om 

Brixtoninvånare. Ungdomarna blev medvetna om omgivningens fördomsfulla negativa syn på 

dem i det vardagliga livet. Det kunde vara de blickar som ungdomarna fick av andra eller 

svårigheter att få jobb utanför Brixtonområdet. Detta medförde olika strategier för att 

handskas med fördomarna och för att skydda självkänslan. En del ungdomar förnekade och 
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dolde deras tillhörigheter till Brixton. Detta bekräftades även av skolledarna som menade att 

vissa ungdomar skämdes och förnekade sin härkomst. Många av de mörkhyade pojkarna i 

studien distanserade sig från Brixtoninvånarna. De ansåg att det var Brixtoninvånarna som var 

problemet men att de själva inte tillhörde den gruppen. Enligt Howarth var detta en farlig 

strategi eftersom det krävde ständig uppmärksamhet för att dölja att de var bosatta i Brixton. 

Andra ungdomar försvarade Brixton och uppgav att de var stolta över sin härkomst, däremot 

medgav de ändå att de i särskilda situationer hemlighöll sin härkomst. Vissa av ungdomarna 

hade svårt att skapa en självuppfattning som de var stolta över och samtidigt acceptera de 

negativa fördomarna gentemot dem. Det kunde innebära en risk att ungdomen istället tog till 

sig omgivningens negativa uppfattningar till sin egen självbild. En annan svårighet som 

framkom i studiens resultat var omgivningens fördomar om att ungdomarna var aggressiva. 

Detta gjorde att ungdomarna upplevde sig begränsade, då de inte på samma sätt kände att de 

hade rätt att bli arga eftersom det då kunde innebära en självuppfyllande profetia. Det kunde 

då förstärka uppfattningen av att ungdomarna var aggressiva. Howarth kom fram till att 

villkoren för ungdomarnas identitetsskapande påverkades av omgivningens respons och 

fördomar. De faktorer i omgivningen som hade betydelse för de identitetsskapande villkoren, 

var enligt Howarth sociala relationer och institutionella kulturer. De kunde nämligen skapa 

både möjligheter och begränsningar för ungdomarna att utveckla en stabil och stolt identitet. 

Signifikanta vuxna i skolan och familjen spelade en avgörande roll i ungdomarnas möjligheter 

att kritiskt reflektera och skapa en positiv självkänsla. Vuxna hade inflytande över 

ungdomarnas inställningar och förmågor att överkomma fördomar. Ungdomarnas möjligheter 

att bemästra negativa fördomar ökade, desto högre socialt kapital och konstruktiva verktyg de 

hade. Howarth konstaterade att en ungdom inte klarar av detta själv och om ungdomen inte 

får hjälp med detta kan det innebära negativa konsekvenser för ungdomens självkänsla och 

självuppfattning.  

Adamson och Lyxell (1996) har utfört en studie i Sverige, där syftet var att undersöka 

ungdomars självuppfattningar, deras hantering av existentiella frågor och eventuella samband 

mellan dessa. I studien användes ett psykoanalytiskt-, utvecklingsteoretiskt- och symbolisk 

interaktionistiskt perspektiv. Metoden som valdes var två enkäter som 44 svenska studenter i 

åldern 18-20 år besvarade. Resultatet visade ett starkt positivt samband mellan ungdomarnas 

självbilder och deras upplevelser av att vuxna visade ett genuint intresse för dem. Om 

ungdomarna dessutom i högre utsträckning kommunicerade med andra personer om 

existentiella frågor fick ungdomarna en ökad självbelåtenhet. Slutsatsen som drogs i studien 

var att vuxnas intresse för och respons på ungdomarnas existentiella frågor hade betydelse för 

identitetsutvecklingen.  

Ytterligare en studie genomfördes i Sverige och handlade om ungdomars självuppfattningar. 

Syftet med studien var att undersöka och se om det fanns samband mellan hur ungdomarna 

beskrev sina självuppfattningar, sina existentiella frågor och deras kontakt med vuxna. De 

perspektiv som användes i studien var utvecklingsteoretiskt-, symbolisk interaktionistiskt- 

samt psykoanalytiskt perspektiv. I studien utfördes 12 djupa ostrukturerade intervjuer med 

svenska studenter i ålder 16-19 år. I studien konstaterades att ungdomarna hade svårt att 

balansera och kontrollera sina egna behov och önskningar i relation till andra människors 

behov och önskningar. De hade också svårt att finna en plats för sig själva i framtiden. 

Vuxnas tillgänglighet och villighet att dela med sig av deras kunskaper och erfarenheter 

bidrog till att ungdomarna i högre grad utvecklades positivt (Adamson, Hartman & Lyxell, 

1999).  

Tarrent, MacKenzie och Hewitt (2006) undersökte brittiska ungdomars identifieringar med 

grupper i en skolmiljö. Syftet med studien var bland annat att undersöka ungdomarnas 

självuppfattningar och deras identifieringar med grupper. Materialet inhämtades genom 
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enkäter som delades ut till 114 ungdomar i åldern 14-15 år. Det teoretiska synsätt som 

användes i studien var ett interaktivt- och utvecklingsteoretiskt perspektiv med fokus på social 

identitet. Studiens resultat visade att ungdomar i åldern 14-15 år starkt identifierade sig med 

den grupp som de ansåg sig tillhöra. Det visade sig också att om ungdomen umgicks mer 

regelbundet med gruppen upplevde han/hon en högre identifiering med gruppen. Forskarna 

ville testa om ungdomens identifiering med sin grupp hade ett samband med bland annat 

självkänslan. De ungdomar som upplevde en hög grupptillhörighetskänsla upplevde en mer 

positiv självkänsla gällande ett flertal områden, till exempel kroppsligt och i kontakten med 

andra människor. Studien visade att identifiering med en grupp gav ungdomen starkare 

självkänsla. Träffade ungdomen dessutom gruppen ofta förstärktes hans/hennes 

grupptillhörighetskänsla.  

Syftet med Svenssons (2007) studie var att analysera vardagslivets organisering för 

narkomaner mot de förutsättningar som narkomanerna själva och omgivningen ställde upp. I 

studien använde sig Svensson av flera olika informationsinhämtningsmetoder (under 

tidsperioden 1989-1995): intervjusamtal, deltagarobservation och domstolsmaterial. Svensson 

träffade i genomsnitt sina respondenter 1 gång varje månad. Träffarna varierade dock med 

totalt 11 till cirka 100 träffar med varje person. Respondenterna bestod av sju huvudpersoner 

och majoriteten av dem var födda under perioden 1950-1959. De hade varierande bakgrund 

och befann sig i Malmötrakten när studien genomfördes. De valdes eftersom de var beroende 

av narkotika. Svensson intervjuade ytterligare tre personer med narkotikaproblem och 18 

anhöriga till narkotikamissbrukare men de gavs mindre utrymme i materialet. Studien utgick 

ifrån symbolisk interaktionism med fokus på social identitet och sociala världar. Svensson 

beskrev i sitt resultat att känslan av trygghet hade stor betydelse för intervjupersonernas 

möjligheter att inträda i nya sociala sammanhang än vad de vanligtvis befann sig. Det var 

också av stor vikt för intervjupersonerna i ett förändringsarbete att de skapade en ny social 

identitet. Detta eftersom det minskade risken att återgå till den negativa identiteten som 

narkoman. För att kunna skapa en ny social identitet var individerna tvungna att pröva på 

olika roller i nya sociala sammanhang eftersom de då fick nya erfarenheter. Det var nämligen 

av betydelse att individen kunde ”se sig själv” i den nya sociala identiteten, vilket 

underlättade om individen hade prövat den rollen rent praktiskt. Detta eftersom en individ 

som saknade erfarenhet av det sammanhanget var tvungen att använda fantasin. Detta 

relaterade ofta i en misslyckad övergång, då fantasin ofta var naiv och förvrängd. Svensson 

fann vidare i sin studie att de intervjupersoner som återgick till sina identiteter som 

narkomaner gjorde detta för att de upplevde att de inte passade in någon annanstans. De visste 

inte heller hur de skulle bete sig och kände sig okompetenta i andra sociala identiteter. De var 

i behov av någon person som kunde ”fånga upp dem”. Svensson konstaterade att personer 

som befann sig i en marginalposition och försökte att etablera sig i ett nytt socialt 

sammanhang, var särskilt känsliga för andra människors bemötande. Sociala identiteter 

försvagades om de inte användes. Detta märktes om en individ inträdde i ett sammanhang 

som han/hon inte varit i under en längre tid. Detta eftersom personen blev osäker och inte 

visste hur han/hon skulle bete sig. Däremot kunde en ”gammal” social identitet återupptas 

igen. En gammal social identitet som individen tidigare haft var enklare att återgå till, än en 

identitet som individen inte hade haft.  

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

De studier som medtas i denna studie (Berglund, 1998; Howarth, 2002; Adamson & Lyxell, 

1996; Adamson, Hartman & Lyxell, 1999; Tarrent, MacKenzie & Hewitt, 2006; Svensson, 

2007) kan kopplas till denna studie då de visar hur individers identitetsskapande påverkas av 

olika villkor. De visar också att det finns många olika aspekter som behöver beaktas för att få 

förståelse för detta begrepp. Även om Svenssons (2007) studie inte undersökte ungdomars 
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identitetsskapande, visade den ändå på viktiga villkor där en individ var i behov av en 

förändrad identitet. Ett tydligt mönster som kan utläsas i den forskningen som presenteras här 

är att individens identitet skapas i socialt samspel, där förväntningar, beteende och respons är 

centrala. De visar också att det är viktigt för en individ att ha tillgång till en socialt accepterad 

identitet, om han/hon av någon anledning inte accepteras i samhället. Studierna visar också att 

de villkor, det vill säga både möjligheter och begränsningar för identitetsskapandet är 

betydelsefulla. Eftersom ingen forskning har funnits som undersöker det som denna studie 

ämnar göra, är föreliggande studie särskilt intressant. 

3. Teoretisk referensram 

Nedan följer en presentation av denna studies teoretiska referensram där delar av olika teorier 

och tolkningar av teoretiska resonemang beskrivs. Det som framförs är det som jag anser är 

väsentligt för tolkning av resultatet i denna studie. Detta innebär att ingen teori används i sin 

helhet.  

3.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Goffman var sociolog och kombinerade symbolisk interaktionism med det dramaturgiska 

perspektivet. Han var framförallt en observatör och hans studier grundade sig på vardagslivets 

dramatik. Han intresserade sig för hur identiteten upprätthålls i samspel med andra människor 

och använde sig av begrepp från teatern för att förklara detta (Harste & Mortensen, 2007). 

Hans centrala betoning avser socialt samspel mellan individer, där de har olika roller i olika 

sociala sammanhang. En viktig aspekt i individens rollutövande är att uppvisa ett positivt 

intryck. Detta innebär att individen måste kontrollera det som kan påverka omgivningens 

uppfattning om honom/henne. Individens roll och individens tillgängliga publik påverkar 

ömsesidigt varandra. I mötet med andra individer samlar en person in den information som 

andra uppvisar. Utifrån den information som sänds kategoriserar individen den andre 

människan i olika stereotypa uppfattningar vilket grundar sig i individens egna erfarenheter. 

Genom att en person gör detta kan han/hon definiera situationen där han/hon möter en annan 

människa och därmed bli mer förberedd. Personen får en uppfattning som gör att det blir 

lättare att förutse den andres reaktioner och hur han/hon själv bör bete sig. Ju mer etablerad en 

roll blir hos en människa desto mer förväntar sig omgivningen att rollen är trovärdig och 

utspelar sig efter ett förutbestämt mönster. Samtidigt förväntar sig individen att omgivningen 

tar rollen på allvar. Eftersom det är viktigt för individen att lämna ett positivt intryck undviker 

individen att avvika från sin socialt accepterade roll (Goffman, 2006).  

3.2 Wrangsjös tolkning av ungdomsutveckling 

Wrangsjö (2004, 2006) är läkare och docent inom barn- och ungdomspsykiatri och har i sin 

tolkning av ungdomsutvecklingen utgått ifrån ett psykodynamiskt- och 

kommunikationsorienterat perspektiv. Ett psykodynamiskt synsätt betonar bland annat 

individens tidigare erfarenheter men även individens påverkan av omedvetna aspekter. Ett 

kommunikationsorienterat perspektiv fokuserar på olika sätt att kommunicera med andra 

människor (Von Tetzchner, 2005). 

I tonåren vidareutvecklas nervsystemet i hjärnan vilket innebär en kognitiv förändring. Detta 

resulterar i att ungdomen kan tänka på ett mer abstrakt sätt, till exempel göra avancerade 

kopplingar och förstå sammanhang bättre än tidigare. Ungdomen börjar även reflektera över 

sig själv på ett nytt sätt och tvingas ta ställning till sig själv. Det innebär att tonåringen börjar 

se på sig själv utifrån omgivningens perspektiv vilken ofta innebär att ungdomen upplever 

genans och pinsamhet. Ungdomar förstår också konsekvenser av handlingar på ett mer 

avancerat sätt än tidigare. Detta är inte förknippat med någon specifik ålder som puberteten 

annars ofta avser, utan den kognitiva förändringen följer vanligtvis den kroppsliga 
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utvecklingen. Ungdomstiden är en period där identiteten har stor betydelse. När ungdomen 

börjar fundera på vem han/hon ska vara, avgör ungdomen detta utifrån sina erfarenheter. I 

sökandet efter identitet prövar ungdomen därför olika roller och situationer, för att sedan 

bestämma om någon av de rollerna känns rätt. Det är därför viktigt att ungdomen vågar pröva 

på olika roller eftersom det annars kan innebära att hans/hennes valmöjligheter begränsas. Då 

tonåringen prövar på olika roller, prövas också roller och beteenden som inte är socialt 

accepterade, till exempel skolk, snatteri och extrema åsikter. Ofta handlar det inte om ett 

definitivt identitetsval utan om att pröva sig fram. Om vuxna bemöter tonåringen som om 

han/hon slutgiltigt valt en identitet kan det innebära att den roll som tonåringen prövat 

förstärks. Att en ungdom prövar på icke socialt acceptabla beteenden kan också handla om att 

han/hon är rädd för att inte vara någon och är då hellre någon som betraktas negativt av 

omgivningen. Ungdomar går igenom en förändring som innebär att de inte längre är trygga 

och beroende barn utan håller på att bli självständiga vuxna. Det resulterar ofta i ett agerande 

som är påfrestande för relationen mellan förälder och ungdom. Många tonåringar handskas 

med denna situation genom att intala sig själva att föräldrarna inte begriper något, de är 

onödiga och lägger sig i. För att tonåringarna ska få detta bekräftat provocerar de ofta 

föräldrarna. Det finns däremot en risk med detta vilket är att föräldrarna inte orkar vägleda 

ungdomen. Detta betyder inte att de slutar att bry sig om ungdomen utan att de ger upp i 

samspelet med ungdomen. Wrangsjö menar att så gott som samtliga tonåringar upplever detta 

som ett stort svek och tonåringens förutsättningar till att på ett konstruktivt sätt lösa inre 

processer blir begränsade. Det kan medföra att ungdomen förlorar sin tillit till vuxna och 

förstärker en identitet som annorlunda (Wrangsjö, 2004). För att ungdomarna ska utforma ett 

eget normsystem behöver de distansera sig från föräldrarna. Tonåringen införskaffar sig 

därför relevanta erfarenheter från jämnåriga för att utöka sitt inre norm- och regelverk. Detta 

är viktigt eftersom det påverkar hur ungdomens självkänsla regleras. Ungdomar söker 

nämligen bekräftelse från jämnåriga personer som de beundrar och söker sig till olika 

situationer som ger dem en positiv känsla. Därför kan ungdomarna påverkas negativt om de 

blir delaktiga i ett kompisgäng med avvikande normsystem. Auktoriteter är väsentliga för 

identitetsskapande då ungdomarna söker bekräftelse från dessa när de är osäkra och otrygga 

(Wrangsjö, 2006). 

3.3 Beckers stämplingsteori 

Becker (2006) som är upphovsman till stämplingsteorin beskriver också hur en individs 

identitet skapas i sociala sammanhang men intresserar sig för avvikaridentiteten. Enligt 

Becker har individen flera sociala identiteter men avvikaridentiteten är överordnad de övriga. 

Han menar att samtliga sociala grupper konstruerar regler som definierar situationer och 

beteendemönster som är accepterade eller inte. Reglerna kan vara både skrivna lagar och 

informella överenskommelser. Den person som i ett socialt sammanhang beter sig på ett icke 

accepterat sätt enligt gruppens regler uppfattas som avvikare. Det är den person eller grupp 

som sätter etiketten på en annan individ som avgör om han/hon är avvikande. Detta innebär 

att en person kan bli felaktigt stigmatiserad eftersom etiketteringsprocessen kan vara felaktig. 

En person som avviker från normen behöver inte betraktas som avvikare om inte andra 

personer upptäcker det avvikande beteendet. I samhället finns många grupper och samtliga 

har sina egna regler. En enskild person kan tillhöra många olika grupper samtidigt. Det kan 

innebära att en och samma individ som följer en grupps regler, samtidigt kan betraktas som 

avvikande utifrån en annan grupps synsätt. Detta försvårar möjligheterna till att definiera vem 

som är avvikande, däremot menar Becker att vissa regler är allmänt accepterade i samhället. 

Avvikelse är inte någon statisk egenskap hos individen utan avvikelse skapas i samhället 

utifrån tillämpningen av regler. Det som betecknar en ”avvikare” är ett avvikande beteende. 

När en person begått en handling betraktas aspekter gällande vem som begått handlingen och 
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vem som kan ha lidit av den för att definiera om personen är avvikande eller inte. Politisk och 

ekonomisk makt avgör vilka regler som ska tillämpas och det handlar alltid om ett 

påtvingande av regler på andra. 

Första steget i en avsiktligt påbörjad avvikarkarriär har en drivkraft bakom sig. Icke avsiktligt 

regelbrytande beror ofta på att personen inte vet att regeln finns eller saknar kunskap om 

regelns tillämpning. Vanligtvis sker en socialiseringsprocess där individen integrerar de 

traditionsenliga normer som finns i samhället. Samtliga människor upplever dock impulser 

där de vill bryta mot de rådande normerna. Personen kan däremot stå emot impulsen att bryta 

mot regeln om han/hon kan reflektera över de konsekvenser som det kan få. Orsaker till att en 

individ inte integrerat de rådande normerna i samhället kan bero på att han/hon inte funnit sin 

plats i samhället och därför fritt kan följa sina impulser. Innan beteendet har blivit en vana vet 

inte individen vilka vinster han/hon får av beteendet. Detta lär sig personen i interaktion med 

andra personer som avviker från normen. En av de mest avgörande stegen i utvecklandet av 

ett avvikarbeteende är erfarenheten av att bli upptäckt och bli offentligt stämplad som 

avvikare. För att en person inte ska bli stämplad som avvikare behöver han/hon ha en 

alternativ handlingslinje när det avvikande beteendet blir upptäckt. Detta kan nämligen göra 

att individen blir accepterad. Väljer däremot personen att fortsätta med ett avvikande beteende 

betraktas han/hon som avvikare. En del personer stämplar sig själva som avvikande och andra 

vill få bekräftelse på att de är avvikande. De strävar därför efter att deras beteende ska bli 

upptäckt. Att bli avslöjad och stämplad som avvikare får betydande konsekvenser för 

individens sociala deltagande och självbild. Den viktigaste konsekvensen är en radikal 

förändring av individens offentliga identitet vilket innebär en förändrad social status. 

Personen bemöts utifrån sin avvikaridentitet eftersom en avvikare förväntas ha och sakna 

vissa förutbestämda egenskaper. Det kan därför bli svårt för individen att befinna sig i sociala 

sammanhang där det avvikande beteendet inte accepteras. Detta trots att individen inte beter 

sig avvikande i situationen. Det kan innebära att det blir svårt för personen att anpassa sig 

efter de regler som finns där även om han/hon vill det. Bemötandet kan alltså förstärka 

individens avvikaridentitet. Ett slutgiltigt steg i en avvikares karriär är rörelsen i en 

organiserad avvikargrupp vilket befäster en avvikaridentitet. Personerna i avvikargruppen 

delar en uppfattning av hur världen ser ut och kan hanteras. De skapar en fungerande filosofi 

som rättfärdigar avvikarbeteendet och normaliserar det. Personen lär sig hur ett avvikande 

beteende genomförs på enklaste sätt och beteendet fortsätter. Individen lär sig undvika 

problem och får ytterligare motivering att fortsätta med det avvikande beteendet. Det är också 

vanligt förekommande att medlemmarna i en avvikargrupp förkastar de rådande normerna 

(Becker, 2006). 

4. Metod och empiriskt material 

4.1 Val av metod 

Jag valde att använda en kvalitativ metod, då ambitionen i denna studie var att undersöka och 

få förståelse för de identitetsskapande villkor som behandlingspersonalen ansåg att ungdomar 

har. Larsson (2005) förklarar att det finns olika sätt att insamla det empiriska materialet inom 

kvalitativ forskning: intervjuer, observationer men även granskning av befintliga dokument. I 

denna studie användes endast intervjuer som insamlingsmetod då Kvale och Brinkmann 

(2009) uppger att intervjuer söker att förstå intervjupersonens perspektiv och skapa mening 

utifrån deras erfarenheter. För att uppfylla syftet och få svar på de frågeställningar som 

ställdes användes en intervjuguide (se bilaga 1) som utgick ifrån olika teman. I intervjuguiden 

fanns några få huvudfrågor men också förslag på följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att denna form av intervjuguide är öppen för nya infallsvinklar och oförutsedda 

fenomen. 
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I denna studie har en abduktiv ansats använts vilket Alvesson och Sköldberg beskriver som en 

växelverkan mellan teori och empiri. Den abduktiva ansatsen utvecklar både teorin och 

empirin men innebär också en strävan mot förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Denna 

ansats passade mig bra eftersom jag från början bara hade en idé om vilka teorier som skulle 

kunna vara tillämpliga. Jag har under arbetets gång bytt ut teorierna för att kunna analysera 

och förstå resultatet. Det var inte förrän vid analysen som den teoretiska referensramen blev 

bestämd. 

4.2 Presentation av urval 

4.2.1 Urval 

Det fanns ett intresse från behandlingshemmets sida att en högskolestudent skulle genomföra 

en studie hos dem. Utifrån intresseområde tog jag kontakt med personen som var ansvarig på 

behandlingshemmet. Från början syftade denna studie till att undersöka ungdomarnas 

uppfattning om hur deras identitet har förändrats på behandlingshemmet. På grund av olika 

omständigheter blev antalet respondenter för få och därför valdes ett annat perspektiv.  

Utifrån mitt intresseområde valde jag strategiskt mina intervjupersoner. Kriterierna för de 

intervjuade var att de vid intervjutillfället arbetade på någon av de två avdelningarna. De 

skulle ha arbetat i mer än tre år på behandlingshemmet och vara fastanställd personal. 

Eftersom studiens syfte och frågeställningar efterfrågade personalens perspektiv på 

ungdomarnas identitetsskapande var det relevant att tillfråga informanter och inte 

respondenter. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) beskriver informanten 

som ett vittne och respondenten som aktivt subjekt. Detta påverkade mitt förhållningssätt 

gentemot intervjupersonen och hur frågorna ställdes. Om jag hade tillfrågat ungdomarna på 

behandlingshemmet om hur de upplevde sina identitetsskapande villkor hade mitt 

förhållningssätt varit annorlunda. 

4.2.2 Intervjupersonerna 

I denna studie har både kvinnliga och manliga personer i åldern 25-55 år som arbetar på ett 

behandlingshem med två avdelningar intervjuats. De fem personer som intervjuats har 

varierande utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. I föreliggande studie benämns samtliga som 

behandlingspersonal oavsett position. I studien har intervjupersonerna fått fingerade manliga 

namn: David, Andreas, Carl, Erik och Benjamin. Att informanterna fått manliga namn är för 

att inget könsperspektiv tillämpas i föreliggande studie. David har arbetat på behandlingshem 

i över sju år och har tidigare arbetat med ungdomar inom andra områden. Andreas har också 

arbetat med ungdomar under en längre tid och har arbetat på detta behandlingshem i 12 år. 

Andreas har i likhet med två av de andra intervjuade vidareutbildat sig inom beteende- och 

kognitivterapi. Både Carl och Benjamin har arbetat på behandlingshemmet i 10 år och båda 

har läst extra kurser inom beteendevetenskap på högskolenivå. Den femte intervjupersonen 

Erik har utbildat sig till behandlingsassistent och har arbetat på behandlingshem i cirka fem 

år. De intervjuade är personal som har daglig kontakt med ungdomarna och de har ansvaret 

för att arbetet som planerats genomförs.  

4.2.3 Arbetet på behandlingshemmet   

HVB-hemmet som valts som undersökningsplats finns i Mellansverige och riktar sig till både 

flickor och pojkar i åldern 13-20 år. Behandlingshemmet har två avdelningar varav vardera 

har plats för 12 ungdomar. Flickorna och pojkarna lever tillsammans men sover separat i egna 

rum. Ungdomar som är skolpliktiga måste gå i skolan och många av de ungdomar som 

placeras på behandlingshem behöver extra stöd i skolan enligt intervjupersonerna. Därför har 

behandlingshemmet en egen skola där en anpassad skolgång kan erbjudas för de ungdomar 

som är i behov av det. Personalen har möjlighet att på olika sätt ha uppsikt över ungdomarnas 
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vardag. Behandlingsarbetet handlar mycket om kognitiva- och beteendeinriktade 

arbetsmetoder. Arbetet på behandlingshemmet har som mål att förbättra de problemområden 

som ungdomen har. Behandlingspersonalen uppger att ungdomarna i regel har psykosocial 

problematik och ofta kommer ifrån familjer där föräldrarna har egen problematik. Vanliga 

problem som ungdomarna har är missbruksproblem, kriminella beteenden och en låg 

självkänsla. De behöver ofta hjälp att förändra en negativ självbild, detta i syfte att motverka 

en fortsatt avvikarroll. Andra mål som verksamheten har är att ungdomen ska skapa goda 

familjerelationer samt skaffa och behålla en positiv fritidssysselsättning.  

4.3 Datainsamling och genomförande 

I samråd med den ansvarige på HVB-hemmet lämnades ett informationsbrev till personalen 

(se bilaga 2) en vecka innan en personlig information skulle genomföras. Studien 

presenterades för personalen på en avdelning i taget på dagar som den ansvarige valde. Vid 

informationsmötet presenterades studiens syfte, mina kontaktuppgifter och etiska aspekter. 

Efter informationsmötet frågades om intresse fanns att delta i studien och fyra personer ville 

delta. Två intervjuer genomfördes i direktanslutning till varje informationstillfälle. Detta 

eftersom de dagar som valts för informationsmötena gav utrymme för intervjupersonerna att 

bli intervjuade på arbetstid. Den femte intervjun bokades in på arbetstid via telefon på en tid 

som intervjupersonen valde. Informanten hade uppgett att denne var intresserad av att 

medverka men inte kunde närvara vid de planerade informationsträffarna. Innan intervjuerna 

för denna studie genomfördes, gjordes en provintervju i syfte att testa frågornas funktion. 

Efter provintervjun korrigerades frågorna för att de skulle ge mer omfattande svar. De fem 

intervjuerna skedde på behandlingshemmet i ett separat rum eftersom intervjuerna 

genomfördes på arbetstid. Informanterna fick också tillfälle att ställa frågor i samband med 

intervjuerna. De intervjuade tillfrågades om de godkände att intervjun spelades in vilket 

samtliga gjorde. Intervjuerna tog mellan 25 och 60 minuter. Efter intervjun tillfrågades 

intervjupersonerna om det fanns möjlighet att återkomma om ytterligare frågor uppstod vilket 

samtliga godkände. De informerades också om att de kunde ta del av den färdiga studien om 

de ville.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

För att kunna analysera det empiriska materialet transkriberades intervjuerna. De inspelade 

intervjuerna transkriberades samma dag som de spelats in. När jag transkriberade intervjuerna 

skrevs ord för ord ner och jag lyssnade igenom intervjuerna ett flertal gånger för att vara säker 

på att materialet nedskrivits korrekt. För att intervjupersonerna inte skulle kunna identifieras 

gavs de fingerade namn i det nedskrivna materialet. Utifrån de frågeställningar som ställts i 

denna studie har jag läst och granskat det transkriberade materialet ett flertal gånger. Jag har 

sedan komprimerat och omformulerat texten för att jag på ett mer överskådligt sätt skulle 

kunna se de mest betydelsefulla aspekterna. Jag har tolkat det komprimerade materialet och 

har definierat viktiga teman. Utifrån dessa teman har jag urskilt viktiga citat och sammanfattat 

materialet ytterligare en gång under respektive temaområde. Jag korrigerade citaten 

grammatiskt för att texten skulle få ett förståeligt språk. I citaten har jag använt tre punkter 

(…) som innebär att jag valt bort vissa delar i ett sammanhang. Jag ansåg att de var 

oväsentliga för att förstå citatets betydelse.  

Under denna process har jag granskat materialets delar var för sig och sedan granskat 

materialet som en helhet. När jag hade granskat materialet utifrån mina frågeställningar, 

analyserade jag materialet i relation till teori och tidigare forskning. Jag har använt mig av den 

hermeneutiska cirkeln som grund när jag granskade och analyserade materialet. Den 

hermeneutiska cirkeln innebär att jag tolkade materialet och eftersträvade meningen bakom 

texten. Den förståelse som framkom när materialet tolkades kan beskrivas som en 
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växelverkan mellan materialets delar och helhet. Genom att materialet betraktas på detta sätt 

skapas en djupare förståelse som möjliggjorde vidare tolkning av materialet som i sig gav 

ytterligare förståelse. Eftersom förförståelsen gör det möjligt att förstå går det inte att bortse 

ifrån den. Förförståelsen är också i ständig förändring och utvecklas hela tiden (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

4.5 Förförståelse 

Det är viktigt att vara medveten om den förförståelse som kan påverka studien eftersom den 

som tolkar texten analyserar utifrån de antaganden personen har vilket styr analysen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jag har ingen egen erfarenhet av behandlingshem, varken varit placerad 

eller arbetat där. Innan denna studie påbörjades hade min uppfattning av behandlingshem 

påverkats av media, min utbildning, litteratur samt min egen omgivning. Jag har genom 

personer i min omgivning som själva arbetat på behandlingshem fått kunskap och intresse för 

den kontroversiella dynamiken för ungdomar på behandlingshem. Min förförståelse grundade 

sig på min uppfattning om de negativa effekter som en placering på behandlingshem kan 

innebära. Under arbetets gång har min förförståelse utökats genom att jag har läst litteratur 

som både förstärkt mina tidigare tankar samt utökat dem till att även innefatta positiva 

aspekter.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

En hög intern validitet innebär att studien undersöker det som den ämnar undersöka. Hög 

extern validitet innebär att resultatet går att generalisera till en större population (Esaiasson et 

al. 2007). I denna studie intervjuades personal som arbetade på behandlingshem för 

ungdomar. Deras uppfattning av de villkor som fanns på behandlingshemmet efterfrågades. 

Att jag valde att göra en provintervju och i samband med detta korrigera intervjuguiden, 

ökade chansen att relevanta frågor ställdes. Intervjuguiden var tänkt att fungera som ett stöd 

under intervjuerna vilket betyder att den inte har följts ordagrant. Detta kan innebära att frågor 

har ställts som varit irrelevanta men också att frågor som skulle ha varit intressanta inte har 

ställts. Vid transkriberingen har jag inte sett några frågor som varit irrelevanta men jag har 

däremot upptäckt att vissa frågor hade varit intressanta att ställa. Jag har dock bedömt att de 

svar jag fått varit tillräckliga och relevanta för frågeställningarna i denna studie. Därför 

bedömdes den interna validiteten som hög, då studien undersökte det som studien syftade till. 

Angående den externa validiteten bedömdes den som låg då endast fem personer intervjuades. 

Resultatet bestod därför bara av fem personers tankar och erfarenheter och kan därmed inte 

bedömas som representativt för hela yrkeskåren. 

Hög reliabilitet innebär att resultatet är tillförlitligt och att mätningarna är korrekt gjorda. 

Inom kvalitativa studier är forskaren mätinstrumentet (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna 

studie är dock reliabiliteten relativt låg, detta då en annan forskare troligtvis skulle få ett annat 

resultat. Om de intervjupersoner som deltagit i denna studie skulle intervjuas igen kan deras 

svar skilja sig från denna studies resultat. Intervjupersonernas erfarenheter och perspektiv 

förändras ständigt och de kan därför svara olika. Det kan också bero på hur den som intervjuar 

väljer att ställa sina frågor. Eftersom det är intervjuaren som är mätinstrumentet är det svårt 

att bedöma om intervjuerna är korrekt gjorda. Jag har försökt att noga redogöra för hur jag har 

gått tillväga. Jag har för att underlätta och minska risken för egna tolkningar i analysen valt att 

använda en diktafon under intervjuerna. Syftet med att använda diktafon var för att kunna 

fokusera på intervjupersonernas svar. Jag kunde då följa upp deras beskrivningar för att få ett 

mer uttömmande svar. Jag upplevde att diktafonen underlättade detta och det visade sig vid 

transkriberingen att den minskade risken för egna tolkningar. Innan transkriberingen hade jag 

nämligen en idé om vad som var viktigt för personen men som vid transkriberingen inte var 
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det som intervjupersonen tycktes betona. Det fanns en djupare innebörd som jag kunde ha 

missat om jag inte använt en diktafon och transkriberat hela intervjumaterialet.  

4.7 Etiska aspekter 

Kunskapen skapas beroende på hur samspelet mellan den som intervjuar och intervjupersonen 

ser ut. Undersökarens empati är därför av största betydelse eftersom det är avgörande för hur 

den intervjuade personens beskrivningar och upplevelser blir begripliga (Larsson, 2005). 

Intervjun är däremot inte bara ett samtal utan innebär också ett professionellt förhållningssätt. 

Detta innebär att forskaren har makt i mötet med den intervjuade och måste vara medveten 

om det för att makten inte ska missbrukas (Kvale & Brinkmann, 2009). Under arbetets gång 

har fyra etiska krav diskuterats och utgåtts ifrån. 

Informerat samtycke (Informationskravet och samtyckestravet) innebär att intervjupersonerna 

fått information om studiens syfte och hur studien är planerad. Informanterna har också rätt att 

dra sig ur studien när de vill och deltagandet är frivilligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Personalen i denna studie fick själva meddela om de ville delta i studien och i samband med 

det gavs också deras samtycke att delta. Vid intervjutillfällena fick intervjupersonerna läsa 

igenom ett informationsbrev och sedan läsa och skriva under ett godkännande av medverkan i 

studien (se bilaga 3). I och med detta har de medgett att de fått information om studiens syfte 

och etiska aspekter. Vetenskapsrådet (1990) lyfter fram konfidentialitetskravet som ett viktigt 

etiskt krav. Det innebär att ingen personlig information som skulle kunna innebära 

identifiering av intervjupersonerna framkommer i studien. Intervjupersonernas personliga 

information togs delvis inte med i uppsatsen och den information som togs med ändrades till 

viss del. Jag gav dem fiktiva namn och har benämnt samtliga som män för att undvika 

identifiering. Det är också viktigt att informera deltagarna i studien om hur materialet kommer 

att användas. Nyttjandekravet innebär nämligen att den insamlade informationen endast 

kommer att användas i denna studie. När jag hade spelat in och transkriberat intervjuerna 

raderade jag ljudfilerna och efter att jag analyserat det transkriberade materialet förstörde jag 

det. Fram till dess att jag förstörde materialet förvarad jag det oåtkomligt för obehöriga.  

5. Resultat och analys 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de två första frågeställningarna, gällande de 

möjligheter och begränsningar som kan finnas för ungdomar att skapa en positiv identitet. De 

möjligheter och begränsningar som presenteras har delats in i olika teman. Dessa teman är de 

som jag har kunnat definiera som viktiga utifrån det transkriberade materialet. Den tredje 

frågeställningen som avser att förklara hur de möjligheter och begränsningar påverkar 

ungdomarnas identitetsskapande under behandlingen presenteras under varje tema. Det 

empiriska materialet framställs genom sammandrag och citat som sammantaget svarar på de 

ställda frågeställningarna i föreliggande studie. Efter varje tema framställs en analys där 

resultatet kopplas till tidigare forskning och den teoretiska referensramen. 

5.1 Möjligheter 

5.1.1 Betydelsen av trygghet 

Samtliga intervjupersoner anser att personalen bidrar till en positiv förändring för de 

placerade ungdomarna genom att skapa en trygg, strukturerad och accepterande miljö. 

Behandlingspersonalen uppger att många av dessa ungdomar inte har en hel familj vilket gör 

att de saknar värdefulla baskunskaper i det vardagliga livet. För att kompensera en bristande 

hemmiljö och frånvaron av förebilder för ungdomarna, är det därför viktigt att det skapas en 

trygg omgivning med stabila vuxna. De intervjuade menar att i en trygg miljö vågar 
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ungdomarna vara sig själva men även reflektera över sig själva. En av intervjupersonerna, 

Carl förklarar varför en trygg miljö är viktigt: 

Jag tror det är svårt att utvecklas när det är kaotiskt runt omkring… Jag tror att man behöver ha en 

trygghet för att kunna göra det. Jag tror att vi ökar förutsättningarna för att kunna utveckla den tilliten 

och mycket att de får vara barn och ungdomar… de ska inte ta ansvar för oss vuxna… utan fokus på sig 

själv… vi står för stabiliteten… Väldigt många ungdomar har ju svårt med tilliten att knyta an också, att 

våga lita på någon vuxen 

Carls arbetskamrat Andreas lyfter fram betydelsen av gränssättning som en del i det 

vardagliga arbetet. Genom att vara konsekvent skapas förutsägbarhet och trygghet för 

ungdomarna. Carl menar att förutsägbarheten är särskilt viktig i en förändringsprocess. Detta 

då vetskapen om vad som kommer att hända, ökar ungdomens känsla av trygghet i sociala 

situationer. Erik som har arbetat på behandlingshem en kortare tid, menar också att 

förutsägbarheten är viktig men säger även att kontroll är av betydande vikt. Erik uppger att 

kontroll känns som fel ordval men han finner inget annat ord som kan symbolisera det som 

han menar. Kontroll kan fungera som en trygghet och ett stöd för ungdomarna på 

behandlingshemmet när de ska genomgå förändringar, exempelvis bli drogfria, menar Erik. 

Ungdomarna kan uppfatta kontrolleringarna av drogfrihet som bekräftelser på att någon bryr 

sig om dem men även bekräftelser på att de klarar av att förändra sina liv. David som är den 

fjärde av de intervjuade, tar i likhet med Erik upp den vardagliga strukturen på 

behandlingshemmet som en möjlighet att få ordning på ungdomarnas liv. Genom att det finns 

fasta tider för mat och bestämda sovtider skapas en trygghet i omgivningen för ungdomarna, 

de vet vad och när saker ska göras. David beskriver hur ungdomarna påverkas om den 

vardagliga strukturen förändras: 

… att få en strukturerad vardag det är väldigt viktigt… att det blir fyrkantigt att det inte finns så mycket 

spelrum, de mår bättre av när de vet vad, att de har tider att passa… det märker man ju så fort det är ett 

lov så blir det oroligt i huset för att då tappar de det här vanliga, ja den fyrkantiga vardagen. 

Strukturen medför en lugn omgivning där ungdomarna kan fokusera på sig själva. Enligt de 

intervjuade är en trygg, accepterande och strukturerad miljö med stabila vuxna betydelsefullt. 

Detta för att kunna hjälpa ungdomen att utvecklas i en positiv riktning.  

5.1.2 Analys av betydelsen av trygghet som en möjlighet 

I intervjupersonernas utsagor framkommer det att en trygg och accepterande miljö är en 

möjlighet för de behandlingshemsplacerade ungdomarna att utvecklas positivt under 

placeringstiden. Ungdomarna vågar nämligen vara sig själva och kan då påbörja en 

förändringsprocess. Detta kan tolkas som att ungdomarna kan börja arbeta med sina 

självuppfattningar och sina beteenden. Betydelsen av omgivningen och dennes inställning var 

något som Howarths (2002) lyfte fram i sin studie. Hon kom nämligen fram till att 

omgivningens respons och fördomar påverkade ungdomarnas villkor för att skapa identiteter 

som de kunde vara stolt över. En del av hennes intervjupersoner hade svårt att skapa 

identiteter som de kände positivt inför och samtidigt acceptera de negativa fördomarna som 

riktades emot dem. Detta kunde som konsekvens innebära att ungdomen kunde ta till sig 

omgivningens negativa uppfattning till sin egen självbild. Även Goffman (2006) påvisar 

omgivningens inställning som betydelsefull. Han beskriver att den information som den andre 

personen ger om sig själv påverkar den enskilda individen. Detta avgör hur den enskilda 

individen definierar den aktuella situationen och väljer att agera i sammanhanget. Becker 

(2006) beskriver också omgivningens betydelse för individens egen självbild. Han uppger att 

omgivningen är avgörande för om en individ betraktas som annorlunda eller ej, vilket kan 

påverka individens självuppfattning. Utifrån Beckers beskrivning skulle en trygg och 

accepterande miljö kunna innebära att individen inte uppfattas som avvikande och därför kan 

vara sig själv. 
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Att ungdomarna får struktur och regler medför att de upplever en form av förutsägbarhet och 

trygghet då de vet vad som förväntas, menar intervjupersonerna. Berglund (1998) fann att det 

var viktigt för respondenter att ha en rutin och trygghet. Detta eftersom de blev trygga och det 

gav dem känslor av att vara säkra och viktiga. Rutinen och vanan i hur de skulle bete sig var 

betydelsefull för deras val av livsstilar och identiteter. Goffman (2006) beskriver också att 

känslan av förutsägbarhet är viktigt, då individen vet hur denne ska bete sig och vad som kan 

förväntas i en situation. Detta är en betydelsefull aspekt som även Svensson (2007) tog upp. 

Han beskrev att när hans respondenter inte visste hur de ska bete sig i en situation, riskerade 

de att återgå till sina gamla beteendemönster. Kände sig däremot personen kompetent och 

upplevde en gemenskap kunde han/hon skapa en socialt accepterad identitet. Kunskapen av 

regler är något som Becker (2006) lyfter fram som en faktor som kan öka personens förståelse 

för regelbrytandets konsekvenser. Det blir därmed enklare för personen att följa de rådande 

reglerna. Medvetenheten om regler ökar också individens upplevelse av att tillhöra samhället 

vilket också minskar risken för att avvika från de sociala reglerna. Jag menar att genom att 

personalen på behandlingshemmet betonar regler och struktur, underlättar det för ungdomarna 

att anpassa sig till samhället. Detta kan också minska risken för att de kan betraktas som 

avvikare. Det kan tolkas som att ungdomarna ökar sina möjligheter att bli socialt accepterade 

vilket kan ge dem positiva självuppfattningar. Ungdomarna kan genom att de blir trygga, blir 

accepterade och får en förutsägbar miljö skapa nya möjligheter i deras identitetsskapande. 

5.1.3 Betydelsen av bekräftelse 

Enligt intervjupersonerna har personalen på behandlingshemmet stora möjligheter att hjälpa 

ungdomarna som placerats där att förändra en negativ självbild och bryta ett invant 

beteendemönster. Behandlingspersonalen beskriver dock möjligheterna på olika sätt. Andreas 

säger att genom att uppmärksamma ungdomen när han/hon uppvisar ett för personalen 

ovanligt beteende i en situation där beteendet inte passar in, kan beteendet brytas. När 

personalen uppmärksammar ungdomen på beteendet kan han/hon reflektera kring det och få 

förståelse för sig själv. Andreas betonar att när ungdomen känner rädsla och ovisshet i 

särskilda situationer kan ungdomen använda invanda strategier för att hantera situationen. 

Andreas förklarar personalens möjligheter att avbryta beteendet med ett exempel där personal 

tillsammans med några ungdomar skulle äta på restaurang. Personal säger till ungdomen i en 

situation där ungdomen plötsligt beter sig annorlunda: 

Ja men hörni, hur pratar du egentligen? ... vi är ju ute och går på stan … är det så här du ser 
på dig själv för människorna här omkring de ser ju dig som en vanlig ungdom som går här, det 

står väl inte behandlingshem i pannan på dig eller? 

Den femte intervjuade personen, Benjamin pratar också om att en underliggande rädsla är 

orsaken till att en ungdom plötsligt beter sig på ett sätt som personalen inte känner till sedan 

tidigare. Enligt Benjamin är det ovanliga beteendet ett uttryck för en låg självbild och en 

strategi för att skydda den från att kränkas. Han menar att ungdomen anammar en falsk fasad 

och skapar en vana som är svår att bryta. Genom att personalen hjälper ungdomarna att 

försöka ta reda på hur de egentligen ser på sig själva och hur de tror att andra ser på dem, kan 

ungdomarna börja arbeta med att stärka sina självbilder. Både Carl och Benjamin uttrycker att 

personalen hjälper ungdomarna att reflektera över sig själva för att de ska förstå hur de lever 

sina liv nu och hur de skulle vilja leva sina liv. Majoriteten av de intervjuade menar att det är 

av stor betydelse att kunna reflektera över sig själv. Får ungdomen möjlighet att förstå sitt inre 

och sina behov, kommer ungdomen att förstå att han/hon är bra som han/hon är. Benjamin, 

Andreas och Carl är överens om att ungdomen får hjälp på HVB-hemmet att reflektera över 

sig själv. I arbetet på behandlingshemmet fokuserar personalen på hur ungdomen ser på sin 

nuvarande situation och hur ungdomen ser på sin framtid. För att ungdomarna ska bli 

motiverade till att förändra sina liv och självuppfattningar behöver de ha ett mål som de själva 
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har möjlighet att uppnå. Om ungdomarna inte upplever att de har möjlighet att bli den de vill 

vara, kan de känna hopplöshet och blir inte motiverade till förändring. Saknar ungdomarna 

något mål och om de intalar sig själva att de är nöjda med sina situationer blir de inte heller 

motiverade till att förändras. Benjamin menar att begreppet självreflektion innebär att få 

förståelse för vad en person tänker, känner och behöver i sitt liv. Det medför en bättre balans i 

livet och då kan ungdomarna börja göra val efter sina egna behov. Erik berättar om 

ungdomarnas möjligheter att skapa positiva självbilder: 

Förutsättningarna finns ju att de lever tillsammans med vuxna som ska vara goda förebilder… sen 

självständigheten asså att utveckla deras egna personer självklart finns ju det genom samtalen att de 
förhoppningsvis ska bli trygga i sig själva och liksom våga vara de de är. 

Carl, Andreas och Benjamin beskriver en viktig uppgift som personalen har och det är att 

skilja på ungdomen som person och på hans/hennes beteende. Om personalen gör detta skapar 

det större möjligheter för ungdomarna att förändras i en positiv riktning. Detta eftersom det 

inte är personen som är oacceptabel utan ett beteende. David säger att personalen 

uppmärksammar ungdomarna när de lyckas vilket uppmuntrar ungdomarna och bekräftar att 

de är förmögna att lyckas. Ungdomarna behöver oftast bara vägledning menar David. Erik 

uppger också att personalen hjälper ungdomen att se på sig själv. Erik tillägger dock att 

personalen också hjälper ungdomen att konfrontera sin rädsla och detta gör att han/hon vågar 

pröva nya saker. Det ger ungdomen bättre självkänsla och bättre självförtroende och han/hon 

vågar mer och mer. Enligt Erik förändras ungdomens självbild och blir mer positiv. Carl säger 

också att personalen kan hjälpa ungdomen att få en mer positiv självuppfattning. Personalen 

hjälper nämligen ungdomarna att se det positiva de gör vilket är ett betydelsefullt verktyg för 

att få en positiv identitet enligt Carl. Många av ungdomarna på behandlingshemmet fokuserar 

bara på det negativa de gör och ser inte det som är bra. De fastnar i ett negativt tankemönster 

och fortsätter att ha negativa uppfattningar om sig själva. Så här säger Carl: ”Ja men just det 

här med tankar, känslor påverkar vad vi gör och ändrar man då tankarna om sig själv att 

man är helt fantastisk och härlig så ger ju det en skön känsla och då handlar vi därefter.” 

Sammanfattningsvis är personalen förebilder för ungdomarna, ställföreträdande vuxna. Deras 

arbete liknar föräldrars uppfostran då de uppmärksammar, avvisar och vägleder ungdomarna i 

hur de bör bete sig och tänka. De bekräftar ungdomarnas positiva sidor och får ungdomarna 

att känna sig bra som de är. Personalen säger också ifrån om ungdomarna uppvisar 

oacceptabla beteenden och har negativa tankar om sig själva. 

5.1.4 Analys av betydelsen av bekräftelse som en möjlighet 

Behandlingspersonalen menar att de är tillgängliga förebilder som vägleder och bekräftar 

ungdomarna i deras identitetsutveckling. Personalen säger att de hjälper ungdomarna att 

reflektera över sig själva, sina rädslor och önskningar. De avvisar och avbryter också 

ungdomarnas negativa tankemönster och oacceptabla beteenden, samtidigt som de betonar 

ungdomarnas positiva egenskaper. De intervjuade menar att det ökar ungdomens 

självförtroende och självkänsla vilket skapar en mer positiv självbild. Att vuxna personer är 

en viktig del i arbetet med ungdomar och deras självbilder överensstämmer med flera studier. 

Två studier (Adamson & Lyxell 1996; Adamson, Hartman & Lyxell, 1999) visade positiva 

samband mellan ungdomarnas självbilder och vuxnas intresse och respons på dem. Adamson 

och Lyxell (1996) fann i sin studie att ungdomars upplevelser av att vuxna visade intresse och 

gav respons på deras existentiella frågor bidrog till att ungdomarna fick en mer positiv 

självbild. Adamson m.fl. (1999) upptäckte att vuxnas tillgänglighet och villighet att 

ömsesidigt dela med sig av sina erfarenheter hade stor betydelse för en positiv utveckling hos 

ungdomarna. Ytterligare en studie (Howarth, 2002) visade att sociala relationer påverkade 

ungdomars självbilder. Precis som i denna studie visade Howarths (2002) studie att andra 

personer var avgörande i ungdomarnas möjligheter att kritiskt reflektera och skapa en positiv 
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självkänsla. Genom de vuxnas inflytande på ungdomens inställning och förmåga att 

överkomma negativa fördomar fick ungdomen bättre självförtroende och var stolt över sig 

själv. Wrangsjö (2006) beskriver också bekräftelse från auktoriteter som en betydande faktor i 

ungdomars identitetsskapande. När vi är osäkra och otrygga kan auktoriteter vägleda oss. 

Goffman (2006) beskriver identitetsskapandet som en produkt av socialt samspel med andra 

människor. Andra människor definierar oss och placerar oss i olika grupptillhörigheter utifrån 

vårt uppförande. Den egna uppfattningen om oss själva bekräftas eller avvisas beroende på 

hur andra uppfattar oss. Genom att personalen då bekräftar ungdomarna och förmedlar att de 

är bra som de är kan det därför ge ungdomarna en mer positiv uppfattning av sig själva. 

5.1.5 Betydelsen av social färdighetsträning 

Samtliga intervjupersoner säger att det finns en rädsla hos många ungdomar att frångå den 

identitet som de själva ser hos sig. De intervjuade beskriver att ungdomarna ofta är rädda för 

att befinna sig i andra sociala sammanhang där de vanligtvis inte befinner sig. Detta eftersom 

de inte vet hur de ska bete sig. Andreas beskriver enligt följande citat: 

… de kliver in i den rollen och de har svårt att se sig själv på ett annat sätt, ta ett gäng och går på stan 

och får se vad som händer… de blåser upp sig och börjar snacka på ett annorlunda sätt för att om man 

inte är den då är man ingen och det handlar mer om rädslor än att de egentligen är så. 

Carl berättar att när ungdomarna kommer till behandlingshemmet har de en identitet och ett 

beteendemönster som de är trygga i. Han menar att ungdomarnas invanda beteendemönster 

ger ungdomarna en känsla av förutsägbarhet. Ungdomarna vet vad som händer när de beter 

sig på ett speciellt sätt. För att ungdomen ska kunna förändra sin identitet är det därför viktigt 

att han/hon känner trygghet i ett nytt beteendemönster. Om ungdomen inte vet vad som ska 

ske och hur han/hon ska bete sig finns det en risk att han/hon återgår till det gamla beteendet 

och identiteten. Det är dock vanligt i en förändringsprocess att återgå till den trygghet som 

individen tidigare haft för att på sikt få en beständig förändring.  

Behandlingspersonalen beskriver ett behov att vistas i olika sociala sammanhang hos många 

ungdomar som placerats på behandlingshemmet. I arbetet på behandlingshemmet är social 

färdighetsträning en viktig del för ungdomarna eftersom det kan innebära positiva 

förändringar. Social färdighetsträning kan vara att ungdomen befinner sig i skolan, utför 

fysiska aktiviteter, åker och handlar, äter på restaurang och åker tåg. Sociala sammanhang 

beskrivs som platser där ”normala” företeelser sker. Andreas berättar att syftet med den 

sociala färdighetsträningen är att ungdomarna ska känna sig lika viktiga i andra ”nya” 

sammanhang som i gamla umgängeskretsar, till exempel i missbrukskretsar och kriminella 

kretsar som många ungdomar tillhört. Det är viktigt att ungdomarna släpper rädslan att pröva 

på roller i nya sociala sammanhang. David säger att genom att personalen vistas i nya sociala 

sammanhang tillsammans med ungdomen kan personalen vägleda honom/henne. Om 

ungdomarna blir osäkra eller rädda så återgår de till sina gamla beteendemönster. Om 

personalen däremot vägleder ungdomarna i situationen blir de trygga och vågar pröva på nya 

beteenden och roller. Carl tillägger att det är många ungdomar som inte har vågat pröva på 

olika aktiviteter tidigare. Det är därför viktigt att ungdomarna prövar på olika aktiviteter för 

att det kan innebära att de finner något som för dem är meningsfullt. Carl och Erik menar att 

aktiviteter är identitetsskapande och inger positiva känslor. Carl förklarar: ”Att vara 

missbrukare är ju en identitet och kan man då bli en hästtjej istället så får… man ju ut lite 

mer av det… men då hitta någonting som är meningsfullt för dem är många gånger väldigt 

avgörande.” 

Carl menar att det är viktigt att behandlingshemmets miljö efterliknar samhället så mycket 

som möjligt och att behandlingshemmet inte blir isolerat från samhället. Både Carl och Erik 

lyfter fram att ungdomarnas sociala samspel med människor som inte bor på HVB-hemmet är 
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en positiv faktor. Carl menar att samspelet minskar risken att ungdomarna blir förvirrade när 

de åker hem efter behandlingstiden. Det kan annars till exempel innebära att ungdomarna inte 

vet vilka de är i relation till andra. Det kan medföra svårigheter för ungdomarna att stå emot 

negativa influenser. Erik säger att bristande interaktion med andra människor utanför 

behandlingshemmets område kan innebära att ungdomarna blir rädda. De blir rädda för livet 

efter behandlingen och deras möjligheter att återgå till ett liv utanför behandlingshemmet kan 

försvåras. Både Carl och Erik menar att aktiviteter kan underlätta för en ungdom när han/hon 

kommit hem från behandlingshemmet eller slutat missbruka. Carl menar att ungdomen kan 

uppleva sin tillvaro som tom utan missbruket och att han/hon kan undra vem han/hon är utan 

droger. Erik menar att det är en fördel att börja med en aktivitet på behandlingshemmet 

eftersom ungdomarna hinner skapa en rutin och trygghet inför det fortsatta livet utanför 

behandlingshemmet. Erik tillägger att aktiviteter gör ungdomarna mer motståndskraftiga mot 

negativ påverkan. Erik menar att det är positivt för de placerade ungdomarna att umgås med 

andra ungdomar som inte själva har psykosocial problematik. Erik har också diskuterat 

positiva aspekter med begränsad interaktion med andra personer som inte bor på 

behandlingshemmet. Det kan handla om att rädda liv och att vissa ungdomar måste lyftas ur 

sina destruktiva sammanhang och få en chans att börja reflektera över sig själva. I vissa fall 

kan det därför vara bra att begränsa utomstående influenser som kan störa en positiv 

förändringsprocess. 

Några av de intervjuade lyfter fram skolan som en arena för social färdighetsträning på 

behandlingshemmet. Behandlingshemmet har en egen skola som kan erbjuda individuellt 

anpassade studier. Det kan innebära en kombinerad skolgång med praktik, färre dagar i skolan 

samt några få ämnen i taget. Personalen menar att ungdomarna får mer stöd i 

behandlingshemmets egen skola eftersom det är fler vuxna och färre elever än i den ”vanliga” 

skolan. En gemensam uppfattning är att skolan är betydelsefull för ungdomarna som är 

behandlingshemsplacerade. De intervjuade säger att en ungdom genom skolan kan få 

självförtroende, självkänsla och kunskap. David menar att skolan innebär struktur och 

förutsägbarhet men också en möjlighet till ökad självkänsla och självförtroende. Personal och 

lärare finns som stöd och hjälper ungdomarna att upptäcka att de kan mer än de själva tror 

vilket ger dem självförtroende och självkänsla. Benjamin säger att skolan är en tydlig faktor 

som påverkar självbilden. Han menar att många ungdomar har erfarenheter av ett 

misslyckande i skolan och upplever sig själva som dåliga. Benjamin berättar med exempel hur 

en ungdom kan tänka kring en misslyckad skolgång och hur positiva erfarenheter av skolan 

kan påverka honom/henne:  

Jag är dålig, jag är misslyckad, jag klarar inte det här det har jag fått bekräftat många gånger och att 

hjälpa dem att hitta tillbaka till glädjen i att lära igen och att våga lära sig och uppleva att jag kan, 

stärker tydligt självbilden. Det hör ju till det normala man gör som 15,16 åring. 

I tonåren är det ”normalt” att gå i skolan och ett misslyckande i skolan innebär en uppfattning 

av sig själv som annorlunda och avvikare. Andreas betonar att möjligheten till att få en 

fungerande skolgång kan medföra att ungdomen inte längre uppfattar sig som annorlunda. Att 

gå i skolan kan innebära en känsla att passa in. Kunskapen som förvärvas i skolan ökar 

dessutom både förmågan att förstå sitt sammanhang bättre samt möjligheterna att studera 

vidare. 

5.1.6 Analys av betydelsen av social färdighetsträning som en möjlighet 

De intervjuade menar att social färdighetsträning kan göra situationer mer förutsägbara för 

ungdomarna. Detta kan öka ungdomens trygghetskänsla och hans/hennes möjlighet att skapa 

nya sociala identiteter. Becker (2006) menar att alla grupper i samhället har regler för hur en 

situation eller ett beteende ska definieras. Om ungdomen inte integrerar med dessa grupper 

kan ungdomen inte veta vilka regler som är gällande i den sociala sfären. Detta kan tolkas 
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som en orsak till att individen upplever situationen som oförutsägbar. Detta kan resultera i att 

personen återgår till en gammal vana för att handskas med situationen. De intervjuade menar 

nämligen att ungdomarna har ett invant beteende som de är trygga i. För att de ska bli trygga i 

nya sociala sammanhang behöver de ett nytt beteende som de kan bli trygga i. Detta kan 

ungdomarna skapa om de prövar på nya sociala situationer. Om ungdomen finner något som 

för honom/henne är meningsfullt, kan hans/hennes självkänsla och självförtroende öka vilket 

kan resultera i en mer positiv självbild. Den sociala färdighetsträningen som ungdomarna gör 

på behandlingshemmet kan tolkas som en möjlighet att få faktiska erfarenheter av olika roller 

och situationer. Svensson (2007) upptäckte i sin studie att faktisk erfarenhet av att pröva på en 

roll var viktigt för att individen skulle kunna anamma en ny social identitet. Erfarenheten av 

att ha prövat på en roll minskade risken för att personen skulle återgå till sin gamla negativa 

identitet som narkoman. Prövandet av roller är något som Wrangsjö (2004) poängterar 

betydelsen av eftersom detta ökar ungdomarnas möjligheter att finna en identitet som känns 

rätt. Respondenterna i Berglunds (1998) studie prövade olika roller i sökandet efter en 

identitet, genom detta fann de den roll som tilltalade dem mest. I den roll de valde hade de 

funnit en plats där de hörde hemma och de hade funnit något som gav dem självkänsla och 

självförtroende. Något som var gemensamt för samtliga Berglunds respondenter var att de 

hade skapat en rutin och trygghet i hur de skulle bete sig.  

Resultatet i denna studie visar att behandlingspersonalen menar att den sociala 

färdighetsträningen skapar trygghet i nya situationer vilket hjälper ungdomarna att förändra 

sina självuppfattningar. Enligt intervjupersonerna ger också den nya rutinen och tryggheten i 

ett beteende och en identitet motståndskraft mot negativ påverkan. Detta överensstämmer med 

Howarths (2002)  resultat. Hennes respondenter hade förmågan att stå emot negativa 

fördomar om de hade socialt kapital och konstruktiva verktyg att hantera fördomar med. 

Socialt kapital och konstruktiva verktyg tolkar jag som en form av trygghet och rutin. Den 

sociala färdighetsträningen som intervjupersonerna betonar betydelsen av kan 

sammanfattningsvis tolkas som en möjlighet för ungdomarna att finna positiva identiteter som 

de trivs i. En identitet som ger ungdomen en ökad självkänsla och självförtroende. 

5.2 Begränsningar 

5.2.1 Betydelsen av trygghet 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt för ungdomarna att känna sig trygga. Detta för att 

de ska våga pröva på olika sociala sammanhang och därmed finna positiva influenser som kan 

medföra positiva självbilder. Det finns däremot en intervjuperson som menar på att tryggheten 

också kan innebära en begränsning för ungdomarna att skapa positiva identiteter.  

Erik förklarar med exempel från verkligheten att det finns en risk med ungdomar som 

befunnit sig på flera behandlingshem. Det finns nämligen de ungdomar som intalat sig själva 

att de inte klarar av att bo hemma. Andra ungdomar som befunnit sig på flera behandlingshem 

under lång tid trivs med tryggheten som finns på HVB-hemmet. De fungerar bra under 

behandlingstiden men när ungdomarna flyttar hem återgår de till sina gamla beteenden. Detta 

menar Erik beror på att ungdomarna är rädda och misstror sina egna förmågor. Erik beskriver 

detta enligt följande citat: ”Att de inte litar på sig själva, att de själva kan upprätthålla 

drogfrihet tillexempel eller… att det inte alltid ska finnas någon tillhands som man kan prata 

med en när man mår dåligt”. Det finns en trygghet på behandlingshemmet där ungdomen får 

stöd och hjälp när han/hon behöver det. Det finns de ungdomar som bryter emot reglerna på 

behandlingshemmet för att få stanna kvar. Detta beror på att ungdomen misstror sin egen 

förmåga. Om personalen upptäcker detta kan de ändå välja att skicka hem ungdomen. Erik 

uppger att personalen är medveten om att tryggheten på HVB-hemmet kan medföra en rädsla 

hos ungdomen att återvända hem. Erik menar dock att det är något som personalen måste 
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skapa. För att förändra ett beteende måste ungdomen vara trygg och Erik säger att genom att 

samtala och reflektera kring rädslan, kan personalen hjälpa ungdomen att övervinna sin 

rädsla.  

5.2.2 Analys av betydelsen av trygghet som en begränsning 

Resultatet visar att en av informanterna anser att tryggheten kan innebära en begränsning för 

ungdomarna. Att ungdomarna blir trygga på behandlingshemmet kan betyda att de blir rädda 

för andra situationer där de inte känner sig trygga. De får en trygghet som de trivs med och 

vill behålla. Berglunds (1998) resultat visade att känslorna av trygghet och vana var starka 

vidmakthållande faktorer i ett beteende och en identitet. Intervjupersonen menar också att en 

del ungdomar inte tror att de är kapabla att återgå till ett liv utanför behandlingshemmet. Detta 

är däremot något som informanten menar att personalen hjälper ungdomarna att förändra. 

Enligt Goffman (2006) vill individen bli accepterad och passa in. Detta kan tolkas som att 

ungdomen undviker situationer där han/hon upplever sig själv som avvikande. Berglunds 

(1998) respondenter sökte efter en gemenskap där de kunde känna trygghet och bekräftelse. 

Detta kan också tolkas som en bekräftelse på att ungdomarna inte vill befinna sig i 

sammanhang där de upplever otrygghet och avvisanden. Den trygga och accepterande miljön 

på behandlingshemmet kan därför innebära att ungdomarna inte drar nytta av den sociala 

färdighetsträningen. Det kan därför bli svårt för ungdomarna att skapa nya sociala identiteter. 

Det blir också svårt för dem att lära sig andra gruppers sociala regler om de inte får 

erfarenheter av det. Det kan innebära att deras möjligheter till att skapa positiva identiteter 

begränsas. 

5.2.3 Betydelsen av bekräftelse 

Majoriteten av intervjupersonerna menar att det finns begränsningar för en positiv förändring 

på behandlingshemmet. Ungdomarna kan nämligen påverkas negativt av andra ungdomar som 

befinner sig där. En gruppidentitet kan då gå före individens egen identitet. Den enskilda 

individen kan få svårt att tillgodose de egna behoven om dessa inte stämmer överens med 

gruppens mål. Det kan även innebära bristande motivation till förändring, då ungdomen kan 

uppleva att gruppen uppfyller ett behov hos ungdomen att tillhöra en gemenskap. Beroende på 

vilken intervjuperson som tillfrågas innebär ungdomsgruppens påverkan på den enskilda 

ungdomen olika. En del menar att det är en begränsning i ungdomens individuella 

identitetsskapande, medan andra anser att det endast fördröjer förändringsprocessen då det 

tillkommer ytterligare arbete. En av de intervjuade påstår dessutom att det kan innebära en 

möjlighet till självförståelse vilket är en viktig del i ett förändringsarbete.  

Andreas och Erik uppger att ungdomarna gärna vill vara i grupp. Andreas säger att det är lätt 

hänt att samtliga ungdomar åker och tränar samtidigt. Han har då sett att ungdomarna 

stigmatiserar sig själva som annorlunda i mötet med andra människor. Han förklarar vidare att 

det är viktigt att personalen ser ungdomen som en enskild individ och inte som en del i 

ungdomsgruppen. Det kan annars finnas en risk att ungdomen skapar en avvikande 

gruppidentitet:  

… det viktiga är ju att man individualiserar för varje ungdom att försöka bygga upp en egen identitet för 
det finns en risk på behandlingshem att det blir grupptänk. Och att ungdomarna häftar gärna fast i 

gruppen, … för då har de en identitet att vi är på behandlingshem… Vi är inte som ni, vi är på 

behandlingshem för vi är farliga.   

Ett annat exempel där ungdomen kan gå in i en gruppidentitet är när en annan ungdom som 

uppfattas som en ledarfigur, uttrycker missnöje över behandlingen. Andreas menar då att det 

är viktigt att personalen separerar på ungdomarna så att de som är mer lättpåverkade får 

utrymme att uttrycka sina tankar och känslor. Ungdomen som är osäker kan nämligen dras 

med i en annan ungdoms tankemönster då den osäkra ungdomen ser upp till honom/henne. 



26 
 

Den som vill förändra sitt liv får svårt att hävda sig. Andreas förklarar att ungdomen kanske 

inte vågar säga det som han/hon känner och inte vågar vara den han/hon vill vara. Erik menar 

också att det är viktigt att de placerade ungdomarna på behandlingshemmet blir självständiga. 

Det kan till exempel ske genom en egen aktivitet eftersom det hjälper ungdomen att skapa en 

egen identitet. En meningsfull aktivitet kan hjälpa ungdomen att bli trygg i sig själv och kan 

därför vara viktig när ungdomen sedan lämnar behandlingshemmet. Detta är något som 

ungdomarna får möjlighet till. Erik berättar däremot att ofta blir ungdomsgruppen 

sammansvetsad och enskilda ungdomar vill inte avvika från ungdomsgruppen. Han säger att 

det därför skulle vara bra om samtliga ungdomar på behandlingshemmet hade möjlighet att 

genomföra en egen aktivitet på olika håll samtidigt. Det finns däremot inte resurser för att 

köra samtliga ungdomar till olika aktiviteter samma tid, tre gånger i veckan. Därför kan 

ungdomarnas förutsättningar att utforska och pröva på olika aktiviteter och kanske hitta något 

som ger dem självkänsla och självförtroende minska. Detta eftersom de inte vill avvika från 

ungdomsgruppen. Erik menar inte att ungdomen inte ska vara en del av gruppen utan Erik 

säger att samtliga människor vill vara en del av något, en familj eller vänskapskrets. Däremot 

behöver individen se att han/hon är unik och se hur han/hon skiljer sig från gruppen. 

Benjamin säger att om ungdomarna inte är motiverade till att förändra sina självuppfattningar 

så påverkas de lättare av andra ungdomar som inte heller är motiverade. Benjamin förklarar 

att acceptansen från jämnåriga i tonåren generellt är betydelsefullt eftersom ungdomar är 

identitetssökande och frigör sig från vuxna. Har ungdomen dessutom negativa erfarenheter 

från vuxna sedan tidigare ökar det ungdomens bekräftelsesökande hos jämnåriga personer. 

Han/hon blir därmed lättare påverkad av andra ungdomar. Benjamin poängterar att för att 

ungdomarna ska bli accepterade och passa in i gänget, gör de i större utsträckning som de 

andra ungdomarna i gruppen. Benjamin uttrycker att personalen har ett ansvar för den 

enskilda ungdomen. Om ungdomen blir positivt bekräftad i till exempel kriminella 

tankegångar, kan han/hon bli förflyttad till ett annat behandlingshem. Erik tar också upp 

motivationsgraden precis som Benjamin. Ungdomar som inte vill bli drogfria därför att de 

inte har insett vad deras beteende innebär för dem, kanske pratar om droger i en positiv 

bemärkelse. Beroende på ungdomsgruppens inställning till droger underlättar eller försvårar 

det den enskilda ungdomens möjlighet att förändra sin identitet. Detta eftersom ungdomarna 

inte vill vara annorlunda. Andreas säger att personalen måste ta ansvar för ungdomsgruppen 

om det visar sig att en ungdom påverkar gruppen negativt. Andreas uppger dock att det är 

positivt för en ungdom om personalen upptäcker att hon/han behöver omplaceras någon 

annanstans. Det betyder att ungdomen kommer ett steg närmare en behandling som kan hjälpa 

honom/henne.  

Andreas och Erik är överens om att förändringsarbetet förlängs om en ungdom blir negativt 

påverkad av ungdomsgruppen. Detta eftersom det kan innebära att ungdomen blir omotiverad 

till att förändra sin identitet. Det går inte att förändra någon som själv inte vill det. Det 

betraktas som ett störningsmoment av Andreas, eftersom det går åt mer tid till det som 

ungdomen kunde ha spenderat på viktigare saker. Andreas menar dock att problemet med att 

ungdomar kan bli negativt påverkade av ungdomsgruppen, finns oberoende av hur många 

ungdomar som finns på behandlingshemmet. Carl säger att problemet finns överallt i 

samhället och inte bara på behandlingshem. Fördelen med att det sker på behandlingshemmet 

är att det blir ett konkret exempel som är lättare att reflektera kring för ungdomen.  

Det är ju ingenting som vi låter hända och sen ignorerar vi det utan det är ju något som vi tar upp i våra 

samtal med ungdomarna… så kan vi vända på det till något positivt, för skulle de vara utanför 

behandlingshemmets väggar så skulle det vara samma sak… och då skulle de ju inte reflektera över det… 

Här kan vi gå in och jobba med beteendet och hjälpa dem att förstå vad som händer för det drabbar nog 

de flesta ungdomar tror jag.  
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Carl poängterar dock att ungdomsgruppen lika gärna kan stötta varandra som påverka 

varandra negativt. 

5.2.4 Analys av betydelsen av bekräftelse som en begränsning 

I resultatet framkommer det att intervjupersonerna anser att ungdomarna kan påverkas av 

ungdomsgruppen. De presenterar dock olika förklaringar på hur ungdomarna kan påverkas 

och varför. De intervjuade menar att de ungdomar som är omotiverade, osäkra, har låg 

självkänsla och/eller har dåliga erfarenheter av vuxna lättare påverkas av andra ungdomar. 

Wrangsjö (2006) säger också att jämnåriga personer har en betydande roll i ungdomars 

identitetsskapande. Ungdomarna vidareutvecklar sina normsystem tillsammans med andra 

jämnåriga, detta eftersom andra ungdomar är mer nyanserade än föräldrarna. Ungdomar vill 

bli bekräftade av andra ungdomar som de beundrar. Ungdomar uppsöker även situationer som 

kan ge dem en positiv känsla. Berglund (1998) diskuterade också betydelsen av andra 

ungdomar i ungdomens identitetsskapande och val av livsstil. Flera av respondenterna i 

Berglunds studie hade sökt sig till andra ungdomar och/eller hamnat i ungdomsgäng. Det 

handlade om att ungdomarna valde de möjligheter som fanns tillgängliga för dem och att de 

fann en plats att passa in i. Att passa in i en grupp var något som Tarrent, MacKenzie och 

Hewitt (2006) undersökte i sin studie. De upptäckte att en identifiering med en grupp gav 

ungdomarna en starkare självkänsla. De fann också att grupptillhörighetskänslan ökade om 

ungdomen träffade gruppen ofta. Ungdomar på behandlingshem bor tillsammans och träffar 

varandra dagligen vilket då enligt Tarrent, MacKenzie och Hewitt skulle innebära en ökad 

känsla av gemenskap. Det framkommer i resultatet att en sammansvetsad ungdomsgrupp på 

behandlingshemmet begränsar ungdomens individuella identitetsskapande. En ungdomsgrupp 

där tillhörigheten är stark kan innebära att ungdomen inte prövar på nya sociala sammanhang 

själv. Svensson (2007) fann i sin studie att individen behöver ta sig ut i nya sociala 

sammanhang för att bli trygg där. Wrangsjö menar att ungdomen genom att pröva olika roller 

upptäcker den identitet som ungdomen trivs bäst i. Om ungdomen inte prövar olika roller kan 

det innebär att de inte finner den identiteten. Ungdomen kan då söka sig till en ”negativ 

identitet” för att hävda sig, därför att han/hon är rädd för att ”inte vara någon” (Wrangsjö, 

2004). Jag tolkar detta som att bristande social färdighetsträning i nya sociala sammanhang 

kan öka risken för ungdomar att påverkas av ungdomsgruppen.  

Det är inte bara känslan av gemenskap i ungdomsgruppen som kan påverka ungdomarna utan 

även nya erfarenheter som ungdomen kan få. Becker tar upp att en individ lär sig vinster med 

ett beteende genom att samspela med andra personer (Becker, 2006). Dessutom är ungdomar 

bekräftelsesökande, samtidigt som jämnåriga är särskilt betydelsefulla (Wrangsjö, 2004, 

2006). I resultatet framkommer det att en sammansvetsad ungdomsgrupp kan innebära att 

enskilda ungdomar får svårt att skapa en alternativ social identitet. Detta eftersom de i mindre 

utsträckning deltar i social färdighetsträning. Jag tolkar detta som att gruppidentiteten 

förstärks. Däremot behöver inte ungdomsgruppens påverkan vara negativ utan kan likväl vara 

positiv som en av de intervjuade i denna studie tar upp. Ungdomarna förstår varandras 

situationer och kan stötta varandra. Det kan också vara så att ungdomens behov kan 

tillgodoses via ungdomsgruppen på ett positivt sätt. 

5.2.5 Ungdomarnas motivation 

Behandlingspersonalen beskriver att ungdomarna på behandlingshemmet har svårt att skapa 

positiva identiteter på grund av att dessa ungdomar ofta mår dåligt: 

… tonåren är ju också en speciell period med hormoner och identitet, är man vuxen, är man liten och vem 

ska man vara och det är ju en förvirrande situation för alla människor, alla tonåringar. Sen har vi 

dessutom en klick som här mår dåligt utöver det eller har ett missbruksproblem… vilket komplicerar det 

hela väldigt mycket. 
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Samtliga intervjupersoner tar upp att ungdomen måste vara motiverad till att förändra sin 

självuppfattning och sitt beteende för att behandlingspersonalen ska kunna hjälpa ungdomen. 

De måste själva vilja och våga eftersom det inte går att tvinga någon att förändra sig. Andreas 

och Carl tillägger att ungdomar som tvångsplaceras vanligtvis måste motiveras mera då de 

ofta inte anser sig ha problem. Det finns också de ungdomar som anpassar sig till 

behandlingshemmet och gör det som förväntas av dem. Sedan återgår de till sina gamla 

identiteter och beteenden när de kommer hem. De är omotiverade och vill inte förändras 

enligt några av de intervjuade. Benjamin och Carl kommenterar att ungdomarna hinner en bra 

bit på vägen i deras förändringsarbete under behandlingstiden men behöver ofta mer stöd än 

de hinner få för att få en beständig förändring. Carl tar upp att tiden för placeringen ofta är för 

kort för att ungdomen ska hinna förändra sin självuppfattning:  

Det behövs tid för att erkänna för sig själv… att göra det för sig själv. Att det tar tid att göra den 

förändringen det är ju en resa som individen gör inom sig och det tar tid och det är inget som sker på 
några veckor.  

Benjamin menar att om ett förändringsarbete inleds och ungdomen är motiverad till en 

förändring innebär det en mer positiv uppfattning av sig själv. Ungdomen upplever då att 

han/hon är förmögen att klara av saker. Många ungdomar har dock upprättat en känslomässig 

distans mot sina inre känslor och om de konfronteras med detta kan det i ett första skede 

innebära ett större motstånd. De försöker att behålla distansen och därmed sin gamla identitet 

och sitt invanda beteende. 

Både Andreas och Benjamin menar att personalens möjlighet att hjälpa ungdomen begränsas 

om de får otillräcklig information om ungdomens livsomständigheter vid placeringen. 

Andreas uttrycker att det är viktigt att personalen får så mycket information som möjligt om 

ungdomen som placeras på behandlingshemmet. Bristande information kan nämligen leda till 

att ungdomen måste omplaceras. Detta anser även Benjamin som fortsätter att förklara att det 

händer att personalen upptäcker att en ungdom egentligen borde bo på ett annat 

behandlingshem. Detta eftersom metoden som personalen använder sig av inte passar 

ungdomen. Genom en omplacering kan ungdomen komma till ett behandlingshem som 

använder andra metoder som passar bättre. Ibland handlar det även om att ungdomens behov 

är större än personalen klarar av vilket också kan innebära att ungdomen kan behöva 

omplaceras. Andreas påpekar att vissa kommuner är snabbare och har ett mer upparbetat 

system än andra. Det kan minska risken för omplacering då ungdomen placeras på ett 

behandlingshem som passar ungdomen tidigare. Det beror på att kommunens sätt att arbeta 

gör att de får ett grundligt underlag för att fatta ett bra beslut. Ett fåtal av intervjupersonerna 

har även nämnt att orsaken till att de inte lyckas motivera ungdomen till en förändring, kan 

bero på personalens otillräckliga kompetens.  

Det framkommer också oro och irritation över hur ungdomarnas livssituation generellt har 

förändrats över tid. David berättar om den bristande hjälpen för ungdomar i skolan. David och 

Andreas menar att ungdomar som riskerar att påbörja en avvikarkarriär borde upptäckas 

tidigt. De menar att interventioner i ett tidigt stadium minskar psykisk ohälsa och behovet av 

hjälp blir mindre. David och Andreas beskriver vidare att ungdomarnas problematik har 

förändrats över tid. Ungdomarna på behandlingshem hade tidigare övervägande 

missbruksproblematik men på senare tid är ungdomar med psykisk ohälsa den största 

målgruppen. Ungdomarna på behandlingshem är generellt yngre än vad de var tidigare säger 

David. Erik menar att åldern har betydelse för ungdomarnas medvetenhet av konsekvenserna 

som deras leverne och handlande får:  

De ser ingenting negativt med att missbruka det är väl det som är att de är unga… för att kunna förändra 

någons beteende så måste man själv vilja. Är man ung och inte har hunnit se de negativa konsekvenserna 

av sitt liv… de vill inte. Ungdomar har ju ändå sin trygghet de bor ofta hemma hos föräldrarna… de blir 
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försörjda i vilket fall… det kanske bara innebär att du är osams med dina föräldrar och att du inte går i 

skolan.  

5.2.6 Analys av ungdomars motivation som en begränsning 

I resultatet framgår olika begränsningar när det gäller ungdomarnas skapande av positiva 

identiteter. I huvudsak beror det på att personalen av olika anledningar inte lyckats motivera 

ungdomarna till att se sig själva på ett nytt sätt. Det kan bero på otillräckligt med tid, att 

metoden på behandlingshemmet inte passar ungdomen eller att ungdomens behov av hjälp är 

större än personalen klarar av. Dessa omständigheter kan resultera i att ungdomen behöver 

omplaceras på ett annat behandlingshem eller att han/hon återgår till sin gamla identitet och 

sitt gamla beteende. Om ungdomar som placeras på behandlingshemmet inte uppnår de mål 

som är satta, kan det tolkas utifrån deras perspektiv som en ytterligare bekräftelse på att de är 

annorlunda. Det kan nämligen enligt Wrangsjö (2004) uppfattas som ett stort svek om 

ungdomens omgivning tillsynes vänder honom/henne ryggen. Denna upplevelse kan medföra 

en förstärkt avvikaridentitet. Becker (2006) beskriver ett betydande steg i en avvikarkarriär 

som att bli offentligt stämplad som avvikare. Blir ungdomen placerad på ett behandlingshem, 

kan det tolkas som att bli offentligt stämplad som avvikare: en person som är i behov av hjälp 

och vars beteende inte accepteras. Om en person blir stämplad som avvikare medför det stora 

förändringar för hans/hennes självbild och deltagande i sociala sammanhang. Förändringarna 

medför en ny annorlunda social status och personen kommer att bemötas utifrån den. Har 

däremot individen en alternativ social identitet och inte fortsätter med det avvikande 

beteendet, kan omgivningen acceptera att individen tidigare har avvikit från normen. Om 

individen däremot fortsätter att avvika kan individens avvikaridentitet förstärkas ytterligare 

(Becker, 2006). Därför är det viktigt att ungdomarna har tillgång till alternativa sociala 

identiteter. Detta får inte individen om han/hon inte blir motiverad till förändring. 

En av intervjupersonerna lyfter tydligt fram ålderns betydelse för ungdomarna att förstå 

konsekvenser. Att inte förstå konsekvenserna av ett negativt beteende och levnadsätt kan 

innebära att ungdomen behåller en negativ identitet och lever på ett sådant sätt som inte är bra 

för honom/henne. Wrangsjö (2004) menar också att åldern har betydelse för förståelsen av 

konsekvenser.  I tonåren utvecklas den kognitiva förmågan vilket innebär en ökad förståelse 

för konsekvenser. Becker (2006) diskuterar även han förståelsen av konsekvenser. Han menar 

att alla människor har impulser att bryta mot regler i samhället men förståelsen av 

konsekvenser avleder oss från det. Det kan tolkas som att yngre personer i högre grad än äldre 

riskerar att följa sina impulser att bryta mot regler. Becker (2006) menar vidare att bristande 

integration av rådande normer kan vara en orsak till att en person inte förstår konsekvenser av 

ett beteende. Om en individ bryter emot rådande regler och samspelar med avvikande 

personer kan han/hon upptäcka vinster med ett negativt beteende. Det kan tolkas som att 

personer med bristande kunskap om regler i högre grad riskerar att finna positiva vinster med 

ett negativt beteende. Behandlingspersonalen menar också att det är lättare att hjälpa 

ungdomar i början av en avvikarkarriär. Berglund (1998) fann att vanan var en stark 

vidmakthållande faktor, det vore därför enklare att förändra ett beteende och en 

självuppfattning innan det blivit till en vana. 

6. Slutdiskussion 

Nedan följer en resultatdiskussion där de teman som framkommit i resultatet diskuteras i ett 

helhetsperspektiv. Diskussionen sker utifrån studiens syfte och frågeställningar där kopplingar 

till teori och tidigare forskning visar på ett övergripande perspektiv. Efter det kommer en 

metoddiskussion, där en kritisk granskning av tidigare forskning, den teoretiska 

referensramen samt den metod som valts till denna studie att presenteras. Slutligen följer ett 

avsnitt där egna reflektioner och förslag till nya studier kommer att framföras. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka och få förståelse för de villkor som fanns för 

ungdomars identitetsskapande på behandlingshem. Det som efterfrågades var personalens 

uppfattning om vilka möjligheter och begränsningar som fanns för ungdomarna att skapa en 

positiv identitet på behandlingshemmet. Den tredje frågeställningen avsåg att ge en djupare 

förståelse, detta för hur personalen upplevde att dessa villkor påverkade ungdomarnas 

identitetsskapande under behandlingen. Jag har fått svar på samtliga av mina frågeställningar 

och kommer att diskutera och sammanfatta mitt resultat i ett helhetsperspektiv för att visa hur 

möjligheter och begränsningar är sammanlänkade. 

De möjligheter som framkommer i resultatet ger enligt intervjupersonerna ungdomarna en 

ökad självkänsla och ett ökat självförtroende. Detta hjälper ungdomarna att inse att de är bra 

som de är. Behandlingshemspersonalen menar nämligen att det är ett vanligt problem hos de 

placerade ungdomarna, att de behöver hjälp att motverka en negativ självbild och självkänsla. 

Trygghet är en betydande möjlighet för ungdomarna menar de intervjuade. Begreppet 

trygghet presenteras i resultatet som en trygg, förutsägbar och accepterande miljö. Goffman 

(2006) uppger att människan oftast vill bli accepterad och passa in i en gemenskap. I en trygg 

miljö där individen accepteras behöver han/hon inte uppleva sig annorlunda och vågar vara 

sig själv. Känslan av trygghet kan även betraktas ur ett annat perspektiv. Informanterna menar 

att känslan av trygghet kan medföra att ungdomarna blir rädda för att vistas utanför HVB-

hemmet. Ungdomarna kan misstro sina egna förmågor att integrera nya roller och att klara av 

situationer utanför behandlingshemmets fysiska form. Intervjupersonerna menar att 

ungdomarnas rädsla för nya sociala situationer, kan bero på deras bristande samspel med 

andra personer utanför behandlingshemmet. Bristande samspel i nya situationer kan bero på 

att ungdomen inte vill avvika ifrån sin trygghet på behandlingshemmet. I de nya situationerna 

kan ungdomarna bli osäkra vilket kan innebära att de återgår till sina trygga invanda roller. 

Svenssons (2007) studie visade också att trygghetskänslan var betydande när en individ skulle 

skapa en ny social identitet. Fann individen inte trygghet återgick individen till den trygga 

invanda rollen.  

För att ungdomen inte ska vara rädd i nya sociala sammanhang använder sig personalen av 

social färdighetsträning. Detta är en viktig del i arbetet med ungdomar eftersom det kan 

innebära att de anammar nya sociala identiteter. Social färdighetsträning kan ge ungdomen 

trygghet och förutsägbarhet i en ny identitet och ett nytt beteende. Intervjupersonerna och 

Berglund (1998) lyfter fram ungdomens invanda beteende som ett skydd för självkänslan och 

som enligt intervjupersonerna används i situationer där han/hon är osäker. För att bryta detta 

behöver ungdomarna därför bli trygga i ett nytt beteende som då social färdighetsträning kan 

medföra. Personalen vägleder och stöttar ungdomarna i denna process. De bekräftar 

ungdomarnas positiva sidor och hjälper dem att se att de är mer kapabla än de själva många 

gånger tror. Personalens bekräftande och den sociala färdighetsträningen kan dock 

motarbetas. En ungdom som är osäker och har en låg självkänsla kan påverkas av 

ungdomsgruppen på behandlingshemmet och bli bekräftad av dem. Andra ungdomar har 

nämligen en stor betydelse för ungdomar menar de intervjuade och Wrangsjö (2004). 

Resultatet visar att om en ungdom blir en del av ungdomsgruppen, kan det innebära att 

han/hon i mindre utsträckning deltar i andra sociala sammanhang. Det kan betyda att det blir 

svårt för ungdomen att anamma nya sociala identiteter men även att behålla gamla sociala 

identiteter som individen har, förutom den i ungdomsgruppen. Becker (2006) menar nämligen 

att avvikaridentiteten är den överordnade identiteten. Det betyder inte att ungdomsgruppens 

påverkan på den enskilda individen innebär en begränsning för ungdomens 

identitetsskapande, utan kan även fungera som en stöttning. Detta då de kan ha förståelse för 

varandras situation. En annan viktig faktor som kan begränsa personalens bekräftelse och den 
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sociala färdighetsträningen är ungdomarnas bristande motivation till förändring. Det går enligt 

de intervjuade inte att tvinga någon att förändra sig som inte själv vill det. 

Behandlingspersonalen säger att de av olika anledningar kan ha svårt att motivera ungdomen. 

Det kan bero på bristande information eller tid, otillräcklig kompetens hos personalen eller att 

metoden på behandlingshemmet inte passar ungdomen. Dessa omständigheter kan medföra att 

ungdomen omplaceras på ett annat behandlingshem. Det kan också handla om att ungdomen 

återkommer till HVB-hemmet efter behandlingstidens slut. Om behandlingen inte genomförs 

som planerats, kan ungdomen uppleva återgången till sin gamla vana som en bekräftelse på att 

det är där han/hon hör hemma. Enligt Wrangsjö (2004) kan ungdomen nämligen uppleva att 

omgivningen inte bryr sig. Detta kan resultera i att ungdomen tar till sig den avvikande rollen 

ännu mer. Om personalen inte lyckas motivera ungdomen begränsas hans/hennes möjlighet 

att skapa en positiv identitet. Ungdomarna stannar kvar i sina gamla identiteter och sina gamla 

invanda beteenden.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att de villkor som behandlingspersonalen beskrivit som 

viktiga för de placerade ungdomarna att skapa positiva identiteter var ett komplicerat 

fenomen. Enskilda villkor var svåra att urskilja från de sammanhang som de fanns i eftersom 

villkoren riskerade att bli oförståeliga. Om villkoren betraktades i sina sammanhang blev de 

däremot intressanta aspekter som är viktiga för att förstå ungdomarnas identitetsskapande på 

behandlingshem. 

6.2 Metoddiskussion 

De tidigare studier som valdes till denna studie anser jag är relevanta för denna studie då de 

flesta undersökt ungdomars identitetsskapande. Endast en studie handlade om vuxna individer 

med narkotikaproblem, däremot har samtliga studier kunnat kopplas till resultatet. Kritik som 

jag vill framföra gällande val av tidigare studier är att jag inte har någon studie som undersökt 

det denna studie undersökt. Jag har trots timtal av sökande inte funnit någon studie som liknar 

denna studie mer än de jag slutligen valde. Jag anser att detta däremot styrker behovet av 

liknande studier som denna och att detta ämne är ett intressant studieområde inom socialt 

arbete. Jag har också ett lågt antal forskningsstudier från andra länder vilket jag ser som 

positivt men det kan även uppfattas som en brist. Jag menar att det är positivt eftersom de 

studier jag valt visar hur de svenska förhållandena ser ut och denna studie är genomförd i 

Sverige. Det hade däremot varit intressant att reflektera utifrån ett mer globalt perspektiv och 

kanske haft en djupare diskussion kring identitetsskapande i olika kulturer. Majoriteten av de 

studier som användes i denna uppsats är mer än 10 år gamla men det har varit innehållet som 

avgjort valet av studier. Inga nyare studier med relevant innehåll har hittats. Jag har även valt 

att använda sex studier varav fyra publicerats på engelska vilket jag anser styrker studierna 

användbarhet.  

Den teoretiska referensramen som valdes anser jag täcker det ämne som undersöktes i denna 

studie. Då en abduktiv ansats användes kunde den teoretiska referensramen förändras under 

uppsatsskrivandets gång vilket har gjort att den har kunnat kopplas till resultat. Andra teorier 

kunde ha förklarat och skapat en djupare förståelse lika bra som den teoretiska referensram 

som valdes. Goffmans (2006) och Beckers (2006) förklaringar om hur identiteten konstrueras 

genom interaktion har varit relevanta. Intervjupersonerna har nämligen tagit upp hur 

ungdomens identitet skapas genom samspel i sociala sammanhang. Eftersom studien 

efterfrågade ungdomars identitetsskapande var det också viktigt att ta med Wrangsjö (2004, 

2006) i den teoretiska referensramen. Han betonar nämligen viktiga element i 

ungdomsutvecklingen som var betydande för resultatet. Jag är medveten om att det finns 

andra teorier som är mer kända och som också kunde ha varit användbara för att förklara 
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ungdomsutvecklingen. Wrangsjös teoretiska resonemang valdes då han på ett enkelt och 

lättförståeligt sätt förklarar det som var viktigt för att analysera mitt resultat.  

Till denna studie valdes en kvalitativ metod. I början ville jag intervjua ungdomar på 

behandlingshem men då jag inte fick ihop tillräckligt många intervjupersoner ändrade jag 

fokus till personalens perspektiv. På sätt och vis hade en studie med bådas perspektiv varit 

särskilt intressant men i brist på tid fick det alternativet bortses ifrån. Intervjuguiden var 

tematiserad med ett fåtal huvudfrågor och följdfrågor ställdes utifrån det som 

intervjupersonerna själva sagt. Jag ser det som en styrka då intervjupersonerna själva fått lyfta 

fram det de ansåg var viktigt och jag har sedan följt upp deras svar. Däremot skulle detta 

kunna uppfattats av de som blev intervjuade som om jag har haft ett dolt motiv med frågorna.  

Intervjuguiden har inte heller följts ordagrant utan har varit ett stöd i intervjusituationen vilket 

har gett mig ett omfattande intervjumaterial. Jag har inte uppfattat det som negativt i 

intervjusituationerna att jag varit ensam utan snarare tvärtom då intervjusituationen kändes 

avspänd. Eftersom jag spelade in intervjuerna låg det mindre fokus på skrivandet och jag 

kunde fokusera mer på intervjupersonernas beskrivningar. Däremot upptäckte jag vid 

transkriberingen att vissa beskrivningar och påståenden som de intervjuade nämnde inte 

följdes upp vilket hade varit intressant. Att jag inte följde upp beskrivningarna behövde inte 

bero på att jag var ensam intervjuare utan på att jag undvek att avbryta mina intervjupersoner. 

Jag har istället låtit dem prata fritt och genom att inte avbryta har pauserna ofta lett till att de 

intervjuade fortsatte att förklara. Om andra personer som arbetar på behandlingshem hade 

intervjuats, kunde resultatet ha varit liknande men också skilja sig mycket vilket betyder att 

resultatet inte på något vis kan generaliseras till hela yrkeskåren. 

Jag har valt att beskriva intervjupersonernas bakgrunder eftersom detta kunde vara viktigt för 

resultatet. Genom att personalens bakgrund beskrivits har deras vardag framhävts på ett 

intressant sätt vilket utan bakgrundsbeskrivningen skulle ha uteblivit. Däremot ändrades 

beskrivningen av deras bakgrunder till viss del och i studien benämndes samtliga som män då 

inget genusperspektiv eftersträvades i studien. Detta var en försiktighetsåtgärd gällande 

intervjupersonernas anonymitet. Det var på grund av detta som intervjupersonerna i vissa fall 

inte benämndes med namn i resultatet. Jag har då bedömt att det inte varit nödvändigt att 

benämna dem med namn och att det annars skulle kunna leda till identifiering.  

Då den person som ansvarade för behandlingshemmet erbjudit möjligheten att utföra en studie 

där, är det viktigt att lyfta fram att intervjupersonerna därför skulle kunna ha upplevt sig 

tvingade att delta i studien. Jag har inte uppfattat det som så utan de har alla själva frivilligt 

ställt upp. Däremot kan det vara så att intervjupersonerna kände sig skyldiga att delta då 

intervjuerna skedde på arbetstid. Jag såg detta som en möjlighet för intervjupersonerna att 

delta i studien utan att behöva ta det på fritiden.  

6.3 Egna reflektioner 

Att ungdomarna genom en trygg miljö, bekräftelse och social färdighetsträning kan få en ökad 

självkänsla och självförtroende och därmed få en positiv självuppfattning har 

intervjupersonerna betonat. Däremot skulle detta likväl kunna genomföras utanför 

behandlingshemmet. Vad jag förstår utifrån de intervjuades utsagor är meningen med 

behandlingshemmet bland annat att ungdomen ska bli trygg i sig själv och se sig själv på ett 

positivt sätt. Jag undrar dock om ungdomar som placeras egentligen genomgår en otrygg 

process istället för att bli trygga. De flyttar från sina hem där de har sina rutiner och placeras 

på ett behandlingshem där en ny rutin och omgivning finns. Efter placeringen ska ungdomen 

återgå till vardagen utanför behandlingshemmet. Dessutom försvåras kontakten med andra 

viktiga personer för ungdomen när han/hon lämnar sitt hem. Utifrån ovanstående resonemang 

kan placeringen på behandlingshem innebära en otrygg process där individen tappar 
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”fotfästet”. En av intervjupersonerna har dock nämnt att det kan vara bra att låta en individ 

lyftas ur sitt sammanhang. Det jag menar är att det inte bara är negativa influenser som 

personen lyfts bort ifrån utan även positiva. Jag menar dock inte att ungdomen inte kan bli 

trygg på behandlingshem utan bara att det ändå är viktigt att fundera på vad själva placeringen 

kan innebära för ungdomen. Jag håller med om att bekräftelsen som intervjupersonerna menar 

att ungdomen får från dem kan fungera som en positiv influens. Däremot menar jag att ett 

förtroende måste etableras för att ungdomen ska kunna ta till sig bekräftelsen. En av de 

intervjuade framhävde att bristande tid kunde innebära en begränsning till att motivera 

ungdomarna till en förändring vilket jag håller med om. Däremot kan vetskapen om att tiden 

på behandlingshemmet är begränsad påverka ungdomens inställning till behandlingen. 

Vetskapen om att tiden är begränsad kan göra ungdomen omotiverad och det kan vara svårt 

för ungdomen att känna sig trygg på behandlingshemmet. Ungdomen kan då få svårt att ta till 

sig personalens bekräftelse. 

Situationen på behandlingshem är unik och även om personalen försöker göra miljön så 

hemlik som möjligt är den ändå annorlunda från andra miljöer. Det finns fördelar med att 

behandlingsmiljön är speciell. De intervjuade beskrev under intervjuerna att de har möjlighet 

på behandlingshemmet att uppmärksamma ungdomen på deras beteende och tankar. Ett 

exempel som de tog upp var när ungdomarna blev negativt påverkade av ungdomsgruppen. 

Jag menar dock att detta inte kopplat till placeringen på behandlingshemmet utan snarare till 

behandlingspersonalens kompetens.  

Utifrån det resultat som framkommit i denna studie tolkar jag att arbetet på 

behandlingshemmet i stort handlar om socialisering och normalisering av ungdomar som är i 

behov av det. Detta innebär att personalen på behandlingshem hela tiden måste vara 

uppmärksam på hur samhället förändras. Detta eftersom samhället påverkar hur ungdomarna 

ser på sig själva, känner för sig själva samt om de passar in eller inte. Beroende på kultur och 

sociala regler kan definitionen av en god medborgare variera. Varje individ har en uppfattning 

om hur en människa ska definieras beroende på hur denne uppträder och ser ut. Jag tror att 

alla människor vill vara bra men att de på grund av olika omständigheter kan hamna i olika 

mönster som i samhället betraktas som avvikande. Samhällets allmängiltiga regler är också 

beroende av kontext. Tid och plats är väsentligt när socialisering och normalisering ska 

beaktas och diskuteras. De sociala reglerna är föränderliga och om en individ inte passar in i 

samhällets sociala regler kommer han/hon att betraktas som avvikare. Jag skulle vilja säga att 

det handlar om makt och anpassning precis som Becker (2006) menar med sin förklaring om 

politik och ekonomi. Han beskriver att dessa avgör vilka regler som gäller och att det handlar 

om ett påtvingande av regler på andra människor. Det är gruppens makt över enskilda 

individer. Beroende på vart människan befinner sig och i vilken tid, ser möjligheterna och 

begränsningarna för identitetsskapandet olika ut och det påverkar individens valmöjligheter 

och framtid. 

6.3.1 Nya studier 

Under uppsatsens gång har nya idéer till möjliga undersökningsområden framkommit. I denna 

studie har personalens perspektiv på ungdomars påverkan varit det centrala. Det vore 

intressant att intervjua ungdomar om hur de ser anser att deras identitetsskapande påverkats 

under behandlingen. Det skulle till exempel kunna vara en studie över tid där forskaren följer 

ungdomarna från att de placeras och ett antal år framåt. Det skulle vara intressant att genom 

observationsmetoder undersöka möjligheter och begränsningar i det vardagliga livet på 

behandlingshemmet. Ett annat förslag är att jämföra några behandlingshem som använder 

olika metoder och undersöka om de ser på ungdomarnas identitetsvillkor olika. Eftersom 

identitetsutvecklingen och självständigheten är centralt i ungdomstiden borde mer forskning 

kring detta göras. Denna studie, fast i större skala, kan bli en mycket intressant avhandling.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Intervjupersonen: 

Ålder? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Behandlingshemmet: 

Hur många ungdomar har ni här? Vilka åldrar? 

Vad har ungdomarna för problematik? Vad har ni för målsättning? 

Vad händer med ungdomarna när de är hos er? 

Behandlingshemmets möjligheter 

Vilka möjligheter finns på ert behandlingshem för ungdomarnas identitetsskapande? 

Ser du någon förändring hos ungdomarna? 

Använder ni den förändringen i vidare planering för ungdomens framtid? 

Vilken betydelse kan dessa möjligheter ha för ungdomarnas identitetsskapande? 

Behandlingshemmets begränsningar 

Vilka begränsningar finns på ert behandlingshem för ungdomars identitetsskapande? 

Ser du sådana förändringar? 

Tror du att detta försvårar era möjligheter att nå era mål? 

Vilken betydelse har dessa för ungdomarnas identitet? 

 

Förslag på uppföljningsfrågor: 

Varför?  

Hur menar du då?  

På vilket sätt?  

Kan du ta ett exempel? 

Berätta mera.   
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Bilaga 2: Informationsbrev  

Informationsbrev 

Hej! 

Jag är socionomstuderande på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, 

ohälsa och rehabilitering vid Örebro universitet/Mälardalens högskola. Jag ska nu skriva ett 

självständigt examensarbete (c-uppsats) och söker därför intervjupersoner.  

Examensarbetet syftar till att undersöka villkoren för ungdomars identitetsskapande på 

behandlingshem. Intervjun kommer att utgå ifrån dina erfarenheter och ditt perspektiv på de 

möjligheter och begränsningar som ungdomarna har på behandlingshemmet gällande deras 

identitetsskapande.  

Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter. Examensarbetet är planerat enligt forskningsetiska 

regler som bl.a. innebär att ditt deltagande är helt frivilligt, du är anonym och inga obehöriga 

har tillgång till intervjumaterialet. 

 

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för mig och därför vill jag komma i 

kontakt med dig för att bestämma en tid för intervjun. 

 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar. 

Katarina Lindqvist  

Kontaktuppgifter: 

*******@student.mdh.se  

07*- *** ** ** 

 

Handledare: Martha Kesthely martha.kesthely@mdh.se 016-*** **, 07*- *** ** ** 

 

  

mailto:*******@student.mdh.se
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Bilaga 3: Godkännande av medverkan i intervjuundersökning 

Godkännande om medverkan i intervjuundersökning 

 

Jag är informerad om och godkänner: 

Att bli intervjuad och att delta i en undersökning som är ett examensarbete i 

socionomutbildningen på Mälardalens högskola. Undersökningen handlar om 

personalens syn på behandlingshemmets villkor för de placerade ungdomarnas 

identitetsskapande. 

 

Att jag kommer att vara anonym och inga personuppgifter som kan identifiera mig tas 

med i den färdiga uppsatsen.  

 

Att allt intervjumaterial förstörs efter det att uppsatsen är klar (ljudfilerna när de 

skrivits ner på papper och papperna när uppsatsen är klar). 

 

Att inga obehöriga kan ta del av det insamlade materialet. 

 

Att jag deltar frivilligt och att jag har rätt att när som helst avbryta. 

 

 

 

Namn:  

 

 

------------------------------------------------------------  

 

Ort & datum:  

 

 

------------------------------------------------------------  

 

 


