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Sammanfattning 

Aktiviteter är betydelsefulla för ungdomar som vistas på institution. Forskning visar att 

ungdomar som har en meningsfull tillvaro med aktiviteter och en variation av 

sysselsättning under sin institutionsvistelse har större möjlighet att lyckas förändra ett 

problembeteende. En institutionsmiljö bör tillgodose ungdomarnas behov av en hemlik 

miljö och kontakt med pro-sociala ungdomar i övriga samhället. Syftet med denna studie 

är att belysa aktivteters betydelse för ungdomar som är placerade på institution, relationen 

mellan schemalagda och icke schemalagda aktiviteter samt vilken roll personalen har i 

utövandet av aktiviteter för ungdomar som vistas på institution. Studiens metodansats 

bygger på kvalitativa intervjuer med professionella som tjänstgör på ett HVB-hem (Vård 

och boende) för ungdomar. Studiens resultat har analyserats utifrån relevant forskning 

inom området och med utgångspunkt i Piagets utvecklingspsykologi. Resultatet bidrar 

med förståelse för aktivteters betydelse för ungdomar som vistas på institution, samt 

vikten av personal som är utbildad och insatt i verksamhetens teoretiska grunder och 

valda metoder. Personalen har en viktig roll på flera olika sätt i utförandet av aktiviteter 

på en institution. 
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Abstract 

Activities are significance for adolescents who reside at institutions. Science indicates that 

adolescents who have a meaningful existence with activities and a variation of 

occupations at the institution have greater opportunity to succeed in changing behavioral 

problems. An institutional environment should satisfy the adolescent’s need of a homelike 

environment and the need of meeting other pro-social adolescents from the society. The 

intention with this research is to highlight the importance of activities for the adolescents 

who are placed at institutions, the relation between scheduled activities and non scheduled 

activities as well as to see what role the staff has during the exercise of activities at the 

institution. This research is based on qualitative interviews with professional staff at an 

institutional accommodation for adolescents. The research result has been analyzed with 

relevant science in the specific field and from Piaget’s developmental psychology. The 

result contributes with an understanding for the activities significance for the adolescents 

who residing in institution and for the importance of that the staff are educated and has 

knowledge in the institutions selected theoretical methods. The staff has an important role 

in several ways during the exercise of activities at the institution. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka personalen på HVB- hemmet som ställde upp som 

respondenter i denna studie. Speciellt vill vi tacka för det engagemang ni visade och för 

det positiva bemötande vi fick när vi utförde intervjuerna. 

Vi vill rikta ett stort tack i form av en bukett med rosor till vår alldeles underbara, 

fantastiska och engagerade handledare Lia Ahonen. Som har förkastat, uppmuntrat, 

inspirerat och stöttat oss i vårt arbete. Med sin fantastiska humor har detta 

uppsatsskrivandet emellanåt varit en ren fröjd. 

Vi vill även rikta ett tack till vår examinator Anna Henriksen.     

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för att ni har haft tålamod med oss när vi 

suttit vid datorn stora delar av dygnet och inte haft tid att ”fylla på” kylskåpet. Trots 

detta har ni visat förståelse och respekterat oss i vårt arbete. 

Ett stort tack till alla inblandade: Viktoria, Simon & Pernilla. 
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Inledning 

Ungdomar med psykosociala problem som behandlas på institution, bör för att kunna öka 

chanserna för en positiv utveckling, erbjudas pro-sociala aktiviteter inom ramen för 

behandlingsverksamheten. De aktiviteter som institutionen erbjuder ska leda till en 

förbättrad livskvalitet för ungdomar, som ofta placeras till följd av svåra beteendeproblem 

som droganvändande, kriminalitet och andra normbrytande beteenden. Dessa 

beteendeproblem anses generellt sett vara svåra att förändra (Andreassen, 2003). Det 

ställer stora krav på personalen som arbetar på institutionen, de bör kunna genomföra 

såväl schemalagda som icke schemalagda aktiviteter på ett strukturerat sätt och att de har 

kunskap om vad aktuell forskning säger inom ämnet och hur beprövade teorier och 

metoder skall användas i det dagliga arbetet (Andreassen, 2003). Personalen bör också 

agera som positiva förebilder och engagera ungdomarna till att själva vilja förändra sin 

situation. På institutionen är den schemalagda behandlingstiden viktig i termer av 

specifika behandlingsmoment, men lika viktigt anses det vara att ungdomarna också 

erbjuds meningsfulla fritidsaktiviteter för att uppnå ett pro-socialt beteende (Andreassen, 

2003). 

Vikten av pro-sociala aktiviteter i vardagen och i behandlingskontexten 

Meningsfulla aktiviteter främjar ungdomars hälsa och utveckling. Forskning visar att 

ungdomar som deltar i en aktivitet utvecklar sitt lärande i interaktion med aktivitetens 

struktur och miljö. Ungdomarna får genom sitt deltagande i en organiserad aktivitet 

möjlighet att ingå i en större gemenskap som i sin tur kan leda till att ungdomars 

kognitiva - och sociala färdigheter utvecklas (Hansen, Larson & Dwarkin, 2003).  I 

samspel med omgivningen samordnas, förändras och utvidgas barns och ungdomars 

beteendemönster och tankestruktur (Piaget, 1971). I detta finns också en 

självständighetsaspekt nämligen att ungdomar genom självvalda fritidsaktiviteter kan 

träffa likasinnade och skapa ett eget sammanhang som ligger utanför hem och skolmiljö. 

Detta ger möjlighet att skapa nya gemenskaper och betydelser i sitt liv, som i sin tur leder 

till en bättre självkänsla (Ung i dag, 2011). Faktorer som en stark självkänsla och känslan 

av tillhörighet är betydelsefulla för en ungdomars generella psykosociala utveckling och 

välbefinnande (Hansen, Larson & Dwarkin, 2003). 

Ungdomar som av olika anledningar riskerar att utvecklas negativt, kan vara i behov av 

stöd och vård i samhällets regi och ibland i form av institutionsvård. Det är viktigt att 
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skapa förutsättningar för att ta hand om utsatta ungdomar och erbjuda dem en miljö som 

fungerar att växa upp i (Andreassen, 2003). Samhället har det övergripande ansvaret att 

sörja för att de mest utsatta barnen och ungdomarna får tillgång till en trygg uppväxtmiljö, 

för en del ungdomar kan detta innebära långvariga placeringar utanför det egna hemmet. 

En meningsfull fritid och möjlighet till utbildning är två viktiga faktorer under uppväxten, 

dessa faktorer utgör ofta ett stark skydd mot en negativ psykosocial utveckling. En 

undersökning visar att ungdomar som är i samhällsvård i form av placering på HVB-hem 

inte får den skolgång de har rätt till (Social Rapport 2010). Samtidigt finns det forskning 

som visar att ungdomar uttryckt sysslolöshet som en av de mest negativa faktorerna under 

deras institutionsvistelse.  Avsaknaden av aktiviteter i verksamheten och engagemang 

från personal leder till frustration och missnöje hos ungdomarna, som i sin tur leder till 

destruktiva handlingar som till exempel ett utagerande beteende (Hill, 2005). När 

ungdomar placeras i institutionsvård innebär det att personal under institutionsvistelsen 

övertar ansvaret för ungdomars fortsatta utveckling. Socialtjänstlagen Kapitel 6 7§ säger 

att socialtjänsten ska ansvara för att de placerade ungdomarna får god vård och fostran, de 

har rätt att växa upp under gynnsamma förhållanden, samt att de har rätt till en lämplig 

utbildning (Thunved, 2011).  

 

Ungdomar som är placerade på institution har samma behov av aktiviteter som övriga 

ungdomar i samhället. Under institutionsvistelsen är det av stor vikt att åtgärder i form av 

aktiviteter riktas till flera olika områden i ungdomars livssituation, så kallade multi 

modala insatser (Andreassen, 2003). Aktiviteter bör riktas mot ungdomars individuella 

mål, familjerelationer, utbildning, kamratrelationer och andra system som ungdomar är 

involverad i. Ungdomar har även behov av stöd, vägledning och fostran, då de är dygnet-

runt placerade i samhällets vård (Andrews & Bonta, 1998, Andreassen, 2003). Aktiviteter 

för ungdomar på institution kan vara både schemalagda och icke schemalagda, fördelning 

mellan dessa under dygnet kan se olika ut, dels beroende på individuella behov och på 

institutionens resurser. Schemalagda aktiviteter innefattar ofta skolgång eller annan 

utbildnings- eller yrkesrelaterad sysselsättning men också strukturerade och planerade 

fritidsaktiviteter. Icke schemalagda aktiviteter innefattar bland annat övriga, individuella 

och spontana fritidsaktiviteter som bidrar till en meningsfull och pro-social utveckling 

(Statens Institutionsstyrelse, 2011). Institutioner för ungdomar har som uppgift att 

tillgodose och bidra med förutsättningar för att ge ungdomar möjlighet att återgå till 
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samhället, träna skolfärdigheter, få tillgång till pro-sociala fritidsaktiviteter och ges 

möjlighet till kontakt med övriga samhället (Andrews & Bonta, 1998, Andreassen, 2003).  

Olika faktorer påverkar utbudet och genomförandet av aktiviteter på en institution. Det är 

viktigt att personalen är väl insatt i verksamhetens teoretiska grunder och mål , samt att de 

är överrens om vilka metoder och aktiviteter som ska användas i verksamheten för att 

uppnå förväntad effekt av behandlingen (Andreassen, 2003). Outbildad personal kan 

ibland uppleva svårigheter att använda sig av beprövade teorier och metoder i arbetet. 

Forskning visar att personal som arbetar med ungdomar på institution ofta är unga och 

outbildade. Som ung och oerfaren kan det vara svårt att sätta gränser vilket leder till att 

ungdomarna har svårt att respektera personalen. Samtidigt finns forskning som betonar 

vikten av att ungdomar på institution har behov av förebilder då detta ofta saknats i deras 

hemmiljö. Institutionens förmåga att tillgodose ungdomar med pro-sociala aktiviteter 

påverkas av inställningen till och kunskapen om beprövade teorier och metoder (Levin, 

1997). 

Problembeskrivning  

Att delta i strukturerade aktiviteter stärker en gynnsam social utveckling (Persson, 2006). 

Det gäller speciellt ungdomar som på ett eller annat sätt har en problematisk tillvaro, men 

samtidigt är dessa ungdomar mindre benägna att delta i aktiviteter och hoppar oftare av. 

En viktig utmaning ligger i att motivera dem att delta och fortsätta med olika aktiviteter. 

Uppmuntran från olika människor i ungdomars omgivning är viktig. Det kan ibland vara 

rädslan för att misslyckas som är orsaken till att ungdomar inte vill delta eller fortsätta i en 

strukturerad aktivitet (Persson, 2006). Forskning inom området visar att institutioner för 

ungdomar med beteendeproblem bör innehålla ett behandlingsprogram som lägger 

betydelse vid icke stigmatiserad miljö med pro-sociala ungdomar.  Miljön bör vara så likt 

samhället i stort som det är möjligt och vara integrerad i behandlingskontexten. Under 

sådana förutsättningar är sannolikheten och möjligheten större att lyckas överföra 

varaktiga beteendeförändringar hos ungdomar och maximera förutsättningen att 

upprätthålla och befästa dem. Under institutionsvistelsen är det av stor vikt att 

ungdomarna får möjlighet att umgås med pro-sociala ungdomar och minska kontakten 

med antisociala ungdomar. Behandlingsinsatserna för ungdomar med beteendeproblem 

bör ge dem möjlighet att praktisera traditionella sociala roller och ta ett maximalt ansvar 

för sitt beteende och konsekvenserna av detta (Andreassen, 2003). 
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Syftet med en institutionsbehandling är en varaktig beteendeförändring hos ungdomar. 

Det innebär att institutioner har ett stort ansvar för flera olika områden runt ungdomarna 

som är placerade i institutionsvård, detta ställer olika krav på institutionen. Ungdomars 

beteende kan ha förbättrats positivt under institutionsbehandlingen, men det betyder inte 

att beteendeförändringen upprätthålls när ungdomarna återvänder ut i samhället. 

Institutionsbehandlingen behöver bidra till att ungdomars beteendeförändring på 

institutionen håller i olika miljöer och över tid. Forskning visar att beteendeförändringar 

som skett på institutionen hos ungdomar ofta inte upprätthålls över tid efter utskrivning 

(Andreassen, 2003). 

Institutionsvård för ungdomar med allvarliga beteendeproblem medför flera viktiga 

problemställningar. Det handlar bland annat om ett yrkesperspektiv där frågan blir om 

personalens arbete ger den effekt som förväntas, skulle personalen haft möjlighet att 

handla på något annat sätt som kunnat bidra till ett bättre resultat för ungdomars problem. 

Ungdomar som omhändertas av samhället i form av institutionsvård bör tillförsäkras 

insatser som med stor sannolikhet bidrar till en positiv utveckling. Den sannolika positiva 

utvecklingen bör skilja sig från den förmodade utvecklingen för ungdomar utan insatser. 

En viktig fråga är därför vilka effekter en institutionsplacering ger Andreassen (2003) 

menar att det måste anses oetiskt att tvångsplacera ungdomar i åtgärder som leder till en 

negativ utveckling (Andreassen, 2003). 

Syfte och frågeställning  

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur mycket schemalagd tid i behandling som 

ungdomar erbjuds inom ramen för en dygnsplacering jämfört med icke schemalagd tid, 

övervakad såväl som oövervakad, och hur väl förankrade aktiviteterna är i teorier och 

metoder. Vidare diskuteras vilken betydelse personalens kompetens och engagemang har 

för att främja och upprätthålla pro-sociala aktiviteter på institutionen. 

 

 Hur beskrivs vikten av pro-sociala aktiviteter i forskningen och i 

behandlingsmiljöer? 

 Hur beskriver personalen de aktiviteter som erbjuds på institution och i 

kombination med den dagliga strukturen? 

 Hur ser relationen ut mellan schemalagd och icke schemalagd tid i behandling? 
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 Hur förankras aktiviteterna i beprövade teorier och metoder och vilken roll har 

personalen i detta? 

Verksamhetsbeskrivning  

I följande avsnitt kommer den aktuella verksamheten i studien beskrivas. Informationen 

är insamlad från verksamhetens hemsida samt vid intervjutillfällena. Inga uppgifter 

lämnas om verksamhetens placering och samtliga intervjupersoner kommer att 

anonymiseras och alla namn kommer att fingeras. 

 

Den aktuella verksamheten är ett särskilt hem för vård och boende (HVB) med inriktning 

psykisk ohälsa. Placering på hemmet görs framför allt av Socialtjänsten, men placering 

kan också göras från barn- och ungdomspsykiatrin. Vård bereds enligt socialtjänstlagen 

(SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten har tolv platser och målgruppen är flickor och 

pojkar i åldern 14-20 år med psykiatriska och psykosociala problem. Vanliga 

symptomuttryck är självskadebeteende, ångest, depression, ätstörningar, bristande 

självkänsla och impulskontroll. Behandlingshemmets målsättning och ideologi är att 

”ungdomarna ska utveckla en trygghet i sig själv och finna vägen till ett meningsfullt och 

tillfredsställande liv” (HVB-hemmets verksamhetsbeskrivning). Personalgruppen som 

jobbar i behandling består av 12 personer med olika kompetens och erfarenheter som 

legitimerade psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterska och psykolog. Personal finns 

tillgänglig under dygnets alla timmar med vaken personal även under natten. 

Behandlingsarbetet präglas av en eklektisk grundsyn vilket innebär att olika teorier sätts 

samman för att anpassas till den specifika insats man arbetar med (Payne, 2005). Fokus 

ligger på anknytningsteorin, samspel och växandet av den egna individen. I behandling 

integreras psykodynamiska, kognitiva och systemteoretiska tankegångar. Terapiformer 

som erbjuds är miljöterapi, psykoterapi och familjebehandling. Målet med behandlingen 

ligger i att hitta friska faktorer hos ungdomarna som kan främja deras utveckling. För att 

optimera behandling finns familj och övrigt nätverk med i behandling i form av 

familjesamtal/familjeterapi. Arbetet anpassas efter ungdomars behov. I 

genomförandeplanen upprättas en individuell behandlingsplan helt anpassad efter 

ungdomarnas behov med utgångspunkt i BBIC (Barnets Behov I Centrum). I 

genomförandeplanen formuleras tydliga mål och insatser för den enskildes delaktighet i 
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miljöterapi/behandlingen. Genomförandeplanen utvärderas kontinuerligt och revideras 

vid behov (HVB-hemmets verksamhetsbeskrivning).  

Studiens teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens analys. 

Studien tar sin huvudsakliga utgångspunkt i utvecklingspsykologin, den är specifik i att 

den ser människor som individer formade av sina tidigare erfarenheter och att deras 

intellektuella utveckling sker i stadier beroende av varandra. I samspel med omgivningen 

formas och utvecklas människors tankar och beteende, vilket ger dem en insikt och 

förberedelse för nya sociala sammanhang (Piaget, 1971). 

Kognitiv utveckling i Piagets tradition 

Utvecklingspsykologins huvudsakliga uppgift är att försöka kartlägga generella drag i 

spädbarnets personliga utveckling, visa på ett specifikt händelseförlopp i utvecklingen och 

visa på att miljöpåverkan har vissa konsekvenser (Elkind, 1981). Utvecklingspsykologin 

är i grunden beskrivande och förklarande då den bygger på långvariga observationer 

(Piaget, 1971). Jean Piaget anses vara en av de mest framstående forskarna inom 

utvecklingspsykologin och han riktade stor del av sin forskning mot hur barns tankar 

omsätts i handlingar. Han hade en nyfikenhet inför barns svar i intelligenstester, speciellt 

de felaktiga. Piaget skiljer i sin teori ut tre ömsesidigt uteslutande utvecklingsstadier hos 

barn, vilka alla är av stor vikt. I den första perioden, resonerar barn och vuxna på olika 

sätt och har olika sätt att uppfatta den egna världsbilden. Vidare har barn uppfattningar 

om att föremål som till exempel ett träd har motiv, avsikter och känslor, samt att barn tror 

att allt har ett syfte och är tillverkat av eller för människan, så kallat magiskt tänkande. 

Barn saknar förmåga att sätta sig in i andra människors situationer och förstå deras synsätt 

(Elkind, 1981). Den andra perioden handlar om det mentala växandet hos barn och utgår 

från iakttagelser från spädbarns mentala utveckling. Detta kallas för konservation av 

objekts permanens och innebär att barn nu kan hålla fast vid ett föremåls egenskap trots 

att föremålet förändras i sitt utförande eller försvinner. Äldre barn har en förståelse och 

kunskap om att ett föremål eller en person existerar trots att den inte finns inom deras 

synhåll. Piagets forskning visade att när spädbarnen (4-5 månader) leker med en sak som 

sedan försvinner från deras synfält tror barn att föremålet slutat existera. När barnen ser 

saken igen, skapas känslan och uppfattningen om att föremålet existerar. Den mentala 

föreställningen kommer inte förrän barnen är två år gammalt, och det är under denna 
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period den självständiga existensen växer fram (Elkind, 1981). Den tredje perioden lägger 

Piaget stor vikt vid. Här studeras barn och ungdomars mentala utveckling och färdigheter 

som gör att barn och ungdomar kan skapa sig en uppfattning om världen som 

överrensstämmer med hur vuxna uppfattar den (Elkind, 1981). 

Kumulativ mognad 

Piagets undersökningar om barns sätt att tänka utmynnar i en allmän teori om den 

intellektuella utvecklingen. Han anser att det adaptiva tänkandet och handlingen utvecklas 

i olika stadier som sker i en viss ålder. I varje stadium utvecklar barn nya färdigheter som 

hjälper de att sätta gränser och de mentala färdigheterna ökar. Åldern är en viktig faktor 

när ett visst stadie uppnås, detta kan bero på barns medfödda förutsättningar eller vilken 

social miljö barnen har växt upp i. Första stadiet, det sensomotoriska, handlar om att 

rekonstruera föremål, andra perioden, preoperationella stadiet utvecklas 

symbolfunktionen, tredje perioden, internaliserande handlingar innebär att barn kan utföra 

handlingar från tankar till verkliga handlingar. På det sista stadiet, formella operationer, 

utvecklas ungdomars sätt att tänka, realistiska mål och få upp ett ideal. Under denna 

period lär sig ungdomar att resonera kring huruvida uppgifter är sanningsenliga eller ej. I 

denna period kan liknelser till olika saker skapas. Ungdomar kan förstå politiska skämt 

och få en fördjupad kunskap i litteratur. Efter denna fas utvecklas inga nya mentala 

system, utan en fördjupad insikt sker gradvis (Elkind, 1981).  

 

Piagets utvecklingsteori beskriver den intellektuella utvecklingen från barns enkla 

sensoriska och motoriska aktivitet fram till vuxnas abstrakta tänkande (Piaget, 1971). 

Intelligensen anses som en speciell form av adaptivt beteende, det vill säga ett beteende 

som främjar människors anpassning till omgivningen och som organiserar och 

omorganiserar deras handlingar och tankar. Anpassningen tar sin början redan hos de 

nyfödda barnen i form av vaga och oförutsedda massreflexer, och dessa utvecklas 

efterhand till sin högsta form, det vill säga till det abstrakta och logiska tänkandet. Piaget 

menar att denna utveckling sker i olika stadier, dessa kan beskrivas i termer av tankar- 

och beteendets organisation vid olika faser i människors utveckling (Piaget, 1971). 

Övergången från ett stadium till ett annat sker stegvis och är resultatet av barns umgänge 

med omgivningen. Vid detta umgänge samordnas, förändras och utvidgas barns 

beteendemönster och tankestruktur genom två kompletterande processer. Den ena är 

assimilation som innebär att tankestrukturen utvecklats i umgängets i vissa situationer och 
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med vissa objekt. Ackommodation innebär att inlärda tankestrukturer och 

beteendemönster måste utvidgas, förändras och anpassas efter en ny situation. Båda dessa 

processer ingår i varje intellektuell handling, oavsett vilken handling det gäller och på 

vilken utvecklingsnivå den ligger. När assimilations- och ackommodationsprocesserna är 

i jämvikt resulterar detta i att tankemönstren samordnar och omorganiserar den tidigare 

tankestrukturen, som i sin tur är ett steg i barns intellektuella utveckling (Piaget, 1971). 

 

Utvecklandet av kognitiva scheman 

Piaget definierar begreppet schema som ”en speciell mental struktur som kan 

generaliseras och överföras” (Eklind, 1983). Han menar att scheman finns under hela 

levnadstiden, dock på olika abstraktionsnivåer. Skillnader mellan de olika nivåerna är att i 

det tidiga schemat är permanenta föremål i huvudfokus, ett permanent föremål skapar en 

reaktion hos barn, reaktionen skapas dock inte som ett resultat av barns egen 

sinnesförmåga. Under uppväxten utvecklar ungdomar nya sinnen och med detta växer nya 

scheman fram. Under denna period skapas klass av föremål hos de unga. Detta innebär att 

ungdomar nu kan koppla ett föremål till en specifik klass och koppla denna till andra 

klasser. Piagets definition av schema kan exempelvis jämföras med vad andra forskare 

definierar som inre arbetsmodeller (se Bowlby för vidare diskussion). Dock menar Piaget 

att scheman hänger samman med mentala operationer och kognitiva strukturer, inte med 

varseblivningar (Elkind, 1983).  

Utvecklingsteorin menar att ett beteende utvecklas på olika nivåer och i olika steg, i alla 

dessa nivåer finns det olika konstruktioner som insikt och kognitiv strukturering som 

bidrar till skapandet av meningsfullhet och kunskap (Furth, 1969). Beteenden som verkar 

intellektuella, som till exempel en problemlösande uppgift måste involvera någon aspekt 

av intresse och samarbete. Utan motivation för ansträngningen kan inte ett nytt beteende 

skapas (Furth, 1969). Den biologiska miljön är nödvändig i världen som vi lever i, genom 

en biologisk organisation lever och interagerar vi. I den vardagliga miljön präglas 

människor av olika sociala och kulturella influenser, vilket betyder att människor inte kan 

utvecklas utan dessa två faktorer. Piaget framhåller därmed att vid placering bör de 

nödvändiga av en normal och biologisk accepterad miljö beaktas (Piaget ref i Furth, 

1969).   
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Tidigare forskning 

Viss forskning som rör strukturerad ungdomsverksamhet har granskat resultat av 

aktiviteters betydelse för den individuella psykosociala utvecklingen. Resultatet visar att 

valet att gå in i en aktivitet kan medföra att ungdomar kan växa som individer, stärka sina 

normer och sin identitet (Eder & Parker, 1987; Fine, 1983, 1987). Kontentan av dessa 

forskningsresultat är att aktiviteter ska ha en struktur som utmanar ungdomar, men 

samtidigt är flexibel så att erfarenheterna blir betydelsefulla och leder till ansvarstagande. 

Ungdomarna i en aktivitet bör successivt lära sig att hålla uppe sin egen motivation, skapa 

struktur i sin vardag och i andra delar i sitt liv (Larson, 2000).  Aktivteter kan gynna 

ungdomar genom en stärkt självbild, positiva interaktioner, ökad samarbetsförmåga och 

med pro-sociala kontakter. Samtidigt visar samma forskning att aktiviteter i 

ungdomsverksamhet kan bidra till motsatsen och leda till negativa erfarenheter för 

ungdomar. En negativ gruppdynamik kan leda till destruktiva känslor hos ungdomarna, 

oönskade sociala normer och dåliga erfarenheter av vuxna förebilder. En aktivitet som till 

exempel tävlingsidrott kan orsaka stress och oro hos ungdomar på grund av att 

konkurrensen är stor mellan de aktiva. Även om deltagandet i ungdomsaktiviteter i 

allmänhet ses som positivt, är det av stor vikt att beakta och bedöma risker som kan bidra 

med negativa erfarenheter för ungdomar.  Aktivteter bidrar till erfarenheter av olika 

former och både positiva och negativa erfarenheter spelar en stor roll i ungdomars framtid 

(Hansen, Larson & Dwarkin, 2003). 

Den vardagliga kontexten kontra konstlad institutionsmiljö 

Skillnaden mellan livet på institutionen och den verkliga världen är stor (Hollin, 1995). 

Det är betydelsefullt att fokusera på ungdomars behov för att de ska kunna klara sig i sin 

framtida vardagliga miljö, utan stöd från behandlingsprogrammet. Institutionsmiljön är en 

konstgjord miljö i förhållandet till omvärlden, med klara regler och förväntningar på 

ungdomars beteende. Världen utanför samhället, dit ungdomar kommer efter sin 

institutionsvistelse är motsatsen; den saknar struktur, den har inga exakta gränser och den 

är oförutsägbar på många sätt. På en institution krävs effektiva metoder för att kontrollera 

ungdomars beteende och säkerställa att rutiner och regler efterföljs. Det yttersta målet 

med ungdomars institutionsplacering är att de ska kunna fungera i världen utanför på sikt. 

Ungdomar behöver under tiden på institutionen utveckla sitt behov av självkontroll och 

oberoende. Pro-sociala aktiviteter med ungdomar utanför institutionen är viktiga för att 
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ungdomar som är placerade på institution ska kunna förändra sina antisociala värderingar 

(Lipscombe & Farmer, 2007). För att kunna överföra behandlingsprogrammets synsätt till 

världen utanför och samtidigt behålla positiva beteendeförändringar, bör kontakten mellan 

de olika världarna upprätthållas under hela institutionsvistelsen (Hollin, 1995, 

Andreassen, 2003). 

Färdigheter, kunskaper och social kompetens är tre faktorer ungdomarna på institution 

uttryckt att de saknar och önskar sig. En institutionsplacering leder i många fall till 

motsatsen, ungdomarna socialiseras till livet på institutionen. Konsekvensen leder till 

social inkompetens och isolering från det riktiga samhället. Kriteriet på att ungdomarna 

förbättras är att de fungerar bra med rutinerna inom institutionen. Den kvalifikationen har 

inget värde i samhället utanför. Ungdomarna som har vistas under en lång period på 

institution och som varit skilda från normala sociala omgivningar, ska efter sin 

institutionsvistelse konkurrera med ”vanliga” ungdomar som under tiden ytterligare 

utvecklat sin sociala kompetens (Levin, 1997).  

Ungdomar som är placerade på institution har samma behov av vardaglig struktur som 

övriga ungdomar i samhället. För att en positiv beteendeförändring hos ungdomar ska 

bestå räcker det inte med att bara koncentrera insatserna på ungdomarnas individuella 

beteende under institutionsvistelsen. Både under och efter institutionsvistelsen måste 

åtgärder riktas till flera olika områden som är viktiga i ungdomarnas liv. Vilka åtgärder 

som ska ingå i ungdomars behandling ska anpassas efter de system som ungdomarna är 

involverade i. I planeringen bör det beaktas vilka system som finns i ungdomarnas närhet. 

Vid en placering på institution har samhället ansvar att stötta ungdomarna under sin 

behandling med vägledning och fostran. Aktiviteter som institutionen väljer att tillämpa 

bör ha som grund att involvera ungdomar i samhället i form av olika aktiviteter som 

främjar skola och fritid (Andrews & Bonta, 1998, Andreassen, 2003). Schemalagda 

aktiviteter kan skapa möjlighet att utveckla ett positivt sätt att fungera som i sin tur har en 

positiv funktion för andra delfunktioner. Det handlar om att lära sig av den 

aktivitetsprocess som man utför (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010).  

Teori och metod och relationen till aktiviteter 

Såväl specifika behandlingskomponenter som aktiviteter ska utgå från en beprövad teori 

och metod (Andreassen 2003). Vilka aktiviteter som används på en institution bör styras 
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av och genomsyras av verksamhetens teoretiska grunder och utvalda metoder.  Levin 

säger i sin forskning att personalgrupper som inte har en tydlig struktur och inte är pålästa 

om institutionens metoder ofta kan ha en negativ påverkan som leder till att aktiviteterna 

blir bristande (Levin, 1998). En institution bör ha regler och mål för sin verksamhet, inte 

styras av personals egen tro och uppfattning. En bristande struktur präglas vanligtvis av 

en dålig behandlingsintegritet (Hill, 2005). Många behandlingsaktiviteter misslyckas på 

grund av att personal inte håller fast vid institutionens sagda teori och metod (Andreassen, 

2003). Hill betonar vikten av att en personalgrupp är sammansvetsad i arbetet med 

ungdomar för att upprätthålla en professionalitet i arbetet i den mån det är möjligt (Hill, 

2005).  Behandlingsaktiviteter med en hög integritet har påvisat en bättre effekt i arbetet 

med ungdomar på institution (Andreassen, 2003).  Bra behandlingsarbete präglas ofta av 

tydlig sammansättning av teori och metod. Teorin som tillämpas ska ha empiriskt reslutat 

och den bör vara hållbar i forskning och praktik. Personal bör vara väl insatta i 

behandlingsprogrammets ideologi och få utbildning och träning i sociala aktiviteter, i 

tillämpningsbara tekniker och i hur de ska hantera olika situationer med ungdomarna 

(Andreassen, 2003). 

Metod 

Följande avsnitt beskriver studiens tillvägagångssätt, metodval och resonemang. Vidare 

beskrivs på vilket sätt informationsanskaffning har skett samt hur urvalet av respondenter 

har genomförts. Dessutom beskriver metodavsnittet hur intervjuguiden konstruerades och 

hur arbetet med databearbetning har utförts. Studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet tas även upp till diskussion. Syftet med metodavsnittet är att detaljerat 

ge läsaren en beskrivning av arbetet och genomförandet av studien. Detta för att läsaren 

ska kunna bedöma om resultatet är tillförlitligt (Bryman, 2011). 

Val av metod 

Föreliggande studie bygger på en kvalitativ ansats, vilket innebär att den är induktiv, 

tolkande och konstruktionistisk till sitt slag (Bryman, 2011). Personalens tolkning av den 

sociala verklighet som undersöks och samspelet med andra måste även tas i beaktande 

(Bryman, 2011). Kvalitativ forskning har ofta ett fenomenologiskt synsätt, vilket innebär 

att forskaren försöker förklara och förstå intervjupersonen utifrån sin egen referensram 

(Thyer, 2010). Eftersom studiens syfte bland annat handlar om personalens kompetens 

och engagemang för att främja och upprätthålla pro-sociala aktiviteter på institution är det 
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betydelsefullt att få deras perspektiv, alltså är en kvalitativ ansats det som ger de största 

möjligheterna att inhämta djupgående information om forskningsfrågan (Bryman, 2011). 

Informationsanskaffning och källkritik 

Aktuell litteratur, relevant för studien, har sökts för att i möjligaste mån uppfylla studiens 

syfte. Syftet med detta är att skapa en överblick över forskningsläget inom det aktuella 

området samt vilka teorier och metoder som används vid institutionsvård (Bryman, 2011). 

För att få tillgång till aktuell forskning har artikelsökningar gjorts på databaser tillgängliga 

över Internet. De databaser som använts omfattar sökningar på studier och avhandlingar 

inom socialt arbete. Följande databaser har använts LibHub, Google Schoolar, Psychinfo, 

Libris via Örebro universitet. De sökord som använts är: aktiviteter, ungdomar, 

institutionsvård, pro social, personalpåverkan, activities, adolescents, institutional care, 

pro-social & staff impact. Dessa nyckelord har använts i olika kombinationer för att 

uppnå syftet med studien (Patel & Davidsson, 2003). Artiklar som använts är hämtade 

från både svensk och internationell forskning. Referenslistor till de artiklar som använts 

har granskats med syfte att hitta ytterligare aktuellt material för studien. Kriterier för det 

insamlade materialet är att det ska kunna besvara en del av de frågor som finns 

framställda i intervjuguiden för att besvara studiens syfte. Artiklarna som används i 

studien har belyst aktiviteter på olika sätt. Aktiviteter definieras i studien som något en 

individ utför, en konkret uppgift eller handlande (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 

2010). Tillförlitligheten av de källor som författarna använt till denna studie kan variera 

då informationen är hämtad både från primära och sekundära källor. Sekundärkällor har 

endast använts när primärkällor inte funnits tillgängliga, eftersom andrahandsinformation 

från sekundärkällor redan tolkats utifrån en annans forskares perspektiv, vilket gör att 

tillförlitligheten kan ha förändras. Det är viktigt att vara medveten om att information kan 

tolkas olika och kan på så sätt förvrängas vilket kan leda till att data får en annan innebörd 

(Bryman, 2011). 

Urval av respondenter 

Det urval av respondenter som utförts är ett målinriktat bekvämlighetsurval då forskaren 

väljer ut intervjupersoner, som har en direkt koppling till det som ska undersökas, för att 

få syftet uppfyllt (Bryman, 2011). I föreliggande studie har ett privat HVB-hem (Hem för 

vård eller boende) valts med inriktning psykisk ohälsa för att motsvara studiens syfte. 

Kontakt togs med ansvarig chef för verksamheten som sedan tillfrågade personalen som 
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arbetar med aktiviteter om de var intresserade att medverka i en intervju. Av personalen 

har ett målstyrt urval på sex personer gjorts. Hur stort urvalet bör vara beror på många 

olika faktorer, bland annat tid, ekonomiska resurser, behovet av precision och hur 

homogen populationen är som undersöks (Bryman, 2011). Då respondenterna är en relativ 

homogen grupp, det vill säga att personalgruppen delar erfarenheter om hur aktiviteterna 

bedrivs på deras arbetsplats och hur de tillämpat teorier och metoder, bör variationen i 

svaren vara mindre än en icke homogen grupp. Urvalsstorleken på sex respondenter 

bedömdes vara lämplig för att studiens syfte skulle kunna besvaras. 

Konstruktion av intervjuguide 

En intervjuguide kan se olika ut beroende på vald intervjuform. I föreliggande studie 

används en semistrukturerad intervju som innefattar en tematisk lista med frågor som 

har till syfte att täcka de frågeställningar som ingår i studien. Det är viktigt att frågorna 

är välformulerade för att forskarna ska få en bild av hur respondenterna beskriver sin 

verklighet. Frågorna är anpassade för att inte hindra flexibiliteten under insamlandet av 

data. Vid konstruktionen av intervjuguiden ska forskarna fråga sig vad de behöver veta 

för att kunna besvara studiens frågeställningar. Intervjuarna behöver skaffa sig en bild 

över vad respondenterna tycker är viktigt och av betydelse i relation till studiens 

frågeställningar och utifrån respondenterna perspektiv (Bryman, 2011). Frågorna är 

öppna för att få svar på hur betydelsefulla olika frågor är för olika respondenter 

(Bryman, 2011). I utformningen av intervjuguiden har en struktur skapats genom att 

använda sig av studiens frågeställningar som teman och därefter konstruera frågor som 

passar in under respektive tema. Frågorna ska vara tydliga och formulerade för att passa 

respondenterna som målgrupp (Bryman, 2011). 

Syftet med en intervjuguide är att den ska ge en allmän vägledning av intervjuerna utan 

att begränsa eller styra respondenternas svar (Thyer, 2010). Intervjuguiden är uppdelad i 

teman: ett allmänt tema om respondenten, utbildning och tidigare erfarenheter. 

Inledande tema om hur respondenten beskriver verksamheten, internutbildningar och 

arbetsmetoder. Tema ett berör vår första frågeställning, hur beskrivs vikten av pro- 

sociala aktiviteter i forskningen och i behandlingsmiljöer. Tema två berör vår andra 

frågeställning; hur beskriver personalen de aktiviteter som erbjuds på institution och i 

kombination med den dagliga strukturen. Tema tre berör vår tredje frågeställning; hur 

ser relationen ut mellan schemalagd och icke schemalagd tid i behandling. Tema fyra 
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berör vår sista frågeställning; hur förankras aktiviteterna i beprövade teorier och 

metoder och vilken roll har personalen i detta. Avslutningsvis ställdes frågor som berör 

om respondenterna har något ytterligare att förtydliga eller tillägga. 

Tillvägagångssätt 

Ansvarig chef kontaktades och tillfrågades om vilken dag och tid som skulle passa 

verksamheten att intervjuer genomfördes. Ett mail skickades sedan till verksamhetschefen 

med ett informationsbrev för att förtydliga respondenternas rättigheter, studiens syfte, 

frågeställningar och bekräftelse på tid och plats (se bilaga 3). Ansvarig chef ringde upp 

och bekräftade att sex personal kunde intervjuas mellan kl. 10.00 till 19.00 under den 

aktuella dagen. Ett rum fanns tillgängligt under hela dagen och personalen avlöste 

varandra successivt med kortare raster emellan. Intervjuerna varade mellan 45 minuter till 

en timme och 20 minuter och samtliga spelades in på mp3 spelare efter godkännande av 

respondenterna. Samtliga respondenter har läst och skrivit under ett informerat samtycke 

för att delta i studien. 

Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer spelas in med en mp3 spelare och intervjuerna transkriberades 

ordagrant för att sedan tolkas (Kvale & Brinkmann, 2009). Lofland & Lofland (1995) i 

Bryman, (2011) rekommenderar att inte vänta med att analysera all data tills alla 

intervjuer är genomförda och transkriberade. En fördel med att analysera data efterhand 

är att forskaren kan bli uppmärksam på olika teman som kan vara användbara vid de 

resterande intervjuerna (Bryman, 2011). Efter varje intervju görs en kort summering och 

nyckelord skrivs ner för att bli uppmärksam på om något utmärkande framkommer. 

Bryman tar upp kodning som en central del i processen att bearbeta data och att den 

utgör utgångspunkten för olika typer av kvalitativa analyser. Det finns olika steg som 

ska medvetandegöras när forskarna förbereder sig och genomför själva kodningen. När 

nyckelord börjar framträda i det transkriberade materialet görs en kodning till olika 

teman (Bryman, 2011). En intervjutext kodas i olika meningskategorier som sedan 

reduceras till meningskoncentrering vilket innebär att beskriva det väsentliga i 

intervjun. Då det omfattade materialet är kodat och kategoriserat under olika teman 

fortsätter arbetet med att tolka resultatet genom att fokusera på vilken betydelse 

aktiviteter har för ungdomarna på institutionen. Därefter beskrivs hur stor betydelse 
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aktiviteterna har för ungdomarna och en analys görs av resultatet utifrån studiens syfte 

och den teoretiska tolkningsramen (Bryman, 2011). 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Forskare har diskuterat hur betydelsefulla begreppen reliabilitet och validitet är i 

kvalitativ forskning då reliabiliteten innebär tillförlitligheten till att resultatet från 

studien ska bli densamma om den genomförs på nytt eller om resultaten har påverkats 

av slumpmässiga faktorer (Bryman, 2011). Validitet visar i vilken omfattning studiens 

slutsats stämmer överens med den teoretiska utgångspunkten. Kriterierna reliabilitet och 

validitet är inte optimerade för kvalitativ forskning men författarna avser att använda 

dessa begrepp och assimilera begreppen till studien utan att förändra begreppens 

betydelse (Bryman, 2011). Syftet med studien är att undersöka vad forskningen säger 

om betydelsen av aktiviteter för ungdomar som är placerade på institution och koppla 

det till hur respondenterna beskriver hur förhållandet mellan schemalagda aktiviteter 

och icke schemalagda aktiviteter ser ut på deras arbetsplats. 

Studiens mått är intervjuguiden, då frågorna som utformats ur frågeställningarna 

undersöker fördelningen mellan ungdomarnas aktiviteter och egen tid. Intervjuguiden 

ger forskarna underlag för de mätvärden som den är avsedd att mäta vilket då innebär 

att det finns validitet i studien. Inom kvalitativ forskning används begreppen intern och 

extern validitet. Med intern validitet menas hur väl forskarna kan förankra resultaten i 

den valda teorin (Bryman, 2011). Respondenterna har i studien beskrivit sin bild av 

aktiviteter genom att svara på frågorna i intervjuguiden och utifrån detta har resultatet 

tolkats i den valda teorin, utvecklingspsykologin. Extern validitet innebär i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sammanhang (Bryman, 2011). 

Studiens syfte är inte att generalisera resultaten till andra sammanhang utan är mer 

inriktad på att undersöka hur det förhåller sig med aktiviteter på den valda institutionen. 

Då studien använder en kvalitativ datainsamling kan författarna anta att reliabiliteten är 

relativt låg då individuella egenskaper, subjektiva hos respondenten och intervjuaren 

kan påverka hur frågorna ställs och besvaras (Bryman, 2011). Intern reliabilitet innebär 

att flera forskare gemensamt beslutar hur resultatet i studien ska tolkas (Bryman, 2011). 

Denna studie utförs av tre personer som gemensamt för en diskussion om hur resultatet 

ska analyseras vilket gör att reliabiliteten ökar jämfört med att endast en forskare ska 
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analysera resultatet. Däremot handlar extern reliabilitet om studiens replikerbarhet, om 

resultatet blir detsamma om studien upprepas (Bryman, 2011). Om denna studie 

replikeras vid ett annat tillfälle skulle studiens resultat troligtvis inte bli detsamma 

eftersom sociala miljöer förändras vilket innebär att hög reliabilitet är svår att 

åstadkomma i en kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

Kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver den situation i vilken de 

producerats. Kvalitativa forskare som genomför intervjuer med ett mindre antal 

respondenter i ett visst urval kan inte generalisera resultaten till andra sammanhang. De 

respondenter som intervjuas i en kvalitativ undersökning är inte representativ för en 

population. Resultatet från en kvalitativ forskning ska generaliseras till teori och inte till 

population (Bryman, 2011). I denna studie har sex respondenter intervjuats på en 

institution vilket leder till att resultatet kan generaliseras till liknande institutioner men 

inte till institutioner i allmänhet. 

Etik och metoddiskussion  

De etiska övervägandena bör genomsyra alla steg i en undersökning. Från att frågorna 

formuleras i undersökningen till användandet av resultaten. De etiska principerna gäller 

för all svensk forskning och de som är berörda av den. De etiska frågorna rör fyra 

områden, frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Thyer, 2010). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagande personer om syftet 

med studien, de moment som ingår och att de får information om att de kan avbryta 

deltagandet om de så önskar (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har detta tillgodosetts 

genom att de medverkande respondenterna har informerats om detta. Samtyckeskravet 

innebär att de deltagande personer själva har rätt att bestämma om de vill medverka i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga respondenter är frivilliga deltagare. 

Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte ska ha någon möjlighet att komma åt 

personuppgifter på respondenterna i studien samt att avidentifierar citaten på bästa sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta har tillgodosetts genom att respondenterna blir 

informerade om att allt som sägs under intervjun är konfidentiellt och att de utan risk för 

repressalier ska kunna berätta hur de upplever att det förhåller sig med aktiviteter på 

HVB-hemmet. Detta utan att någon av respondentens kollegor får vetskap om vad som 

sagts. Nyttjandekravet innebär att all data som samlats in till forskningsändamålet 

endast får användas till studiens syfte och inget annat ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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I studien har detta tillgodosetts genom att respondenterna har fått information om att all 

data som samlats in inte får användas till något annat än till denna studie och att 

respondenterna inte ska kunna påverkas negativt genom att delta i denna studie. 

Valet av kvalitativ metod har bedömts passa i förhållande till studiens syfte eftersom 

kvalitativ metod ger en djupare kunskap inom området som studerats (Bryman, 2011). 

Antalet respondenter som valts till studien var till en början åtta stycken men på grund 

av bortfall, intervjuades sex respondenter från samma institution. Bortfallet av 

respondenter anses inte påverka resultatet då respondenterna utgör en homogen grupp 

som väl motsvarar det faktiska förhållandet på den valda institutionen (Bryman, 2011). 

Studien genomförs med stöd av en intervjuguide innehållande öppna frågor som gör att 

respondenterna kan svara med sina egna ord och forskarna har möjlighet att ställa 

följdfrågor för att kunna följa upp respondenternas svar. Detta anses vara bra för då får 

forskaren svar på vilka frågor som är viktiga för respondenterna (Bryman, 2011). De tre 

författarna närvarade vid alla intervjutillfällen och mp3 spelare användes för att spela in 

intervjuerna för att sedan ordagrant transkriberas. Fördelen med att transkribera 

intervjun ordagrant är för att undvika att viktig data utelämnas, och för att minska 

tolkningsutrymmet mellan författarna till studien (Bryman, 2011).  

Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat gemensamt med genomförd analys. Det första 

avsnittet är temat ”vikten av aktiviteter” som tar upp betydelsen av att delta i aktiviteter 

för ungdomars fortsatta utveckling. Det följande temat ”hemma behöver inte vara där du 

bor utan där man förstår dig” presenterar personalens syn på institutionens struktur och 

ansvar. I temat ”utveckling av ett socialt accepterat beteende” presenteras personalens syn 

på relationen mellan de olika aktiviteterna. I det sista avsnittet ”personalens påverkan” 

presenteras personalen roll i arbetet med aktiviteter för ungdomarna på institutionen. 

Vikten av aktiviteter 

Forskning visar att aktiviteter är bra för ungdomars hälsa och utveckling och att 

ungdomar som medverkar i aktiviteter utvecklar sitt sociala beteende i interaktion med 

aktivitetens innehåll och omgivning. Genom att ungdomar medverkar i planerade 

aktiviteter ges de möjlighet att känna tillhörighet vilket kan leda till att deras kognitiva 

och sociala begåvning utvecklas (Hansen, Larson & Dwarkin, 2003). Funktionellt 
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tänkande och beteende utvecklas i olika stadier. I varje stadium utvecklar ungdomar nya 

förmågor som hjälper dem att sätta gränser och den kognitiva förmågan ökar (Piaget, 

1971, s. 3). Respondenterna är samtliga överens om att aktiviteter är viktiga för de 

placerade ungdomarna. Detta illustreras i följande citat: 

”Men vi är ju absolut för att det ska vara aktiviteter av olika former och att 

motivationen är jätteviktigt för måendet. Aktiviteter kan på sikt leda till ett intresse, 

(…) och de vet man ju det visar ju forskning, att pro-sociala aktiviteter är 

jätteviktiga och friskfaktorer...” 

Forskning visar också att aktiviteter kan medföra positiva effekter som att ungdomar 

kan växa som individer och kan bli stärkta i sin identitet (Eder & Parker, 1987; Fine, 

1983, 1987). Personalen uttrycker förståelse för betydelsen av aktiviteter och vilken 

hjälp det kan vara för ungdomarnas utveckling och hälsa. Genom aktiviteterna får 

ungdomarna möjlighet att utveckla sitt sociala beteende tillsammans med både personal 

och andra ungdomar. Detta demonstreras tydligt av en respondent som menar att: 

”Vi har ju mycket aktiviteter och sen är det inte alltid som alla följer med på allt. Vi 

har ju en speciell målgrupp och de kan ju vara så att det kan vara svårt för någon att 

vara i ett socialt sammanhang, gå på restaurang och allt det där. Då är det ju viktigt 

att liksom ”puscha” någon mer än vad den klarar av. Men samtidigt att man inte ska 

försätta ungdomar i en situation där de själv känner att de har misslyckats”. 

Personalen måste vara lyhörda och känna av situationen och var gränsen går, hur 

mycket de kan ”pressa” ungdomarna i utövandet av aktiviteterna. Aktiviteterna ska vara 

på en åldersadekvat nivå för att ungdomarna ska utvecklas samtidigt som aktiviteter ska 

leda till en positiv upplevelse. En aktivitet kan främja ungdomarna genom att stärka 

deras självkänsla och förbättra deras sociala relationer. Det kan också öka deras 

samarbetsförmåga och pro-sociala kontakter (Larsson, 2000). Ungdomarna som är 

placerade på det studerade behandlingshemmet har psykosocial problematik vilket leder 

till att de kan vara extra känsliga för motgångar vilket gör att aktiviteterna måste väljas 

med omsorg. Respondenterna betonade under intervjuerna att de ansåg att det var 

viktigt att ta hänsyn till ungdomarnas personliga förutsättningar. Detta skildras av en 

respondent som menar att:  

”Jag tänker att det inte spelar så stor roll vad det är för slags aktiviteter, vi har ju som 

sagt 12 ungdomar inskrivna, och det är ju klart att alla har ju olika behov och 
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Aktivitet 

Adekvata 

möjligheter till 

aktivitet 

inriktningar och så, ibland känns det som att det viktiga är att det finns aktiviteter 

och att det finns mångfald som nu till exempel, har vi haft en bildgrupp under 

hösten, och det kan jag tycka är jätteroligt och att det inte bara är inriktat mot idrott 

eller på diskussionsgrupper”. 

Respondenterna menar att det är bra att det finns många olika slags aktiviteter att välja 

på eftersom de har många ungdomar på HVB-hemmet som har olika intressen. 

Samtidigt visar forskning att aktiviteter kan ha negativa effekter för ungdomar. En 

negativ gruppsammansättning kan ge ungdomarna negativa känslor och leda till ett 

normbrytande beteende. Aktiviteter kan leda till erfarenheter som är viktiga i 

utvecklingen av individen både fysiskt och psykiskt (Hansen, Larson & Dwarkin, 2003, 

Lipcombe & Farmer, 2007). En respondent illustrerar detta i följande citat: 

”Vi tycker det är jätteviktigt för framgången att ungdomarna är ute. Att det inte blir 

som en isolerad värld utan att de kommer ut bland vanliga ungdomar. Alltså, de blir 

bara så mycket här annars. Det är viktigt att stötta så att de har vänner utanför 

behandlingshemmet och att vara delaktig i föreningsliv är bra för att få en 

normalitet. Ungdomarna ska ju inte vara här så länge, ett och ett halvt år, sen ska de 

ut. Då kanske de ska ha andra kompisar”. 

Med hjälp av omgivningen utanför HVB-hemmet anpassar ungdomarna sitt beteende 

och sitt sätt att tänka. Tillsammans med andra individer utvecklas ungdomarnas 

förståelse, de får en ökad kunskap och social kompetens (Piaget, 1971). Detta hjälper 

dem att stärka sin självkänsla vilket i sin tur leder till att det går att skapa hållbara 

relationer med andra individer på ett jämställt plan vilket är gynnsamt för deras framtid. 
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Person 
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Figur 1, God passform mellan faktorerna person, miljö och aktivitet leder till en bra utveckling för klienten 

på institutionen. Ref. i Eklund, Gunnarsson, Leufstadius, 2010).
 

 

Hemma behöver inte vara där du bor utan där man förstår dig 

Institutionsmiljön ska tillgodose ungdomars behov av en trygg uppväxtmiljö 

(Andreassen, 2003). Ungdomar som är placerad på institution har rätt till; god vård och 

fostran, att växa upp under gynnsamma förhållanden samt rätt till en lämplig utbildning. 

När ungdomar placeras på institution blir det personal som övertar ansvaret för 

ungdomarnas utveckling (Nya sociallagarna, 2011). Personalen som arbetar på det 

studerade HVB-hemmet har en övergripande kontroll på verksamhetens planerade 

struktur. Arbetet utgår från ett miljöschema som innehåller verksamhetens alla 

planerade aktiviteter . Ungdomarna som är placerade på HVB-hemmet har alla någon 

form av psykiatriskt eller psykosocialt problem, ofta med svåra trauman bakom sig och 

många av ungdomarna lider också av depression. Personalen påtalar vikten av att HVB-

hemmet står för en förutsägbar, trygg och stabil miljö för dessa ungdomar, då många av 

de unga har problematiska bakgrundsförhållanden och har svårt att känna tillit till andra 

människor. Personalen arbetar utifrån miljöterapi och med social träning. Det innebär 

att ungdomarna får delta i de dagliga hushållssysslorna på HVB-hemmet, ibland enskilt 

och ibland i samverkan med andra ungdomar som bor på hemmet. Det ger ungdomarna 

en möjlighet att klara av en vardaglig struktur och i interaktion med de andra 

ungdomarna får de möjlighet att träna socialt samspel. Personalgruppens kännedom om 

vikten av och syftet med miljöterapi leder till en verksamhet som står för struktur, 

trygghet och tydlighet för ungdomarna. Citaten nedan visar två av respondenternas svar 

på vikten av struktur i verksamheten och förståelse för ungdomarnas behov:  

”Miljöterapi är ju terapeutiskt, de är ju en tanke om man ska planera, genomföra, 

utvärdera, det ska vara en strukturerad verksamhet, vilket man vet lindrar ångest och 

hyperaktivitet och alla andra möjliga saker som man kan må dåligt av, traumatiserade 

ungdomar behöver struktur, så att dom aktiviteterna är ju terapeutiska” 

”Alltså, i grund och botten är det miljöterapi, så det blir mycket förebilder, mycket visa 

och mycket prata och vara med ungdomarna. Hur beter man sig när man äter middag 

med tio andra personer. Hur lagar man mat? Hur ofta ska man duscha? Så att man får 

vara den som…. Ja, man blir lite som en förälder, man ska liksom visa hur man ska 

fungera så att säga.” 
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Institutionsmiljön är en konstgjord miljö och mer förutsägbar än samhället. Miljön på en 

institution är en artificiell miljö med klara regler och förväntningar på ungdomarnas 

beteende. Samhället utanför institutionen är motsatsen, miljön är oförutsägbar, saknar 

struktur och den har inga precisa gränser. Det yttersta målet med en 

institutionsplacering är att ungdomarna ska fungera i samhället på sikt (Hollin, 1995). 

Samtliga respondenterna på det studerade HVB-hemmet påtalar vikten av att 

ungdomarna får möjlighet och träning i att vara en del av det riktiga samhället. 

Verksamhetens olika aktiviteter har olika syften. Aktiviteterna riktar sig mot 

individuella mål vad gäller hälsa, utbildning och social utveckling. Det finns aktiviteter 

som är i grupp med andra ungdomar och dessa syftar bland annat till att ge ungdomarna 

en möjlighet att delta i demokratiska processer samt träna sig i det sociala samspelet 

mellan människor. Hollin (1995) menar att det är av stor vikt att kontakten mellan 

institutionen och samhället upprätthålls för att ungdomarna ska få en positiv och hållbar 

beteendeförändring (Hollin, 1995). Alla respondenterna anser att ungdomarna mår bra 

av att komma ifrån HVB-hemmets miljö ibland och att de behöver göra saker som andra 

ungdomar i samhället gör vilket citaten nedan illustrerar:  

”De behöver ut ur den isolerade världen och uppmuntras till världen utanför som de 

vanliga ungdomarna tillhör” 

”Det är viktigt att det finns lite allt möjligt att göra förutom den dagliga strukturen 

med aktiviteter så, man kan göra egna aktiviteter tillsammans med sin kontaktperson 

och de tänker jag också är bra, man kan visa dem världen som de inte har fått se den 

förut, eller som de inte visste om… jag tänker att det är viktigt att vara lite kreativa i 

tänket kring aktiviteter, att aktiviteterna kan fylla flera funktioner” 

Utbildning är en viktig del under ungdomars uppväxt och är ett starkt skydd mot att 

ungdomar inte utvecklas ogynnsamt. Skolinspektionen har kommit fram till att 

ungdomar som vårdas på HVB-hem inte får den skolgång de har rättighet till (Social 

Rapport, 2010). Personalen som ingår i studien påtalar vid flera tillfällen vikten av att 

ungdomarna får möjlighet till utbildning under sin tid på HVB-hemmet. Personalen, 

ungdomarna själva och en studievägledare på skolan som ungdomarna tillhör planerar 

tillsammans upplägget för ungdomarnas individuella skolgång. Personalen arbetar för 

att stötta, motivera och övertyga ungdomarna om utbildningens värde för dem. 

Samtidigt så berättar personalen att många av ungdomarna i verksamheten är svårt 
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traumatiserade av olika anledningar, vilket kan innebära att det är ett stort steg för dessa 

ungdomar att klara av att gå till skolan. Många av ungdomarna på HVB-hemmet mår 

väldigt dåligt psykiskt, utifrån det perspektivet är det ett stort steg att bara komma upp 

på morgonen och klara av de enklaste basbehoven. De ungdomar som går i skolan har 

individuella scheman efter deras förmåga. Ungdomarna som inte går i skolan får delta i 

schemalagda aktiviteter på HVB-hemmet, de behöver rutiner och ha någonting att 

sysselsätta sig med. En av respondenterna uttrycker i citatet nedan att det är en 

balansgång för verksamheten när det gäller aktiviteternas mängd och utförande, 

speciellt för ungdomarna som inte klarar av att gå i skolan:  

”Vårt mål är att de ska gå i skolan, skolan är jätteviktigt, vi har haft resonemang runt 

hur mycket aktiviteter man ska erbjuda för dem som inte går i skolan. För skolan är 

ju dit som de ska till liksom, för och eftermiddag. Om vi har för mycket aktivitet på 

dagen så lockar det ju mer än skolan.” 

Piaget (1971) menar att barns utveckling sker i olika stadier, tankar och beteende 

mönster formas av barns umgänge med omgivningen. I detta umgänge som till exempel 

kan vara ungdomars hemmiljö så samordnas, utvidgas och förändras ungdomars 

tankemönster och beteendemönster. När ungdomar har skaffat kunskap om sin 

omgivning och kan använda den i ett nytt sammanhang så leder handlingen till en ny 

utvecklingsfas för ungdomarna (Piaget, 1971). Utifrån Piagets teori kan man tänka sig 

att de ungdomar som bor på institutionen inte har fått all kunskap som de behöver för att 

utvecklas gynnsamt. Många av dessa ungdomar har varit med om svåra trauman under 

sin barndom och uppväxt, de kan ha varit i en omgivning som inte lett till den 

utveckling som är nödvändig för att klara av situationer och sammanhang i livet. 

Utbildning är viktig för ungdomarna men stöd med de basala behoven måste tillgodoses 

först, för att sedan klara av att gå i skolan. Med tanke på det som nämns ovan så kan de 

vara en förklaring till att skolinspektionen undersökning visade att ungdomar på HVB- 

hem inte får den skolgång de har rätt till. Personalen på HVB-hemmet arbetar för att alla 

ungdomarna ska klara av att gå i skolan, de ser positiva effekter för de ungdomar som 

har en regelbunden skolgång. Samtidigt är personalen medveten om att alla ungdomarna 

i verksamheten har olika förmågor och utgångspunkter.  
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Utveckling av ett socialt accepterat beteende 

Forskning gällande aktiviteters betydelse har visat att ungdomar som är placerade på 

institution bör ha en tydlig struktur och normal vardag. Att ge ungdomar en strukturerad 

vardag med både schemalagda och icke schemalagda aktiviteter kan främja ett 

utvecklande pro-social beteende och hjälpa ungdomar att vara en del av samhället 

(Andrews & Bonta, 1998, Andreassen, 2003). Utvecklingspsykologin menar att 

ungdomar utvecklar olika förmågor genom att utöva en specifik aktivitet. Denna 

utveckling kan positivt stärka ungdomar i sitt gestaltande av ett socialt accepterat 

beteende. Respondenterna betonar vikten av att ha schemalagda och icke schemalagda 

aktiviteter i behandlingen för att gynna utvecklingen av ett pro-socialt beteende, detta 

visas genom två citat:    

”Vi är absolut för aktiviteter av olika former för att på sikt skapa sig ett intresse, ett 

fritidsintresse. Ett fritidsintresse kan de ha sedan innan, och förutom att jobba med 

institutionens aktiviteter kan vi erbjuda ungdomen att få jobba aktivt med sitt 

fritidsintresse. Vi vill att alla ungdomar ska på sikt jobba upp ett intresse”  

”Syftet med aktiviteter är att vi vill att de ska röra på sig.  Det blir både hälsosamt och 

uppmuntra till motion och få positiva upplevelser” (…) ”Det är också bra att ha 

aktiviteter utanför behandlingshemmet och att de kan komma i fritidssysselsättning 

eller sådana aktiviteter som gör att de kommer utanför behandlingshemmet och ut i ett 

annat sammanhang” (…) ”I fredags var vi på laserdome. När vi var där så var de en 

massa annat folk där. De var socialt och man fick röra på sig liksom, skratta och ha 

kul. Man går på bio och vad som helst, vi tänker inte utesluta dem från omvärlden utan 

snarare att dela den med dem”  

De schemalagda och de icke schemalagda aktiviteterna ser olika ut för ungdomarna. På 

det studerade HVB-hemmet ser man vikten av att ungdomar har aktiviteter att 

sysselsätta sig med, både schemalagda och icke schemalagda. Samtliga respondenter 

betonar vikten av att erbjuda ungdomarna aktiviteter. Betydelsen av att ungdomar har en 

aktivitetsprocess visar sig i utveckling i olika delmoment och delfunktioner (Andrews & 

Bonta, 1998, Andreassen, 2003). HVB-hemmet har en stor variation av aktiviteter, allt 

från individuella aktiviteter, gruppaktiviteter till semesteraktiviteter, allt anpassades till 

ungdomarnas egen kapacitet och förmåga. Ungdomarna har möjlighet att påverka och 

vara delaktiga i beslut gällande vilka icke schemalagda aktiviteter som planeras i ett så 

kallat husmöte. Husmötet är ett forum där ungdomarna får delta frivilligt. Till mötet 
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väljs en ordförande och sekreterare ut, under mötet tas önskemål upp som ungdomarna 

vill diskutera eller förändra. Protokoll skrivs under mötet och tas upp och diskuteras i 

personalgruppen. En av respondenterna utrycker sig på följande sätt:   

”Husmötet är deras del att påverka i huset, de är vårt organ, nästan politiskt och de får 

delta i demokratiska processer (…)Man får nästan vara med i ett föreningsliv”  

Individuella aktiviteter är grunden på behandlingshemmet. Då hemmet har en eklektisk 

grundsyn så anpassas aktiviteter individuellt till ungdomarnas egna mål och förmågor. 

Det huvudsakliga målet för ungdomarna är att gå till skolan och läsa upp sina betyg. Om 

någon av ungdomarna inte har kapacitet för att klara av att gå i skola så erbjuds de 

praktik. På hemmet finns det en fast struktur med terapi och fasta måltider. Varje vecka 

har ungdomarna två terapisamtal hos psykoterapeuten. En dag i veckan har ungdomarna 

som aktivitet att hjälpa till i köket, de får då hjälp av sin kontaktperson att planera upp 

en måltid, laga och slutföra, detta blir en miljöterapeutisk aktivitet för ungdomarna 

vilket främjar deras pro-sociala utveckling (Statens institutionsstyrelse, 2011). Vidare 

tar respondenterna upp att fysiska aktiviteter är viktiga för ungdomarnas välmående. 

Utifrån detta har institutionen i sitt miljöschema schemalagt fysisk aktivitet två gånger i 

veckan. I närheten av behandlingshemmet ligger en idrottsanläggning med bland annat 

gym och simbassäng som ungdomarna har tillgång till även på sin fritid. Allt hänger på 

ungdomarnas egna engagemang och motivation. Piaget menar att arbetet med den egna 

inre arbetsmodellen utvecklar ungdomars kognitiva struktur som genererar positivitet 

som överförs till andra i deras närhet (Piaget ref i Elkind 1983). En respondent förklarar 

vikten av att arbeta med aktiviteter i en samhällig kontext:  

“Vi har ju resor som vi åker på varje år, de brukar komma tre stycken, två stycken på 

sommaren och på vintern. Det närmaste nu är sportlovsresan som är skidresa som vi 

åker på. På sommaren har vi två resor. Vi åker alltid till Gotland eller till Göteborg och 

åka några dagar och testa på att bo på hotell (…) tanken är då att vi flyttar vår 

verksamhet vid de större sakerna”. 

 

Personalens påverkan 

Personal har ett stort inflytande på behandlingsresultatet gällande ungdomar som vistas på 

institution (Eklund, Gunnarsson, Leufstadius, 2010). Forskning visar att endast 15 % av 

behandlingsresultat påverkas av behandlingstekniker resterande procent kan kopplas till 
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personalpåverkan (Eklund, Gunnarsson, Leufstadius, 2010). På de institutioner där 

personal lyckas skapa en bra allians med ungdomarna har bättre behandlingsresultat 

konstateras (Eklund, Gunnarsson, Leufstadius, 2010) Personal som är insatt i 

verksamhetens teoretiska utgångspunkt, verksamhets mål och valda metoder är också en 

betydelsefull faktor för att uppnå förväntade effekt av ungdomars institutionsbehandling 

(Andreassen, 2003). Respondenterna som medverkar i studien är väl insatta i 

verksamhetens teoretiska grunder och valda metoder. Alla respondenterna berättar att 

verksamheten vilar på en psykodynamisk grundsyn och att även anknytningsteorin ligger 

till stor grund i arbetet med ungdomarna. Respondenterna påtalar samtidigt vikten av att 

tänka eklektiskt för att tillgodose ungdomarnas olika problembeteenden, i vissa situationer 

kan det vara nödvändigt att tänka utifrån ett systemteoretisk eller kognitivt perspektiv. Det 

viktiga är att alla ungdomarna får den individuella hjälp de har behov av i sin utsatta 

situation. Citatet nedan är ett av respondenternas svar på frågan om verksamhetens 

teoretiska grund, men alla respondenternas svar var enstämmiga med citatet: 

”Vi säger att vi är eklektiska, men vår grund är psykodynamisk, och sen så är de ju 

framför allt tänker jag att de är anknytningsteorin och i min utbildning så har ja gått en 

psykodynamisk utbildning med relationell inriktning och de tänker jag står mycket för 

vår verksamhets tänk också att de är relationerna som är viktiga, att vi arbetar väldigt 

relationellt och med relationer i fokus och då behöver man ju ha anknytningsteorin 

med i mycket”. 

Personal som är outbildad kan ha svårigheter att basera sitt arbete utifrån tillförlitliga 

teorier och metoder, forskning har visat att det finns många unga och outbildade bland 

personal på institutioner för ungdomar. Oerfaren och ung personal kan ha svårare med 

gränssättning för ungdomarna det kan i sin tur leda till att de unga inte respekterar 

personalen och deras arbete (Levin, 1997). Respondenterna i studien har alla en 

utbildning som är lämplig för deras arbete med ungdomarna på HVB-hemmet. 

Utbildning hos respondenterna varierade mellan socionom, behandlingspedagog, 

psykoterapeut och beteendevetenskaplig universitetsutbildning med en masterutbildning 

i gestaltterapi. Respondenternas ålder varierade mellan 29-58 år, med tanke på 

respondenterna utbildningsnivå och ålder så är det en positiv faktor för att ungdomarna 

ska få tillgång till insatser som är baserade på beprövade teorier och metoder. 

Respondenternas ålder och erfarenhet är också en viktig faktor för ungdomarna, då de 

ofta har haft en otrygg anknytning och har behov av vuxna föredömen under sin 

institutionsplacering (Levin, 1997). Alla dessa faktorer gällande personalpåverkan 
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spelar en viktig roll för insatserna kring ungdomar med svår problematik, en av 

respondenterna påtalade vikten av en lämplig utbildning i deras arbete i citatet nedan: 

”Det är ju en annan viktig kompetens att kunna känna igen, tolka och analysera 

signaler och symptom hos ungdomarna, det är något jag tror är viktigt. För de vet 

jag” (…) ”om man tänker sig ett HVB-hem där man anställer ABAB-vakter istället 

för socionomer för man ska ha lite ordning och reda, då får man säkert med mer 

ungdomar på olika saker men frågan hur själva behandlingsarbetet blir då?” 

I människans alldagliga miljö förekommer olika sociala och kulturella inflytanden, dessa 

faktorer är nödvändiga för att människor ska utvecklas. Piaget betonar därmed att vid en 

placering utanför hemmet bör man beakta vikten av typisk och biologisk godkänd miljö 

(Piaget ref i Furth, 1969). Respondenterna i studien arbetar för en samstämmighet i 

efterföljande av verksamhetens utarbetade struktur, detta för att skapa trygghet och 

stabilitet i miljön för ungdomarna som vistas på institutionen citatet nedan påvisar vikten 

av struktur: 

”Vi försöker hålla strukturen, gå igenom besluten tillsammans. Gå på konferenser eller 

coachkonferenser vi försöker vara så eniga som möjligt i personalgruppen, det är 

målet” 

I alla handlingar och aktiviteter som utförs av människor ligger det någon form av intresse 

och samarbete. Brist på motivation leder till svårighet att skapa nya beteenden (Furth, 

1969). Respondenterna i studien menar att det är av stor vikt att försöka motivera 

ungdomarna till att våga prova nya aktiviteter. Många av ungdomarna i verksamheten har 

svårighet att hitta motivation och kraft själva när det gäller att delta i aktiviteter, det krävs 

ett engagemang från personal, vilket en av respondenterna uttryckt i citatet nedan: 

”Vissa ligger och har svårt att komma upp, sen har många vänt på dygnet och så, de 

handlar om att är det en aktivitet så måste man försöka motivera dem att de ska vara 

med i den aktiviteten. Så man är själv med i den aktiviteten och håller i den också.” 

Respondenterna är alla ense om deras engagemang spelar stor roll i insatserna för 

ungdomarna på HVB-hemmet. Ett stort arbete ligger i att uppmuntra och motivera 

ungdomarna att ta till sig aktivteter och behandlingsinsatser som ingår i verksamheten. En 

av respondenterna menade att som behandlare på den aktuella institutionen är det 

nödvändigt att vara aktiv i samtal och arbete kring ungdomarna som illustreras nedan: 
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”Som terapeut så behöver man vara väldigt aktiv. Man kan absolut inte vara en 

tyst terapeut. Man får använda bilder, visualisera och man får försöka göra 

rollspel, man får göra på alla olika sätt de bara går. Ibland får ungdomarna 

skriva, rita och berätta om sig själva. Jag skulle nog säga de är ingen av våra 

ungdomar som klarar av den typen av terapeut som är tyst och tillbakadragen” 

Respondenterna har förmedlat en bild av en verksamhet som har hög 

behandlingsintegritet, erfaren och utbildad personal och som alla uttryckt att de trivs med 

sitt arbete och sin arbetsplats. Dessa faktorer är positiva för behandlingsaktiviteternas 

utförande och för institutionsplacerade ungdomars förändringskapacitet (Hill, 2005; 

Andreassen, 2003). 

Diskussion och slutsats 

Sammanfattningsvis visar studien att aktiviteter är viktiga för ungdomar som är placerade 

i institutionsvård. Schemalagda och icke schemalagda aktivteter fyller en viktig funktion i 

ungdomars livssituation, ungdomar som är placerade på institution på grund av en 

problematisk bakgrund har samma behov som övriga ungdomar i samhället. Aktiviteter 

på en institution bör ha som mål att ge de placerade ungdomarna en möjlighet att fortsätta 

vara en del av samhället under deras institutionsplacering. Det är också av stor vikt att 

ungdomar i institutionsvård får möjlighet att vara i miljöer med pro-sociala ungdomar för 

att få delta i socialt samspel och ta del av pro-sociala värderingar och miljöer. En annan 

faktor som påverkar ungdomars institutionsvistelse är personalen som tjänstgör i en 

verksamhet. Personal som är utbildad, insatt i verksamhetens teoretiska grund och som 

arbetar aktivt för att ungdomar ska nå målet med en bestående beteende förändring. Dessa 

faktorer är viktiga och kan vara avgörande om ungdomars institutionsplacering ska ge den 

effekt som förväntas utifrån ungdomarnas behandling (Anderassen, 2003) 

Alla erfarenheter är värdefulla 

Genom att jämföra föreliggande studies resultat med tidigare forskning framkommer att 

aktiviteter har stor inverkan på ungdomarnas utveckling och hälsa (Eder & Parker, 1987, 

Fine, 1983, 1987). Studien visar också att personalen på HVB-hemmet är väl insatt i vad 

forskning visar gällande aktiviteter och dess effekter. Genom aktiviteter får ungdomarna 

möjlighet att göra saker tillsammans med andra människor både på och utanför HVB-

hemmet. Speciellt är aktiviteter utanför HVB-hemmet viktiga då ungdomarna får 

möjlighet att skapa pro-sociala kontakter med andra ungdomar. Det leder till att 
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ungdomarna lär sig umgås på ett jämställt sätt vilket gör att de stärker sin självkänsla och 

sin självbild. Studien visar att aktiviteternas mångfald och variation är viktigare än 

mängden aktiviteter. Ungdomarna behöver dessutom få tid för vila och eftertanke. Vidare 

visar forskning att omgivningen påverkar ungdomarnas förmåga att själva ändra sitt 

beteende och tankesätt (Piaget, 1971). Genomgående var personalen påläst och kunnig 

gällande befintlig forskning vilket tillämpades i behandlingsarbetet. Alla aktiviteter på 

HVB-hemmet var planerade för att uppfylla ett specifikt syfte. Om detta är utmärkande 

för just detta HVB-hem eller om det ser likadant ut i hela landet ger inte denna studie svar 

på men resultatet från studien var ändå positivt överraskande då personalen själva ansåg 

att aktiviteter är viktiga i behandlingsarbetet för ungdomarnas fortsatta utveckling. 

Vidare studerades hur väl aktiviteterna anpassas i den dagliga strukturen. Studien visar på 

att personalen vill undvika aktiviteter under dagtid då de anser att ungdomarnas skolgång 

är viktigast. Detta trots att skolstyrelsen hävdar att många ungdomar som behandlas på 

HVB-hem inte får den skolundervisning som de borde (Social rapport, 2010). Alla 

ungdomar på HVB-hemmet har individuellt anpassad skolgång utifrån sin psykiska hälsa 

vilket gör att den dagliga strukturen ser olika ut. Det leder till svårigheter med att planera 

aktiviteter som ska kunna passa alla ungdomarna. Aktiviteterna på HVB-hemmet är 

terapeutiska vilket gör att var och en av aktiviteterna ingår i behandlingen. 

Respondenterna menar också att det är viktigt att ungdomarna är involverade i 

planeringen av den dagliga strukturen och av aktiviteterna. Personalen prioriterar skolan 

före aktiviteter dagtid vilket är viktigt eftersom skolan är en grundläggande förutsättning 

för att ungdomarna ska få möjlighet att anpassa sig till ett normalt liv utanför HVB-

hemmet. Vidare visar studien på att övriga aktiviteter har stor betydelse för ungdomarnas 

personliga utveckling och för att stärka deras identitet.   

Vikten att unga vilka är placerade på institution har en tydlig struktur i sin vardag påvisar 

att de ger effekt i behandling. Personalgruppen som arbetar på HVB-hemmet har en tydlig 

struktur i sitt arbete som skapar en hög behandlingsintegritet. Aktiviteterna som erbjuds 

på HVB-hemmet har som mål att uppfylla ungdomarnas behov. Andreassen betonar 

vikten av en sammanhållen behandlingsgrupp som har en tydlig struktur för att skapa så 

bra behandlingsarbete som möjligt (Andreassen, 2003). Det handlar alltså om en enighet 

inom personalgrupper i behandlingsarbete (Melnick, Wexler, Chaple & Leland, 2009). 

Ungdomar har behov av en fungerande vardag med skyddsfaktorer som hindrar dem från 
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att utvecklas ogynnsamt samt faktorer som bidrar till en ökad självkänsla. HVB-hemmet 

har en eklektisk grundsyn i arbetet som de utövar och kan därmed tillämpa olika 

behandlingsmetoder anpassat till de specifika ungdomarna. Detta i sin tur skulle kunna 

leda till en oenig personalgrupp med olika behandlingsmål och en otydlig struktur på hur 

ungdomars schemalagda och icke - schemalagda tid skulle utnyttjas till fullo. I detta 

eklektiska synsätt finns en utgångspunkt vilket samtliga respondenter håller fast vid, 

nämligen miljöterapi, HVB-hemmet utgår från ett miljöterapeutiskt schema som samtliga 

i personalen är väl insatta i. Att samtliga respondenter tillämpar miljöterapi och är eniga i 

sitt arbete leder till att en positiv utveckling kan skapas hos ungdomarna, då det finns en 

tydlig struktur i utförandet schemalagda och icke schemalagda aktiviteter. Piaget menar 

att unga går genom olika stadium i ungdomsåren, de olika stadierna skapar en förståelse 

hos ungdomen att förstå sig på sociala kontexter som är nödvändiga för att kunna vara en 

del av samhället (Piaget, 1971). Både Piaget och respondenterna betonar vikten av att 

utveckla ett socialt accepterat beteende, detta kan skapas genom olika aktiviteter i en 

samhälligkontext. Aktiviteter kan innefatta träning i sociala miljöer som att äta på en 

restaurang, vilket blir en social träning i att klara av att vistas i en restaurangmiljö med 

andra människor dessutom blir det ytterligare träning i att åka lokaltrafik för att kunna ta 

sig till den bestämda platsen.  

Ett av studiens syften var att undersöka vilken roll personalen har i utövandet av 

aktiviteterna på HVB-hemmet och om personalens arbete utgår från verksamhetens valda 

teorier och metoder. Forskning visar på att det är av stor vikt att en verksamhet har sin 

utgångspunkt i beprövade teorier och metoder. Det är personalen i en verksamhet som har 

makt att påverka verksamhetens innehåll, utformning och insatser till ungdomarna 

(Andreassen, 2003). När ungdomar placeras på institution tar personal över ansvaret för 

ungdomarna, personalens uppgift är att hjälpa dem till en positiv utveckling utifrån deras 

beteendeproblem. Personalens roll handlar om att vara en trygg vuxen förebild och 

samtidigt vara en professionell behandlare. Respondenterna som arbetar på HVB-hemmet 

har kunskap om verksamhetens valda teorier och metoder. Samtliga respondenter påtalar 

vikten av att skapa en struktur i vardagen för att ungdomarna ska känna sig trygga i 

verksamhetens miljö. En stor del av personalens arbete går ut på att skapa en tillitsfull 

relation med ungdomarna, för att sedan kunna arbeta med deras problematik. 

Respondenterna säger att aktivteter utanför institutionen är viktiga för att ungdomar ska 

klara av att vara en del av samhället efter behandlingen. Persson (2006) menar att 
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aktivteter är viktiga för ungdomar överlag men speciellt betydelsefulla för ungdomar som 

har bekymmersamma livsvillkor. Problemet är att dessa ungdomar är mindre kapabla att 

delta i aktiviteter och att de upphör med aktiviteter oftare än andra ungdomar. 

Motivationen från omgivningen är oerhört viktig för dessa ungdomar när det gäller att 

delta i aktiviteter. I vissa fall är det en rädsla att misslyckas som ligger bakom att 

ungdomarna väljer att inte delta i aktiviteter (Persson, 2006). Respondenterna i studien 

menar att en stor del i arbetet med aktiviteterna ligger i att motivera ungdomarna att våga 

delta. Personalen spelar en viktig roll i utförandet av aktiviteter för ungdomar som vistas 

på institution, de har en stort inflytande i de ungas livssituation. Arbetet på institutioner 

styr till stora delar av outtalade regler och normer snarare än på beprövade styrdokument, 

därför är det viktigt att verksamheten bygger på en enighet inom personalgruppen. Det är 

viktigt att personalen är enig om deras förhållningssätt till ungdomarna som är placerade 

på institutionen. Personal som arbetar i verksamheten behöver ha en teoretisk grund som 

ger en struktur och ett sammanhang i arbetet. Den teoretiska grunden kan ge personalen 

en förklaring till ungdomarnas beteende och ligga till grund för valda metoder. Däremot 

är inte den teoretiska grunden avgörande för en ungdomarnas möjlighet till en pro-social 

utveckling. Det som är viktigt för en verksamhet är istället att personalen har ett 

gemensamt och uttalat synsätt (Sallnäs, 2000). 

Studiens praktiska implikationer och förslag till vidare 

forskning 

Studiens resultat kan bidra till att det undersökta HVB-hemmet kan tänka ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv i aktiviteter i verksamheten och i utvecklandet av 

nya aktiviteter. Personalens åsikter om aktiviteternas betydelse kan synliggöra vilka 

aktiviteter som bör utvecklas och om någon aktivitet bör tas bort från behandling. 

Förslag till vidare forskning gällande ungdomar som är placerade på institution är 

otroligt omfattande då forskning om institutionsplacerade ungdomar alltid behöver, och 

bör utvecklas. Författarna har kommit fram till resultat som påvisar vikten av aktiviteter 

för ungdomar som är placerade i institutionsvård. Ungdomarna på det studerande HVB-

hemmet hade stor rörelsefrihet och kunde röra sig relativt fritt i omgivningen och vid 

tillfällen lämna området utan tillsyn från behandlare. HVB-hemmet såg detta som en 

positiv del av behandlingen, det vill säga att ungdomarna kunde ha aktiviteter utanför 

institutionskontexten som integrerade dem i samhället. Aktiviteters betydelse för 
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ungdomar på institution är viktigt att uppmärksamma och vidare studier inom området 

kan lägga fokus på vilken effekt kontakten med samhället resulterar i och hur detta 

främjar ungdomars möjlighet till positiva förändringar inom institutionsvård. Vidare 

skulle det vara av intresse att undersöka och göra en jämförelse hur en öppen, kontra 

låst institutions aktiviteter kan skapa förändring hos ungdomar och hur detta skulle 

påverka ungdomars beteendeutveckling och integrering in i samhället. Framtida studier 

kan belysa och påvisa vikten med aktiviteter som fokuserar på vikten av kontakt med 

samhället, samt hur aktiviteter kan utveckla en pro-social beteendeutveckling hos den 

unge som förebygger ytterligare placering på institution.     
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Allmänt 

Hur länge har du arbetat här? 

Jobbar du heltid? 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Trivs du med ditt arbete? 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Hur ser personalfördelningen ut vad gäller kvinnor och män på institutionen?  

 

Inledning 

Kan du beskriva din arbetsplats, vilket slags boende det här är? 

Hur många personer är ni som arbetar här, tycker du att det är tillräckligt? 

Har ni tillräckligt med bemanning 

Hur många platser erbjuder ni? 

Hur många ungdomar är placerade just nu? 

Får ni någon form av internutbildning, hur ofta och vad kan detta vara för slags 

utbildning? 

Vilken teori baseras er verksamhet på? 

Vad använder ni för metoder? 

Har du utbildning i de metoderna? 

  

Struktur 

Berätta om en dag i verksamheten, vad är det första som händer på morgonen? 

När stiger ungdomarna upp, har de eget ansvar för att kliva upp eller väcks de av 

personal? 

Hur går frukosten till?  

Hur ser tiden mellan frukost och skola/annan schemalagd aktivitet ut? 

Om det är skola, vad händer där och hur går lektionerna till (och rasterna)? 

Om det inte är skola, vad händer då? 

Hur ser lunchsituationen ut? Ungdomarnas roll? 

Vad händer efter skolan, terapin och behandling?  

På kvällen, vad gör ungdomarna då? Vilka aktiviteter erbjuds?   

Har ni skola på boendet? 

Hur många timmar per vecka deltar ungdomar i skolundervisningen? 

Har ni pedagogiska måltider med ungdomarna? 

Hur ser tiden mellan lunch och skola/annan schemalagd aktivitet ut? 

Vad finns det att göra på eftermiddagen fram till kvällsmaten? 

Vad händer efter kvällsmat? 

Vad händer vid sänggåendet? 

Vad händer på natten fram till väckning? 

Hur planeras aktiviteterna in i den dagliga strukturen? 

Är ungdomarna delaktiga i planeringen av aktiviteterna? 

Erbjuder ni planerade aktiviteter kvällar och helger? 

Hur delaktig är personalen i aktiviteterna? 

Arbetar ni aktivt för att ungdomarna ska ha aktiviteter och på vilket sätt? 
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Har ni speciella aktiviteter tillsammans med andra pro-sociala ungdomar, i vilken 

utsträckning? 

Finns det aktiviteter som ni gör med ungdomarna i ett terapeutiskt syfte? 

Finns det aktiviteter som syftar till att stärka gemenskapen på institution? 

Har ungdomarna tillgång till aktiviteter som bedrivs utanför institutionen? 

 

Personalens syn 

Finns det schemalagda aktiviteter som skulle kunna förbättras? 

Finns det icke schemalagda aktiviteter som skulle kunna förbättras, eller läggas till/tas 

bort? 

 

Fördelning 

Hur stor del av tiden på boendet täcks av aktiviteter? 

 

Avslutningsfrågor 

Har du något som du vill tillägga eller utveckla? 
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Bilaga 2. Informationsbrev/Informerat samtyckte 

Hej! 

Vi läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Örebro universitet och ska avsluta 

denna termin med ett examensarbete, C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka hur 

mycket schemalagd tid i behandling som ungdomar erbjuds inom ramen för en 

dygnsplacering jämfört med icke schemalagd tid, övervakad såväl som oövervakad, och 

hur väl förankrade aktiviteterna är i teorier och metoder. Vidare diskuteras vilken 

betydelse personalens kompetens och engagemang har för att främja och upprätthålla 

pro-sociala aktiviteter på institutionen. 

Vi vill med detta brev informera dig som respondent om dina rättigheter i 

undersökningen. Det innebär att ni deltar i undersökningen frivilligt och att ni när som 

helst kan avbryta ert deltagande. Det material som vi samlar in under intervjuerna 

kommer att endast användas som underlag till denna studie. Materialet kommer att 

avidentifieras och all information ni presenterar för oss kommer att behandlas 

konfidentiellt så att inte någonting ska kunna identifiera ert deltagande eller den 

institution ni arbetar vid. 

När uppsatsen är examinerad och godkänd kommer den att publiceras på universitets 

elektroniska databas DIVA samt att vi kommer att skicka ett exemplar av uppsatsen till 

er institution så att ni kan få ta del av resultatet. 

Har ni några övriga frågor eller funderingar efter slutförs intervju är ni välkomna att 

kontakta oss på telefon Viktoria xxx-xxxxxx, Pernilla xxx-xxxxx & Simon xxx-xxxxx 

Jag har tagit del av informationsbrevet 

_________________________ 

Respondent 

_________________________ 

Intervjuare 

Tack för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar Viktoria, Pernilla & Simon 
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Bilaga 3. Mail till HVB-hemmet 

Hej xxxxxxx! 

Tack för ett trevligt samtal. Det ska bli intressant att få besöka er verksamhet och vi är 

tacksamma att ni har möjlighet att träffa oss. Med detta mail ska vi förtydliga lite av det 

som togs upp i telefonsamtalet. Vi är tre studenter Viktoria, Pernilla och Simon som går 

sjätte terminen på socionomprogrammet vid Örebro Universitet. Vi håller på att skriva 

vår C-uppsats som handlar om schemalagda och icke schemalagda aktivteter på 

institution. Vi vill undersöka ett HVB-hem som är privat, inte har medlevarskap och där 

det arbetar minst 8 personal. Vi har tittat runt på olika HVB-hem som är privata och alla 

tre fastnade för xxxxxxxxxxx, så vi är väldigt glada för att du lät positiv till att vi får 

komma till er och göra några intervjuer. Vi skulle vilja intervjua sammanlagt 8 personal, 

skulle det passa med 4 intervjuer per dag, cirka 45 minuter per intervju? 

Om det passar verksamheten och dig så har vi som förslag onsdagen den 7 december 

och torsdagen den 8 december. Vi kan intervjua när ni tycker att det passar personal och 

verksamhet.  

Här är C-uppsatsen syfte och frågeställningar: 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur mycket schemalagd tid i behandling 

som ungdomar erbjuds inom ramen för en dygnsplacering jämfört med icke schemalagd 

tid, övervakad såväl som oövervakad, och hur väl förankrade aktiviteterna är i teorier 

och metoder. Vidare diskuteras vilken betydelse personalens kompetens och 

engagemang har för att främja och upprätthålla pro-sociala aktiviteter på institutionen. 

* Hur beskrivs vikten av pro-sociala aktiviteter i forskningen och i behandlingsmiljöer? 

* Hur beskriver personalen de aktiviteter som erbjuds på institution och i kombination 

med den dagliga strukturen? 

* Hur ser relationen ut mellan schemalagd och icke schemalagd tid i behandling? 

* Hur förankras aktiviteterna i beprövade teorier och metoder och vilken roll har 

personalen i detta? 

Vi ser fram emot att få komma till er verksamhet, hör av dig när du tycker att det passar 

att vi genomför intervjuerna. 

Med vänlig hälsning xxxxxxxx xxxxxxx 

Mailadress: xx-xx@xxxxx.com 

Telefonnummer: xxx-xxxxxx 

Mobilnummer: xxx-xxxxxxx 


