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ABSTRACT

In this c-level thesis the work of one project and one unit, both aiming at helping young people 
into school and work, is studied. A survey conducted in 2003 by the Youth Board showed that 
many young people in the ages of 16-24 in Sweden were not active in school or work because of 
diverse problematic circumstances. Two different approaches are used in the selected project and 
unit. While the project focuses on treating young people through family-therapy sessions, the unit 
has chosen not to emphasize the treatment aspect but to train and prepare young people for school 
and various occupations. Moreover, the project claims that their methods are based on various 
theories, while the unit does not relate to any theory-bound methods. The aim of this paper is to 
study and analyze the methods of the project and the unit and give a detailed picture of how they 
appear in relation to the chosen theories. Concerning the project, which uses theory-bound 
methods, the purpose is to discover in what aspects its methods coincide and differ from the 
theories. The unit that does not rely on any theoretical guidance will be analyzed to find out 
whether the unit still makes use of methods similar to the theory-bound methods. One employee 
from the project, one employee from the unit and one youth from the unit was interviewed. These 
people were the sources of information for this study. The results showed that both the project 
and the unit use methods that are similar to, or in the projects case, directly taken from theories. 
The study also showed that both the project and the unit in various occasions differed from the 
theory-based methods. 

Keywords: School-refusals, Attachment theory, System theory, Empowerment, Passagen, 
Projektet



Sammanfattning

I denna C-uppsats studeras arbetet hos ett projekt och en verksamhet vars arbete är att slussa in 
ungdomar till skola och arbete. En undersökning som genomfördes 2003 av Ungdomsstyrelsen 
visade att många ungdomar mellan åldrarna 16-24 år i Sverige inte var aktiva inom skola eller 
arbete på grund av skiftande problematiska omständigheter. Det valda projektet och den valda 
verksamheten arbetar utifrån två olika inriktningar. Projektet fokuserar på att behandla ungdomar 
genom familjeterapeutiska sessioner, medan verksamheten valt att lägga tonvikt på sysselsättning 
och har som avsikt att träna och förbereda deras ungdomar för skola och arbete. De anställda i 
projektet hävdar att deras metoder har olika teorier som grund medan verksamheten inte tillämpar 
några teoribundna metoder. Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera projektets 
och verksamhetens metoder utifrån utvalda teorier. När det gäller projektet, som använder 
teoriförankrade metoder, är syftet att belysa inom vilka aspekter dess metoder sammanfaller och 
skiljs åt från teorierna. Verksamheten, som inte förlitar sig på teoretisk vägledning, kommer att 
analyseras för att se om den använder sig av metoder som liknar de teoretiska arbetssätten. En 
anställd från projektet, en anställd från verksamheten samt en ungdom från verksamheten har 
intervjuats. Dessa personer fick vara informationskällorna till denna studie. Resultaten visade att 
både projektet och verksamheten använder sig av metoder som är liknande, eller i fallet med 
projektet, direkt hämtade från teorier. Både projektet och verksamheten visade dessutom att deras 
metoder i vissa avseenden går emot de teoribundna metoderna.

Nyckelord: Hemmasittare, Anknytningsteori, Systemteori, Empowerment, Passagen, Projektet
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1 Inledning

Utbildning och arbete skapar en god plattform för att individer ska vara och bli en del av 
samhället. Tyvärr går vissa ungdomar miste om det när de hamnar utanför skola och arbete av 
olika anledningar. År 2010 stod det klart att det fanns ca 300 ungdomar, mellan 16-20 år, som 
inte var inskrivna i någon gymnasieskola inom Örebro kommun. En stor del av dessa 
ungdomar är istället inskrivna i någon annan akademisk institution (t.ex. universitet eller 
komvux), studerar utomlands, arbetar, är sjuka eller har flyttat. Sedan finns det ungefär 70 
stycken ungdomar som står utanför dessa kategorier och fallit utanför skola och arbete på 
grund av sociala, psykologiska eller andra typer av förhinder (Splitvision Research, Örebro 
Kommun 2010; 8).

Problematiken i vår studie utgörs av att det finns ett antal verksamheter och projekt som 
arbetar med dessa ungdomar för att förbättra deras chanser att kunna gå i skola eller få och 
behålla ett arbete. Metoderna som dessa verksamheter och projekt använder skiftar beroende 
på vilka de riktar sig till och vilka faktorer som influerat deras metoder. Projektet som vi 
undersöker i denna studie har som grund att arbeta enligt metoder som från början 
härstammar från teorier. Enligt representanterna för projektet är syftet att pröva metoder som 
eventuellt ska tillföra nya arbetsvägar för framtida arbeten med ungdomar i liknande 
situationer. Den verksamhet som vi valt arbetar med metoder som inte har någon teoretisk 
grund men, som likt Projektet, ska hjälpa ungdomar till skola och arbete. 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att ta del av skola och utbildning (Unicef). FN:s 
dekleration om mänskliga rättigheter menar dessutom att alla människor ha rätt till både 
utbildning och arbete (Regeringskansliet 2012). Detta innebär att arbetet med att slussa in och
återinta ungdomar till skola och arbete är av stor betydelse för att de ska kunna få deras 
beskärda del av dessa rättigheter. På grund av detta är det därför intressant och viktigt att 
analysera projektet och verksamheten som arbetar inom detta område. Därför vill vi beskriva 
hur deras metoder ser ut och i vilka avseenden de sammanfaller och skiljer sig från varandra 
och från teoretiska metoder.

Därmed har vi valt en verksamhet och ett projekt som arbetar med att slussa in ungdomar till 
skola och arbete. Det som skiljer dem åt är hur de bedriver detta arbete. Vi kommer härmed 
att beskriva och granska metoderna hos 1) ett behandlingsinriktat projekt, vars metoder är 
hämtade från teorier och 2) en sysselsättningsinriktad verksamhet, vilken inte tillämpar 
teoretiska metoder. Det behandlingsinriktade projektets syfte, annat än att behandla sina 
ungdomar, är att hämta inspiration från olika teorier och testa dessa för att kunna tillföra nya 
lösningar inom arbetsområdet. Den sysselsättningsinriktade verksamheten som inte inriktar 
sig på behandling, har ingen teoretisk förankring men arbetar ändå för att deras ungdomar ska
kunna inta en plats inom skola och arbete. 
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1.1 Bakgrund/Tidigare forskning

Den 7 februari 2003 fick Leif Linde, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen, ett uppdrag av den 
då rådande regeringen att kartlägga och vinna kunskap om ungdomar mellan 16-24 år, som av 
olika anledningar stod utanför skola, arbete och annan sysselsättning (Linde 2003; 3).

Kartläggningen slutfördes i oktober 2003 och kunde då visa att under år 2001 befann sig ca 70 
000 ungdomar i åldrarna 16-24 år utanför skola och alla former av arbete (Linde 2003; 9). 
Utredningen redovisade dessutom att ca 7000 ungdomar mellan 16 och 19 år stod utanför 
skola och arbete under en tvåårig period, medan andelen unga mellan 20 och 24 år uppgick till 
20 000 stycken (Linde 2003; 10). I denna utredning utfördes dessutom intervjuer med 
ungdomar inom denna åldersgrupp i syfte att bringa klarhet i varför de inte lyckats ta sig in till
skola och/eller arbete. Några av förklaringarna som ungdomarna gav under intervjuerna var 
problematiska familjeförhållanden, sociala bekymmer, sjukdomar, funktionshinder, missbruk, 
någon form av kriminalitet och därtill diskriminering från olika delar av samhället. Det 
ungdomarna i utredningens intervjuer visade sig ha gemensamt var att de hade olika negativa 
upplevelser från deras skoltid. Dessa erfarnehetervar bl.a. mobbning, lässvårigheter och dåliga 
relationer till lärare. Utredningen gav vidare intrycket att ungdomarna saknade någon som gav 
dem stöd, motivation samt satte dem i centrum. (Linde 2003; 11).

I maj 2005 fick statsrådet Lena Hallengren i uppdrag av regeringen att tillkalla en utredare 
med uppdrag att analysera ungdomars livssituation utifrån stress och stressens konsekvenser 
för den psykiska hälsan (Statens offentliga utredningar, 2006:77).

Utgångspunkten till uppdraget är att det under de senaste 10-20 åren kommit fram ett flertal 
rapporter som visar att det blivit vanligare att ungdomar är oroliga, har värk och 
sömnproblem. I huvudsak behandlar utredningen fyra frågeställningar: ”1) Har stress och 
psykisk ohälsa ökat? 2) Hur kan utvecklingen förklaras? 3) Vilka effektiva förebyggande och 
behandlande åtgärder kan sättas in? 4) Hur kan stress och psykisk ohälsa bland unga följas 
framöver?” (Statens offentliga utredningar, 2006:77, s.13).

En rapport från skolverket (Rapport, 2010:34) behandlar skolfrånvaron hos ungdomar och 
följderna av den. Studien syftar till att skapa klarhet i orsaker till ogiltig frånvaro samt hur 
skolor och förvaltningar arbetar för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro
(Skolverket, 2010, s.5).

Skolverkets slutsatser av de erfarenheter som elever och skol- och förvaltningspersonal 
berättade om i denna studie var bl.a:

 Betydelsen av arbetsmiljön och undervisningens innehåll och utformning för att frånvaro inte 
ska uppstå.

 Betydelsen av personalens bemötande och engagemang
 Vikten av ett positivt samarbete med hemmet.
 Nödvändigheten med goda rutiner för frånvarouppföljning och omedelbara
 insatser.
 Vikten av en allsidig utredning av de bakomliggande orsakerna till frånvaron innan beslut 

fattas om åtgärder.
 Många av orsakerna till ogiltig frånvaro är skolrelaterade och kräver åtgärder
 i skolan.
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 Många av eleverna har en svår livssituation och problem som skolan inte kan lösa och som det 
inte heller är skolans ansvar att lösa. Det måste därför finnas en beredskap och en organisation 
för kontinuerlig samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin
(Skolverket, 2008, s.10-11).

I tidigare internationella studier av hemmasittande ungdomar (vi kommer hädanefter benämna
dem hemmasittare) som gjorts av brittiska forskare i Walsall, så har hemmasittare identifierats 
som barn som är frånvarande från skolan, flera månader till ett år. Denna frånvaro är 
konsistent och föräldrarna vet alltid vart barnet befinner sig, antingen nära modern eller 
hemmet. Orsakerna till detta beteende är oftast obegripliga för föräldrarna och skolan. Barnen 
brukar ange anledningar som att de är rädda att gå till skolan, rädda för läraren eller att de inte 
vet orsakerna till deras beteende. Forskaren Broadwin var den förste som skiljde på 
hemmasittare och andra typer av skolkare. Han ansåg att dessa hemmasittare skiljde sig från 
andra skolkare eftersom de bland annat ansågs vara väluppfostrade, ha bra akademiskt 
genomsnitt och fria från antisocialt beteende. (Thambirajahm. fl. 2008; 25). Tidigare metoder 
inom arbetet med hemmasittare har grundats av systemkoncept och systemtänkande. För att 
kunna hantera ett förekommande problem måste alla de fysiska, kulturella och 
relationskontexter, som personen med problemet präglas av, beröras. Det räcker således inte 
att endast arbeta med en person som presenterar problemet (Thambirajah m. fl. 2008; 73). Det 
anses vara viktigt att inneha förståelse kring de inblandade systemen och i hemmasittar-
problemet så anses dessa system i störst utsträckning vara skolan och familjen. Utifrån detta 
har det konstruerats olika metoder för att arbeta med dessa system:  

 Bygga upp kommunikation mellan skola, lärare och familjemedlemmar
 Klargöra skillnader rörande uppfattningar kring problemet, där det fokuseras kring hur något 

inträffar istället för varför
 Förhandla fram gemensamma mål
 Upptäcka steg mot förändring (Thambirajah 2008; 73)

I arbetet med föräldrarna har forskningen visat att det måste förklaras för barnen/ungdomarna 
att hemmasittande är ett problem framkallat av ångest som de flesta barn påverkas av någon 
gång under deras skoltid. Genom att förklara ångestens natur för föräldrarna kan det bidra till
att de ser problemet från ett nytt perspektiv. Inom forskningen talas det om RSP 
(ReturntoSchool Plan) vilket utgörs av en handlingsplan som ska leda till att hemmasittaren 
går till skolan som vanligt igen. Det ska förhandlas med föräldrarna och barnet om hur 
handlingsplanen ska se ut, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att arbetet ska vara 
framgångsrikt (Thambirajah 2008; 85). I syfte att lindra ångesten ska också dess natur 
förklaras för barnet. Frågor i syfte att visa empati eller försöka normalisera barnets känsla för 
ångesten ska också gärna ställas till barnet (Thambirajah 2008; 88). 

Eftersom ångest skapar många negativa känslor som hjälplöshet och rädsla, samt får individen 
att spela upp olika skräckscenarion, har forskare inom kognitiv beteendeterapi kommit fram 
till att barnet ska uppmuntras att utmana dessa tankar och scenarion i ett försök att ändra 
barnets tankemönster till en mer positiv art (Thambirajah 2008; 91).

Utifrån denna tidigare forskning har vi valt ut en verksamhet och ett projekt som arbetar med 
dessa typer av ungdomar från två olika perspektiv men med samma syfte; att förbereda 
ungdomarna för en framtid inom skola och/eller arbetsliv. Verksamheten som valts inriktar 
sig på att förbättra ungdomarnas sysselsättning och projektet inriktar sig på att behandla 
ungdomarna. 
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1.2 Passagen

Passagen är en verksamhet vars inskrivna består av ungdomar i åldrarna 16-20 år. Deras 
verksamhet syftar till att förbereda dessa ungdomar för skola och/eller arbete genom att bistå 
med undervisning, undervisningsmedel och praktikplatser. Början till Passagens verksamhet 
inleddes när en ny bestämmelse i skollagen kom till, vilken betydde att kommunernas 
uppföljningsansvar för ungdomar skulle förtydligas. Bestämmelsen utgörs av att alla 
kommuner ska hålla sig underrättade angående sysselsättningen hos ungdomar under 20 år 
som sedan tidigare fullföljt studier på grundskolenivå men som antingen inte fullföljt 
gymnasial utbildning eller inte bedriver studier där överhuvudtaget. Uppföljningsansvaret ska 
skapa en möjlighet för ungdomarna att få hjälpande insatser i form av utbildning och 
arbetsmarknadsåtgärder. Passagens personal består av resurspedagoger, lärare och kuratorer.
Ungdomarna som Passagen alltså är tänkt att tillgodose är individer som inte studerar på 
gymnasiet eller är arbetslösa av olika anledningar. (Splitvision Research, Örebro Kommun 
2010; 6). De ungdomar som blir inskrivna på Passagen har oftast gått IV-programmet, 
hänvisats från socialtjänsten eller kommit direkt från ett behandlingshem. För ungdomarna
som kommer från behandlingshem anses IV (Individuella programmet) vara en för stor 
omställning initialt, och därmed hänvisas de till Passagen. De ungdomar som idag finns i 
Passagen är av manligt kön (Splitvision Research, Örebro Kommun 2010; 9).

Då en ungdom skrivs in på Passagen förklaras Passagens arbetsformer för denne, samt vilka 
krav som ställs på eleverna och personalen. Fortsättningsvis arrangeras ett så kallat 
inskrivningssamtal där eleven får fylla i en livskarta och ett självskattningsformulär. För att få 
en klar bild av elevens karaktär och situation ställs frågor till denne utifrån ett 
arbetsterapeutiskt frågematerial vid namn ”Du bland andra” (Splitvision Research, Örebro 
Kommun 2010; 10). Utefter detta utformas en handlingsplan för ungdomen.  

1.3 Projektet "Insatser för unga med dålig psykisk hälsa"

Uppkomsten av detta projekt grundar sig på en mätning som gjordes av Statistiska 
centralbyrån år 2005. Där påvisades det att antalet unga i åldrarna 16-24 år, som led av 
psykisk ohälsa och stressrelaterade symptom, hade ökat mest bland alla åldrar(Statistiska 
centralbyrån 2005). Programnämnd Social välfärd i Örebro kommun såg allvarligt på detta 
och beslutade att detta kunskapsområde tåldes att utvecklas. En projektledningsgrupp 
tillsattes, som efter att ha gjort en omfattande kartläggning, lyckades identifiera en grupp 
ungdomar mellan 16-19 år som misslyckats att anpassa sig inom skolväsende, arbetsliv 
och/eller annan typ av sysselsättning. Dessa ungdomar som innefattas av den vardagliga 
termen ”hemmasittare”, beslutades bli den målgrupp som projektet skulle kretsa kring 
(Programnämnd, Social välfärd, Örebro kommun, 2011; 4). I fortsättningen kommer vi 
benämna detta projekt som endast ”Projektet” för enkelhetens skull.

Personalen i Projektet utgörs av två kuratorer som är utbildade till socionom och 
socialpedagog, där båda har påbyggnadsutbildningar inom familje- och nätverksarbete. Ett av 
Projektets främsta mål är att utarbeta och pröva nya metoder för behandling av dessa 
ungdomar för att sedan utvärdera dessa metoder och bedöma effektiviteten hos dem. 
Dessutom är detta projekt kortvarigt och är endast verksamt under en bestämd period, vilket
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också är orsaken till att det kallas för ett projekt. Projektet har valt ut fem ungdomar, tre killar 
och två tjejer, som de kontinuerligt arbetar med, samt där också arbetet med deras familjer 
utgör en viktig roll i behandlingen. Vid ärenden där insatser anses behövas, underrättas den 
enskilde ungdomen och dennes familj. Vid intresse överlämnas nödvändiga kontaktuppgifter 
till projektets kuratorer som bestämmer ett datum för ett informationsmöte med vederbörande 
familj. Informationsmötet innefattas av att familjen berättar om sina känslor och åsikter kring 
ungdomens nuvarande situation, varpå ungdomen får berätta om sina tankar utifrån sitt eget 
perspektiv. Arbetets konstanta och grundläggande utgångspunkt är att ungdomen står i 
centrum och att en handlingsplan utformas som passar denne (Lägesrapport, Wahlstedt & 
Jakobsson, 2011).

1.4 Syfte

Syftet är att utifrån Projektet "Insatser för unga med dålig psykisk hälsa" och Passagen 
redovisa hur metoderna för att slussa in dessa ungdomar i skola och/eller arbetsliv ser ut från 
ett behandlingsperspektiv och ett sysselsättningsperspektiv. Dessa metoder ska sedan 
analyseras i syfte att försöka klargöra till vilken utsträckning Projektet lyckas följa de 
teoriförankrade metoderna och vilka likheter Passagens metoder har med teorierna.

1.5 Frågeställningar

 Hur ser Projektets och Passagens metoder ut för att slussa in dessa ungdomar till skola 
och arbetsliv?

 Till vilken utsträckning lyckas den teoribundna verksamheten (Projektet) följa 
teorierna genom sina metoder?

 Har den icke-teoribundna verksamhetens (Passagen) metoder likheter med teoriernas 
metoder?

En studie av detta område kan redogöra varifrån Projektets och Passagens metoder 
härstammar, samt om och hur de anpassas för ungdomarnas behov. Då metodernas teoretiska 
förankring och likheter analyseras ges det möjlighet att klargöra om Projektet, som anser att 
de arbetar efter teorier, verkligen gör det och på så sätt bedöma metodernas förankring. 
Angående Passagen, som inte ger uttryck för att arbeta utifrån teorier, kan analyser göras 
kring om deras metoder ändå har likheter med teorierna.

1.6 Avgränsningar

I denna studie har vi bestämt att endast metoderna och deras teoretiska förankring och likheter 
ska sättas i centrum. Denna specialisering gjordes eftersom Projektet jobbar enligt teoretiska 
riktlinjer vilket Passagen inte valt att göra. En jämförelse av metoderna föreföll därför vara 
intressant. Sådant som rör andra avseenden av Projektet och Passagen som samarbete med 
skola, arbetsliv och andra liknande verksamheter behandlas inte i denna studie. Teorierna som 
vi valt ut i analysen har hämtats från Projektets arbetsplan, då dess teoribundna metoder är 
några av studiens grundpelare. Användning av andra teorier skulle vara omöjligt eftersom
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studiens syfte och frågeställningar är direkt kopplade till de utvalda teorierna. 

1.7 Disposition

Efter detta inledande kapitel kommer det nästföljande metodkapitlet, där vi redogör för 
metodval, urval, skapande av intervjuguider, intervjuernas genomförande, etiska aspekter, 
bearbetning av material samt resonemang om metodens giltighet under rubriken validitet.

Därefter redogör vi under rubriken teoretiska utgångspunkter för de teorier vi har tagit 
utgångspunkt från i denna studie.

Teorikapitlet följs sedan av ett resultat- och analyskapitel, där vi redogör för de två 
verksamheternas metoder samt också för dessa metoders teoretiska kopplingar.

Efter resultat- och analysdelen följer diskussionsskapitlet där vi diskuterar resultatet av 
analysen och försöker komma fram till en slutsats genom att relatera till syftet och svara på 
frågeställningarna. Denna redogörelse sker genom att varje frågeställning besvaras var för sig 
för att det ska bli så lättöverskådligt som möjligt. Detta följs sedan av att vi under rubriken
slutord resonerar kring slutsatsen utifrån egna åsikter. Efter slutordet berörs förslag till fortsatt 
forskning där vi redogör för våra åsikter kring vad som skulle kunna vara intressant samt 
värdefullt att bedriva vidare forskning kring.

I detta kapitel har det redogjorts kring studieämnets bakgrundsfakta och tidigare forskning för 
att ge en bild av vad som legat till grund för arbetet med ungdomar utanför skola och arbete. 
De verksamheter som ska undersökas har presenterats och beskrivits för att få en bild av hur 
de fungerar och är strukturerade. Syftet och frågeställningarna har presenterats och kommer 
ligga till grund för fortsättningen av denna studie.
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2 Metod

I detta metodavsnitt kommer vi att förklara vilka metoder vi följt då 
informationsinhämtningen till studien har skett. Vårt tillvägagångssätt ska utifrån detta kapitel
beskrivas, vilket ska underlätta för läsarens förståelse för hur informationen har hämtats.

I metodavsnittet beskrivs vilken typ av metod som vi valt, varefter vi argumenterar för varför 
detta val gjordes och vad metoden ska tillföra. I avsnittet berörs också urvalet, där 
respondenterna presenteras och där vi förklarar varför dessa valdes. En beskrivning av hur 
intervjuguiderna skapats, intervjuernas genomförande och hur materialet har bearbetats finns 
också i denna del av studien. Sist berörs olika validitetsaspekter, där vi argumenterar kring 
metod och urval.  

2.1 Metodval

Vi har valt att jämföra ett projekt och en verksamhet vilket då gör att vår metoddesign mest 
kan liknas vid en komparativ metoddesign (NE) . Syftet och den första frågeställningen
kretsar kring att beskriva hur Passagen och Projektets metoder ser ut. Metoddesignen innebar 
därför till en början att vi kontaktade de anställda från Passagen och Projektet för att diskutera 
eventuella intervjuer. Därefter valde vi ut respondenter från vardera verksamhet, vilka skulle 
intervjuas angående deras metoder. Efter att vi valt ut och träffat respondenterna innan 
intervjuerna skapades en intervjuguide som kretsade kring syftet och den första 
frågeställningen. Då intervjuerna avklarats inleddes det skriftliga resultat - och analysarbetet 
som gjordes genom att jämföra de teoretiska metoderna med verksamheternas metoder. I detta
resultat – och analysarbete berör vi syftet och de två följande frågeställningarna som handlar 
om att jämföra metoderna från Projektet, Passagen och vår utvalda litteratur.

Till informationsinsamlandet valdes metoden kvalitativa intervjuer för att ta del av 
redogörelser av metoder från personer som är verksamma inom området. Anledningen till att 
den kvalitativa metoden valdes istället för den kvantitativa var att den kvalitativa lönade sig 
mycket bättre eftersom respondenterna då får tillräckligt stort utrymme att ge välutvecklade 
och bildliga utsagor än om de skulle begränsas till bestämda svarsalternativ. Då vi sökte att 
utvinna så bred kunskap som möjligt om Projektet och Passagens metoder så kunde det 
möjliggöras bäst genom kvalitativa intervjuer. Eftersom studiens syfte och frågeställningar är 
beroende av utförliga beskrivningar angående Passagens och Projektets metoder ansåg vi att 
det var till nackdel om respondenterna skrev ner allt på papper då de genom detta kunde 
känna sig begränsade till att ge korta svar. Därmed passade inte en kvantitativ metod syftet 
och frågeställningarna. Då vi som författare inte har någon förkunskap kring metoderna skulle 
det vara nästintill omöjligt att forma fördelaktiga följdfrågor i en enkätstudie. Ett kvalitativt 
tillvägagångssätt medför att respondenterna kan känna sig fria och förmögna att berätta fritt, 
omformulera sig och fördjupa sig mer i de frågor som ställs. Intervjuaren kan i sin tur skapa 
en trygg stämning som uppmuntrar respondenten och sedan ställa följdfrågor snabbt och 
smidigt då tillfälle ges. En kvalitativ studie möjliggör också att respondenternas utsagor kan 
sättas i större sammanhang. Då de utvalda respondenterna intervjuades kunde de både 
presentera en metod och samtidigt sätta metoden i en händelse eller i ett scenario som skapar 
en tydligare bild av metodens syfte och tillämpning.
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En intervjuguide skapades, med frågor som berörde verksamheternas metoder under arbetet 
med ungdomarna. Detta skulle tillföra information i enlighet med syftet och 
frågeställningarna. Vissa frågor berörde Projektets och Passagens bakgrund och uppkomst. 
Resten av frågorna behandlade bl.a. hur arbetet fungerar i praktiken, vilka scenarion som våra 
respondentermöter, tidigare erfarenheter och personlig bakgrund. Respondenterna tilläts 
berätta fritt kring frågorna och kontinuerligt ta sig in på nya spår som vi ställde följdfrågor till 
(Widerberg, 2009: 16). Vi tog del av Passagens broschyr, som bland annat berörde metoder 
kring ungdomarnas intagningsprocesser, studier och praktik. Eftersom vi ansåg att detta kunde 
relateras till syftet och frågeställningarna grundades frågorna på informationen i 
broschyren,vilka också kombinerades med frågor angående arbetet och relationerna mellan 
ungdomarna och de anställda i Passagen. Intervjuguiden som användes i intervjun med 
Projektet liknade intervjuguiden till Passagen då den också täckte intagning, studier och 
praktik. Efter att ha träffat vår respondent från Projektet och gått igenom deras lägesrapport 
före intervjun, var vi medvetna om att Projektet höll på med behandling och familjeterapi och 
tog därför in frågor i intervjuguiden som kretsade kring detta.

2.2 Urval

Valet av Passagen och Projektet gjordes med motiveringen att dessa två arbetar med samma 
problem men utifrån två olika riktningar. Genom granskning av Passagen kunde vi få en 
inblick i deras utformning av arbetet att förbättra deras ungdomars (hemmasittares) 
sysselsättningsbenägenhet inom skola och arbete. Projektet arbetar med ungdomar som också 
betecknats hemmasittare, men deras arbete berör i större del deras psykiska hälsa, samt deras 
relationer med skola, arbete och familj. 

Från Passagen valde vi ut en ungdom som var av manligt kön, 19 år gammal och inskriven 
sedan tre år. För att hålla ungdomens identitet anonym kommer han hädanefter i studien att 
kallas ”Arvid”. Vi råddes av de anställda att låta dem välja vilken elev som skulle tillfrågas 
för intervjun. Detta blev nödvändigt eftersom Passagen inte kan garantera att eleverna alltid 
närvarar under undervisningen och aktiviteterna. De anställda tillfrågade då den elev som 
hade visat bäst närvaro och hade störst intervjuvana. Då syftet med denna studie är att 
undersöka verksamhetens och projektets metoder ansåg vi att ungdomens medverkan var 
relevant då det är ungdomarna som står i fokus i Passagen. Innan intervjun hade vi hoppats att
få intervjua en utåtriktad ungdom med förmåga att uttrycka sig i en intervjusituation och som 
också hade en viss erfarenhet av Passagen. Anledningen till att inte ytterligare en eller flera 
ungdomar valdes var att det var svårt att få dem att ställa upp. Det handlade om att 
ungdomarna inte kände sig bekväma vid intervjusituationer då de inte var vana eller var i 
instabilt känslomässigt skick. Arbetet kan påverkas av detta urval då endast en ungdoms 
perspektiv blir synligt och att detta kan uppfattas som ensidigt. Detta kan dock utjämnas 
genom att de anställda delger sina erfarenheter om andra ungdomar som de arbetat/arbetar 
med.  En nackdel med att Passagen valde en ungdom åt oss är att de medvetet eller omedvetet
skulle kunna välja en ungdom som representerar verksamheten fördelaktigt. Fördelen med att 
denna ungdom valdes var att han hade god intervjuvana, då han tidigare hade blivit intervjuad 
av olika myndighetspersoner och därför var bekväm i denna situation.

Den anställde som i Passagen valdes till intervju var en utbildad fritidspedagog med olika 
påbyggnadsutbildningar. För att bevara respondentens anonymitet kommer denne hädanefter 
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att kallas ”Stefan”. Stefan var den förste vi kom i kontakt med från Passagen och den som tog 
emot och informerade oss om verksamheten på vårt första möte. Stefan var med i grundandet 
av Passagen och därmed ansåg vi honom lämplig att kunna bistå med värdefull information 
angående dess metoder. Då vi ringde till Passagen och frågade om vi fick komma för att 
intervjua någon i personalen hade vi förhoppningar att respondenten skulle ha en bred 
erfarenhet inom Passagens arbete. Dessutom hoppades vi även här att respondenten skulle 
vara utåtriktad och utförlig i sina svar. En kritik till denna del av vårt urval är att endast en 
anställd valdes. Detta bidrar tyvärr till en begränsning och ensidighet av informationen om 
Passagen. 

Den som intervjuades från Projektet var en utbildad socionom, som arbetar utifrån rollen som 
kurator med de ungdomar som behandlas av Projektet. Även denna respondent kommer i 
fortsättningen att benämnas ”Lotta” på grund av anonymitetsskäl. Efter att ha gått igenom 
protokollet för ett sammanträde hos programnämnden inom social välfärd i Örebro kommun 
kunde det beslut som hade gjorts för att starta Projektet "Insatser för unga med dålig psykisk 
hälsa" hittas. Genom att ta kontakt med personer som var kopplade till Projektet hänvisades vi 
till en av de två personer som arbetade med Projektet. Eftersom det trots allt var två personer 
som arbetade med Projektet är det en brist att inte den andra personen också intervjuades
eftersom vi då tappar hälften av de anställdas perspektiv av Projektet. 

2.3 Skapande av intervjuguider

Studiens första frågeställning handlar om att försöka klargöra vilka metoder som finns för att 
slussa in hemmasittare till skola och arbete. Eftersom verksamheternas metoder ligger i 
centrum hos denna frågeställning var avsikten att skapa en intervjuguide som skulle ge 
beskrivningar av hur metoderna ser ut och tillämpas. Innan intervjuerna hade vi tagit del av en 
broschyr om Passagen och en lägesrapport om Projektets arbete. Utifrån denna förförståelse 
kunde det skapas frågor som belyste metoderna utifrån olika sammanhang, som till exempel 
individ och – familjebehandling, studier, praktik/arbete samt procedurer kring ungdomarnas 
inskrivning till verksamheterna. På så vis kunde frågorna täcka de olika områden som 
Projektet och Passagen försöker hjälpa ungdomarna med. Svaren från intervjuguiden kunde 
sedan kopplas till de två sista frågeställningarna som handlar om metodernas relation till de 
utvalda teorierna. Genom att undersöka svaren från intervjuerna ämnade vi att försöka 
upptäcka likheter och skillnader mellan verksamheternas metoder och teorierna och på så sätt 
svara på frågeställningarna som berörde detta. 

2.4 Intervjuernas genomförande

I alla intervjuer som gjordes var båda författarna av studien närvarande. Detta ökade chansen 
att kunna ställa bra följdfrågor till svaren då ena författaren kunde komma på följdfrågor som 
den andre inte tänkt på. De tre intervjuer som genomfördes spelades in med diktafon samt 
även antecknades av den intervjuare som för tillfället inte ställde frågor. Enligt Widerberg ska 
en intervju helst hållas i en stressfri miljö (Widerberg, 2009; 93) och därför bestämdes det att 
intervjun skulle äga rum i Passagens lokaler, då det ansågs vara det bästa stället för att Arvid
skulle känna sig bekväm och säker. Genom intervjun bytte Arvid ofta spår och pratade fritt 
om olika erfarenheter från sitt liv. Eftersom vissa av dessa erfarenheter ansågs användbara för 
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uppsatsen tilläts han berätta vidare och utveckla. Då svaret började komma för långt från 
ämnet, gick det ändå på ett bra sätt att styra tillbaka till den gällande frågan eller byta till nästa 
fråga.

Några dagar före intervjun med Stefan hade vi haft ett möte med honom för att diskutera vad 
intervjufrågorna skulle kretsa kring och vad han kände att han kunde tillföra. På detta vis var 
han förberedd på vad intervjun skulle handla om och dessutom var detta ett bra sätt att 
bekanta sig med varandra. Till motsatts från intervjun med Arvid var det i detta fall enklare att 
hålla en rak linje genom hela intervjun, då Stefan var mer strukturerad än Arvid i sina svar. 
Intervjun spelades in via en diktafon och hölls av bekvämlighetsskäl, precis som med Arvid, i 
Passagens lokaler (Widerberg, 2009; 93).

Liknande procedur som i fallet med Stefan i Passagen följdes även i fallet med kuratorn Lotta 
i Projektet. Ett möte samordnades innan intervjun för att gå igenom ramarna och målet för 
studien, samt för att presentera oss. I anslutning till detta möte fick vi en lägesrapport skriven 
av Lotta och hennes kollega där det bland annat redovisades vilka teorier de använt sig av i 
deras skapande av arbetsmetoder. Utifrån detta kunde syftet och frågeställningarna vidare 
utvecklas. Intervjun skedde i ett sammanträdesrum i Projektets lokaler, då den utgjorde en 
trygg och bekväm miljö för både respondent och intervjuare. Intervjun spelades in med hjälp 
av en diktafon och antecknades ner av båda intervjuarna (Widerberg, 2009; 93).

2.5 Etiska aspekter

Enligt Kvale och Brinkmann är den sociala relationen mellan intervjuare och respondent 
viktig för informationen som härstammar från intervjuer i forskningsarbeten. Den trygga 
miljö som det krävs av en intervjuare att skapa ska under intervjun underlätta för 
respondenten att berätta om personliga händelser som inträffat i dennes liv (Kvale& 
Brinkmann 2009; 32). Detta var vi medvetna om innan intervjuerna genomfördes, vilket var 
orsaken till att alla intervjuer ägde rum i verksamheternas lokaler där respondenterna 
tillbringar sina dagar och är bekväma i. Det krävs också av en intervjuare att kunna visa upp 
en varm personlighet för att få så öppna svar som möjligt av respondenten (Kvale& 
Brinkmann 2009; 33). Under intervjun försökte vi som intervjuare att dela med oss av våra 
egna erfarenheter inom skola och arbete för att skapa en dialog där inte endast respondenten 
pratar om sig själv och sitt arbete. Som vi tidigare beskrivit så hade vi innan intervjuerna 
träffat respondenterna och diskuterat uppsatsens syfte, frågornas innebörd och vad de ansåg 
att de kunde tillföra studien. Genom detta lyckades vi uppfylla en etisk riktlinje som kallas 
informerat samtycke, där respondenterna bl.a. upplyses om syftet med studien och hur den är 
strukturerad(Kvale& Brinkmann 2009; 87). På så sätt hoppades vi att respondenterna kunde 
känna sig beredda på vad som kunde vänta. Konfidentialitet (Kvale& Brinkmann 2009; 88) 
var också något som vi tidigt uppmärksammade respondenterna på för att öka deras känsla av 
säkerhet i intervjuerna. 

2.6 Bearbetning av material

Bearbetningen av materialet skedde genom att alla intervjuer transkriberades så ordagrant som 
möjligt. I skeenden under intervjuerna då respondenterna gjorde avbrott för att omformulera 
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eller liknande, fick omformuleringar skrivas så att texten blev mer sammanhängande och
lättare att tyda utan att textens innebörd ändrades. Enligt Norman Faircloughs 
tillvägagångssätt gällande transkribering ska det bedömas vilka delar av materialet som kan 
kopplas till problemformuleringen (Winther Jörgensen & Phillips, 2009; 85). För att kunna 
urskilja det användbara materialet mot resten, samt få en bättre bild av vilka teorier som 
skulle kunna knytas an till olika citat och utsagor, delades materialet upp under rubriker som
härstammade från intervjusvaren. Dessa var bl. a. självkänsla, anknytningsproblem och familj 
(Winther Jörgensen & Phillips 2009; 122). Under materialets bearbetning har vi följt 
verifikationsprincipens arbetsramar. Denna princip baseras på att olika uttalandens betydelse 
ska bedömas utifrån om de kan verifieras (Evans 1953; 1). Upptäckt och verifikation är ett 
arbete som innebär en pendling mellan induktion och deduktion, då man tillskansar sig 
kunskap och sedan reflekterar kring den (Patton 2002; 67). Under studiens process har vi 
analyserat respondenternas uttalanden för att sedan verifiera dem genom att dra paralleller till 
olika teorier och på så vis undersöka om uttalandena stämmer utifrån syftet och 
frågeställningarna.

2.7 Validitet

På grund av problematiken i att få fler ungdomar att ställa upp på intervju så fick intervjun 
med Arvid i Passagen utgöra ungdomarnas perspektiv. Ungdomarna tackade nej till att ställa 
upp eftersom de inte kände sig bekväma med att bli intervjuade. Detta kan anses tunt och 
ensidigt, men det märktes i intervjuerna med de som arbetar med ungdomarna att dessa 
ungdomar ofta karaktäriseras av liknande problematik. Trots denna liktydighet i problematik, 
kan det givetvis fortfarande anses vara en brist att bara en ungdom kunde komma till tals. 
Med en till ungdom skulle vi få svar som vi kunde jämföra med Arvids svar, vilket 
förhoppningsvis hade hjälpt oss att få ett bredare ungdoms/elevperspektiv på Passagen. 

Anledningen till att inte fler av de anställda intervjuades från Passagen var att alla verksamma 
i Passagen i stort sett har samma arbetsuppgifter. Detta medför, som i fallet med ungdomarna,
att Passagen inte blir beskriven från fler perspektiv, vilket troligtvis gett arbetet mer tyngd.
Eftersom Passagen och Projektets metoder ligger till grund för denna studie och även fast 
endast en anställd intervjuades så anses han vara tillräckligt erfaren och kunnig för att ge en 
utförlig beskrivning av deras metoder, vilket uppfyller uppsatsens frågeställningar (Halvorsen, 
1992; 41). Hade de anställdas åsikter angående Passagens metoder involverats i syftet och 
frågeställningarna hade det varit viktigt att få med så många intervjuer som möjligt. Efter att 
ha läst broschyren om Passagen och träffat Stefan innan intervjun märktes det att Passagen 
har gemensamma och förutsatta riktlinjer och arbetsmetoder som ska följas. Därför ansåg vi 
att det räckte med en erfaren anställd som kunde beskriva verksamhetens bestämda riktlinjer 
och metoder. Målet med intervjun av den anställde var alltså att få beskrivningar av 
metoderna och inte dennes åsikter om dem.

Projektet har två kuratorer som arbetar med ungdomarna och anledningen till att en till 
intervju inte genomfördes har samma motivering som i fallet med Passagen. Efter att ha läst 
lägesrapporten som skrivits av de två medverkande kuratorerna i Projektet kunde vi se att det 
fanns förutbestämda riktlinjer och arbetssätt som båda kuratorernas tillvägagångssätt skulle 
följa. Precis som med intervjun med Stefan i Passagen var målet endast en redogörelse av 
metoderna och deras tillämpning, vilket inte involverade personliga åsikter. Eftersom det i 
detta fall endast gäller en verksamhet och dess metoder ansåg vi att de kan beskrivas av en 
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person som aktivt arbetar i Projektet. Då relevant information, som kunde kopplas till 
problemformuleringarna uppnåddes (Halvorsen, 1992; 41), skulle en exakt likadan intervju 
med den andra kuratorn vara överflödig. En intervju med en av Projektets ungdomar skulle 
dock kunnat vara användbar för insyn i deras perspektiv på området. Eftersom dessa 
ungdomar är mitt i deras behandlingsperiod och präglas av känslomässiga bekymmer så 
kände de sig inte bekväma att göra en intervju angående deras situation. Deras inåtvända 
beteende skulle troligtvis göra det svårt för dem att känna sig trygga under intervjun. Detta 
innebär att vi inte lyckas beröra en viktig del av Projektets arbete. Balansen mellan Passagen 
och Projektet blir i detta avseende ojämn, då en ungdom från Passagen är representerad men 
inte en ungdom från Projektet. Om en ungdom intervjuats kunde vi fått insikt i dennes vardag 
och hur denne känner sig under Projektets terapisessioner. Även fast Projektets anställda vet 
mycket om deras ungdomar hade givetvis vår studie även här gynnats av upplevelser och 
perspektiv från de som Projektet behandlar. Eftersom ungdomarnas föräldrar också är 
delaktiga i behandlingen förlorar vi även där eventuell värdefull information. Av Projektets 
respondents svar fick vi veta att stora delar av arbetet kretsar kring ungdomarnas relationer till 
föräldrarna. En eller flera intervjuer med föräldrar till dessa ungdomar hade därmed varit 
intressant i syfte att få föräldrarnas syn på projektets arbete med deras barn. Vi är medvetna 
om att det inte kan göras omfattande generaliseringar utifrån denna uppsats men syftet har 
bara varit att undersöka hur arbetet med ungdomarna fortlöper utifrån dessa utvalda 
verksamheter. Enligt Alan Bryman behöver heller inte kvalitativa studier vara representativa 
och till följd av detta kan inte resultaten generaliseras (Bryman, 1997; 48).

En förklaring till hur information har hämtats kan ge en trovärdighet till en studie då läsaren 
får klart för sig att information insamlats på ett så neutralt sätt som möjligt. Därför har vi i 
detta kapitel beskrivit metodval, urval, skapande av intervjuguider, intervjuernas 
genomförande, etiska aspekter, bearbetning av material och validitet. Det som har presenterats 
vid denna punkt hoppas vi ska medföra en förståelse kring hur själva informationsinsamlandet 
gått till.
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3 Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt kommer de teorier som valts ut till studien presenteras och förklaras för att ge 
läsaren en förståelse kring teorierna som utgör en viktig del av den kommande resultat - och 
analysdelen. Som tidigare förklarats har dessa teorier valts ut från Projektets lägesrapport och 
är direkt kopplade till frågeställningarna. Avsnittet fungerar som en övergripande beskrivning 
av de teorier som kommer att användas. Dessa kommer att tillämpas på samma sätt i analysen. 
Teoriernas metoder är tagna från litteratur och kommer att jämföras med Projektets och 
Passagens metoder, vilka i sin tur redovisas genom citat av respondenterna. På detta vis 
kommer likheter och skillnader mellan teoriernas metoder och Projektets och Passagens 
metoder att upptäckas. Detta ska utgöra underlag för oss att svara på vår andra och tredje 
frågeställning.

3.1 Anknytningsteori

John Bowlby anses vara anknytningsteorins förgrundsfigur och skapade denna teori som ett 
försök att förnya psykoanalysen då han ansåg att den skulle kunna prövas och kritiseras precis 
som andra teorier (Broberg m. fl. 2006; s. 13). Anknytningsteorins utgångspunkt är att ge en 
förklaring till den process som skapar en psykologisk koppling mellan ett barn och dess 
närmaste vårdare. Teorin beskriver ytterligare hur denna anknytning senare utvecklas till 
mentala representationer hos barnet, vilket utgör barnet självt, viktiga närstående och 
samspelet dem emellan. Eftersom anknytningen sätts in hos barnet i en mycket tidig ålder blir 
den därför en fundamental bit av personlighetsutvecklingen, vilket medför att den spelar en 
betydelsefull roll under hela barnets livstid (Broberg m. fl. 2006; s. 13).  

En annan person som varit viktig för anknytningsteorins framväxt är Bowlbys arbetspartner
Mary Ainsworth. Tillsammans arbetade de med att undersöka hur småbarn reagerade när de 
separerades från personer som de hade betydande anknytning till (Broberg m. fl. 2006; s. 29). 
Jämfört med psykoanalytisk teori var Bowlbys och Ainsworth fokus mycket smalare då de 
koncentrerade sig på själva anknytningssystemet. Genom denna fokusering ville de kunna 
beskriva och förklara motivation och utveckling av nära känslomässiga relationer. 
Anknytningsteorin betonar omgivningens betydelse för barns utveckling, vilket medför att de 
avgörande krafterna bakom ett barns känslomässiga utveckling kommer utanför istället för
inom barnet. (Broberg m. fl. 2006; s. 38).

I resultat – och analysdelen kommer vi beröra hur känslomässiga relationer och anknytning 
har påverkat ungdomarnas förflutna och på vilka sätt Projektet och Passagen använder dessa 
två faktorer i deras arbete med ungdomarna. Metoder som de använder för att skapa 
anknytning och relationer till ungdomarna kommer att redovisas och analyseras.

3.2 Empowerment

Empowerment som idé har tagit inspiration av den sociala aktivistideologi som expanderades 
under 1960-talet i USA och de olika idéerna om hjälp till självhjälp som infördes under 1970-
talet. Några av de första författarna vars texter handlade om empowerment var Barbara 
Solomon och Stephanie Rigler, vilka skrev om afro-amerikanernas mobilisering respektive 
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organiseringen av feministiska rörelser (Forsberg m. fl. 1997; s. 9). Utifrån dessa texter ges en 
inblick i vad empowerment riktar sig mot, nämligen att få grupper som befinner sig i någon 
form av utsatthet att finna styrka och kraft i sig själva för att kunna förbättra sin egen och sin 
grupps samhällsställning och levnadsvillkor.     

Empowerment som begrepp introducerades i USA under 1970-talet och handlade på den tiden 
om lokal utveckling och mobilisering av utsatta grupper. Inom socialt arbete och 
folkhälsoarbete blev empowerment-modellen ett nytt förhållningssätt som ifrågasatte så 
kallade top-downstrategier . Dessa strategier konstruerades så att inflytandet främst skulle 
komma från personer som innehade maktpositioner att styra över folket under dem. 
Empowerment lade istället tyngden på strategier vars struktur var den motsatta till top-
downstrategierna, vilka kallades för bottom-upstrategier. Dessa strategier gick ut på att utöka 
utsatta gruppers avgörande inflytande i processen att stärka de egna gruppernas ställningar i 
samhället (Forsberg m. fl. 1997; s. 5). Ordet empowerment relaterar till företeelser och 
egenskaper som kretsar kring bland annat självtillit, socialt stöd, delaktighet, kompetens, 
kontroll och självstyre. Empowerment kan ses som en process som ska förstärka människors 
förmåga att lösa sina egna problem och skaffa resurser för att kunna styra sina egna liv 
(Forsberg m. fl. 1997; s. 12).

Eftersom ungdomarna endast befinner sig i Projektet och Passagen en bestämd tid är det 
därför viktigt att de lär sig att klara sig själva och ha tillräckligt bra förmåga för att möjliggöra 
detta när de går vidare i livet. Hur Projektet och Passagen tar itu med detta kommer vi att 
undersöka i resultat – och analysavsnittet.

3.3 Systemteori

Grundpelarna till systemteorin lades under de första 5-10 åren efter andra världskriget då flera 
nya förståelsemodeller utvecklades utifrån begreppet feedback. Det ansågs att det banbrytande 
med detta synsätt var att nya vägar att beskriva samband på upptäcktes. Det beskrevs som att 
när ett objekt påverkar sin omgivning så kommer omgivningen att återverka på objektet, 
varvid objektet kommer att göra en ny typ av påverkan på sin omgivning. Fokus lades på att 
undersöka hur olika delar samverkar inom olika system. Dessa system kunde vara en 
människa, en maskin eller ett socialt system. De teorier som ledde till försöken att studera 
familjens samspel utöver de traditionella psykodynamiska teorierna var dessa.

 Cybernetiken, vetenskapen om kommunikation och kontroll hos människor och 
maskiner (Norbert Wiener)

 Generell systemteori, integrerar i sig alla teorier (Ludwig von Bertalanffy)
 Kommunikations- och informationsteorin, förståelse av mänsklig interaktion 

(Claude E. Shannon)
 Spelteorin, beskriva fördelaktiga beteenden i samspelet mellan olika parter (John 

von Neuman)
(Schjödt & Egeland 2007; 31/56)
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Utifrån systemteorin har det utvecklats familjeterapeutiska inriktningar som kretsar kring 
behandling av familjer i behov. Tre av dessa inriktningar är Den strukturella, strategiska och 
systematiska familjeterapin (Schjödt & Egeland 2007; 143).

3.3.1 Strukturell familjeterapi

Denna terapiinriktning syftar till att förändra dysfunktionella familjestrukturer (Schjödt &
Egeland 2007; 143). Den strukturella familjeterapins behandlingsmetoder är på det stora hela 
lösningsinriktade, direkta och lättbegripliga (Schjödt & Egeland 2007; 151). En terapeut som 
arbetar utifrån den strukturella familjeterapin ska ha den övergripande kontrollen under 
terapisessionerna och ska vara katalysatorn till det som inträffar under terapin. Hur och på 
vilket sätt som familjemedlemmarna påverkas ska fullständigt styras av terapeuten som ska 
utnyttja sitt stora inflytande för att kunna skapa en förändring som tillfredsställer det önskade 
resultatet. Då problem hanteras inom strukturell familjeterapi så förbises de olika händelser 
som har skett innan problemet uppstod. Istället ligger fokus på nutiden och den dynamiska 
kraft inom ett systems struktur som upprätthåller problemet. Den strukturella familjeterapin 
ser familjeproblem som resultatet av en dysfunktionell struktur, där nyckeln till framgång är 
att ändra den rådande familjestrukturen. Därför vill man omstrukturera systemet för att kunna 
bli kvitt problemet (Schjödt & Egeland 2007; 152).

3.3.2 Strategisk familjeterapi

Inom den strategiska inriktningen av familjeterapi så är målsättningen att förändra 
dysfunktionella beteende- och kommunikationsmönster inom familjen(Schjödt & Egeland 
2007; 143). De fundamentala riktlinjerna som strategisk familjeterapi följer är 

 Terapin är strategisk, dvs. målinriktad;
 Terapin är pragmatisk, det centrala är vad som fungerar;
 Terapeuten påtar sig ett explicit ansvar för det som sker;
 Terapin fokuserar på nutiden;
 Terapeuten utgår från de problem som familjen presenterar. 

(Schjödt & Egeland 2007; 163)

Den strategiska familjeterapin liknar den strukturella familjeterapin där terapeuten intar 
maktpositionen under terapimötena och definierar situationen som den råder. Terapeuten 
innehar det direkta ansvaret för att påverka det familjesystem som omfattas av terapin. Dock 
skiljer sig strategiska och strukturella metoder i den meningen att en strategisk terapeut inte är 
intresserad av att göra förändringar i systemen till det ”normativa”, då utvärderingen av 
förändringen ligger hos systemets komponenter. Fokuseringen på nutiden har den strukturella 
terapin gemensamt med den strategiska. Oavsett hur situationen har sett ut tidigare så ligger 
fokus på hur den ser ut i nutid, eftersom processen för förändringarna ska utgå ifrån den 
punkten. Det anses att varje symptom är en adaptiv respons till situationen (Schjödt &
Egeland 2007; 163).
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3.3.3 Systematisk familjeterapi

Den systematiska familjeterapin syftar till att möjliggöra förändringar i familjemedlemmarnas 
kognitioner eller tankar om problemen (Schjödt & Egeland 2007; 143). En central del inom 
den systematiska stilen att utföra familjeterapi är att terapeuten alltid håller en neutral roll i 
förhållande till terapiobjekten. Detta bör utföras enligt vissa grundprinciper.

 Opartiskhet gentemot de olika systemmedlemmarna
 En icke-dömande, icke-normativ hållning till systemet och det presenterade 

problemet;
 Neutralitet i förhållande till förändring; valen ska beslutas av familjemedlemmarna 

och dessa val ska respekteras.
(Schjödt & Egeland 2007; 178)

Det ska klargöras att med neutralitet menas att terapeuten varken ska ta sida för eller mot en 
familjemedlem eller ta ställning till den information som kommer fram. Om terapeuten ändå 
bestämmer sig för att välja sida under terapisessionerna så måste dennes ställningstaganden 
fördelas jämnt bland familjemedlemmarna eller riktas mot familjesystemet i sin helhet. 
Terapeuten ska i andra fall acceptera alla medlemmars utsagor och beskrivningar lika mycket 
för att bibehålla sin neutrala roll (Schjödt & Egeland 2007; 178). En systematiskt arbetande 
familjeterapeut ska akta sig för att gå i koalitioner eller allianser med en eller flera 
familjemedlemmar. Istället så ska terapeuten betrakta och utforska familjen genom nyfikenhet 
och på detta sätt hitta nya sidor hos familjen som kan visas upp (Schjödt & Egeland 2007; 
179).

Detta är en punkt där det blir intressant att se hur Projektet och Passagen förhåller sig till 
ungdomarnas familjer och vilken roll familjerna har. Vi kommer att analysera hur Projektet 
och Passagen ställer sig till familjerna och vilka paralleller det finns med terapisessionerna i 
de olika typerna av familjeterapi. Teorierna vi redogjort för i detta kapitel (anknytningsteori, 
empowerment och systemteori) kommer att ligga till grund för nästföljande resultat- och 
analyskapitel. Vi inleder med en beskrivning av Projektets och Passagens ungdomar, som 
sedan följs av en redogörelse för verksamheternas metoder. Slutligen redogör vi för 
verksamheternas metoders teoretiska kopplingar.



18

4 Resultat & Analys

I detta avsnitt kommer en analys framföras angående Passagens och Projektets metoders 
teoretiska kopplingar. Metoderna som dessa verksamheter använder sig av kommer vi att 
redovisa och försöka jämföra med metoder från de tidigare utvalda teorierna. Ungdomarna 
som utgör kärnan av Passagen och Projektets arbete kommer i nästföljande text beskrivas för 
att ge en bredare förståelse kring deras problematik.

4.1 Passagens och Projektets ungdomar

Stefan från Passagen beskriver deras grupp av ungdomar som smarta och duktiga men som på 
grund av deras närmiljö inte kunnat använda sina egenskaper till fullo. Personalen belyser att 
problemet inte ligger i deras intelligens eller intellekt utan att de inte klarar av att koncentrera 
sig på en sak under en längre tid. 

...men många av dem här dem har stora svårigheter med att dels klara av en 
utbildning och dels klara av ett jobb...dem sätter igång saker och ting och sen 
slutför man det inte...det är en väldigt röd tråd mellan våra ungdomar (Stefan 
Passagen)

Flera av ungdomarna beskrivs inneha en multiproblematik. De har problem i det vanliga och 
dagliga samhällslivet. Många av dem är kända hos polis, socialtjänst och BUP (Barn och 
ungdomspsykiatrin). I andra fall handlar det inte om problem och svårigheter med lagen utan 
att de misslyckats med att anpassa sig till den vanliga skolans olika rutiner. Ytterligare ett
karaktärsdrag hos dessa ungdomar är att de inte har någon sund kontakt med vuxenvärlden. 
Deras kontaktnät med vuxna är begränsat, och lite generaliserat så utgörs detta kontaktnät 
oftast av lärare, socialtjänstpersonal och poliser (Splitvision Research, Örebro Kommun 2010; 
11).

Av Projektets kuratorer beskrivs ungdomarna som intelligenta, med en hög grad 
förståelseförmåga samt med bättre skolresultat än normalt. Ungdomarna anses dessutom ha 
fungerande familjer där missbruk och andra problem inte finns med i bilden. Hos dessa barn 
är det andra typer av problem som uppstått, däribland separationsproblem och överdrivet 
beroende av relationen mamma-barn. Separationsproblem anses vara den största 
gemensamma nämnaren inom gruppen, enligt Lotta från Projektet. Hon berättar att det 
kommit upp hypoteser om att det största bortfallet av långvarig frånvaro är när barnen börjar 
på högstadiet. Är behovet av en anknytningsperson, till exempel en lärare, stort så kan 
högstadiet bli jobbigt då ämneslärare skiftar i en större omfattning.

Separationen kan göra att det blir svårt att ta sig iväg. (Lotta Projektet)

Ytterligare saker som bidragit är att tidigare negativa erfarenheter av skolan gör att 
ungdomarna generaliserar till andra liknande platser vilket ökar graden av motvilja att inte 
delta i skola och arbete. Dessa bekymmer är också sådana som ungdomarna dragits med under 
en lång period.
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… för det är inte så att det händer något där och sen händer inte något på fem år 
utan saker upprepar sig under hela deras skolgång en del ända sedan dagis. (Lotta 
Projektet)

Passagens ungdomars liv har också varit problematiska och genom deras skoltid har de ofta 
hamnat i konflikter med lärare, poliser och andra vuxna.

Läraren är alltid viktigast för en. Om man har en gammal lärare tänker man alltid: 
”Ähh, jävla kärring!”. Men om man har en som jobbar här…de är för roliga! De 
säger bara: ”In med dig, din jävel. Kom igen nu, jävla tjockis!”. De snackar 
ungdomsspråk så man blir lite gladare. (Arvid Ungdom Passagen)

Eftersom ungdomen känner att han inte finner någon anknytning till läraren blir läraren 
istället en symbol för förtryck, vilket medför att ungdomen vill trotsa läraren allt mer. 

Man drar sig till att jävlas med lärarna. Om en lärare inte gav en godkänt så ville 
man jävlas med den, lägga lim på stolen och sådana grejer. Läraren ska kunna 
komma fram till en och diskutera vad man behöver göra, vilka fel man gör under 
undervisningen. Då tänker man att de bryr sig om eleverna.Om de vuxna 
respekterar de yngre så är det lättare att respektera de tillbaka. (Arvid Ungdom 
Passagen)

Ett perspektiv inom empowerment betonar behovet av förhöjningen av sin egen 
empowerment för att kunna utmana en övre, förtryckande struktur (Adams 2003; 49). 
Ungdomens trotsiga beteende mot vuxna inom skolan används som ett verktyg för att 
distansera sig från skolväsendet, som ungdomen inte känner sig önskad av, och på så sätt 
stärka sin empowerment-känsla. Istället för att vara en studiemiljö så blir skolan mer likt ett 
slagfält där lärare och elever strider mot varandra. Empowerment-strategin, som är en 
”nerifrån och upp-strategi”, syftar till att inflytandet ska komma ifrån de som befinner sig i de 
mer underlägsna positionerna. Det hävdas att lärare inte kan ersätta elevernas bristande 
engagemang men att det går att stödja elevernas strävanden genom att tillföra krafter för mera 
fördelaktiga strukturella betingelser och en lämplig skolmiljö (Forsberg m.fl. 197; 116).

Av ungdomen att döma vill denne finna en vuxen person som både går att relatera till och ha 
som vägledare genom vardagen. Under ungdomsåren så har ungdomar som saknar en förebild 
ingen grund att stå på och finner svårigheter att interagera med ungdomar som saknar deras 
typer av problem (Andersson 2003; 51).

Ja, förut tänkte man att man skulle vara som Scarface (filmgangster), sådana 
personer var ens förebilder. Men genom passagen så har de som jobbat här blivit 
mina förebilder. (Arvid Ungdom Passagen)

En bidragande orsak till att ungdomen har haft det svårt i skolan kan vara den brist på 
studiehjälp som han fått från hemmet.

Du vet hur invandrar familjer är: ”Idiot, kan du inte läsa, eller?”. Istället för att 
uppmuntra och hjälpa: ”Det är bra min son gör så här istället” så säger de: ”idiot 
sök jobb” istället för att hjälpa en att söka jobb. (Arvid Ungdom Passagen)

Ungdomen ställs i en besvärande situation eftersom att denne känner sig exkluderad ifrån 
skolan och inte får den behövande hjälpen från hemmet vilket förstärker den negativa synen 
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ungdomen redan har på skolan.

4.2 Passagens metoder

På passagen jobbar för närvarande fem vuxna med skiftande utbildningar och inriktningar 
med 11 stycken ungdomar.
Ungdomarna börjar kl. 09.30 och går till 13.30 måndag till fredag. Varje morgon inleds med 
frukost kl. 09.30, varefter personal och ungdomar gemensamt tittar på de senaste nyheterna kl. 
10.00. 

När en ny ungdom börjar på Passagen så handlar de tre första veckorna om att kartlägga. 
Inledningsvis sker en informationsträff där föräldrar, socialtjänst eller 
behandlingshemspersonal närvarar och därefter kommer kartläggningen. Kartläggningen 
innebär kortfattat att ungdomen får svara på 80 frågor som är s.k. självkännedomsfrågor. 
Ungdomen får bl. a. besvara hur denne anser sig fungera i grupp, fungera med människor från 
andra kulturer och förmåga att byta arbetsuppgift i grupparbeten. Utöver det utformas också 
en nätverkskarta, i syfte att få en överblick över ungdomens sociala nätverk (föräldrar, mor-
och farföräldrar, syskon och kompisar). Frågor kring boendesituation (hos föräldrar, 
familjehem, i kollektivt boende, osv) är sådant som också berörs. Efter denna introduktionsfas 
är det upp till ungdomen själv att bestämma om Passagen är något för denne.

Som första steg får ungdomarna välja om de vill studera kärnämnena svenska, matematik och 
engelska, eller om de vill gå ut i praktik. En handlingsplan utformas individuellt för varje 
ungdom där de själva får vara med och bestämma vilket/vilka av kärnämnena de vill fokusera 
på eller vilken typ av praktik de vill göra. Handlingsplanen används som grund till 
uppsättande av mål. Dock är den väldigt flexibel och omformuleras ofta beroende på hur det 
går för ungdomen. Anledningen till att den inte är strikt beror enligt Stefan både på att 
Passagen som verksamhet vill undvika att handlingsplanen ses som ett straffinstrument, och 
för att undvika misslyckanden för dessa ungdomar. Nås inte handlingsplanens mål krävs 
flexibilitet så andra vägar att nå målet kan hittas. Enligt Stefan så skiljer sig Passagens 
undervisning från skolans genom att den är helt individanpassad. De olika ungdomarna 
studerar separat under lektionerna med individuella arbetsuppgifter. Stefan påpekar också att 
deras verksamhet skiljer sig från skolans genom att eleverna inte ses som en grupp i 
klassrummet, utan som en samling individer som sitter där olika tider. I klassrummet är det 
väldigt strikt, pratas det får ungdomen gå ut och sätta sig i uppehållsrummet. 

Stefan berättar att det som skiljer Passagen från den vanliga skolan är att i Passagen så möts 
ungdomarna där de är i sin tillvaro. Ungdomarna har väldigt svårt att bli uteslutna från 
Passagen. Drogpåverkan eller olämpligt uppträdande, i form av hot mot lärare eller de andra 
ungdomarna, är oacceptabelt, men de utesluts inte från verksamheten på grund av lathet och 
dålig närvaro. Stefan menar att utgångspunkten i arbetet med ungdomarna är en tro att dessa 
ungdomar vill vara ”normala”, men att de helt enkelt har svårt att fungera i en vanlig skola. 
Därför blir Passagen en plats som de kan kalla "sin skola" inför sin familj, släkt och 
umgängeskrets. Motivationen för dessa ungdomar blir att vara normala, men i en annan miljö, 
eftersom de inte klarar av att fungera i den ordinarie skolverksamheten.
Stefan berättar vidare att denna motivation också bygger på relation. Introduktionsfasen 
innebär ofta att en ungdom blir medbjuden att spela bowling, biljard eller något annat med en 
anställd, just i syfte att bygga relation, menar Stefan.
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4.3 Projektets metoder

I Projektet arbetar, som tidigare nämnts, två kuratorer med socionom – och 
påbyggnadsutbildningar. Kuratorerna träffar ungdomarna ganska ofta beroende på hur 
behovet ser ut, medan de träffar föräldrarna ungefär varannan vecka. De arbetar också med 
utökad familjebehandling som utgörs av jour under kvällar och helger, i fall någonting skulle 
uppstå där familjerna behöver ventilera frågor och lösningar på eventuella problem. Praktiskt 
jobbar de alltid hemma hos ungdomarna, då det anses viktigt att ungdomarna befinner sig i en 
miljö som de är vana vid.

Utformningen av olika metoder för de enskilda ungdomarna bygger på en kartläggning av hur 
ungdomens liv sett ut ända från dagis och genom hela skoltiden. Detta innefattar bl.a. 
relationer med personer samt positiva och negativa rutiner. Där kan kuratorerna snabbt se ett 
mönster, vilket ritas upp för ungdomen. Därefter går kuratorerna och ungdomen igenom detta 
och försöker analysera vilka mönster som upprepar sig.

Inom projektet ses familjen som A och O. Utgångspunkten är att föräldrarna är de som känner 
barnen bäst och för att förändringarna som görs ska bestå så måste föräldrarna engagera sig 
mycket under hela behandlingsprocessen. I Projektet anses struktur vara grundläggande för att 
få ordning på ungdomarna och deras tillvaro. En del av familjebehandlingen är att få 
föräldrarna att hålla klara strukturer i hemmet. I familjesamtalen har den ena kuratorn fokus 
på ungdomen medan den andra har fokus på föräldrarna. Dessa roller skiftar också beroende 
på vilken familj det gäller. 

Ytterligare en metod som används av Projektet är att en anställd, vid behov, följer med 
ungdomarna till skolan. Lotta ger exempel på en av ungdomarna som lider av ångestbesvär 
och en del av behandlingen handlar då om "exponering" i form av att öva ungdomen att gå till 
skolan och sitta där en längre tid. Det är en metod som aldrig skulle kunna genomföras i 
exempelvis socialtjänsten då det är för tidskonsumerande. Lotta berättar vidare att de alltid 
utgår från ungdomens mål, vilket ska utgöra kärnan i behandlingsprocessen. Om detta skiljer 
sig från föräldrarnas vilja, så väljer man att jobba utifrån det ungdomen önskar. Dock påpekar 
Lotta att de vet att det största sambandet mellan psykisk hälsa och framgång i livet går genom 
skola och arbete. Det huvudsakliga målet är därmed att få ungdomarna att gå till skolan.
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4.4 Metodernas teoretiska kopplingar

4.4.1 Projektet

Lotta som är delaktig i Projektet klargör att arbetssätten som används är influerade och 
förankrade i systemteori, anknytningsteori och empowerment. Nedan följer en redogörelse 
från vilka avseenden deras metoder sammanfaller med respektive avviker från dessa teorier.

Kopplingar till anknytningsteori

En av de inskrivna ungdomarna i Projektet har inte kunnat delta i gymnasieundervisning och 
arbetsliv på grund av komplikationer härstammande från ångestproblem.

… behandlingen har ju varit exponering. Att vi går till skolan, att vi stannar kvar 
där, det gör ju att ångestnivån dämpas lite i taget för varje gång så man lyckas med 
det här så det är ju en slags exponering. Är man inte i skolan och redan lite utanför 
då är det ännu svårare att säga att jag har ett psykiskt problem så han vill inte 
kännas vid det där så mycket. Men han kan medge att han får panik ibland det, gör 
att han inte utsätter sig för vissa saker. Han generaliserar den där rädslan till olika 
platser fast det kanske inte finns någon logisk förklaring till det. (Lotta Projektet)

Den obehagliga känslan han får av skolan generaliserar han till liknande situationer. Enligt 
anknytningsteorin medför en otrygg anknytning och en lättväckt ängslan att 
anknytningssystemet aktiveras för tidigt, vilket förhindrar ungdomens lust till utforskande av 
omvärlden. Ungdomarnas otillräckliga egenskaper inom emotionell självreglering gör att de 
inte känner sig kapabla till att behärska de situationer som gör de obekväma och ångestfyllda 
(Broberg m. fl. 2008; 222).

De tänker mycket på att de är rädda för att testa saker. (Lotta Projektet)

Eftersom beteendet medför att otäcka och jobbiga scenarion undviks så växer sig beteendet 
också starkare då det dessutom kortsiktigt förminskar ångesten och oron (Broberg m. fl. 2008; 
222). Ett exempel på att ungdomarna i Projektet har haft problem med deras rädsla av att 
utforska omvärlden på egen hand medförde att Projektet testade en ny metod.

Det finns en kille som för att han ska kunna läsa in sina betyg som fattas för att 
komma in till gymnasiet i hösten så är jag med honom i skolan på hans lektioner 
och sitter med vid bänken och det skulle man aldrig kunna göra i en verksamhet för 
då är det en hel dag som går bort. (Lotta Projektet)

I exemplet bekräftas det att ungdomen känner att den behöver en person som den har
anknytning till för att kunna känna sig bekväm i en obekväm miljö (som det förklarats att 
skolmiljön kan vara för ungdomarna). Kuratorerna har därmed tagit hänsyn till detta 
anknytningsbehov och följt med på lektionerna som ett mentalt stöd.
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Om man är beroende av en anknytningsperson och man har svårt för separation så 
även om man inte har varit så mycket i skolan från ettan till sexan heller så har de 
där haft en fröken och då har den varit anknytningspersonen vare sig de har haft en 
bra kontakt eller inte. Men på högstadiet får man flera olika lärare och flera olika 
klassrum och då får man inte den här anknytningspersonen och då försvinner man 
helt från skolan istället på högstadiet. (Lotta Projektet)

Trots Projektets influenser av anknytningsteorin finns det inga behandlingsmetoder av ångest 
som uteslutande grundar sig på anknytningsteorin. Projektets exponeringsmetod härstammar i 
själva verket från den kognitiva beteendeterapin (KBT) som har haft en bevisad, fungerande 
effekt på personer med ångest (Broberg m. fl. 2008; 225). Det som anknytningsteorin i 
ångestfallet är användbar för är att belysa de olika symptomen och orsakerna till att ångesten 
uppkommit. Anknytningsteorin fungerar alltså i detta avseende som en metod för att kartlägga 
och konkretisera problemet, varefter KBT används som en lösning på det. 

Kopplingar till systemteori

Eftersom Projektet grundat sitt arbete med ungdomarna på systemteoretiska perspektiv så tas 
dessutom familjen med i behandlingen av ungdomarna, då familjen ses som en form av
system. Enligt systemteorin definieras ett system som en uppsättning komponenter (objekt) 
med relationer mellan komponenterna (objekten) och mellan deras egenskaper (Schjödt &
Egeland 2007; 47). Från ett systemteoretiskt perspektiv så kan de enstaka delarna inte isoleras 
från helheten och helheten kan inte ses som isolerad från delarna (Schjödt & Egeland 2007; 
129). Eftersom Projektet har detta systemteoretiska förhållningssätt på familjen som ett 
system av komponenter arbetar de utifrån det faktum att det inte endast är ungdomarna som är 
betydande för sitt välmående utan också familjen.

Man kan inte tro att bara en person ska förändras utan alla måste hjälpas åt. När 
ungdomarna tackade ja till det här så kände de till hela konceptet, hela nätverket 
som ungdomen är en del av kommer att vara en del av projektet.   Familjens roll är 
A och O. Vi tänker att vi är inne i en kort sekund i deras liv och det är deras 
föräldrar som känner de bäst, det är de som är experter på sina barn och för att de 
här förändringarna ska bli bestående så måste föräldrarna jobba jätte mycket. 
Därför jobbar vi jätte mycket med föräldrarna eftersom det är de som ska göra 
jobbet tillsammans med sin tonåring för sen när vi kliver ur så ska inte allt rasa 
igen. (Lotta Projektet)

En metod från både den strategiska och den strukturella familjeterapin som citatet ovan visar 
att Projektet använder är att arbetet med familjen förväntas vara under en kort period. 
Terapeuten ska bli en viktig kugge i familjens system och sedan dra sig tillbaka när det kan 
anses att positiva resultat börjar nås i förhållande till det problem som formulerats. (Schjödt &
Egeland 2007; 152/168).

För att är vi inne för länge så kommer det leda till att vare sig hur mycket nya 
metoder, direktiv och synsätt de har fått så kommer de bli så vana vid att vi är där 
så att de bara klarar saker med oss i närheten. Så vi får inte vara inne för länge. 
(Lotta Projektet)
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Enligt systemteorin måste det förekomma import och export av energi och information för att 
ett system ska kunna utvecklas och överleva (Schjödt & Egeland 2007; 51). Som Lotta yttrar i 
citatet ovan ska denna energi och information komma från kuratorerna under samtalen med 
familjen för att det ska bli möjligt att se olika situationer ur nya synvinklar och hitta nya sätt 
att arbeta efter. Projektets koppling till systemteorin blir tydlig utifrån systemteorins 
förhållningssätt att objektens egna egenskaper inte är lika viktiga som relationerna mellan 
objekten (Schjödt & Egeland 2007; 129). 

Eftersom vi i första hand jobbar med hela familjen så kanske det inte i första hand 
händer att ungdomen förändrar sig utan det börjar hända saker runt omkring, 
mamma och pappa tjatar inte lika mycket, det kanske inte är lika mycket bråk, det 
kanske rentav är lite trevligt vid middagsbordet. Detta påverkar de och det vet jag 
att många av dem har sagt som första sak. Det går rätt snabbt att märka skillnader 
för de och det påverkar också vår relation. (Lotta Projektet)

Även fast projektet lägger stor tyngd på relationerna familjemedlemmarna emellan avviker 
man lite ifrån systemteorin. Projektets fokus ligger mestadels på att forma behandlingen 
utefter ungdomarnas behov och önskemål och därmed ligger fokus också på objektets 
egenskaper.

En systemteoretisk terapimodell som Projektet går emot i vissa avseenden är den så kallade 
systematiska terapin. Denna metod går ut på att det inte finns ett uppsatt mål för terapin utan 
terapeuten låter familjemedlemmarna själva bestämma vad de vill uppnå. Eftersom 
utgångspunkten är att det finns tillräckligt med resurser inom systemet så behövs det inte 
någon utomstående källa som tillför energi eller information. Enligt systemteorin skulle en 
terapiform med enskilda medlemmar medföra hinder då medlemmen skulle kunna etablera en 
exklusiv och exkluderande relation med terapeuten (Schjödt & Egeland 2007; 182).

Ungdomen träffar vi ju ganska ofta beroende på hur behovet ser ut. Föräldrarna 
träffar vi i samtal ungefär varannan vecka och sedan har vi avstämning ungefär 
varannan vecka beroende om det är något som är i rullning, då är vi inte inne och 
stör bara för att utan då ser vi att familjen jobbar för fullt då låter vi de göra det. 
(Lotta Projektet)

Från citatet att döma följer Lotta den systematiska terapin i och med erkännandet att 
föräldrarna vet bäst och kan mest om sina barn, vilket visar att kuratorerna är medvetna om att 
det finns resurser inom systemet. De går emot den systematiska terapin då de dessutom har 
individuella samtal med ungdomarna och familjemedlemmarna under behandlingsprocessen.

Systemteoretiska grunder lägger stor vikt vid att ett givet system inte ska studeras avskilt från 
andra möjliga system som kan ha en betydande påverkan på objekten i systemet. Detta mer 
omfattande system som ett familjesystem kan vara en del av kallas för suprasystem. Exempel 
på suprasystem kan vara, för att ge klara kopplingar till Projektet, skola och arbetsliv (Schjödt
& Egeland 2007; 49).

Däremot vet vi att det största sambandet mellan psykisk hälsa och framgång i livet 
är skola och arbete. De hänger ju tätt ihop så vi har ju som huvudsakligt mål att få 
de att vilja gå till skolan men som sagt i våra ärenden så har detta inte varit något 
problem. (Lotta Projektet)
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I och med att Projektets utgångspunkt är att behandla ungdomarna för att de i ett senare 
stadium ska kunna acklimatisera sig till suprasystem som skolmiljö och arbetsliv så tas det 
hänsyn till objektens koppling till suprasystemen. Det påvisas att ungdomarna inte endast ska 
må bra utan att behandlingen ska medföra att ungdomarna rehabiliteras och formas för att 
kunna anpassas till vitala suprasystem (Schjödt & Egeland 2007; 49). 

För att familjerna ska ha bra förutsättningar för att hjälpa sina barn krävs det att kuratorerna
lyckas konstruera en konkret och ståndkraftig struktur för sina ungdomar.

Struktur är jätteviktigt det är också en del i familjebehandlingen, det är att hjälpa 
föräldrarna att hålla strukturer och det är de allra viktigaste strukturerna som vi 
börjar jobba med. För någon har det varit att inte vara någon annanstans i Örebro 
mellan måndag till fredag får då ska den kunna vara i skolan och då ska föräldrarna 
kunna hålla den strukturen. Genom att strukturera upp och dela upp i vad som ska 
prioriteras först så jobbar vi väldigt mycket med struktur, det är liksom A och O. 
(Lotta Projektet)

Cybernetiken är inom systemteorin vetenskapen om reglering och kontroll, varav 
nyckelbegreppen är homeostas (systemet bevarar balans inom vissa gränser), regler och 
självkorrigering. I detta förhållningssätt bli familjesystemet en homeostatisk modell varav 
förändringarna inom systemet görs för att kunna bevara systemets struktur inom 
förutbestämda gränser. Det ska alltså finnas uppsatta regler som ska förhindra avvikelser som 
överskrider de värden som systemet har. Detta är vad Projektet försöker uppnå då de kommit 
överens med en ungdom att denne inte får vistas någon annanstans än i Örebro under 
vardagar. I detta läge har ett set-värde använts. Set-värdet är det bestämda värde som ett 
system ska upprätthålla (Schjödt & Egeland 2007; 53). I och med att ungdomen infinner sig i 
Örebro och håller sig inom set-värdet så ska detta hjälpa familjesystemet att bygga upp och 
befästa dess struktur. Ett systems set-värde kan förändras beroende på hur stor mängden 
positiv och negativ feedback är. Negativ feedback är processen där systemets avvikelse från 
set-värdet minimeras medan positiv feedback får avvikelsen att eskalera. Det är väldigt viktigt 
att ett system lyckas upprätthålla dess set-värde för att det ska kunna vara starkt, eftersom att
för mycket positiv feedback, till exempel att ungdomen inte håller sig inom Örebro under 
vardagar, kan medföra att systemet faller ihop eller återgår till det tidigare set-värdet (Schjödt
& Egeland 2007; 54).

Inom den strategiska familjeterapin, som Projektet anammat metoder från, är synsättet att 
interventionerna inom familjeterapin består av olika typer av direktiv. Jay Haley som legat 
bakom många av den strategiska familjeterapins grunder beskriver direktiv som allt som en 
terapeut säger och gör under terapin. Haley anser att direktiven måste skapas utifrån behoven
för det aktuella systemet där terapeuten alltid måste ha familjens karaktäristiska egenskaper i 
bakhuvudet under processen (Schjödt & Egeland 2007; 166).

Ja, för det första så är det så få så vi kan jobba väldigt intensivt med 
familjebehandling. I en familj så har vi utökad familjebehandling, så vi har jour, 
kvällar och helger, ifall det skulle uppstå någonting som gör att de behöver bolla så 
vad som än händer så kan de kontakta oss. Och det är utifrån att det är ett projekt 
där vi testar olika metoder för att se vad som är verksamt, vad som blir bäst för den 
här ungdomen och den familjen. Rent praktiskt jobbar vi alltid hemifrån, vi skickar 
inte kallelser hit utan vi träffar ungdomen hemma.(Lotta Projektet)
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Familjerna i Projektet behandlas alltså inte nödvändigtvis med samma metoder utan det 
konstrueras och väljs metoder som behövs beroende på vad behovet från familjerna är. I fallet 
med familjen som fått utökad familjebehandling har slutsatsen dragits att schemaenliga 
terapisessioner inte är tillräckliga och därmed gett familjen utrymme att kunna kontakta 
Projektet när helst de känner för det.

Direktiven som en terapeut ger ska enligt den strategiska familjeterapin ha flera syften, som 
bl. a. att

”intensifiera förhållandet mellan terapeuten och familjen. Terapeuten blir 
närvarande för familjen mellan terapitimmarna och blir under en period en 
betydelsefull del av familjens vardagsliv” (Schjödt & Egeland 2007; 166)

I direktivets första syfte så intensifieras förhållandet mellan Projektets kuratorer och familjen 
eftersom att det endast är ett fåtal familjer som de arbetar med och därför kan all kraft och 
koncentration riktas mot dem. Den relation som en vanlig terapeut i en vanlig verksamhet 
skulle få med sina patienter under en vecka kan med hjälp av Projektets metod uppnås 
snabbare. Införandet av jour på kvällar och helger medför att kuratorerna inte endast blir 
tillgängliga för familjen under terapitimmarna utan att de också lyckas bli närvarande för 
familjen mellan terapitimmarna. En viktig faktor i kuratorernas arbete att bli betydande i 
objektens vardag är, att som kuratorn förklarade, till och med vara närvarande under en 
ungdoms lektioner. Denna strategi, som valdes då ungdomen föreslog det, medför att kuratorn 
blir en värdefull stöttepelare för ungdomen som befinner sig i en miljö som denne haft 
negativa erfarenheter av. Det underlättar för kuratorerna att fullborda ett av direktivens syfte, 
nämligen att bli en värdefull del av familjens vardagsliv.

Direktiven ska också ge en möjlighet att låta nya beteenden växa fram.

”De ska utlösa nytt beteende: terapeuten försöker att förändra familjens 
förståelsemodell, hur familjen tolkar symptomen. Tanken är att detta sin tur ska ge 
familjen nya valmöjligheter i den fastlåsa situation de befinner sig i. Som 
övergripande mål ska terapeuten försöka avlägsna de barriärer som hindrar 
familjen i dess naturliga utveckling.” (Schjödt & Egeland 2007; 166-167)

Då Projektet arbetar med jour ges familjerna möjlighet att inte behöva vänta till nästa terapitid 
för att få prata om ett problem som precis har uppkommit. Problemet kan i ett sådant skede 
växa och bli svårare att hantera då terapisessionen ska inledas. I och med att familjerna kan 
kontakta Projektets kuratorer omedelbart ges familjen en chans att få direkt hjälp av 
kuratorerna så att problemet inte kulminerar. Detta bollande hjälper kuratorn att ge familjen 
nya perspektiv och infallsvinklar i de situationer då familjen har kört fast.

Direktiven brukar delas in i två kategorier, direkta och indirekta direktiv. Direkta direktiv 
handlar om att en terapeut säger till familjen klart och tydligt vad de måste göra för att lösa ett 
problem. Detta är något som Projektet går emot i deras arbetsmetoder (Schjödt & Egeland 
2007; 167).

Vi försöker inte arbeta så mycket med råd utan vi försöker hålla ramar och försöker 
genom samtalet få de att se saker ur andra perspektiv så vi ställer mer frågor, 
processfrågor. Vi ger inte så mycket goda råd utan vi tänker att föräldrarna vet bäst 
och vill sina barn allra bäst men har fastnat lite och har blivit lite låsta ibland. Och 
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genom frågor försöker vi få de att komma fram till nya sätt att tänka. (Lotta 
Projektet)

Här går det dessutom att blicka tillbaka mot det som skrevs angående betydelsen att ta hänsyn 
till de resurser som redan finns i systemet (Schjödt & Egeland 2007; 182). Genom att ställa 
upp ramar för samtalen fullföljs inte den strategin fullt ut utan försök görs att på ett passivt 
sätt styra konversationen genom frågor. Detta medför att det tillförs energi och information 
från en källa utanför systemet. Dessutom går det att se att samtidigt som Projektet väljer bort 
direkta direktiv så används istället indirekta direktiv. Indirekta direktiv utgörs av att familjen 
inte behöver följa terapeutens riktlinjer utan att det som är väsentligast är att 
interaktionsmönstren förändras. Sättet de förändras på är upp till familjen (Schjödt & Egeland 
2007; 167). Som indirekta direktiv använder Projektet frågor och nya perspektiv som ska få 
familjerna att ändra på sina interaktionsmönster. Eftersom kuratorerna i Projektet litar på att 
familjerna kan mest om deras egna situationer anser de att utfallet kan bli negativt om 
kuratorerna börjar bestämma och dirigera familjerna utifrån kuratorernas underlägsna 
kunskap. Därför kan familjerna med deras kunskap om varandra och sig själva hitta egna 
vägar som passar dem, där kuratorernas uppställda ramar och perspektiv fungerar som en typ 
av inspirationskälla.

Faktumet att Projektet använder frågor som en metod för att hålla samtalen inom bestämda 
riktningar sammanfaller med en metod som används av terapeuter inom den systematiska 
familjeterapin. Denna innebär att en neutral roll ska intas för att kunna hitta nya sidor och 
perspektiv hos familjen som förmedlas till familjemedlemmarna (Schjödt & Egeland 2007;
179). Denna intervjustil anses vara exemplarisk för den systemiska inriktningen och genom 
frågorna är förhoppningen att gå från det generella till det specifika (Schjödt & Egeland 2007; 
184). 

Vi säger inte att nu måste vi snacka om ångesten utan vi försöker få det på ett 
naturligt sätt. Ju mer man får en relation och utifrån den roll vi har ochju mer man 
lär känna varandra desto mer saker, som kan vara lite svårt tar de ju upp själva. 
(Lotta Projektet)

Beroende på vad frågorna berör så går det att hävda att kuratorernas ställning i själva verket 
inte är neutrala. Dock är perspektivet hos den systematiska terapimodellen att detta kan 
jämnas ut om frågorna fördelas jämnt bland familjemedlemmarna (Schjödt & Egeland 2007; 
178).

En grundläggande del i Projektets arbete är att kunna kartlägga ungdomarnas erfarenheter och 
beteendemönster ända från deras barndom fram till deras ungdomsår.

Vi försöker se vad behovet är, vi jobbar mycket med kartläggning till exempel
skoltiden ända från de gick till dagis och fråga kring relationer, hur har det fungerat 
och vad det är som gjort att det har fungerat när det har fungerat och i detalj gå 
igenom alla de här positiva bitarna men även att de får berätta det som inte har varit 
bra. Då ser man rätt snabbt ett mönster, och vi ritar upp det så att de ser vad vi 
skriver och tillsammans sitter vi och analyserar den här kartan och så kommer vi 
fram till vilka mönster som vi ser upprepar sig. Vi jobbar väldigt lösningsfokuserat. 
(Lotta Projektet)
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Den strukturella familjeterapin fokuserar inte på händelser i det förflutna när förståelse av ett 
problem söks. Den strategiska familjeterapin lägger också den lika liten vikt vid gångna 
händelser på grund av att dessa inte anses vara väsentliga delar för att förändra situationen och 
lösa ett problem. Därför ligger fokus på de händelser som inträffar i nutiden (Schjödt &
Egeland 2007; 152/162). Utifrån vad kuratorn yttrar blir det tydligt att Projektets arbetssätt 
avviker från det den strukturella och strategiska familjeterapin fokuserar på.  Kuratorn anser 
också att det är viktigt att beröra hur ungdomarnas förflutna sett ut.

När kuratorerna kartlägger ungdomarnas skoltid liknar detta en metod inom systemteorin som 
handlar om att skaffa orsaksförståelse för ett problem. Denna metod kallas för linjärkausalitet. 
Det innebär att en händelse orsakar en följande händelse i vad som blir en kedja av olika 
händelser som är kopplade till varandra. Denna linjära modell härstammar från det 
psykodynamiska tänkandet där utgångspunkten förenklat är att senare problem är resultaten 
av tidigare trauman (Schjödt & Egeland 2007; 82). Den linjära modellen blir i Projektets fall 
ungdomarnas skoltid från dagis, förskola, låg-, mellan- och högstadie och gymnasiet. Genom 
att kartlägga stegvis vad som hänt under deras skoltid så finns förhoppning att i enlighet med 
den linjära modellen upptäcka vad under, A. dagistiden, som legat bakom problemen i, B. 
förskolan och vad som i förskolan skapat problem i, C. lågstadiet, osv. 

(För att återgå till de olika modellerna för familjeterapi så är ett av de viktigaste dragen inom 
den strategiska familjeterapin att koncentrera sig på de faktorer som fungerar och sedan 
koncentrera på just de faktorerna (Schjödt & Egeland 2007; 162). Precis som den strategiska 
familjeterapin så är Projektets metoder lösningsinriktade och därför ligger fokus på att göra 
positiva beteenden till vanor och arbeta med att få dessa beteenden att upprepas i en större 
omfattning för att lösa problemet. 

Vi vet ju att goda råd inte hjälper utan det enda som funkar det är deras egna 
lösningar, deras egna idéer så det vi gör det är att backa. Märker vi att ungdomen 
inte är där vi trodde då backar vi tillbaka och så börjar vi om från början och så 
börjar vi utforska tillsammans vad det är som påverkar, hur kan man göra 
annorlunda, hur har du gjort när det har fungerat och hela tiden ta till vara på de 
små detaljerna. (Lotta Projektet)

Lotta visar att stor vikt läggs på att ständigt söka efter det som är positivt och fungerande då 
det som inte gett positiva resultat läggs åt sidan för att istället pröva nya och annorlunda 
tillvägagångssätt (Schjödt & Egeland 2007; 163). Däremot följer Projektet ett 
tillvägagångssätt som helt motsätter sig den strategiska familjeterapin då de betonar 
betydelsen av att låta ungdomarnas idéer vara lösningarnas inspirationskälla. Den strategiska 
terapin ser klientens förståelse om sina egna problem som irrelevant och inkorporerar inte alls 
en sådan terapistil i sina metoder (Schjödt & Egeland). Denna metod härstammar från 
systematiska metoder där resurser som finns hos systemen tas tillvara. Inom systematisk 
terapi tillförs ingenting från objekt utanför systemet utan systemkomponenterna får arbeta 
fram lösningarna själva (Schjödt & Egeland 2007; 182). Dock ser kuratorerna i Projektet ändå 
till att de är en typ av bollplank för ungdomarna vilket innebär att information utanför 
systemet tillförs. 
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Kopplingar till empowerment

Ett av problemen som Projektets ungdomar hämmas av är att de saknar inställningen att de är 
kapabla att nå framgångar och klara av saker själva.

Jag tror de tänker mer på att de själva är så misslyckade, inte de andra. (Lotta 
Projektet)

Det slutgiltiga målet för hela Projektets arbete är att i ungdomarna inge mentala och sociala 
verktyg för att kunna ta kontroll över sina egna liv och klara sig på egen hand.

De vill ju ha ett arbete så att de kan flytta hemifrån eller så längtar de tills de kan 
börja på universitetet så att de kan läsa det de är intresserade utav och där de tror 
att de kommer hamna med personer som är intresserade utav samma saker. Så 
gymnasiet är ett illa ont måste för de som de måste genomgå. Målet är arbete.(Lotta 
Projektet)

Empowerment har dubbla betydelser genom att det ses som både en process och ett mål. 
Eftersom hindren som Projektet träffar på i behandlingsprocessen både har att göra med 
ungdomarnas självbild och kapacitet att skapa självständighet har kuratorerna använt sig av
empowerment. Detta eftersom empowerment omfattar en människas utveckling mot ett 
positivt sätt att tänka om sig själv, delvis förmåga att se sig som betydelsefull, inneha 
självtillit och självförtroende. Ett perspektiv inom empowerment, som Projektet inte belyste,
var att människor genom empowerment ska intalas att de har förmågan att förändra 
samhällsstrukturerna. Projektet avviker från empowerment i denna aspekt då de har som syfte 
att få ungdomarna att passa in i samhällsstrukturerna (Forsberg m. fl. 1997; 13). Inom 
empowerment hävdas det att socialarbetare ofta genom deras empowerment-metoder anpassar 
individer till den rådande samhällsordningen istället för att uppmuntra folk att ändra på den 
(Adams 2003; 59). Denna beskrivning liknar också Projektets arbete då förstärkning av 
ungdomarnas individuella egenskaper görs för att de ska kunna bli en del av samhället.

I de tidigare beskrivningarna om Projektets metoder betonades det att fokus låg mycket på att 
tillvägagångssätten ska utgå från ungdomarnas önskemål och behov.

Vi utgår ju alltid från ungdomens mål, det de vill göra. Utifall att de inte vill gå till 
skolan men föräldrarna vill det så kommer inte vi jobba utifrån det föräldrarna vill. 
Det är vårt mål att det ska utgå helt ifrån de, oavsett vad föräldrarna eller vi vill. 
(Lotta Projektet)

Projektets arbetssätt med ungdomarna i centrum harlatenta och manifesta funktioner 
(Månsson 2007; 52).

Det primära som metoderna medför är att ungdomar kan behandlas med metoder som passar 
dem och som de känner sig trygga med.  Det sekundära är att ungdomarnas empowerment-
nivå höjs eftersom de ställs i centrum och på så sätt känner att deras omgivning bryr sig om 
dem. När ungdomarna därtill får utrymme att själva vara ledarna av behandlingsprocessen 
medför detta att deras självförtroende och självkänsla växer. När metoderna som de själva gett 
upphov till får positiva effekter kan framgångarna få ungdomarna att växa ytterligare. Inom 
empowerment betonas det att personer som får social hjälp kan tveka på att socialarbetarna 
har den rätta kunskapen som behövs och kan därför vilja definiera och försöka lösa problemet 
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själva (Adams 2003; 163). Projektet verkar ha insett att detta kan tillföra individen en större 
känsla av självständighet och uppmuntrar därför ungdomarna till detta.

Empowerment syftar till ett flertal olika punkter för att kunna påbörja en interaktion med en 
person som är föremål för hjälp. En av dessa punkter kallas cathartic och innebär att man låter 
personen tala ut om smärtsamma minnen som sorg och ilska. Genom att tala om personens 
erfarenheter och låta personen själv bestämma tempot och innehållet i diskussionen är tanken 
att detta ska bidra till att denne känner att den har kontrollen över diskussionen (Adams 2003; 
64).

Ju mer man får en relation och utifrån den roll vi har så ju mer man lär känna 
varandra desto mer saker som kan vara lite svårt tar de ju upp själva. (Lotta 
Projektet)

Processen att berätta om smärtsamma händelser från det förflutna underlättas här eftersom 
ungdomen vid det givna tillfället lärt känna kuratorerna i Projektet och att tempot i samtalet 
inte tvingar fram dessa utsagor.
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4.4.2 Passagen

Skillnaden mellan Passagen och Projektet är att Passagen har valt att endast jobba med att 
förbättra ungdomarnas sysselsättningsförmåga. Till skillnad från Projektet har de valt att inte 
bedriva någon form av behandling av ungdomarna för att lösa deras problem, utan deras 
arbete handlar främst om att utveckla ungdomarnas sysselsättningsförmåga. Passagen anser 
dessutom att de inte följer några teoretiska tillvägagångssätt till skillnad från Projektet. Trots 
detta faktum kan deras metoder ändå sammanfalla med metoder som framhållits av olika 
teorier vilket härnäst studeras.

Kopplingar till systemteori

I och med Passagens val att inte genomföra behandling av ungdomarna, utan endast ta itu med 
ungdomarnas nuvarande situation och hjälpa dem med deras sysselsättning, medför detta att 
arbetet inte kretsar kring det förflutna. Detta förhållningssätt kan kopplas till de 
systemteoretiska familjeterapierna strukturell och strategisk familjeterapi där processens hela 
fokus riktas mot nutiden utan att ta hänsyn till vad som hänt tidigare (Schjödt & Egeland 
2007; 152/162). Eftersom den systemteoretiska familjeterapin har med behandling att göra så 
medför detta att Passagens huvudspår skiljer sig ifrån systemteorin i just detta avseende, då de 
främst inriktar sig på individernas sysselsättning. 

Där Passagen, Projektets och systemteorins metoder sammanfaller är deras betoning av 
samarbetet med ungdomarnas familjer och det viktiga i att ha en fungerande dialog med 
dessa.

Målsättningen är att vi ska samarbeta jättemycket med familjen.  Får vi inte tag i 
ungdomen som vi försöker nå så är det i första hand föräldrarna vi kontaktar. Men 
föräldrarna är i många fall lite uppgivna. Men många föräldrar har ju stora 
svårigheter...det här är ju ungdomar som föräldrarna inte kan tvinga till 
skolan...dem har inga bra verktyg i alla fall... (Stefan Passagen)

I detta skede kommer arbetet med familjen som ett system in i bilden, där synsättet är att det 
inte bara är ungdomen som det måste arbetas med för att få en förändring utan att föräldrar 
och familj också måste vara en del i arbetet (Schjödt & Egeland 2007; 47). För att en individ 
ska utvecklas bör alltså individen inte isoleras från helheten utan helheten måste finnas i 
åtanke, eftersom en individ är en del och påverkas av helheten/systemet (Schjödt & Egeland 
2007; 129). Passagens fritidspedagog anser att föräldrarna i vissa fall saknar de nödvändiga 
verktygen som krävs för att kunna fånga ungdomarnas uppmärksamhet och få de att sköta 
skola och arbete. Denna uppfattning skiljer sig från den systematiska familjeterapin som anser 
att de nödvändiga resurserna redan existerar inom systemet och att det inte behöver tillföras 
något utanför. Det Passagen istället gör är att i vissa fall utgå från att föräldrarnas resurser är 
uttömda och att nya resurser då måste tillkomma utifrån.

Passagen följer ett något liknande tillvägagångssätt som Projektet när de från början möter en 
ny ungdom som potentiellt ska inskrivas i verksamheten.

Man kommer inte hit första dan och så är man tillsammans med alla ungdomar, 
utan de första tre veckorna kan man säga då har vi något som kallas för 
kartläggning och man får svara på 80 frågor som handlar om hur man fungerar i 
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grupp tillsammans med andra människor. Det kan handla om att jag har lätt att 
koncentrera mig, ibland eller inte, eller jag har lätt att jobba med andra människor 
från andra kulturer eller jag har lätt att byta arbetsuppgift i grupparbeten etc. Sen 
gör man även något som kallas för nätverkskarta där man tittar på hur det ser ut 
runtomkring dem. Vad har de för människor runtomkring sig? (Stefan Passagen)

Frågeformuläret som Passagen delar ut till ungdomen i syfte att få en bild av ungdomens 
egenskaper och problem liknar en metod som följs inom strategisk och strukturell 
systemteoretisk terapi, där objekten tillåts att presentera problemet, vilket ungdomarna i 
Passagen gör i form av att svara på frågor om dem själva (Schjödt & Egeland 2007; 155/163). 
Utifrån svaren Passagen får av ungdomarnas frågeformulär finns förhoppning att kunna forma 
en bild av både ungdomen och problemen denne har, vilket kan utveckla deras kunskap om 
vilka typer av tillvägagångssätt de ska använda för just den individen. Det görs alltså en, inom 
den systemiska terapin kallad, hypotesbildning av den information som tillskansas från 
terapiobjekten. Denna information tillförs sedan till arbetets utformning (Schjödt & Egeland 
2007; 180).

Nätverkskartan som därtill utarbetas visar att Passagen inte endast anser familjen som viktiga 
personer som har effekt på ungdomen utan att andra utomstående personer också kan vara 
väsentliga. 

Innan så är man också på en informationsträff där det är människor som mamma, 
pappa, socialtjänst, ett boende, behandlingshem eller syskon och så vidare (Stefan 
Passagen)

I detta avseende använder sig Passagen av en dynamisk definition av ett system där fokus 
ligger på vilka individerna interagerar med istället för vilka som bor i hushållet. En sådan 
definition kretsar kring punkter som frekvens, intensitet och kvalité hos personliga kontakter 
och interaktioner (Schjödt & Egeland 2007; 48). Passagen gör en annan typ av kartläggning 
än Projektet, då Passagen lägger kraft på endast kartläggning av ungdomens nätverk gällande 
ungdomens egenskaper, dennes familj och bekanta. Därmed visar de att kartläggningen av 
ungdomarnas förflutna inte i själva verket är syftet. Linjär kausalitet som används inom 
systemteorin och Projektet är något som Passagen inte tillämpar (Schjödt & Egeland 2007; 
82).

Något som hela Passagens verksamhet grundas på är målsättningen att ungdomarna ska 
förberedas och tränas för att senare kunna återuppta skolan eller ta plats i arbetslivet. Genom 
detta så tas automatiskt hänsyn till de suprasystem som, enligt systemteorin, alla objekt och 
system på något vis tillhör. I verksamhetens fundamentala syfte ligger det i att sammankoppla 
dessa individer till ett suprasystem som till exempel skola och arbetsliv. Passagen hjälper 
också ungdomarna att kunna interagera bättre med dessa suprasystem.

Vi hjälper dem att skriva CV och skriva in sig på arbetsförmedlingen. Härifrån kan 
vi ju hjälpa de och träna på anställningsintervjuer och rollspel. Jag har anställt folk, 
så jag kan hjälpa de att göra anställningsintervjuer med dem. (Stefan Passagen)

När en ungdom skrivs in i Passagen så utformas en handlingsplan för ungdomen som denne 
ska arbeta utifrån under sin tid där. Denna handlingsplan kan antingen utgöra 
skolundervisningen eller praktik.
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Många när de skriver handlingsplaner med oss så skriver de att jag ska plugga 
engelska, jag ska plugga matte och jag ska plugga svenska etc. Sen så går det en 
eller två eller tre sen så gör de inte det. Då är vi lite snabba där med att göra om 
den. Så under en tidsperiod så lägger vi handlingsplanen lite åt sidan och försöker 
tänka att det är dit vi ska nå. Det är helheten som gäller, så den är inte strikt så... 
(Stefan Passagen)

Handlingsplanen är som sagt flexibel och den anpassas efter ungdomens situation och behov. 
När ett system behandlas inom den systemiska terapin så utformas först en arbetshypotes med 
hjälp av systemets faktorer, som arbetet ska utgå från, likt Passagen. Denna arbetshypotes är 
heller inte slutgiltig, tvärtemot så ändras den kontinuerligt beroende på hur arbetet går under 
tiden (Schjödt & Egeland; 153). Detta synliggör att Passagens flexibla hållning till 
handlingsplanen liknar den systemiska terapins tillvägagångssätt.

Om en ungdom kör fast i sin handlingsplan och de metoder som denne använt tidigare inte 
fungerar så arbetar Passagens anställda mycket med att ställa frågor. På detta sätt kan 
ungdomen vara med och utforma metoderna, vilket medför att de med större säkerhet passar 
denne.

Det handlar mycket om att ha en dialog med dem. Vi ska så att säga inte curla och 
hjälpa till för mycket, för då kommer dem ju inte klara sig heller. Brukar säga att 
de måste lära sig gå själv lite grann också. Man kan inte skjutsa runt de, för många 
tycker att vi ska skjutsa runt de i bil också och göra nästan allting åt de och det är 
ju ingen hjälp. (Stefan Passagen)

I deras bemötande av ungdomarna antar Passagen en något neutral ställning där frågor och 
reflektioner fungerar som hjälp för ungdomarna. Passagen säger inte till ungdomarna vad de
ska göra utan ungdomen ska helst själv komma fram till en lösning som passar denne. Denna 
metod finns också inom den systemiska terapiformen där systemet får formulera lösningar till 
sina egna problem, medan terapeuten agerar som stöttepelare vid behov (Schjödt & Egeland 
2007; 178/182). Passagen anser att resurserna redan finns hos ungdomarna och att det enda 
som behövs är att hjälpa dem använda dessa. På så sätt blir ungdomarna vana vid att lösa sina 
egna problem då de går vidare i sina liv. Passagen och Projektet skiljer sig i graden av hjälp 
som ges till ungdomarna då Passagen anser att det är stjälpande att skjutsa runt ungdomarna i 
bil, vilket hämmar deras förmåga att lösa saker på egen hand. Projektet använder sig av 
metoden att skjutsa barnen till skola och andra förpliktelser för att undersöka om ångesten då 
kan minskas.

Kopplingar till anknytningsteori

På många sätt har Passagens metoder likheter till anknytningsteorin, vilken lägger vikt vid att 
relationer och anknytning till personer i omgivningen är viktigt för en människas utveckling. 
De flesta ungdomarna i Passagen har haft upprepade problem och konflikter med lärare, 
poliser och andra auktoriteter, vilket har gett dem en snäv bild av vuxna i allmänhet.

Innan tyckte jag att vuxna var fett tråkiga, de sitter bara och babblar och de kan ju 
ingenting. Men sen när man började umgås med de äldre i Passagen så förklarade 
de hur allt fungerade då förstod man de också. Då förstår man hur de tänker och då 
förstår de samtidigt hur vi tänker.(Arvid Ungdom Passagen)
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Detta negativa förhållningssätt till vuxna är något som Passagen vill ändra på för att arbetet 
med ungdomarna ska kunna vara framgångsrikt. 

En del av den här motivationen den bygger ju på en relation. Vi brukar bygga 
relation med de här. En del säger att ni är så snälla för när vi börjar här då får vi 
åka iväg och spela bowling eller spela biljard och vi erbjuder nämligen det i början 
just för att lära känna varandra. Vi har lite sådana aktiviteter för att bygga relation 
för har man relation med en människa då kan man påverka den. Det är det vi 
försöker bygga på. (Stefan Passagen)

Något som i Passagens tillmötesgående med ungdomarna kan relateras till anknytningsteorin 
är värdet i att etablera en relation för att sedan kunna vara en trygg bas för ungdomen
(Broberg m. fl. 2008; 319). Eftersom Passagens syfte är att påverka ungdomarna till det 
positiva blir det otroligt viktigt att bygga en relation, vilket kan ske om ungdomarna känner 
sig bekväma med de vuxna.

Arvid betonar att Passagens anpassningsförmåga till ungdomars sätt att prata och agera 
medför att det blir enklare för ungdomarna att interagera med dem vuxna när de möter 
ungdomarna på deras egen nivå. Därför blir inte avståndet till de vuxna så stort som det 
annars har varit för dessa ungdomar.

Men om man har en som jobbar här…de är för roliga! De säger bara: ”In med dig, 
din jävel. Kom igen nu, jävla tjockis!”. De snackar ungdomsspråk så man blir lite 
gladare. (Arvid Ungdom Passagen)

Passagens personal uppfyller en punkt som anknytningsteoretiska terapeuter betonar. Detta 
kan uttryckas som avslappnat engagemang, vilket utgörs av lekfullhet, empati, acceptans och 
nyfikenhet. Respondenten ska känna att terapeuten inte kommer att vara fördömande mot 
denne, vilket kommer att tillföra bra energi till relationen (Broberg m. fl. 2008; 319). För att 
kunna bygga upp en relation ser Passagens anställda till att berätta känslomässiga erfarenheter 
som de själva har haft för att ungdomarna inte ska känna att det endast är de som måste öppna 
sig. 

Han presenterade sig genom att berätta att han var en familjeman och att han hade 
haft en son som gått bort för något år sedan. Eftersom man tycker om lärarna här 
bryr man sig mer när något har hänt de. Om någon lärare i skolan hade dött eller 
något så blev man glad för att man fick håltimme. (Arvid Ungdom Passagen)

En inriktning inom anknytningsteorin lägger stor betoning på känslomässig kommunikation 
och intersubjektivitet (Broberg m. fl. 2008; 319). Detta medför att de båda parterna får en 
förståelse för varandra och litar på varandra, då båda delat med sig av tuffa händelser som ägt 
rum i deras liv.

Ungdomarna i Passagen har bakgrunder som involverar problematisk hemmiljö, kriminalitet 
och frånvaro från skola och arbete, vilket stärker känslan av att vilja tillhöra en större 
gemenskap. Detta är något som Arvid talar mycket om då han beskriver verksamheten.

Om man kollar på Passagen så ser man det som en familj inte som en skola. De 
frågar alltid hur det är med en om man mår bra, sätt dig och ta det lugnt en stund 
innan du går in och jobbar. De frågar vad man vill jobba med, känner du för att 
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jobba med det här idag? De är alltid positiva och gör alltid en negativ grej till en 
positiv grej. De behandlade mig som deras egen son. (Arvid Ungdom Passagen)

Stefan berör också denna punkt:

Då kan dem känna sig att de är lite som alla andra inte att de befinner sig i ett 
utanförskap utan ’innanförskap’. De kan vara normal och gå i skolan eller vara på 
väg mot ett arbete. (Stefan Passagen)

Passagens personal är medveten om att ungdomarna har dåliga associationer till skolan och att 
det därför är viktigt att ungdomarna istället ser Passagen som mer än en version av skolan. 
Deras behov av anknytning tillfredsställs i detta läge då ungdomarna känner att de kommer 
till en plats där de tas emot med öppna armar till skillnad från skolan där de känt sig
exkluderade. Anknytningarna mellan ungdomarna och Passagen blir mer än lärare-elev eller 
vuxen-ungdom. Istället så tenderar relationerna mellan personerna i Passagen att utvecklas till 
relationer liknande far-son, mor-son eller bror-bror. 

Personalen i Passagen ser till att få ungdomarna att känna att de bryr sig om ungdomarna mer 
än enbart utifrån ett utbildnings- och sysselsättningsaspekter. De ger ungdomarna känslan av 
att även om de inte har lust att studera eller gå till sin praktik under en viss dag så behöver de 
inte åka hem för det, utan de kan fortfarande vistas i Passagen. Ungdomarnas vistelse i 
Passagen hänger därför inte på hur mycket de får gjort utan de är önskade där i alla fall.

Det vi kan erbjuda ungdomarna är att vi möter dem där de är i sin tillvaro och de 
har väldigt svårt att straffa ut sig här alltså bli utslängda från vår verksamhet på 
grund av att man inte är här eller att man inte gör någonting till exempel. För så är 
det normalt sätt på andra ställen. Om du inte gör någonting och har mycket 
frånvaro så får du inte vara kvar på ett ställe. Här kan man nästan inte göra det. 
(Stefan Passagen)

Genom den här metoden kan ungdomarna känna att det inte läggs någon press på dem att 
konstant göra något produktivt. De är ändå välkomna även fast de inte vill studera eller jobba, 
till skillnad från i skolan. Passagen tar i detta fall också hänsyn till att ungdomarna är inne i en 
problematisk period och att deras vilja att arbeta kan svikta beroende på om något negativt i 
deras liv precis hänt. Detta hänsynstagande tillför antagligen en familjekänsla som vår 
ungdomsrespondent i Passagen talade om, vilket leder till att deras behov av anknytning till 
vuxna tillfredsställs.

Anknytningen som ungdomarna får till Passagen medför att olika nödvändiga egenskaper som 
ungdomarna kommer ha användning av i skola och arbetsliv kan utvecklas. Eftersom 
Passagen skapat en god anknytning mellan ungdomarna och verksamheten så medför det att 
ungdomarna känner sig som en del av den och bryr sig om den. Det visar sig när intagandet av 
nya ungdomar sker.

Ja, vi har fullt ansvar här. Det är vi som tar hand om skolan och får elever att 
komma hit. Speciellt vi som har varit här i tre år. Vi har ansvar att få hit eleverna 
och låta de plugga. När jag börjar i vanlig skola kommer jag sakna Passagen men 
jag vänjer mig. (Arvid Ungdom Passagen)
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Kopplingar till empowerment

Analysen av Passagens arbetsmetoder ger bilden av att många av deras tillvägagångssätt har 
syftet att få ungdomarna att känna sig betydelsefulla. Arvids upplevelser av sin tid i skolan 
har kantats av en studieplan som inte passat honom, samt skolanställda som inte fått honom 
att känna sig värdefull.

Man drar sig till att jävlas med lärarna. Om en lärare inte gav en godkänt så ville 
man jävlas med den, lägga lim på stolen och sådana grejer. Läraren ska kunna 
komma fram till en och diskutera vad man behöver göra, vilka fel man gör under 
undervisningen. (Arvid Ungdom Passagen)

En av Passagens mest fundamentala metoder är att låta handlingsplanen formas kring den
enskilde ungdomen. Ungdomarna kan på sätt känna sig förstärkta då de inser att de är deras 
undervisning är i centrum och att det grundläggande syftet är vad de är i behov av.

Om vi säger att jag är en lärare och du är en elev. Då frågar jag dig vad du vill läsa 
för något, vad vill du bli godkänd i? Om du säger svenska och engelska så frågar 
jag dig hur du vill bli godkänd i svenska och engelska... Då frågar de i Passagen 
hur jag vill dela upp det, vill du att det ska gå sakta eller snabbt så kan vi ge dig 
små betyg emellanåt också. Om man vill ha snabb takt så utformar de 
handlingsplanen efter det. (Arvid Ungdom Passagen)

Ungdomarna får möjligheten att vara dirigenterna för deras egen process vilket kan relateras 
till empowerments betoning på självhjälp. Individen ska inte endast få hjälp ifrån personer i 
sin omgivning utan den ska också kunna hjälpa sig själv och komma på egna lösningar som 
ungdomen tycker passar den. Inom Empowerment är synsättet att självhjälpsaktiviteter inte 
ges tillräckligt med uppmärksamhet men både Passagen och Projektet visar att de anser detta 
som mycket värdefullt. Självhjälpmetoder och empowerment i praktiken ligger varandra 
mycket nära (Adams 2003; 17). En viktig punkt inom inriktningen authorative work inom 
empowerment kallas för informative och syftar till att individer kan känna sig maktlösa om 
deras behov och handlingsplaner kontrolleras och utformas av utomstående professionella. 
Istället följs inriktningen att ge individer nödvändig information och resurser för att de själva 
ska bestämma hur de vill ha det, vilket Passagen är noga med att ge sina ungdomar (Adams 
2003; 63). Passagen har arbetat med detta genom att i handlingsplanen ta hänsyn till 
ungdomarnas intressen.

De sa vi vet att du gillar datorer och programmering. De tar reda på hur jag gillar 
programmering och sedan låter de mig utöva det. Sedan försöker de hitta skolor 
som håller på med sådant. (Arvid Ungdom Passagen)

Ett stort problem som ungdomarna och de anställda i Passagen arbetar hårt med är att höja 
ungdomarnas självkänsla som de främst fått från deras erfarenheter av misslyckanden.

De har mycket dåliga erfarenheter av att lyckas med saker och ting som de har 
försökt klara av. De har mycket misslyckanden bakom sig, typ självförtroendet och 
självkänslan, båda de bitarna är ganska låga. Starta upp saker kan man göra men att 
genomföra det och komma till avslut har de väldigt många svårigheter med. Det är 
ganska rädda ungdomar egentligen, fast de kan verka hur kaxiga som helst på stan. 
(Stefan Passagen)
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Inom empowement belyses dessutom aspekten att individers olika erfarenheter av att 
misslyckas med saker kan vara ett hinder för deras vilja att försöka pröva nya saker och anta 
nya uppgifter. Inom Empowerment kallas detta sinnesläge för inlärd hjälplöshet där personer 
generaliserar olika uppgifter till tidigare uppgifter som de misslyckats med, vilket medför att 
de drar sig ifrån att anta nya utmaningar (Adams 2003; 67/68). 

Då tänker man att lärarna inte satsar på en de säger aldrig duktig, fortsätt jobba 
kom igen du ska komma ut härifrån. De är inte stöttande utan de trycker ut en. Det 
är som att de tänker att eftersom man går i IV så kommer man ändå inte gå färdigt 
skolan så det är lika bra att du slutar. (Arvid Ungdom Passagen)

Passagen har tagit hänsyn till detta faktum och inkorporerat stöd och motivation som en första 
del i deras arbete med ungdomarna. 

Andra lärare stöttar inte dig som de i Passagen: ”Kom in, nu ska du jobba och satsa 
på det här för du ska få godkänt! Där borta tänkte jag att jag inte kommer plugga 
ett skit och nu när jag kom till Passagen så är jag redan godkänd i fyra ämnen. 
(Arvid Ungdom Passagen)

Genom stödet och motivationen som stärker ungdomarnas självsäkerhet, går Passagens arbete
parallellelt med empowerment som innefattar en process där det sker en ökning av känslan av 
självsäkerhet. Dessutom ska människors förmåga att tillfredsställa sina egna behov höjas för 
att de ska kunna bli självständiga. Från Arvids citat att döma har Passagen lyckats uppnå detta 
(Forsberg m. fl. 1997; 12).

Enligt en studie inom empowerment väcktes frågor angående gapet som fanns mellan 
ungdomar och institutionella kulturer, till exempel skolan (Helve& Wallace 2001; 24).

När jag var i skolan så hade jag problem med lärarna. Eleverna kom jag överens 
med. Om de vuxna respekterar de yngre så är det lättare att respektera de tillbaka. 
Om en vuxen inte respektera en som är yngre tänker man att den enda som kan 
bestämma över mig är mina föräldrar, inte du. Det blir ungefär vi mot dem. (Arvid 
Ungdom Passagen)

Arvids brist på respekt från vuxenvärlden, som han kanske generaliserat utifrån sina
erfarenheter med lärare, kan ha förstärkt hans misstro och motstånd mot vuxna i allmänhet. 
Den dåliga relation som han känt till skolan har i detta fall skapat en vi-mot-de-känsla, vilket 
legat bakom hans problematiska historik med lärare. Konkretiseringen av en klar fiende kan 
ge upphov till att en individ ställer sig emot? denna fiende för att på ett sätt förstärka och 
hävda sig själv. Passagen har med deras relationsarbete fått ungdomarnas negativa syn på 
vuxna att förändras då de istället präglas av de positiva upplevelserna med de vuxna i 
Passagen, istället för de negativa med lärarna i skolan.

Efter att jag har varit i Passagen så har de vuxna här gjort att jag ser på andra vuxna 
på ett bättre sätt. (Arvid Ungdom Passagen)

Av detta resultat - och analysavsnitt kan vi se att även fast Projektet och Passagen arbetar 
utifrån olika perspektiv finns det ändå många likheter med deras metoder. För båda är det 
viktigt att forma anknytning med ungdomarna så att de känner sig trygga. Detta kommer i sin 
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tur underlätta för deras arbete med ungdomarna. Deras metoder ska därtill hjälpa ungdomarna 
att skapa ett starkt fundament som gör det möjligt att förstärka deras förmåga att ta kontroll 
över sina egna liv. Där Projektet och Passagen mest uppvisar skillnader är rörande familjernas 
involvering i ungdomarnas tid hos Projektet och Passagen. Projektet har som grund att 
familjerna också ska delta i behandlingen medan Passagen inte alltid väljer den vägen utan
går efter ungdomens önskemål.  
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5 Slutsats

Slutsatserna som vi kommit fram till gällande studiens tre frågeställningar kommer här att 
beskrivas var för sig. Metodernas teoretiska kopplingar och skillnader kommer att redogöras 
med varje teori i ett separat stycke. Efter följande diskussion kommer slutord och därefter 
kommer vi att resonera kring området vidare forskning.

Hur ser Projektets och Passagens metoder ut för att slussa in dessa ungdomar till 
skola och arbetsliv?
Av intervjuerna att döma så har det märkts en bestående röd tråd hos Projektets och Passagens
arbete även om båda inte är teoriförankrade. Denna röda tråd är att ungdomarnas behov alltid 
sätts i centrum. Detta arbetssätt kan dessutom kopplas till empowerment-modellen där 
individen ges möjlighet att känna sig betydelsefull genom att ge den valfrihet och ansvar. 
Både Projektet och Passagen visar dessutom flexibilitet i deras arbete för att göra det möjligt 
att anpassa sig utifrån ungdomarnas olika behov. Många av ungdomarna, som till exempel 
Passagen arbetar med, önskar att familjen inte ska vara en del av deras tid hos Passagen, 
vilket accepteras av personalen. I ett fall där en ungdom skulle vilja ha med föräldrarna som 
en betydande del så kan Passagen då skifta arbetssätt och ta hänsyn till de komponenter 
(familj, släktingar, vänner) som en ungdom omges av.

Medan Passagen kan arbeta med en ungdom utan att ha dennes familj medverkande har 
Projektet lagt större tyngd på att få med deras ungdomars familjer i behandlingsprocessen. 
Projektet vill att familjen ska vara en betydande del av arbetet med ungdomen och att 
föräldrarna ska lära sig av terapisessionerna för att sedan, när Projektet lämnar familjen, 
kunna interagera med sina ungdomar på ett bättre sätt. Detta faktum visar att Projektet är mer 
beroende av systemteoretiska metoder som tillämpas i gruppterapi än vad Passagen är som 
oftast arbetar enbart med ungdomen. Passagen är i detta avseende mer flexibel än Projektet 
och grundar inte sitt arbete på närvaron av ungdomarnas familjer.

Projektet och Passagen försöker skapa anknytning till ungdomarna för att på så vis skapa 
starka och fungerande relationer, vilket ska underlätta deras arbete. Projektet har medvetet 
influerats av anknytningsteorin som åberopar vikten av känslomässiga relationer och att dessa 
relationers utveckling har stor påverkan på individer. Passagen involverar olika aktiviteter 
med ungdomarna för att stärka banden mellan de vuxna och ungdomarna. Detta visar att även 
de lägger stor tyngd på att om man ska nå ut till en ungdom så är det viktigt att ungdomen 
känner anknytning.

Projektet och Passagen försöker skapa metoder som efterliknar skolans så lite som möjligt då 
de är medvetna om att ungdomarna då endast kommer reagera negativt. Just ungdomarnas 
beteende att undvika situationer som kan sluta i misslyckande är en viktig del som Passagen 
och Projektet vill få grepp om. Utgångspunkten är vetskapen om att ungdomarna tidigare haft 
många misslyckanden inom skolan, men i Passagen och Projektet är synsättet att 
misslyckande är det sista som får ske. Ungdomarnas tidigare erfarenheter av skolan kommer 
då att göra sig påminda och försvåra arbetet. Målet med Projektet och Passagen är att införa 
metoder som skiljer sig från de metoder som ungdomarna är vana vid från skolan och som 
inte gör de påminda av deras tidigare negativa erfarenheter. I denna situation har därför 
Projektet ansett att det är nödvändigt att tillämpa teoretiska metoder i praktiken för att få nya 
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idéer och pröva om de fungerar. Eftersom antalet ungdomar i Passagen och Projektet inte 
överskrider antalet vuxna på samma omfattande vis som i skolan, finns dessutom mer tid och 
bättre möjligheter att ge nya metoder en tacksam chans. 

Till vilken utsträckning lyckas den teoribundna verksamheten (Projektet) följa 
teorierna genom sina metoder?
Gällande systemteoretiska arbetsmetoder följer Projektet ett rätt flexibelt förhållningssätt till 
dessa metoder. Som tidigare beskrivits innehåller systemteori främst tre olika 
familjeterapistilar; strukturell, strategisk- och systematisk familjeterapi. Alla dessa stilar har 
arbetsmetoder som berör familjeterapin på olika sätt. Projektet har valt att inte följa en 
specifik stil strikt utan tar olika element från olika stilar och tillämpar dessa i de moment som
passar. Ett exempel är att Projektet förväntar att arbetet med ungdomen och familjen ska vara 
under en kort period. Detta tillvägagångssätt är en strategisk och strukturell metod men en 
systematisk sådan. Projektets arbete grundar sig alltså starkt i systemteorin men varierar bland 
de olika terapistilarna.

Projektets koppling till anknytningsteorin har i analysdelen belysts då en av Projektets 
kuratorer följt med en ungdom till skolan, i syfte att lindra den ångest som framkallas hos 
ungdomen då den vistas offentligt. I detta fall är skolan ett skräckscenario för ungdomen som 
framkallar ångest. Bandet mellan ungdomen och kuratorn stärks i och med detta då ungdomen 
kan se kuratorn som någon att luta sig mot vid känsla av rädsla och osäkerhet. Denna 
exponeringsmetod är dock inte uteslutet härstammande från anknytningsteorin, utan kommer 
också från kognitiv beteendeterapi. Anknytningsteorins egentliga uppgift i detta fall är att 
beskriva vilka faktorer som framkallar ångesten.

Två större scenarion som relaterar till Projektet och empowerment är där de liknar varandra 
och där de skiljer sig. Likheten som de båda har är att de ämnar att behandlingen ska präglas 
av tillvägagångssätt som individen ska ge sitt samtycke till. Detta ska i sin tur medföra att 
ungdomarnas självkänsla ska höjas då de känner att deras åsikter är värdefulla. En punkt där 
Projektet och empowerment skiljs åt är den som lyder att människor genom empowerment ska 
känna sig förmögna att ändra på samhällstrukturer. I och med att Projektet arbetar för att få 
ungdomarna att passa in i de strukturer de missanpassats till går de emot empowerment på
denna punkt.

Har den icke-teoribundna verksamhetens (Passagen) metoder likheter med 
teoriernas metoder?
För att gå tillbaka till Passagens arbete med ungdomarnas familjer, så önskar Passagen helst 
att familjerna ska vara en betydande del av deras ungdomars tid där. Önskar ungdomen 
tvärtom så sker arbetet utifrån det, men Passagens betoning på att helst ha familjen 
medverkande visar på likheter med den systemteoretiska familjeterapin. Dessa kopplingar kan 
beskrivas som; för att en enskild individ ska förändras, måste också de komponenter (familj, 
släkt, mm) som individen påverkas av också vara en del av arbetet.

I förhållande till anknytningsteori finns det klara paralleller till Passagens arbete för att skapa 
bra relationer med ungdomarna. Genom att bemöta ungdomarna med hjälp av vardaglig 
retorik, ungdomliga samtalsämnen och genom samtal om sig själva, kan Passagens anställda 
skapa en relation på kompisbasis med ungdomarna. Denna metod är i stort sett identisk med 
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anknytningsteorins ”avslappnat engagemang”, vilket bland annat kan innebära lekfullhet, 
empati och acceptans. Detta kan även ge en trygg bas för ungdomarna, vilket också är en 
väsentlig del av anknytningsteoretiska mål.

Handlingsplanen, som är en grundläggande del av Passagens ungdomars inskrivning och 
framtid i Passagen, innehar riktlinjer som starkt kan relateras till empowerments metoder. 
Handlingsplanen formas alltid enligt ungdomarnas personliga behov vilket Passagen hoppas 
ska inge självkänsla och trygghet hos ungdomarna då deras enskilda behov är i fokus. I och 
med att handlingsplanen konstrueras med ungdomarna i centrum uppfyller Passagen en av 
empowerments grundstenar; självhjälp.

5.1 Diskussion

Ungdomarna inom denna problemgrupp känner sig missförstådda och förbisedda och 
behöver, som utredningen ”Unga utanför” uttrycker det:

någon som ser deras nuvarande situation ur ett helhetsperspektiv och hjälper dem 
att finna en väg till en ljusare framtid (Linde 2003; 12).

Vi anser att detta område är viktigt att det tillförs insatser till eftersom skola och arbete är 
kända framgångs- och lyckofaktorer och att individer därtill formas som människor och 
utvecklar social kompetens av att just gå i skola och inneha ett arbete. Våra respondenter har 
beskrivit att arbetet bland annat utgår ifrån att ungdomarna vill vara som alla andra, delvis 
jobba, skaffa utbildning och vara självständiga. En del av motivationen kan därför vara att 
uppnå dessa framgångsfaktorer. Skola och arbete är därför inte endast essentiellt ur ett 
utbildningsperspektiv utan det är också något som inte kan bortses ifrån då diskussion förs om 
en individs- och grupps psykiska välmående. Ungdomsarbetslösheten är något som diskuteras 
allt oftare i olika former av forum, vilket har visat sig skapa fler negativa effekter än låg 
sysselsättning. Ungdomar som står utanför skola och arbete står dessutom utanför det sociala 
samspelet i samhället, vilket ger en känsla av isolering och låg självkänsla. Av det som gått att
utläsa av vår redovisning av utredningen ”Unga utanför” och intervjuerna så märks det att 
dessa ungdomars definition av framgång innebär att flytta ut från föräldrahemmet för att 
sedan kunna klara sig på egen hand. Av sådana mål och ambitioner går det att se att 
ungdomarna genom att befästa självständighet och distansering från hemmet vill finna sig 
själva som människor och sina roller i ett samhälle som de mest av allt vill vara en del av för 
att känna samhörighet. Ses skola och arbete från ett sådant perspektiv så fås en annan bild av 
vad utbildning och arbete betyder för en ung människa i dagens Sverige.

Utifrån intervjun med Arvid på Passagen så märkte vi att han inte hade någon respekt för 
lärarna och att han inte tog order från dem. Arvid anser att Passagen skiljer sig från skolan i 
och med att Passagen mer ses som en familj. Analysen som kan dras av intervjun med Arvid
är att han önskar ha relationer med lärare för att motivera sig till att studera, lyda order, eller 
möjligtvis finna mening i studerandet. Passagens verksamhet verkar i detta avseende vara på 
rätt väg. De är fem anställda, som alla går under beteckningen "lärare" av eleverna som är 11 
stycken. Det går alltså 2 elever på en vuxen, vilket verkar skapa ett bra klimat för dessa 
elever. Tid och resurser finns till att skapa relationer och dialog mellan alla. Det skulle kunna 
hävdas att Passagen och Projektet, utifrån våra intervjuer, gör det skolan i vissa avseenden 
saknar resurser för. Pedagogiken bygger på dialog, få antal straffinstrument, icke-tvång och 
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motivationssamtal. Genom samtal och skapandet av relationer med ungdomarna är 
förhoppningen att bygga förtroende. Därefter blir det viktigt att motivera ungdomarna att 
studera genom att kontinuerligt föra en dialog med dem. Detta torde kunna vara en god 
plattform för att skapa personliga band mellan de anställda och eleverna som ska vara 
gynnsamma för båda parter.

Från Projektets perspektiv verkar det vara bra att testa olika teoretiska metoder för att ha en 
stor verktygslåda att arbeta med, men det borde också vara viktigt att vara försiktig med vilka 
metoder det är som testas. Det är viktigt att inte pröva metoder på grund av nyfikenhet på hur 
de fungerar, utan att först överväga om de verkligen är lämpliga för den aktuella situationen. 
Passagen som inte använder sig av teori i deras arbete skulle möjligen kunna utvecklas av att 
exponeras för teoretiska metoder som de inte känt till sen tidigare, i syfte att hantera tidigare 
problematiska situationer på nya sätt. Av studien att döma så finns dock många likheter 
mellan Passagen och Projektets arbetssätt, även fast de influerats från olika håll.

5.2 Förslag till fortsatt forskning

Idag är det viktigt att gå ut gymnasiet för att få ett arbete och till en stor del av alla arbeten 
önskas högskoleutbildning. Ofullständig grundskoleutbildning kan vara ett stort handikapp för 
framtida arbetssökande. Det är ingen ny företeelse att vissa inte klarar skolan. Men dagens 
efterfrågan på utbildning gör det ännu viktigare att så många som möjligt ges möjlighet till 
god utbildning.

Vi anser att mer forskning skulle kunna läggas på motivationsfaktorer. Vad motiverar 
individer att studera? Detta är nog en högst individuell fråga, även om svaren ofta innehåller 
storslagna planer på att bli exempelvis läkare, arkitekt eller skådespelare. Samt i vissa fall; för 
att tjäna pengar. 

Det vi dock tycker oss se i våra intervjuer, samt till viss del av den litteratur vi använt oss av, 
är att motivation hos vissa individer skapas av anknytning och identifiering med 
anknytningspersoner som föräldrar, syskon och vänner, men viktigt i detta sammanhang; 
också lärare. Vi tror att personliga relationer är nyckeln hos vissa individer för att motivation 
ska kunna skapas. Förtroende, och till viss mån, känslomässiga band mellan vissa elever och 
lärare är jätteviktigt för att dessa ska känna motivation för studier. Mer forskning och 
utbildning borde därmed läggas på motivationsfaktorer hos den enskilde individen/eleven. 
Ytterligare kvalitativa forskningar skulle kunna genomföras kring lärares medvetenhet om 
motivationsfaktorer som självständighet, framgång, ekonomisk trygghet osv. I denna typ av 
forskning undersöks hur lärarna lyckas sätta elevernas mål och ambitioner med undervisning i 
ett större perspektiv.

Att ha ett mål är dock inte nog, utan det krävs att en individ har de rätta förutsättningarna och 
verktygen för att kunna nå målet. Ett område som forskning skulle kunna bedrivas kring är 
hur lärarna motiverar eleverna att uppnå dessa mål. Från intervjun med Passagens ungdom 
märktes det att han ansåg det viktigt med en person han kände förtroende för och kunde 
anknyta till, samt som kunde motivera honom att känna att han var kapabel att lyckas med 
olika sorters utmaningar. Dagens grundskola och dess tillvägagångssätt och förutsättningar att 
hjälpa elever att nå framgång i både studier och framtida arbete skulle kunna granskas vidare. 
Denna forskning kan också beröra lärarnas attityder till att motivera eleverna och hur högt 
denna del av läraryrket prioriteras.
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Intervjuguider

”Arvid” (UngdomPassagen)

Berätta lite om dig själv. Ålder / intresse/intressen / Livet i stort, vänner/familj / boende / har 
du föräldrar syskon? /Vad gör de? / Känner du att de hjälpt och stöttat dig under din tid i 
skolan och passagen? 

Har din familj haft stor påverkan på de val du gjort? Har vänner haft stor påverkan på de val 
du gjort?

Hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad väljer du helst att göra när du inte är på passagen?

Skulle du vilja berätta lite om din syn på skolan? Var har du gått i skolan? Hur många år har 
du gått? Hur har du upplevt skolan under dessa år? Hur var/är din inställning till skolan? Vad 
skulle du vilja ändra på i skolan? Finns det vissa ämnen du föredrar framför andra? 
Vilka/vilket?

Hur har du upplevt lärare? Dina lärare samt lärare i allmänhet?

Hur har du upplevt ditt eget lärande och din arbetsinsats i skolan? Har detta ändrats i 
passagen?

Vad är din uppfattning om passagen? Har du haft nytta av passagen? På vilket sätt? Vad är det 
som skiljer passagen från skolorna du gått på förut? Positivt/negativt?

Vad anser du är de största skillnaderna mellan passagen och den vanliga skolan? Finns det nåt 
som passagen gör bättre än skolan, eller vice versa?

Hur tycker du att det har gått när gjort din handlingsplan? Tycker du att dina behov 
uppmärksammats?

Känner du att din tid i passagen kommer vara värdefull i skolan och arbetslivet?

Hur är relationerna med de andra som går där? Är ni kompisar? hjälper ni varandra? Ses ni 
utanför passagen? Känner du samhörighet med dem? På vilket sätt?

Vilken syn har du på vuxna i allmänhet? Har din syn påverkats av din familjesituation tror 
du? Vad tycker du om rättsväsendet? Poliser, myndighetspersoner, auktoriteter i samhället? 

Har din allmänna syn på vuxna förändrats från din tid i skolan jämfört med nu i passagen?

Hur upplever du de som jobbar på passagen? Vilka skillnader finns det mellan dem och de i 
skolan?

Hur är det med förtroendet? Känner du förtroende för de som jobbar i passagen? På vilket 



46

sätt? Känner du att de förstår din situation? Motiverar de dig? Vad skulle kunna göras bättre?

När det går tungt, känner du att du har fått det stöd du behöver från de i passagen? Hur har 
detta stöd sett ut?

Tycker du att passagen hjälper dig med att skapa mål och ambitioner? Om, på vilket sätt?

Vilken inriktning har du valt? Baskunskaper eller praktik?

Varför valde du just den inriktningen?

Om praktik…

Vart har du praktiserat?

Fick du ge önskemål om vart du ville praktisera?

Hur upplever du att det har gått under praktiken? Bra saker, dåliga saker?

Hur tycker du att vägledningen och coachningen har varit?

Känner du att du vinner något av att praktisera? Känner du att det har någon mening?

Skulle du vilja fortsätta jobba i praktikplatsen? Varför, varför inte?

Om skola…

Vad är dina tankar kring undervisningen?

Är det någon skillnad på passagens undervisning gentemot skolans?

Hur upplever du din relation till läraren? Är det någon skillnad på passagens lärare gentemot 
skolans lärare?

Tycker du att undervisningen passar dig på ett bra sätt?

Hur är stämningen under lektionerna?

Känner du att du har användning av det du lär dig?

När du lämnar passagen, vad har du för planer då? Fortsätta studera eller jobba? (annat/andra 
alternativ?!) Om du fick önska dig ett jobb, vad skulle det vara? Varför?  Hur ser ditt liv ut, 
tror du, om 10-15 år? Vad vill du uppnå? Varför?
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”Stefan” (Fritidspedagog Passagen)

Berätta om din bakgrund. Utbildning, tidigare arbeten.

Hur kom det sig att du började arbeta för passagen?

Berätta om Passagens bakgrund. Vad låg bakom enhetens uppkomst?

Vad känner du att ni kan erbjuda ungdomarna som de inte kan få någon annanstans?

Hur ser en vanlig dag ut?

Berätta lite om ungdomarna som är inskrivna hos er. Ålder? Kön? Problematik? a)diagnoser 
b) familjehistoria/situation c) Kriminalitet Finns det ungdomar med en bra bakgrund som 
ändå hamnat snett?

Hur ser processen ut när ni får in en ny ungdom? 

Vilken inställning brukar de ha, motvilliga, positiva?

Handlingsplan

Hur går det till när ni utformar en handlingsplan för en ny ungdom? Hur ser ni till att dennes 
behov uppmärksammas?

Berätta om den första delen (uppsökande och motiverande)

Hur strikt följs handlingsplanen? Brukar förändringar göras?

Finns det något som krävs av ungdomen att han ska ha med i sin handlingsplan?

Hur upplever du att er roll ser ut i utformandet av handlingsplanen?

Hur fria händer tycker du att ungdomarna får i skapandet av handlingsplanen?

Hur ofta händer det att ungdomarna fullföljer sina handlingsplaner?

Anser ni att de lyckas mer än de misslyckas?

Då ni märker att en ungdom inte klarar av att fullfölja handlingsplanen, vad brukar ni göra då?

Relationer

Beskriv den del som utgörs av daglig aktivitet?

Får ungdomarna möjlighet att träna på egenskaper i den dagliga aktiviteten som de kan 
använda i skolan och arbetslivet, t. ex samarbete, kreativitet?
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Hur är relationerna ungdomarna emellan? Bråk, samhörighet?

Är det viktigt att de utvecklar starka band sinsemellan? Vad tillför ni i detta?

Brukar relationerna utvecklas till det positiva eller negativa?

Hur tycker ni att ungdomarna påverkas av att umgås med andra som är i samma situation som 
de?

Hur upplever ni att de yngre killarna fungerar med de äldre? Brukar de äldre anta någon typ 
av storebror-roll?

Vilken syn har ungdomarna på vuxna i allmänhet?

Brukar deras syn på er som jobbar med de och på vuxna i allmänhet ändras under deras tid?

Känner ni att ni lyckas komma nära ungdomarna och etablera förtroende?

Hur avgörande tycker ni detta är för att deras tid hos er ska bli lyckad?

Känner ni att ungdomarna trivs i Passagen?

Tror ni att det ofta händer att en ungdom skolkar för att de vantrivs?

Praktik/ skola

Vad väljer ungdomarna mest, praktik eller baskunskaper?

Vad är deras motivering till deras val?

Praktik

Vad för typ av praktik brukar de få?

Får de ge önskemål eller utser ni plats separat?

Hur länge praktiserar de?

Skickas de direkt ut till praktik platsen eller utför ni några förberedande procedurer? Samtal 
etc.

Hur tar ni reda på hur det går för ungdomen under deras praktik-period?

Ni har skrivit i broschyren att det tillkommer vägledning och coachning. Hur sker detta?

Har det hänt att det gått så bra att en ungdom fortsatt jobba i praktikplatsen efter sin tid i 
passagen?
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Vilka faktorer utmärker ett sådant fall? Attityd, inställning etc?

När det inte går så bra, vilka scenarion brukar utspelas då?

Utför ni disciplinära åtgärder? (Vad fungerar bäst hårda straff, lindriga straff?)

Måste en ungdom ha uppnått några kriterier under en praktik period? Vilka?

Hur stor chans har ungdomarna att få jobb efter praktiken? Hur hjälper ni de med detta?

Skola

Hur sker undervisningen?

Är det någon skillnad på era metoder kring vägledning och coachning när det gäller 
undervisningen gentemot praktiken. Hur sker detta?

Är det någon skillnad på er undervisning gentemot skolans?

Hur ser ni till att undervisningen passar för de ungdomar med en diagnos, ADHD etc.?

Hur är stämningen under lektionerna?

Känner ni att stämningen tillåter undervisningen att fortgå på ett önskat sätt?

Hur bra är ungdomarnas baskunskaper och läsförmåga när de börjar? Hur utvecklas dessa två?

Försöker ni få de att tänka att de kommer att ha användningen av det de lär sig?

Brukar de vara ihärdiga under lektionerna eller ger de upp snabbt?

Hur ofta händer det att någon hoppar av totalt och inte kommer tillbaka?

Vad gör ni i ett sådant läge?

Tror du att det skulle hjälpa om man införde något typ av tvång?

Brukar ni rekommendera beroende på vilken typ ungdomen är att han ska utöva praktik eller 
baskunskaper?

Hur upplever du att skolan skulle kunna förbättras för att få dessa ungdomar att passa in 
bättre?

Kan ungdomarna tillgodoräkna det de studerat hos er när de börjar gymnasiet eller har detta 
endast ett pedagogiskt syfte?
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Efter passagen

Gör ni någon form av uppföljning? Hur sker detta?

Hur brukar det oftast gå för ungdomarna?

Om det går dåligt, brukar ungdomarna råka ut för samma problem eller nya?

Brukar de komma tillbaka till er?

Hur ändrar ni då på ert sätt att hantera honom?

Finns det tidigare forskning kring passagen/ert arbetsområde?

Hur ser framtiden ut? Hur kommer tjejer också att tas in?
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”Lotta” (Kurator Projektet)

Berätta om din bakgrund. Utbildning, tidigare arbeten.

Hur kom det sig att du började arbeta för med det här projektet?

Berätta om projektets bakgrund. Vad låg bakom projektets uppkomst?

Kan du påpeka något generellt hos de ungdomar som ni jobbar med?

Av en intervju med en ungdom i passagen märkte man att han tillät sin pappa säga åt honom 
men inte någon annan. Där kan det också finnas någon typ av svårighet med separation?

Berätta lite om ungdomarna som är inskrivna hos er. Ålder? Kön? Bakgrund? Problematik? 
a)diagnoser b) familjehistoria/situation c) Kriminalitet

Är det rätt trygga familjemiljöer dessa ungdomar har?

Vad är det som har orsakat ungdomarnas dåliga psykiska hälsa?

Hur såg processen ut när ni fick in de delaktiga ungdomarna?

Samarbetar ni kontinuerligt med de här enheterna?

Vad känner du att ni kan erbjuda ungdomarna som de inte kan få någon annanstans?

En elev kan ju få svårt med resten av eleverna då de ser att han behöver en assistent för att 
klara sig? Vad är dina tankar kring det?

Har du märkt någon typ av positiv eller negativ reaktion från de andra eleverna?

Så han får bestämma vad du ska svara?

Har hans tidigare erfarenheter i skolan haft någon del i ångestens uppkomst?

Har han problem med folkfyllda platser?

Metoder

I beskrivningen av ert projekt i programnämnden står det att ni vill skapa en fungerande 
vardagsstruktur för ungdomarna? Hur definierar ni en sådan?

Det är ju viktigt att skapa bra rutiner, hur arbetar ni kring detta?

Hur går det till när ni träffar dessa ungdomar? Bokar de tid, eller gör ni det etc.?

Träffar ni de i hemmet för att de ska känna sig trygga?

Hur ofta träffar ni ungdomarna?
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Vilken inställning brukar de ha, motvilliga, optimistiska?

Vad är det som fått er att tro att de inte skulle vilja vara med?

Vad är det som fått de att ändra på sig?

Vilken roll har ungdomarnas familjer i detta projekt?

Har ni dessutom separata samtal med familjerna?

Brukar ni ta in föräldrarna och ungdomarna i samma rum och agera medlare?

Vilka typer av råd ger du till dessa föräldrar för att lättare kunna hantera sina barn?

Vilken inställning brukar de ha, motvilliga, optimistiska?

Brukar ni någon gång hamna i konflikt med föräldrarna?

Hur går det till när ni utformar olika metoder för dessa ungdomar? Hur anpassar ni metoderna 
till ungdomarnas problematik?

När ni märker att en ungdom har extra svårt att bryta ett mönster vilka metoder tar ni till då?

Det är klart att ungdomarna har en stor inverkan på arbetet?

Har ungdomarna någon direkt inverkan på hur era tillvägagångsätt ska se ut?

Ger ni ungdomarna någon typ av möjlighet att träna på egenskaper som de kan använda i 
skolan och arbetslivet, t. ex samarbete, kreativitet?

Har ni hämtat inspiration från någonstans då ni utformat dessa metoder?

Hur går ni tillväga för att etablera förtroende hos ungdomarna och deras familjer?

Hur brukar ni inleda ett samtal med dessa ungdomar? T. ex börjar ni prata om lätta saker 
först?

Ni väntar ut de lite?

Efter hur lång tid känner du att ungdomarna börjar bli bekväma att prata om de här sakerna 
med er?

Uppnår man bättre resultat om man också involverar familjen i behandlingen i motsats till 
Passagen?

Vuxna

Vilken syn har ungdomarna på vuxna och auktoriteter i allmänhet?
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Generaliserar de till att alla lärare är dåliga när ett fåtal varit det?

Har de större fokus på de dåliga mer än de bra lärare?

Vilken påverkan har deras föräldrar haft på deras syn på lärare?

Vilken påverkan har deras föräldrar haft på deras syn på lärare?

Försöker ni på något sätt ändra deras syn på vuxna genom era metoder?

Brukar de äldre barnen se sig själva som vuxna? Hur har detta påverkat deras tid i skolan?

Har det också påverkat deras tid i skolan?

Vilken inställning har de på att gå in i vuxenlivet?

Är de medvetna om det ökade ansvaret och de höga kraven?

Försöker ni behandla såna saker?

Skola

Märker man någon skillnad på ungdomarnas syn på skolan utefter om föräldrarna har eller 
inte har en akademisk bakgrund?

Hur ser du på att ungdomar är beredda att offra sin skolgång och framtid för att stå upp mot 
auktoriteter, t. ex lärare?

Tycker det inte är en stor sak om de förstör för sig själva?

Hur tycker du att lärare borde anpassa sig för att fungera med dessa ungdomar?

Känner du att samarbetet mellan enheterna är på en bra nivå?

Har detta mycket med motivation att göra?

Arbetsliv

Hur stor erfarenhet har ungdomarna av arbetslivet?

Vilken inställning har de till detta? Vart har den kommit ifrån?

Brukar de se positivare på arbete än skolan då det är mer lukrativt att arbeta?

Har deras syn på arbete med pengar att göra?

Har de några framtidsvisioner gällande arbete?
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Sammanfläter ni deras intressen i de metoder ni använder?

Framtiden

Hur stor chans har ungdomarna att få jobb eller anpassa sig till skolan efter tiden med er? Hur 
hjälper ni de med detta?

Kommer ni göra någon form av uppföljning? Hur kommer detta att ske?

Hur går utvärderingen till sedan för att kolla vilka metoder som är effektivast?

Vad kommer resultatet av detta projekt bidra med i arbetet med dessa typer av ungdomar?

Ser du några övergripande svagheter med projektet?

Vad tycker du om det nuvarande arbetet med ungdomar som faller utanför skola och arbete?

Finns det tidigare forskning kring ert arbetsområde?

Hur ser framtiden ut för din del efter projektets slut?


