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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen på behandlingshem arbetar med 

att involvera familjen och det sociala nätverket på behandlingshem för ungdomar, och hur 

personalen upplever att ungdomarna påverkas av deras delaktighet i behandlingen. 

Studiens syfte är också att undersöka vilka svårigheter personalen upplever att det finns 

med att involvera familjen och det sociala nätverket i behandlingen. I denna studie deltog  

kvalitativ metod där fyra semistrukturerade telefonintervjuer och en gruppintervju har 

utförts. Resultatet har analyserats med hjälp av systemteori, anknytningsteori och sociala 

representationer. Resultatet visar att familjens delaktighet i behandlingen ger en positiv 

påverkan på den unga personen och behandlingen. Detta kan underlätta en eventuell 

hemflytt. Det sociala nätverket har också en betydelse för den unga personen, då som ett 

stöd under och efter behandlingen. En svårighet för personalen med att involvera det 

sociala nätverket är att de måste förhålla sig till sekretesslagarna vilket kan begränsa det 

sociala nätverkets delaktighet i behandlingen.  

 

Nyckelord: behandlingshem, ungdomar, familj, det sociala nätverket, delaktighet, 

svårigheter.  
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Abstract 
The aim of this study is to investigate how the staff at residential treatment centers works 

to involve the family and the social network in youth’s treatment and how they experience 

that the involvement affects the young person. The aim is also to study the difficulties the 

staff experience in their work to involve the family and the social network. In this study, 

staff from two residential treatment centers in Sweden participated. The study is 

conducted based in on qualitative method in which four semi-structured telephone 

interviews and one group interview have been conducted. The result was analyzed using 

general system theory, attachment theory and social representations. The result shows that 

family involvement in treatment will have a positive impact on the young person and the 

treatment. This may facilitate a positive way to move home. The social network has also 

an impact on the young person, and then as a support during and after treatment. One 

difficulty for staff to involve the social network is that they must relate to confidentiality 

laws which may limit the social network’s participation in the treatment.        

 

 Keywords: residential treatment center, youth, family, social network, involvement, 

difficulties.  
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Förord 
 

Vi vill tacka intervjupersonerna som deltog i studien för att de var tillmötesgående och var 

villiga att vara delaktiga. Er öppenhet och beskrivningar av ert arbete har haft stor betydelse 

för studien. Vi vill även tacka vår handledare som har varit ett stöd under arbetsprocessen.     
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Inledning  
Många ungdomar i Sverige är av socialtjänst placerade på institutioner på grund av sin 

negativa livsstil som innebär att de utsätter sin hälsa och utveckling för fara (Degner & 

Henriksen, 2007, s. 15). Frensch och Cameron (2002, s. 308) menar att på grund av att 

behandlingshem inte bara påverkar ungdomar utan även deras familjer så ses placering på 

behandlingshem som en sista utväg. Knorth, Harder, Zandberg och Kenrick (2007, s. 124) 

menar dock att synen på behandlingshem har förändrats i västvärlden under de senaste 

årtiondena och idag ses det inte längre som en sista utväg utan något som kan ha en positiv 

inverkan på ungdomarna. Dock menar Frensch och Cameron (2002, s. 335) att en del 

ungdomar som vistas på behandlingshem utvecklas positivt medan andra inte gör det. Det är 

också svårt att behålla det positiva resultatet av behandlingen även efter behandlingstidens 

slut. Två faktorer som bidrar till en lyckad behandling är möjligheten till eftervård och graden 

av familjens delaktighet i behandlingen. Knorth m.fl (2007) har också visat att en viktig faktor 

för att få ett bra resultat på behandlingen av ungdomar är att involvera familjen (Knorth mfl., 

2007, s. 124ff). 

Även lagen styrker vikten av att involvera familjen i behandlingen av ungdomar. Enligt 

LVU 14 § har socialtjänsten en skyldighet att främja och upprätthålla umgänget mellan den 

unga personen och dennes vårdnadshavare under vårdtiden. ”Socialnämnden bör vid vårdens 

genomförande så långt det är möjligt samarbeta med föräldrarna och medverka till att 

kontakterna mellan föräldrarna och den unge upprätthålls. En nära och god kontakt mellan 

föräldrarna och barnet under vårdtiden är oftast en viktig förutsättning för att barnet skall 

kunna utvecklas väl i familjehemmet och på sikt kunna återförenas med sina föräldrar” 

(Norström & Thunved, 2011, s. 394f). Saint- Jacques, Drapeau, Lessard och Beaudoin (2006, 

s. 197) menar att socialtjänsten ska arbeta för att involvera föräldrar i arbete med barn och 

unga. Föräldrars närvaro och delaktighet är viktiga faktorer som främjar barnets utveckling. 

Föräldrars frånvaro och bristen av delaktighet i behandlingen kan istället ha en negativ 

inverkan på barnet och dennes fortsatta utveckling. 

     Förutom familjens delaktighet är det också viktigt att involvera andra individer som kan 

vara ett bra stöd för den unga personen under behandlingen. Degner, Henriksen och 

Oscarsson (2007, refererad i Degner & Henriksen, 2007, artikel 1, s. 12ff) menar att familjen 

och det sociala nätverkets delaktighet i behandlingen tillsammans bidrar till ett positivt 

resultat. 

Familjen och det sociala nätverkets delaktighet i ungdomars behandling kan ge en positiv 

effekt på den unga personens behandling (Knorth mfl., 2007; Frensch & Cameron 2002 & 

Degner m.fl, 2007, refererad i Degner & Henriksen, 2007, artikel 1). Dock menar Collins och 

Collins (1990) att det finns lite forskning om personalens syn på relationen mellan dem och 

föräldrarna (Collin & Collins, 1990, s. 526). Då det har bedrivits lite forskning utifrån 

personalens perspektiv, är det av vikt att studera familjens delaktighet och det sociala 

nätverkets betydelse från deras perspektiv. Det är personalen som arbetar med ungdomarna 

och har ansvar för att en förändring ska ske. Därför har vi valt att undersöka hur personalen 

upplever att arbetet med att involvera familjen och det sociala nätverket i ungdomars 

behandling fungerar och påverkar ungdomarna. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på behandlingshem arbetar för att 

involvera familjen och det sociala nätverket i ungdomars behandling.  

 

Frågeställningar  
1. Hur arbetar personalen på behandlingshemmen för att få familjen och det sociala 

nätverket delaktiga i behandlingen? 

2. Vilka svårigheter upplever personalen att det finns i arbetet på behandlingshemmen 

med att involvera familjen och det sociala nätverket i behandlingen? 

3. Hur upplever personalen på behandlingshemmen att ungdomarna påverkas av att 

familjen och det sociala nätverket är involverad i behandlingen? 

  

Aktuellt kunskapsläge 
I detta avsnitt kommer vi att presentera den tidigare forskningen och dela upp den i följande 

teman: Familjens och det sociala nätverkets delaktighet i behandlingen, svårigheter i arbetet 

med att involvera familjen och det sociala nätverket samt familjen och det sociala nätverkets 

påverkan på den unga personen. Detta för att göra det tydligt och överskådligt. Vi kommer att 

använda samma teman även i analysen.  

  

Familjens och det sociala nätverkets delaktighet i behandlingen  

Enligt Hutchinson (1983, refererad i Johnson, 1999, s. 124) är det familjecentrerade perspektivet 

inriktat på olika komponenter. Dessa är att barn behöver ha fortsatt kontakt med sina föräldrar 

för att de ska kunna utvecklas gynnsamt, familjen ska ha huvudansvaret för att uppfostra sina 

barn och socialarbetaren ska arbeta med att involvera familjen i sitt arbete. Johnson (1999, s. 

133ff) menar att ett multidimensionellt familjecentrerat perspektiv med flera olika 

komponenter är mest effektivt. Den första komponenten är att familjen är delaktig i 

behandlingsmiljön vilket ibland kan upplevas som skrämmande för personalen, eftersom att 

föräldrarna då kan inse att personalen inte har alla svaren. Den andra komponenten innebär att 

föräldrar och personal ska dela på föräldraansvaret, hur detta fungerar beror på föräldrarnas 

inställning till att ta ett föräldraansvar. En tredje komponent är att dela på beslutsfattandet 

kring den unga personen. Den fjärde och sista komponenten är att arbeta med familjen i form 

av gruppterapi, dock är detta inte vanligt i behandlingshemmen trots att det har framhållits i 

forskningen.  

Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland och Cunningham (1998, refererad i Ryan & 

Yang, 2005, s. 36) menar att en viktig insats i behandlingen, för ungdomar med en kriminell 

bakgrund, är att bygga upp ungdomarnas och familjens styrkor. För att insatsen ska kunna ge 

ett positivt resultat måste ett samarbete med familjen finnas under hela behandlingstiden. 

Ryan och Yang (2005, s. 36) anser att barnet kan bäst förstås utifrån sitt familjesammanhang 

och att personalen bör skapa strukturer för hur familjekontakten ska ske utifrån detta. Dock 

framkom det att personalen inte gjorde det. Det finns tre olika familjekontakter som minskar 

återfall efter behandling. Dessa är familjer som tog initiativ till att besöka 

behandlingshemmet, socialarbetare som samarbetar med familjen i hemmet och att personalen 

erbjuder familjen rådgivning. En slutsats i studien är att det är viktigt att familjen involveras i 

behandlingen i största möjliga utsträckning, då det visar att det kan förhindra ett eventuellt 
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återfall hos den unga personen. Det är också av betydelse om behandlingshemmet 

uppmärksammar flera olika riskfaktorer.  

 Enligt Cunningham och Henggeler (1999, refererad i Ryan & Yang, 2005, s. 36) är det 

också viktigt för ungdomarna att andra signifikanta personer, släktingar eller vänner, i den 

utvidgade familjen är regelbundet delaktiga i behandlingen, för att behandlingen ska bli 

effektiv. 

Nickerson, Brooks, Colby, Rickert och Salamone (2006, 691ff) menar att ungdomarna 

upplever att de har en bra kontakt med sina föräldrar, dock inte lika mycket med till exempel 

farmödrar, syskon och flickvänner. Detta visar att behandlingshemmen är mer benägna att 

uppmuntra kontakt med föräldrar än med andra släktingar och det sociala nätverket. Den 

vanligaste kontakten sker via telefonsamtal, en gång i veckan. Studien visar också att det är 

viktigt att behandlingshemmen byter fokus från att vara centrerad på barnet till att istället ha 

en familjecentrerad behandling. Det har också visat att det kan finnas familjer där föräldrarna 

är stressade och där det finns ansträngda familjerelationer. Insatser där personalen arbetar med 

att ge stöd i hemmet för familjen kan minska den stressen. Personalen behöver även ha 

insatser där de lär ut strategier för att förbereda föräldrarna för den unga personens eventuella 

hemflytt. Även om behandlingshemmen har blivit bättre på att involvera familjen i 

behandlingen, är det ändå av vikt att personalen fortsätter att motivera familjen att vara 

delaktig. Det är också vikigt att skapa nya sätt att lösa svårigheter med att involvera familjen. 

Detta bör personalen göra om de vill att de framsteg som den unga personen har uppnått 

under behandlingstiden även ska fortsätta fungera efter att denne har flyttat hem igen. 

 Geurts, Boddy, Noom och Knorth (2012, s. 176) visar i sin studie att det är viktigt att 

familjen även är delaktig i planeringen av behandlingen, att de deltar i aktiviteter på 

behandlingshemmen och att personalen arbetar med föräldrarna på hemmaplan. Resultatet av 

föräldrarnas delaktighet påverkas av hur relationen mellan familjemedlemmarna såg ut före 

behandlingen. Oavsett hur relationen har sett ut innan är det ändå viktigt att arbeta med 

familjen, särskilt i de fallen då barnet ska flytta hem igen. Familjecentrerade insatser har ett 

samband med positiva effekter på behandlingen i jämförelse med vanliga insatser som finns 

på behandlingshem. Att minska stressen hos föräldrarna och att dem ska kunna bli bättre på 

att hantera sina barn påverkas av hur delaktig familjen är i behandlingen.  

Robst, Rohrer, Armstrong, Dollard, Sharrock, Batsche och Reader (2013, s. 235) menar att 

ungdomar med familjer som har en fysisk kontakt, telefonkontakt och terapisamtal på 

hemmaplan skapar ett bättre resultat av den unga personens behandling. Det är viktigt att 

personalen hittar strategier för att involvera föräldrar som bor långt borta, vilket kan ske 

genom en telefonkontakt. En telefonkontakt visar på en positiv effekt på resultat av 

behandlingen och det finns ingen skillnad mellan att ha telefonkontakt och att träffas fysiskt. 

Dock visade inte telefonkontakten ett lika bra resultat om den unga personens föräldrar bor i 

närheten av behandlingshemmet.  

Degner, Henriksen och Oscarsson (2007, refererad i Degner & Henriksen, 2007, artikel 1, 

s. 12ff) anser att det krävs tre olika faktorer för att föräldrar och det sociala nätverkets 

delaktighet i behandlingen ska kunna fungera bra. Den första faktorn är att personalen på 

behandlingshemmet ska vara som en ledare. De har ansvar för att motivera ungdomarna, 

föräldrarna och det sociala nätverket att ha ett samspel på behandlingshemmet. Den andra 

faktorn är att föräldrarna har den emotionella och psykologiska förmågan att kunna vara 

delaktiga. Den tredje faktorn är att det sociala nätverket måste vara villiga att delta i 

behandlingen. I de fallen där föräldrarna och det sociala nätverket är delaktiga i behandlingen 
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oavsett om de är involverade kontinuerligt eller bara ibland, bidrar de tillsammans till ett 

bättre resultat. Om personalen har en positiv inställning till föräldrarna och det sociala 

nätverket finns det en större sannolikhet att de blir involverade i behandlingen.  

Däremot menar Robst m.fl. (2012) att det inte finns något samband mellan det faktum att 

ungdomar har kontakt med den utvidgade familjen och resultatet av behandlingen (Robst 

m.fl., 2012, s. 235f). Dock menar ett flertal studier att familjens delaktighet är viktig i den 

unga personens behandling och visar på ett bra resultat efter behandlingen (Degner, 

Henriksen och Oscarsson, 2007, refererad i Degner & Henriksen, 2007; Geurts m.fl., 2012; 

Henggeler m.fl., 1998, refererad i Ryan & Yang, 2005; Nickerson, 2006; Robst mf.l., 2013 & 

Ryan & Yang, 2005).  

 

Svårigheter i arbetet med att involvera familjen och det sociala nätverket 

Baker och Blacher (2002, refererade i Nickerson, Brooks, Colby, Rickert & Salamone, 2006, 

s. 683) menar att familjer som bor närmare behandlingshemmet som barnet befinner sig i är 

mer benägna att ha kontakt med sina barn. Familjer som har ett yngre barn placerat är även de 

mer benägna att vara delaktiga i barnets behandling. Något som kan bidra till att minska 

familjens delaktighet är om föräldrar har en funktionsnedsättning.  

Nickerson, Brooks, Colby, Rickert och Salamone (2006, s. 691ff) menar att personalen, 

föräldrarnas och ungdomarnas tanke om varför den unga personen behöver behandling, kan 

vara olika och att detta kan påverka hur bra arbetet blir med att involvera familjen i 

behandlingen. Andra svårigheter som finns med att involvera föräldrarna kan vara transport, 

föräldrars ansvarskänsla, personliga problem och lagliga problem. Även problem i 

kommunikationen mellan föräldrar och personal kan vara en svårighet till familjens 

delaktighet i behandlingen. Föräldrarna ansåg att även barnens beteendeproblematik och 

svårighet i relationerna dem emellan kan skapa problem.  

Enligt Kruzich, Jivanjee, Robinson och Friesen (2003, s. 1517f) kan personalens 

uppfattning om att föräldrarna inte vill delta i behandlingen egentligen grunda sig i att 

föräldrarna inte har någon transport eller att de behöver en extra uppmuntran. Det finns ingen 

forskning som menar att familjens delaktighet på något sätt kan skada den unga personen, 

dock kan personal ha denna uppfattning. Det kan i sin tur leda till att föräldrarna uppfattar det 

som om personalen beskyller dem för ungdomarnas problematik. Personalens attityd 

gentemot föräldrarna påverkar hur delaktiga dem vill vara i behandlingen. Något som kan 

vara en viktig del för behandlingshemmet är att erbjuda föräldrar hjälp med transport och ett 

ställe att övernatta på.  

Carlo (1988, refererad i artikeln Geurts m.fl, 2012, s. 172) menar att personalens 

inställning till föräldrarna ändras över tid om dem ser att föräldrarna blir mer delaktiga i 

barnets behandling. Desto mer tid som gick, desto lättare var de för personalen att förstå 

barnet och då också inse att föräldrarna är experter gällande sina barn. Det kan leda till att 

föräldrarna istället blir teammedlemmar till personalen och det i sin tur kan förändra 

föräldrarnas syn på personalen.  

Degner, Henriksen och Oscarsson (2007, refererad i Degner & Henriksen, 2007, artikel 1, 

s. 15) menar att när den unga personen befinner sig på ett behandlingshem finns det regler 

som denne måste följa. Om den unga personen bryter mot dessa kan det leda till att denne inte 

får träffa sin familj eller andra viktiga personer i det sociala nätverket. Det är viktigt att det är 

en disciplinerad miljö på behandlingshemmet, samtidigt som det är viktigt att familjen är 

delaktig.    
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Familjen och det sociala nätverkets påverkan på den unga personen  
Bowlby (1969, refererad i Gallaghers, 2011, s. 440) menar att föräldrarna är en viktig del för 

att barn och unga ska kunna utvecklas. Wilson, Cunningham-Burley, Bancroft och Backett-

Milburn (2012, s. 124) anser att det är viktigt för ungdomar att ha familjeliknande relationer 

med exempelvis vänner, professionella och andra viktiga personer i nätverket. Det här är 

viktigt då ungdomars relation med familjen inte alltid fungerar och detta kan hjälpa ungdomar 

att känna tillhörighet någonstans.  

Skårner och Regnér (2003, s. 85ff) menar att en del yngre män som missbrukar fortfarande 

kan ha kontakt med vänner som inte är involverade i missbruk. Dessa vänner kan hjälpa till 

att stärka, motivera och bekräfta missbrukaren. Det visar också att det finns någon som vill 

vara delaktig i deras liv. Ett socialt nätverk kan ge missbrukaren stöd och bristen av sådana 

människor är ett problem då denne inte har någon att vända sig till. Att bara ha tillgång till ett 

nätverk innebär inte alltid ett stöd för individen. Många missbrukare har ett uppdelat nätverk 

som inte har en bra kommunikation dem emellan och detta leder till att det är svårt för det 

sociala nätverket att vara ett stöd. Vilket stöd som det sociala nätverket ger beror på vilken 

relation dessa personer har till individen. Om det sociala nätverket präglas av relationer som 

innehåller skuld, konflikt och ambivalens kan det leda till att individen inte får något stöd 

eller att stödet inte är positivt. För att ett socialt nätverk ska kunna fungera behöver det finnas 

tillit och regelbundenhet i kontakten, dessutom en tät sammanhållning. Detta leder till att 

olika grupper inom det sociala nätverket kan skapa nya relationer och förmedla uppgifter 

kring individen till de andra.  

Andreassen (2003, s. 321) menar att ungdomar som har dåligt kontakt med sina föräldrar 

kan söka sig till personer som de kan identifiera sig med. Dessa personer kan ha ett negativt 

inflytande på den unga personen. Därför är det viktigt att personalen på behandlingshem 

arbetar med att minska kontakten med vänner som påverkar ungdomarna negativt. 

Ungdomarna påverkas positivt av att ha kontakt med vänner som påverkar dem positivt, detta 

kallas för ”prosociala” vänner. Dessa vänner kan minska det inflytande som de negativa 

vännerna kan ha haft på den unga personen.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier och begrepp som vi har utgått ifrån när vi 

har analyserat resultatet. Vi har valt systemteori för att kunna förstå personalens beskrivningar 

utifrån en strukturell nivå. Anknytningsteorin använt oss av för att kunna förstå hur viktigt 

relationen är mellan föräldrar och barn, då personalen har fokus på den relationen i sitt arbete. 

Vi valde även sociala representationer för att kunna analysera hur personalens sysätt påverkar 

deras arbete med att involvera familjen och det sociala nätverket.     

 

Systemteori 
Payne (2008, s. 212f) menar att systemteori ser individen som en del av ett större system och 

att alla system påverkas av varandra. Forsberg och Wallmark (2002, s. 28ff) förklarar 

systemteorin genom att beskriva att dess huvudfokus är på relationer och den interaktion som 

sker där emellan. Alla individer ingår i olika små system som kallas subsystem, samtidigt som 

de ingår i något större. Ett exempel på ett subsystem kan vara en individs familj. Varje system 

måste också ständigt möta både inre och yttre krav för att kunna utvecklas, men ändå förbli 

samma system som innan. Alla system har olika normer och lagar som de, som är en del av 

systemet ska följa, dessa regler kan vara både öppna och dolda. De olika lagarna talar om för 
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individen hur denne ska bete sig i systemet och hur denne ska tolka olika händelser i livet. 

Systemen utvecklas ständigt samtidigt som de försöker vara i homeostas. Detta innebär att 

systemet alltid försöker hitta en jämvikt för att kunna fortsätta hålla samman som ett system. 

Öquist (2008, s. 9ff) menar att tyngdpunkten inom systemteori sätts på att se till helheten 

av ett system och inte bara till dess delar. Varje helhet är sedan grunden för att kunna förklara 

individen. Det hjälper individen att tolka sin situation och se olika strukturer i sitt liv. De 

system som en individ ingår i kommer också att forma denne och det kan också leda till att 

det skapas olika beteendemönster hos individen. Dessa beteendemönster formas efter hur 

systemet är uppbyggt. Då varje individ ingår i ett eller flera system kan det vara problematisk 

för individen att själv se dessa mönster. Det är först när individen lyckas med att kunna skapa 

en viss distans till sitt system och dess gränser, för att på så sätt kunna se systemet utifrån, 

som det kan ske en förändring.  

Forsberg och Wallmark (2002, s. 43ff) menar att den första nivån inom socialekologisk 

systemteori är mikrosystemet, vilket är det system som individen befinner sig i just nu. 

Exempel på ett mikrosystem kan vara familjen, släkt eller skolan. Fler mikrosystem kommer 

att tillkomma ju äldre individen blir och inget av dessa är viktigare än något av de andra. Efter 

mikrosystemet kommer mezzosystemet vilket är det system där interaktion sker mellan olika 

mikrosystem som individen ingår i. De interaktioner som sker mellan olika mikrosystem har 

en stor påverkan på individen. Ett exempel på detta kan vara kontakten mellan skolan och 

individens föräldrar. Därefter kommer exosystemet vilket syftar på det system som indirekt 

har en betydelse på individen men som denne inte ingår i. Ett exempel på exosystem kan vara 

föräldrarnas arbete. Det system som innefattar alla de övriga systemen kallas för makrosystem 

och den består av samhällets olika delar, exempelvis politiska system, normer, värderingar 

samt media.  

Klefbeck och Ogden (2003, s. 196f) menar att ett öppet system tillåter information att 

färdas in och ut ur systemet. Detta innebär att individen inom systemet kan påverkas av både 

yttre och inre omständigheter, vilket kan leda till att systemet utvecklas. Till skillnad från ett 

öppet system kan inte ett stängt system ta emot eller ge information. Detta förhindrar att 

systemet utvecklas och det skapar ett system som är avskilt från andra system. 

Utbytesprincipen innebär att olika system samverkar med varandra och försöker jobba 

tillsammans för att uppnå ett mål. Detta fungerar om båda parterna är villiga att respektera 

varandra och att det fungerar att dela upp arbetet dem emellan. 

 Enligt Öquist (2008, s. 14) är varje system indelat i olika ordningar, det vill säga att det 

finns en hierarki inom varje system, och det behövs för att systemen ska kunna fungera. Den 

med en ledande roll i ett system är den som ser till att de olika delarna kan fortsätta att verka.  

 

Anknytning 
Enligt Killén (1999, s. 208) innebär anknytning relationen mellan föräldrar och barn, vilket 

har en stor betydelse för barnets utveckling. Relationen dem emellan kommer att påverka hur 

barnet ser på sig själv och sin omgivning. Den grad av anknytning som barnet har till sina 

föräldrar kommer att påverka dennes interaktioner med andra.  

Payne (2008, s. 129ff) tar upp olika typer av anknytning som barn kan ha till sina föräldrar. 

En trygg anknytning innebär att det finns tillit mellan barnet och dennes föräldrar. Det innebär 

att föräldrarna alltid är tillgängliga och hjälper barnet i olika situationer. En otrygg eller 

undvikande anknytning innebär däremot att barnet kan bli avvisad från sina föräldrar och vid 

en återförening med sina föräldrar visar denne inga känslor. Barnet söker därmed inte någon 
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närhet till sina föräldrar. Föräldrarna kan upplevas som oengagerade och reagerar inte på 

barnets behov. Otrygg och ambivalent anknytning innebär att barnet blir ledsen vid en 

separation och vid en återförening är barnet svårt att trösta. Barnet är van vid att både bli 

omhändertagen och bortstött från sina föräldrar. Barnet uttrycker känslor av närhet och ilska 

samt har svårt för nya personer och situationer. Föräldrarna är inte uppmärksamma på barnets 

signaler. En otrygg och desorganiserad anknytning innebär att barnet växer upp med föräldrar 

som inte förstår dennes signaler eller behov. Barn med denna anknytning känner sig vilsna 

och visar inte mycket känslor vid en återförening med dennes föräldrar. Barnet kan uppleva 

sina föräldrar som avståndstagande och att de saknar förmåga att hantera barnets känslor. 

Barn som saknar någon form av anknytning till sina föräldrar har svårt att kontrollera sina 

känslor och beteenden. Barnet söker närhet och får sitt behov tillgodosedd av olika personer. 

Detta kännetecknar barn som blivit institutionsvårdade eller haft andra personer i sin närhet 

under sin barndom som varit oförmögna eller otillräckliga. Det är viktigt för barnet att dennes 

föräldrar är en trygg bas och har barnet detta vet denne vart denne ska vända sig till vid svåra 

situationer. Den anknytning som barnet har kommer att lära denne olika sätt att hantera 

sociala relationer senare i livet. Det kommer även att ha en inverkan på hur barnet sedan som 

vuxen hanterar sina relationer med sin familj, samhället och sina egna barn.  

Bifulco och Thomas (2013, s. 9) menar att en vuxen person som haft en trygg anknytning 

som barn kommer att utveckla olika egenskaper, dessa är: de kommer att vara trygg med 

närhet, kunna visa tillit och vara självsäker. Denne kommer även som vuxen ha en förmåga 

att visa närhet till andra personer, söka hjälp vid behov och klarar av att hantera stressfulla 

situationer. Om en vuxen person haft en ambivalent anknytning som barn kommer denne 

istället att utveckla egenskaper såsom att ha ett stort behov av närhet och sällskap av andra, 

låg grad av självsäkerhet, personen är rädd för separation, de är ofta i ett beroende tillstånd i 

sina relationer, vilket kan komma i uttryck genom ilska, har starkt begär att äga den andre i en 

relation och tenderar att bli svartsjuka. Barn som har en undvikande anknytning utvecklar som 

vuxna egenskaper vilka är att denne inte är i behov av att ha närhet till andra, överdriven 

självsäkerhet, kan uppleva obehag vid närhet, arg tillit till andra och skuldbelägger andra 

människor. Om en vuxen har haft en desorganiserad anknytning som barn kommer denne 

däremot att utveckla en svårighet att kunna skapa strategier för att hantera svårigheter i 

anknytning till andra. De kan visa ängslan, vara undvikande i sitt beteende och har svårt att 

hantera ilska.  

 

Sociala representationer  
Danemark (2004, s. 26) menar att hur vi ser på omvärlden och våra föreställningar om denna 

kallas för sociala representationer. Det formas genom att en grupp individer i interaktion med 

varandra skapar en verklighet. De föreställningar vi har om ett fenomen kommer att påverka 

hur vi beter oss kring detta. Enligt Johansson och Lalander (2010, s. 77ff) är grunden för hur 

vi uppfattar vår verklighet byggd på våra genetiska förutsättningar, bilder och vanor som vi 

lärt oss och våra minnen. Med hjälp av detta formar vi en verklighet som struktureras i vårt 

medvetande. De olika fenomen som vi möter, tenderar vi att kategorisera in i det vi redan 

känner till, det innebär ett återskapande av verkligheten. Om vi inte kategoriserar vår värld 

skulle vi inte kunna orientera oss i den och förstå den. Det vi kategoriserar brukar vi också 

namnge med hjälp av de språkkategorier som vi lärt oss. En negativ följd av detta kan vara att 

vi misstolkar verkligheten och till exempel kategoriserar in människor i fel kategori. Detta 
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beror på att vi förhåller oss till verkligheten utifrån det vi reden känner till. Det kan i sin tur 

leda till att vi uppfattar ett fenomen på ett inlärt sätt.  

 

Metod  
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur vi gått tillväga för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Först kommer vi presentera den kvalitativa metoden då uppsatsen är 

uppbyggd utifrån denna. Därefter kommer vi beskriva litteratursökning, urval, intervjumetod, 

intervjuprocessen, slutligen diskutera vi reliabilitet och validitet samt etiska överväganden.  

 

Kvalitativ metod 
I denna studie använde vi oss av en kvalitativ metod eftersom att vi ville undersöka hur 

personalen upplever familjen och det sociala nätverkets delaktighet i den unga personens 

behandling. Patel och Davidsson (2003, s. 14) menar att en kvantitativ metod syftar på 

datainsamling där det empiriska materialet bearbetas och presenteras i en statistisk tabell. En 

kvalitativ metod syftar däremot på att studera ett fenomen genom intervjuer av respondenter. 

Bryman (2008) menar att en kvalitativ metod är ett induktivt synsätt, där fokus sätts på hur 

respondenter tolkar sin situation och verkligheten ses som föränderlig (Bryman, 2008, s. 40). 

Vi har valt att undersöka hur personal på behandlingshem beskriver hur dem arbetar för att 

involvera familjen och det sociala nätverket i behandlingen samt hur de upplever att 

ungdomarna påverkas av detta. Utifrån forskningsområdet anser vi att en kvalitativ metod i 

denna studie bäst besvarar syftet och frågeställningarna. Bryman (2008) menar att en tradition 

inom kvalitativ forskning är emotionalism vilket innebär att forskaren är intresserad av 

intervjupersonens subjektiva upplevelser och det inkluderar individens inre verklighet 

(Bryman, 2008, s. 314). I denna studie har vi utgått från forskningstraditionen emotionalism 

eftersom att vi är intresserade av att ta reda på hur personalen själva upplever arbetet med att 

involvera familjen och det sociala nätverket i ungdomars behandling. 

 

Systematisk litteratursökning  
Vi genomförde en systematisk litteratursökning vid flera tillfällen och utgick från ämnet 

familjens och det sociala nätverkets delaktighet i ungdomars behandling. Vi har även sökt på 

ämnet hur personal upplever att ungdomar påverkas av deras delaktighet. Våra 

inklusionskriterier var att vi endast ville ha artiklar som var vetenskapligt granskade och är 

skrivna på engelska eller svenska. Då vi inte ville förbise något viktigt forskningsresultat 

inom detta forskningsområde valde vi att inte ha något tidsspann. Vi valde att endast 

inkludera forskning om barn och ungdomar, dock har vi inte haft något bestämt ålderspann. I 

tidigare forskning har vi sett att det inte har funnits någon inriktning på könskillnader och 

därför valde vi att utesluta det. Vi har sökt i databaserna: Summon, Social Service Abstract 

och Google Scholar, för att få ett bredare urval på forskningsområdet. I våra 

litteratursökningar har vi utgått ifrån följande sökord som vi hämtat ur tidigare forskning, 

dessa var: youth, residential care, encourage family involvement, effectiveness, treatment, 

outcome, staff attitudes, experience, youth residential treatment, youth residential treatment 

centers, significant other, social network, support person, formal realtionship and swedish.  

 

Dessa sökord har kombinerats på följande sätt:  

 Youth* Residential care* Treatment* outcome* gav 441 träffar. 
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 youth AND residential care AND encourage family involvement AND effectiveness 

gav 1418. 

 All(staff attitudes*) AND all(family involvement) AND all(treatment) gav 12 träffar. 

 (residential treatment center*) AND (significant other OR social network) AND 

youth* gav 13 träffar. 

 Support person AND formal relationship AND residential care AND youths gav 451 

träffar.  

 (family involvement*) AND (youth residential treatment center) AND Swedish gav 1 

träff.  

 Family involvement AND youth residential treatment center AND Swedish gav 181 

träffar.  

 

Totalt har vi genomfört sju sökningar vilket gav oss sammanlagt 2517 träffar. Av dessa 

exkluderades 2390 på grund av deras titel då det inte framkom i deras titlar att det handlade 

om familjen eller det sociala nätverkets delaktighet i behandlingen. Efter att artiklarna 

exkluderades på titeln hade vi sammanlagt 127 artiklar kvar. Efter detta skedde ytterligare en 

exkludering genom att vi läste artiklarnas abstrakt. Vi valde att exkludera 119 artiklar på 

grund av innehållet i deras abstrakt, då dessa handlade om bland annat brottslighet, 

hemlöshet, missbruk, sjukvård. Detta gav oss slutligen åtta artiklar som vi valt att inkludera i 

vår studie då de handlade om familjens och det sociala nätverkets delaktighet i ungdomars 

behandling (se bilaga 1). 

 

Källkritik 
Då vi valde att endast inkludera artiklar som är vetenskapligt granskade kan vi utgå från att 

dessa är relativt tillförlitliga källor. Vi har inte begränsat oss till litteratur från en viss 

tidsperiod vilket minskar risken för att vi missat någon viktig forskning. Dock har vi inte haft 

tillgång till alla de artiklar som kan ha varit viktiga inom detta område, vilket kan gett oss en 

skev bild av forskningsfältet inom detta ämne. En av rapporterna som vi inkluderade handlade 

om äldre missbrukares relation till det sociala nätverket vilket inte helt kan jämföras med 

ungdomars sociala nätverk. Dock anser vi att denna är viktig att ta med då den tar upp hur 

viktigt det sociala nätverket är för människor. Vi menar även att detta till en viss del kan 

kopplas till resultatet.  

 

Urval  
I denna studie valde vi att utgå från ett målstyrt urval eftersom vi ville intervjua personal som 

arbetar på behandlingshem och som har erfarenhet inom forskningsområdet. Bryman (2008) 

menar att ett målstyrt urval är strategisk där fokus är på att hitta en koppling mellan 

forskningsfrågan och urvalet. Forskaren väljer då ut personer som har relevans utifrån 

studiens problemformuleringar. Ett tillvägagångssätt vid ett målstyrt urval är ett snöbollsurval 

som innebär att forskaren tar kontakt med de individer som finns tillgängliga, för att sedan 

kunna få tillgång till fler respondenter genom dessa. Vid detta tillvägagångssätt kan det vara 

svårt att generalisera resultatet då det inte går att fastsälla vilken population respondenterna 

tillhör (Bryman, 2008, s. 196ff).  

     Från början var tanken att utgå från behandlingshem i Örebro kommun och då använda oss 

av ett målstyrt urval, detta eftersom att Örebro endast har två kommunala behandlingshem.  
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Vi kontaktade båda behandlingshemmen i Örebro men dem kunde inte delta i denna studie på 

grund av tidsbrist. Efter det sökte vi upp närliggande behandlingshem istället och kontaktade 

dem för ett eventuellt deltagande i studien. Vi kom i kontakt med två behandlingshem i olika 

närliggande län som valde att delta. Kontakten skedde med enhetscheferna för 

behandlingshemmen som i sin tur kontaktade sin personal. De återkopplade sedan till oss för 

att meddela vilka som ville och kunde delta i studien. Sedan ringde vi dessa personer för att 

boka in intervjutillfällen. Informationsbrev skickades till båda behandlingshemmen innan 

intervjun (se bilaga 2).  

 

Tillvägagångssätt 
Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer eftersom vi anser att denna metod kunde 

hjälpa oss att få fram information gällande flera olika frågeställningar som vi hade. Samtidigt 

är det tillräckligt öppna frågor för att ge intervjupersonen tillfälle att kunna forma sina egna 

svar. De teman vi hade i vår intervjuguide var: rutiner, familjen, det sociala nätverket samt 

ungdomar (se bilaga 3). Enligt Bryman (2008) innebär semistrukturerad intervju att forskaren 

utgår från valda teman som denne sedan formulerar frågor utifrån som är relativt öppna för 

intervjupersonen att utveckla egna svar. De intervjufrågor som forskaren har sorterat i en 

speciell ordning i intervjuguiden behövs inte tas i den ordningen i en semistrukturerad 

intervju (Bryman, 2008, s. 415).  

     Innan vi genomförde intervjuerna utförde vi en pilotintervju med en person som vikarierat 

på ett behandlingshem för att stämma av om frågorna i intervjuguiden var tydliga och 

relevanta. Från början var tanken att vi skulle ha fem till sex intervjuer på ett eller två 

behandlingshem men på grund av avståndet till ett av behandlingshemmen valde vi att 

genomföra telefonintervjuer med personal på det ena behandlingshemmet. Sammanlagt hade 

vi fem intervjuer och dessa bestod av en gruppintervju med två personer på ett 

behandlingshem samt fyra stycken enskilda telefonintervjuer med personal från två enskilda 

avdelningar på samma behandlingshem. Gruppintervjun skedde på ett av behandlingshemmen 

i ett avskilt rum. Det skulle egentligen ha varit två enskilda intervjuer men på grund av en 

akut situation som uppstod på behandlingshemmet kunde de bara delta i en gruppintervju. Vi 

är medvetna om att detta kan ha haft en påverkan på intervjun. Dels kan det ha varit svårt för 

respondenterna att ge öppna och ärliga svar då de kan påverkas av varandra. Detta kan även 

vara positivt då de kan fylla i varandras svar och att vi eventuellt kan ha fått ett bredare 

perspektiv på svaren. En annan faktor som kan ha påverkat intervjun är att det var en del 

oväntade avbrott under intervjun i form av telefonsamtal och dylikt. Det kan ha lett till att 

intervjun inte blev lika sammanhängande och då kanske det var svårt för intervjupersonerna 

att behålla fokus på innehållet i intervjun. De fyra övriga intervjuerna skedde med enskilda 

telefonintervjuer med personal från en statlig institution. Två av intervjupersonerna arbetade 

på utredningsavdelningen och de två andra arbetade på en öppen avdelning. Personalen 

befann sig i en ostörd miljö som låg utanför behandlingshemmet. Tanken med detta var att 

intervjupersonerna inte skulle bli störda under intervjun och att de skulle kunna tala fritt. En 

svårighet med att genomföra telefonintervjuer är att forskaren inte kan se intervjupersonens 

kroppsspråk och gester, det kan leda till att vi bortser från viktigt information. 

Telefonintervjuer kan vara positiva på så sätt att personen kan vara mer avslappnad då denne 

inte ser forskaren under intervjun. Det kan även leda till andra svar på frågorna än vid en 

intervju som sker vid en fysisk kontakt. 
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     Intervjuerna spelades in efter samtycke från intervjupersonerna, då vi ville försäkra oss om 

att vi hade uppfattat personalen rätt. Vi valde dessutom att validera det personalen sade under 

intervjun vilket innebar att en av oss sammanfattade kort vad som hade framkommit under 

varje tema. Intervjuerna transkriberades sedan för att kunna analyseras. Bryman (2008, s. 429) 

menar att transkriberingen underlättar för forskaren att kunna säkerställa att denne får fram 

intervjupersonens egna ord och uttryckssätt.  

  

Analysmetod 
De transkriberade intervjuerna har vi analyserat utifrån valda teman och jämfört dem med 

varandra. Vi har använt oss av tidigare forskning, systemteori, anknytningsteori och sociala 

representationer för att analysera vår empiri. Bergström & Boréus (2012, s. 24) menar att 

analysera en text innebär att dela upp den i delar för att sedan kunna studera dess innehåll och 

jämföra dem med varandra. Bryman (2008) menar att en tematisk analys innebär att 

strukturera resultatet och sedan tematisera det i olika kategorier. Forskaren kan även använda 

sig av subteman för att skapa en tydlighet. Det är också viktigt att forskaren går igenom sin 

empiri ordentligt (Bryman, 2008, s. 258). Utifrån vår intervjuguide skapade vi i ett flertal 

teman, dessa är familjen och det sociala nätverkets delaktighet i behandlingen, svårigheter i 

arbetet med att involvera familjen och det sociala nätverket, familjen och det sociala nätverket 

påverkan på den unga personen samt kris- och kaosbarn. Vi valde att ta ut olika delar av 

resultatet från denna undersökning och placera dem under dessa teman. Vi jämförde de olika 

intervjuerna med varandra för att se likheter och skillnader, för att sedan kunna analysera det. 

Därefter tolkade vi den empiri vi fått fram med hjälp av systemteori, anknytningsteorin, 

sociala representation och tidigare forskning. Vi har använt oss av begreppen intervjuperson 

och personal, då vi syftar på de personer vi har intervjuat.  

 

Reliabilitet och validitet 
Vi har valt att diskutera studiens reliabilitet och validitet efter begreppet tillförlitlighet som 

beskrivs i Bryman (2008), då det i en kvalitativ studie inte går att diskutera dessa begrepp 

som i en kvantitativ studie. Bryman (2008) menar att begreppet tillförlitlighet är uppdelat i 

fyra underbegrepp, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 

styrka och konfirmera. Trovärdigheten syftar här på att forskaren ska kunna visa på att det de 

kommer fram till är något som anses vara allmänt accepterat samt att forskaren kan göra en 

respondentvalidering. Det innebär att forskaren återkopplar sitt resultat till det som studerats 

för att kunna säkerställa att forskaren uppfattat det korrekt. Överförbarhet innebär att 

forskaren är noga med att beskriva detaljer i sitt resultat för att andra ska kunna urskilja om 

resultatet går att överföra på en liknande situation. Det tredje underbegreppet kallas för 

pålitlighet och innebär att forskaren tydligt beskriver varje del av hur forskningen har gått till. 

Det fjärde underbegreppet handlar om att forskaren ska visa på att denne inte medvetet har 

påverkat resultatet med sina egna värderingar och förförståelse (Bryman, 2008, s. 354f).  

     I denna studie har vi valt att jämföra resultatet med tidigare forskning och på så sätt försökt 

säkerställa att det stämmer överens med den allmänna uppfattningen. Istället för att göra en 

respondentvalidering valde vi som vi nämnt tidigare att validera resultatet under intervjuerna 

genom att göra en kort sammanfattning av de intervjupersonerna sa. Detta för att bekräfta att 

vi uppfattat intervjupersonen rätt. Vi valde att göra detta under intervjuerna istället för att 

skicka den transkriberade intervjun efteråt då vi menar att personen lättare kommer ihåg vad 

denna menar. Vi har varit noga med att beskriva detaljerna kring hur vi genomfört 
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intervjuerna samt att vi i resultatet har tagit med så många olika delar som möjligt. Vi har 

försökt att vara så objektiva som möjligt i vår analys av empirin och försökt vara kritiska till 

det vi kommit fram till. Vi har dessutom resonerat kring hur våra egen förförståelse kan ha 

påverkat hur vi tolkar resultatet.  

 

Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (1990) menar att när en individ ska bedriva forskning ska denne ta hänsyn 

till individskyddskravet, vilket kan delas in i fyra huvudprinciper, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vidare ska 

forskaren även ta ansvar och reflektera över sin forskning samt ha ett etiskt perspektiv i sitt 

arbete (Vetenskapsrådet, 1990, s. 6). Innan intervjuerna påbörjades informerades 

intervjupersonen om syftet med studien och att deltagandet var frivilligt. Vi har beaktat vikten 

av att informationen ska behandlas konfidentiellt och informerat intervjupersonen vad som 

kommer ske med den information som vi samlat in (se bilaga 2). Swärd och Starrin (2006) 

menar att i mötet med en annan måste varje individ reflektera över sin maktposition för att 

undvika missuppfattningar och misstag (Swärd & Starrin, 2006, s. 260). I vårt möte med 

intervjupersonen har vi reflekterat och tagit hänsyn till vår maktposition gentemot denne och 

funderat på hur den kan ha påverkat intervjun. Då personalen var mer insatt i deras arbete än 

vad vi är, kan detta minska maktskillnaderna. Dock kan personalen ha känt en viss utsatthet, 

då vi kan ha ställt frågor som kan ha fått dem att reflektera över eventuella brister som finns i 

deras arbete. Vi har försökt att bemöta intervjupersonerna med respekt och varit lyhörda för 

det som sagts.  
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Verksamhetsbeskrivning 

 

Behandlingshem 1 
Ett utav behandlingshemmen som deltog i undersökningen är ett HVB-hem för ungdomar 

mellan 13-18 år. Behandlingshemmet tar emot pojkar och flickor med relationsproblem, 

begynnande drogproblem eller med en kriminell belastning, som kan vara placerade enligt 

SoL (socialtjänstlagen) eller LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). 

Behandlingshemmet utgår utifrån en kognitiv beteendeterapi och använder sig av ART 

(Aggression Replacement Training). 

 

Behandlingshem 2  
Det andra behandlingshemmet är en statlig institution som tar emot pojkar och flickor mellan 

12-20 år. Behandlingshemmet bedriver tvångsvård i from av akutplaceringar, 

utredningsplaceringar och behandlingsplaceringar. I slutet av den unga personens behandlings 

kan det finnas en möjlighet till öppenvård på institutionen. Behandlingen är indelad i fyra 

olika faser, den första fasen innebär struktur och där den unga personen befinner sig i en 

låsbar miljö. I den andra fasen påbörjas ART-lektioner och MI-samtal samt involveras den 

unga personens nätverk i behandlingen. Den tredje fasen är fokus på individuellt arbete med 

den unga personen. I den fjärde och sista fasen förbereder personalen den unga personen för 

en eventuell hemflytt. Förutom ART och MI-samtal arbetar personalen med psykologsamtal, 

familjearbete och återfallsprevention. 
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Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet av intervjuerna utifrån valda teman. Syftet 

med detta är att göra materialet överskådligt och analysen tydlig. De teman som vi har valt 

har vuxit fram dels genom intervjuguiden samt genom syfte och frågeställningar. De teman 

som vi kommer att analysera är: Familjen och det sociala nätverkets delaktighet i 

behandlingen, svårigheter i arbete med att involvera familjen och det sociala nätverket, 

familjen och det sociala nätverkets påverkan på den unga personen samt kris- och kaosbarn. 

     I de flesta intervjuerna definierade personalen begreppet familj som de personer 

ungdomarna själva kallar familj och bor tillsammans med. Främst är det föräldrarna som 

intervjupersonerna nämner, men även syskon och övriga släktingar. Det kan även vara 

styvföräldrar eller familjehemsföräldrar som den unga personen bott hos under den närmaste 

tiden. När det gäller det sociala nätverket har flera av intervjupersonerna definierat begreppet 

som det övriga nätverket, det vill säga vänner, föreningsliv, skola, socialtjänsten och polisen. 

En del av intervjupersonerna räknade släkten som det sociala nätverket. Begreppet 

ungdomarna syftar på individer i åldern 13-21 år eftersom behandlingshemmen endast tar 

emot ungdomar från den målgruppen. Intervjupersonerna nämnde att de ibland kan ta emot 

yngre personer men det är det ett undantagsfall.   

 

Familjen och det sociala nätverkets delaktighet i behandlingen 
 

Familjen 

I intervjuerna framkom det att personalen tyckte att det var viktigt att ha med familjen genom 

hela behandlingen. Följande citat ger uttryck för hur personalen arbetar med detta:  

 

De är med på uppstartsmöte med socialtjänsten. Vi har ett möte i mitten utav 

utredningstiden. Så har vi ett slutmöte som vi vill att föräldrarna ska vara med på. 

Sen varje vecka har vi konferens på onsdagar, då ringer vi familjen dagen innan eller 

under den dagen. Då pratar vi om vad som har hänt under veckan, nästa veckas 

planering och om det är någonting de kan hjälpa till med. De är ju jätteviktiga 

familjen. Det är jätteviktigt att ha dem med. För ser ungdomen att vi arbetar med 

familjen och att de har ”okejat” oss så får vi med ungdomen i arbetet. IP 5.  

 
I arbetet med att involvera familjen i behandlingen försöker personalen enligt 

intervjupersonerna att ha kontakt med familjerna en gång i veckan och även vid kollegium för 

att göra en uppföljning och informera familjen om vad som kommer att ske. 

Familjemedlemmarna är delaktiga i behandlingen redan från början och har även möjlighet att 

påverka behandlingsplanen. 

 

Annars försöker vi ha kontakt ungefär en gång i veckan med dem. Sen så har vi 

behandlingsplanen, den försöker vi alltid involvera familjen i också eftersom de 

ingår i allra högsta grad i den. IP 2.  

 

Familjemedlemmarna uppmuntras även att komma och hälsa på sina barn. Personalen 

försöker också motivera ungdomarna till att ha telefonkontakt med sin familj. En av 

intervjupersonerna som arbetar på en utredningsavdelning nämnde att ett första steg i 

utredningsarbetet är att intervjua föräldrarna och att rita en nätverkskarta. Syftet är att få 
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bakgrundsinformation samt hitta positiva och negativa individer kring den unga personen. Det 

är utredningsenheten som sedan ger direktiv till andra avdelningar eller behandlingshem om 

dennes behandling. I en annan av intervjuerna beskrev personalen att de har kontinuerlig 

kontakt samt gör en uppföljning och utvärdering med föräldrarna och socialtjänsten kring 

vård- och behandlingsplan. Även hemresorna och eventuell hemflytt diskuteras med 

föräldrarna. Ett kontrakt skrivs med föräldrarna och socialtjänsten för att föräladrana ska veta 

hur de ska förhålla sig till sina barn när de kommer hem på besök. Intervjupersonerna beskrev 

även att socialtjänsten kan ge dem uppdrag som exempelvis aktiviteter tillsammans med 

föräldrarna. Då kan personalen bjuda in föräldrarna och planera aktiviteter med dem, 

exempelvis att fiska tillsammans. Personalen följer också ibland med den unga personen på 

hemresor för att lära känna dennes familj och hemförhållanden.  

     Det intervjupersonerna beskriver ovan, har stöd i tidigare forskning, som visar att om ett 

bra resultat med behandlingen ska uppnås krävs det att personalen inkluderar flera faktorer i 

sitt arbete. Ungdomarna är i behov av att föräldrarna också är delaktiga i behandlingen och 

inte bara har en kontakt med dem. Med delaktighet menas att föräldrarna tar ansvar för sitt 

barns utveckling och är med och planerar behandlingen (Geurts m.fl, 2012, s. 176; 

Hutchinson, 1983, refererad i Johnson, 1999, s. 124). Detta visar även att personalen utgår 

från systemteorin. Forsberg och Wallmark (2002) menar att individen ingår i mikrosystem, 

vilket kan till exempel vara familjen, släkten och skolan (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 

43ff). I intervjuerna framkommer det att personalen mestadels arbetar för att involvera 

ungdomarnas mikrosystem, familjen i behandlingen. Personalen arbetar även med att se 

ungdomarna ur ett helhetsperspektiv, för att då få en förståelse av deras livssituation. På detta 

sätt kan personalen hjälpa ungdomarna att förstå sig själva och sin omgivning. Om personalen 

kan få ungdomarna att förstå det system de ingår i kan en förändring ske. Detta stämmer 

överens med vad Öquist (2008) menar är viktigt, nämligen att se systemets helhet och inte 

bara dess delar, därför att det är genom att förstå helheten som vi kan tolka delarna. Då blir 

delarnas strukturer och omständigheter som påverkar systemet tydliga. Det kan emellertid 

vara problematiskt för en individ att se sina egna system och förstå hur dessa påverkar denne. 

Utan insikt om systemen och deras påverkan kan individen inte uppnå en förändring (Öquist, 

2008, s. 9ff).  

    För att personalen ska kunna hjälpa ungdomarna att komma till denna insikt och förstå hur 

system påverkar dem krävs det bland annat att familjen är delaktig i behandlingen. Detta kan 

även förstås utifrån anknytningsteorin då Payne (2008) menar att den anknytning vuxna har 

haft som barn kommer att påverka dennes anknytning som vuxen. Det kommer även att ha en 

påverkan på dennes relationer (Payne, 2008, s. 129ff). Den unga personens anknytning till 

sina föräldrar har en betydelse för hur denne hanterar sina nuvarande relationer. Detta innebär 

även att dennes förmåga att hantera relationer kommer att påverka de olika system som denne 

ingår i. Om den unga personen har en trygg anknytning kommer dennes relationer att fungera 

och även dennes system. Om den unga personen däremot har en otrygg anknytning kan detta 

påverka dennes förmåga att hantera relationer negativt. Detta kan också leda till att denne inte 

har fungerande system. Detta visar på att det är av vikt att personalen arbetar med att 

involvera familjen i behandlingen. Även de övriga system som den unga personen påverkas 

av bör personalen ta hänsyn till.   

Alla intervjupersoner är överens om att målet med behandlingen i de flesta fall är att den 

unga personen ska flytta hem igen. En intervjuperson menar att ett undantag är om denne ska 

flytta till ett eget boende. Därför är det viktigt att involvera och samarbeta med familjen i 
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behandlingen. Ett par av intervjupersonerna menar att det är av vikt att ha med familjen 

eftersom dessa känner den unga personen bäst. Det kan i sin tur hjälpa personalen att hitta 

strategier som föräldrarna sen kan använda sig av för att hantera sitt barn. En av de studier 

som gjorts inom forskningsfältet på det här området menar att det är viktigt att familjen är 

delaktig i behandlingen om planen är att den unga personen ska flytta hem igen (Geurts m.fl, 

2012, s. 176). Enligt Nickerson, Brooks, Colby, Rickert och Salamone (2006) behöver 

personalen även lära ut föräldrarna strategier för att hantera sina barn om den unga personen 

ska flytta hem igen (Nickerson, m.fl., 2006, s. 691ff). Personalen arbetar med att komma fram 

till nya strategier som kan hjälpa föräldrarna med att hantera sitt barn när denne flyttar hem 

igen. En av intervjupersonerna beskriver hur arbetet med familjen kan leda till att föräldrarna 

blir mer uppmärksamma på sitt barns svårigheter och veta när de ska uppsöka hjälp. En del av 

intervjupersonerna nämner att det är viktigt att föräldrarna och personalen är överens om vilka 

regler som ska gälla för den unga personen, då de ska samarbeta för att hjälpa denne. De 

menar att den unga personens ”spelutrymme”, det vill säga att denne inte längre själv kan 

bestämma, då försvinner och att det är personalen och föräldrarna som tillsammans tar 

besluten. Detta stämmer överens med det Klefbeck och Ogden (2003) menar med att ett 

system antingen är öppet eller stängt. För att ett system ska kunna utvecklas måste systemet 

tillåta att det finns ett inflöde och ett utflöde. En viktig del i detta är utbytesprincipen som 

innebär att olika system kan arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål. En viktig grund 

för att detta ska fungera är att båda systemen har respekt för varandra och att båda är lika 

delaktiga i arbetet (Klefbeck och Ogden, 2003, s. 196f). Det är viktigt att de olika systemen är 

öppna system och att familjerna till den unga personen vill vara delaktiga i behandlingen. Då 

målet oftast är att den unga personen ska kunna flytta hem igen är det av vikt att hela 

familjesystemet förändras och inte bara den unga personen. Då krävs det att familjen är 

samarbetsvillig och att de arbetar tillsammans med personalen för att behandlingen ska vara 

effektiv. Dock upplever de flesta av intervjupersonerna att familjerna är positivt inställda till 

att vara delaktiga i behandlingen.  

 

Det sociala nätverket  

Intervjupersonerna menar att fokus inte är på att involvera det sociala nätverket eftersom 

familjen är den första prioriteten. Om Socialtjänsten bedömer att en person är viktig och 

därmed blir involverad i behandlingen, kan personalen få det som ett uppdrag att involvera 

denne. I dessa fall kan det sociala nätverket prioriteras. Intervjupersonerna ser fortfarande på 

det sociala nätverket som en viktig del för den unga personen men då i slutet av dennes 

behandling. 

 

Vi involverar inte så mycket människor då det har med sekretess att göra och 

integritet att göra. IP 2.  

 

Intervjupersonerna är överens om att de inte kan involvera det sociala nätverket på grund av 

sekretesslagarna, då det är lagarna som styr vilka individer som får kontaktas i den unga 

personens sociala nätverk. Detta kan bero på det Öquist (2008) menar att alla system har en 

hierarkisk ordning, vilket innebär att den del av systemet som styr resten av det behövs för att 

systemet ska fungera (Öquist, 2008, s. 14). Det blir då lagarna och Socialtjänsten som är det 

som styr personalens arbete, dessa behövs för att arbetet ska kunna fungera. Detta kan dock, 

som personalen beskriver skapa problem när det vill involvera viktiga individer i den unga 
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personens sociala nätverk. Nickerson, Brooks, Colby, Rickert och Salamone (2006) har i sin 

studie kommit fram till att behandlingshemmen inte lika ofta involverar släktingar och andra 

personer från den unga personens sociala nätverk som de involverar föräldrarna (Nickerson, 

Brooks, Colby, Rickert och Salamone, 2006, 691ff). Detta visar att det personalen beskriver 

stämmer överens med vad Nickerson m.fl (2006) kommit fram till, att det sociala nätverket 

inte involveras i lika hög utsträckning som föräldrarna. Detta kan emellertid bero på de lagar 

och de uppdragsgivare som behandlingshemmen har.  

Däremot menar intervjupersonerna att ungdomarna har en telefonlista där individer från 

det sociala nätverket kan stå med på. Detta kan vara ett sätt som det sociala nätverket är 

delaktig eftersom de annars inte är med i behandlingen. Intervjupersonerna nämnde också att 

de ritar nätverkskartor för att kunna identifiera viktiga personer i det sociala nätverket och 

även de personer som har en negativ påverkan på ungdomarna. En annan av 

intervjupersonerna beskrev att kontakten med det sociala nätverket fungerar självmant, de 

uppmuntrar ändå kontakten med dem. De flesta intervjupersonerna uppger att de kan bli bättre 

på att involvera det sociala nätverket, det kan vara svårt då familjen kommer först.  

 

Det sociala nätverket kan ibland komma i skymundan för att det är så mycket annat 

som man behöver jobba med. Det är nog mer en bedömningsfråga, vilket som är 

viktigast att jobba med just nu så kan man lämna det till ett senare tillfälle i såna fall. 

IP 2 

 

Detta visar på att personalen ändå resonera ur ett helhetsperspektiv då de vill involvera det 

sociala nätverket. Forsberg och Wallmark (2002) menar att en individ ingår i flera olika 

mikrosystem och den nivå där dessa kommunicerar kallas för mezzosystem. Den 

kommunikation som sker där har en påverkan på individen (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 

43ff). Då det sociala nätverket och den unga personen är två olika mikrosystem kommer 

interaktionen dem emellan att påverka den unga personen. En av intervjupersonerna menar att 

ungdomarna kan ha sin flickvän/pojkvän på telefonlistan och kan hålla kontakten med dem, 

detta kan ha en positiv emotionell inverkan på ungdomarna. Degner, Henriksen och 

Oscarsson (2007, refererad i Degner & Henriksen, 2007, s. 12ff) menar att resultatet blir 

bättre om behandlingshemmen involverar både föräldrarna och det sociala nätverket än om de 

bara involverar föräldrarna. Däremot menar Robst m.fl. (2012) att enbart ha med det sociala 

nätverket i behandlingen inte har visat någon påverkan på resultatet (Robst m.fl., 2012, s. 

235f). I en av intervjuerna framkom det att personalen arbetar med att uppmuntra ungdomarna 

att delta i föreningsliv. Detta för att lära ungdomarna att använda det sociala nätverket som 

något positivt. Då kan till exempel det fotbollslag som den unga personen är med i, ersätta 

dennes tidigare gäng. Det sociala nätverket är då inte med i behandlingsplanen utan det blir 

mer en uppmuntran till den unga personen att skapa nya kontakter. De flesta 

intervjupersonerna menar att det är viktigt att hjälpa ungdomarna att hitta nya positiva 

relationer och bryta de negativa relationerna som de kan ha haft tidigare. En av 

intervjupersonerna menar att det är svårt för ungdomarna att etablera nya kontakter på ett 

naturligt sätt, då de tenderar att söka sig till platser där det finns likasinnade personer. 

Andreassen (2003) menar att ungdomar som har vänner med ett dåligt inflytande på dem ofta 

har en dålig kontakt med sina föräldrar. Därför är det viktigt att behandlingshemmen 

uppmuntrar ungdomarna till att skapa goda relationer med vänner som har ett positivt 
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inflytande på dem. Det är också viktigt att personalen samtidigt arbetar med att bryta negativa 

vänskapsrelationer som den unga personen kan ha (Andreassen, 2003, s. 321).  

 

Samverkan mellan system  

I intervjuerna berättar personalen att det är skillnad på hur bra samverkan med de andra 

systemen är kring den unga personen är från fall till fall. De flesta intervjupersonerna menar 

dock att personalen har ett bra samarbete med de övriga systemen, såsom familjen och 

Socialtjänsten. De flesta intervjupersonerna nämnde även att de försöker att ha ett tätt 

samarbete med skolan då den är viktig för den unga personen. Många av ungdomarna har haft 

en dålig erfarenhet av skolan tidigare och då är det viktigt att få skolgången att fungera igen. 

Enligt Payne (2005) ingår varje individ i ett större system och alla system påverkas av andra 

system (Payne, 2005, s. 212). Det är av vikt att personalen har ett systemperspektiv och är 

medvetna om att den unga personen ingår i flera olika system. I intervjuerna framgår det att 

personalen prioriterar samarbetet mellan de olika systemen och att de vill att varje system ska 

fungera, visar på att personalen arbetar ur ett systemperspektiv.  

Det framkommer i intervjuerna att samverkan mellan systemen inte alltid fungerar.  

 

Det krockar ju ganska ordentligt överallt. Om vi tar problem i familjen, då med tillit 

och förtroende och skolan där är de aldrig i (…) Från början ser man att kanske alla 

dem här har ju liksom blivit problem i (…) De samverkar ju inte mer än att de talar 

om att det här funkar inte och sen får ju vi komma i gång med att det här ska snurra 

igen, för det är ju viktigt att vara en del i alla de här systemen, för de hänger ihop. IP 

2.  

 

 Många av intervjupersonerna säger att ett vanligt problem är att det är svårt att få kontakt 

med ansvarig handläggare på Socialtjänsten. En av intervjupersonerna menar att det är en 

svårighet när det behöver fatta ett snabbt beslut. Det kan då leda till att personalen tvingas att 

ta ett beslut som Socialtjänsten sedan motsätter sig, vilket kan leda till besvikelse för den unga 

personen. Intervjupersonerna menar att det är personalens ansvar att få systemen att kunna 

samverka igen. Det är även viktigt för personalen att förklara för den unga personen att om 

denne skolkar i skolan kan det påverka de andra systemen. Personalen på behandlingshemmet 

blir som ”spindel i nätet”, vilket innebär att de försöker få alla system att samverka. Enligt 

Forsberg och Wallmark (2002) finns det olika systemnivåer och dessa kan påverka individen 

direkt eller indirekt. Det finns även ett överordnat system som kallas för makrosystemet, 

vilket syftar bland annat på politiska system, normer och värderingar (Forsberg & Wallmark, 

2002, s. 43ff). Detta visar att om ungdomarna skapar en förändring i ett av system kommer 

detta i sin tur att påverka övriga systemen. Ungdomarna påverkas även av makrosystemen, på 

så sätt att de lagar och normer som styr de beslut som Socialtjänsten fattar, i sin tur kommer 

att skapa konsekvenser för ungdomarna. Det här stämmer även överens med det Öquist (2008, 

s. 14) menar att i varje system behövs en individ som fungerar som ledare för att system ska 

kunna fortsätta att existera. Degner, Henriksen och Oscarsson (2007, refererad i Degner & 

Henriksen, 2007, s. 12ff) har också kommit fram till att personalen bör ha en ledande roll i 

arbetet med att motivera ungdomarna, föräldrarna och det sociala nätverket att samarbeta.  
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Svårigheter i arbetet med att involvera familjen och det sociala nätverket 
En del av intervjupersonerna menar att det är en svårighet om föräldrarna motsätter sig 

placeringen och är besvikna på myndigheter. Det kan då bli svårt att motivera dem till ett 

samarbete med personalen.  

 

Ja det är väl just det här om de inte är med på tåget liksom ifrån början, utan de är 

lika arga på oss som kanske ungdomen är och tycker att Socialtjänsten har gjort fel 

och då blir det ofta att de lägger det på oss, att vi har låst in deras barn och då är det 

oftast svårt att nå fram. IP 2.    

 

Klefbeck och Ogden (2003) beskriver att om ett system är stängt, kan det inte ta in ny 

information eller ge ut information till omgivningen och detta leder till att systemet inte kan 

utvecklas. Ett stängt system blir ofta isolerat från andra system (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 

196f). Om familjesystem är ett stängt system och inte vill vara delaktig i behandlingen, är det 

svårt för personalen att uppmuntra och samarbeta med föräldrarna. Detta resonemang visar att 

personalen även här resonerar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Detta stämmer överens 

med vad Nickerson, Brooks, Colby, Rickert och Salamone (2006) menar att om föräldrarna 

och personalen inte är i samförstånd när det gäller vad den unga personen behöver kan detta 

påverka hur resultatet blir med att involvera familjen i behandlingen (Nickerson m.fl., 2006, s. 

691ff). Det kan också leda till att föräldrarna ”stjälper” sitt barn istället för att hjälpa denne. 

En av intervjupersonerna tar upp ett exempel på detta och berättar att det har varit föräldrar 

som kommit och hämtat sitt barn när denne varit ute på promenad. En annan av 

intervjupersonerna nämnde en annan situation där föräldrar har smugglat in otillåtna saker till 

sitt barn vilket då motverkar behandlingen. Detta kan förklaras med hjälp av begreppet 

Homeostas som Forsberg och Wallmark (2002) menar att ett system ska kunna bevara sin 

kärna försöker den behålla en balans i systemet (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 28ff). När 

personalen uppmanar familjen att vara delaktig innebär det indirekt att familjens system måste 

utvecklas och förändras. Om familjens system är stängt som Klefbeck och Ogden (2003) 

menar att system kan vara, kan det innebära att familjen inte vill förändras. Om föräldrarna 

försöker att bevara deras system som det är och försöker hålla en jämvikt, kan det förklara 

varför föräldrarna i vissa fall motarbetar behandlingen. Familjens system är enligt Forsberg 

och Wallmark (2002) uppbyggt av en del normer och lagar som styr hur individerna ska bete 

sig i olika situationer och hur de ska förstå verkligheten (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 

28ff). Om föräldrarna håller fast vid systemets lagar och normer kan det vara svårt för dem att 

anpassa sig till behandlingshemmets riktlinjer.  

     En annan förklaring till varför föräldrarna kan motarbeta sitt barns utveckling kan vara det 

som Payne (2008) menar att föräldrar som själva har haft en otrygg anknytning kan påverka 

vilken anknytning de har till sina barn. Om föräldrarna har en otrygg anknytning till sina barn 

innebär det att de inte är engagerade och inte har förmågan att kunna tillgodose barnets behov 

eller att kunna förstå sitt barn (Payne, 2008, s. 131). Detta innebär att föräldrarna inte har 

förmågan att förstå att deras barn påverkas negativt av att de till exempel smugglar in otillåtna 

saker. Föräldrarna kan alltså inte se sitt eget barns behov. Ett annat exempel där föräldrarnas 

egna otrygga anknytning påverkar den unga personen kan vara, som en av intervjupersonerna 

berättade, att en del föräldrar inte prioriterar kontakten med sina barn och att de inte håller det 

dem lovat. Detta kan leda till besvikelse för ungdomarna och få en negativ påverkan på dem. 

Intervjupersonerna menar att ungdomarna redan är svikna när de blivit placerade och 
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frånvaron av föräldrarnas kontakt med dem kan öka känslan av att vara sviken. Bifulco och 

Thomas (2013) menar att om barnet har haft en undvikande anknytning kommer denne som 

vuxen att ha svårt med närhet till andra och kan uppleva närhet som ett obehag. Det kan också 

leda till att denne har en misstro till andra (Bifulco & Thomas, 2013, s. 9). En förklaring till 

varför föräldrarna inte prioriterar kontakten med sina barn kan vara att föräldrarna har haft en 

undvikande anknytning som barn. Detta påverkar hur de hanterar sina relationer och de kan ha 

svårt med närhet. Föräldrarna kan ha en oförmåga att kunna prioritera sina barn då de 

upplever det som obehag med närhet. Om föräldrarna saknar denna förmåga kan det leda till 

att deras egna barn blir svikna. Det kan även påverka föräldrarnas kontakt med personal 

eftersom de har misstro till andra och då kan ha en rädsla att ta kontakt med personalen. En 

annan svårighet som en av intervjupersonerna berättade är om föräldrarna själva har 

problematik som till exempel missbruk eller om de har oförmåga att kunna ta hand om sitt 

barn. Det blir då svårt för personalen att involvera föräldrarna. Här är det tydligt att 

personalens resonemang stämmer överens med anknytningsteorin och att de beskriver 

svårigheterna utifrån detta perspektiv. 

 Nickerson, Brooks, Colby, Rickert och Salamone (2006) har kommit fram till att 

svårigheter som finns med att involvera föräldrarna i behandlingen kan vara transport, 

föräldrars ansvarskänsla, personliga problem och lagliga problem men även om det finns 

problematik med kommunikationen mellan föräldrar och personal (Nickerson m.fl., 2006, s. 

691ff). Detta tar även personalen upp då de menar att det kan finnas språksvårigheter i 

kontakt med föräldrarna, vilket kan skapa missförstånd och att budskapet inte kommer fram 

vid exempelvis användandet av en tolk. En annan svårighet som de nämnde var att avståndet 

till behandlingshemmet kunde skapa problem för föräldrarna. Även det att föräldrarna inte har 

ett körkort kan vara problematiskt. Detta stämmer även överens med Baker och Blacher 

(2002, refererad i Nickerson m.fl., 2006) som menar att barn som befinner sig på ett 

behandlingshem som ligger i närheten av vart föräldrarna bor har större möjlighet att 

föräldrarna kommer och besöker dem (Baker & Blacher, 2002, refererad i Nickerson m.fl., 

2006, s. 683). Få av intervjupersonerna menar att det även kan vara svårt för föräldrar med 

yngre barn hemma att hitta en tid till att kunna vara delaktiga. Något som vi inte har sett i 

forskningen är det intervjupersonen berättade om kulturella svårigheter och att en del familjer 

kan uppleva skam då de inte kan ta hand om sitt eget barn.  

 

Vi kan ha kulturella motsättningar mot oss, det kan för familjen vara en stor skam att 

barnet är omhändertaget och att de inte själva får ta hand om sitt barn även om de är i 

behov av vård. IP 4. 

 

Detta kan påverka kommunikationen och samarbetet med familjen negativt. Då de endast var 

en av intervjupersonerna som nämnde kulturella svårigheter kan detta vara något som inte är 

ett vanligt förekommande företeelse. Det kan också vara att detta inte är ett uppmärksammat 

ämne inom forskningsområdet. En annan förklaring kan vara det Danemark (2004) menar att 

människor formar sociala representationer i sin vardag. Genom att människor i grupp och i 

interaktion med varandra formar verkligheten. Individerna i gruppen kommer att förhålla sig 

till denna skapade verklighet utifrån de föreställningar de har om det (Danemark, 2004, s. 26). 

Då vi alla skapar sociala representationer om vår verklighet innebär det att intervjupersonens 

beskrivning om kulturella svårigheter är en social representation. Detta kommer att påverka 
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hur denne förhåller sig till verkligheten. Då intervjupersonen upplever att det kan finnas 

kulturella svårigheter i en familj kommer det att påverka hur denne förhåller sig till dem.  

     Personalen har beskrivit olika svårigheter som de möter i sitt arbete och även dessa kan 

förstås utifrån teorin om sociala representationer. Johansson och Lalander (2010) anser att vi 

återskapar vår verklighet genom att placera in de olika fenomen vi möter i vardagen i 

kategorier. Ett problem som kan uppstå med detta är att vi kategoriserar in fenomen i de 

kategorier som vi redan känner till, vilket kan leda till att vi missförstår verkligheten. Det 

betyder att vi tolkar vår verklighet utifrån vad vi redan har lärt oss (Johansson & Lalander, 

2010, s. 77ff). De svårigheter som personalen talade om kan förstås utifrån personalens 

inlärda sociala representationer om verkligheten. Personalen är en grupp av människor som 

har fått liknade kunskap om hur en familj ska vara och hur delaktigheten bör vara. Detta kan i 

sin tur leda till att personalen i vissa fall misstolkar de föräldrar som de möter. Det som 

personalen tolkar utifrån sin verklighet om föräldrarna kan emellertid vara något annat, till 

exempel om personalen menar att föräldrarna inte vill vara delaktiga, kan bero på att 

föräldrarna har egna svårigheter eller inte kan ta sig till behandlingshemmet. Detta stämmer 

även överens med vad Kruzich, Jivanjee, Robinson och Friesen (2003, s. 1517f) menar att det 

som personalen uppfattar som föräldrars motsättningar till att vara delaktiga i behandlingen 

kan vara att föräldrarna inte har någon transport eller är i behov av en extra uppmuntran.      

 

Familjen och det sociala nätverkets påverkan på den unga personen 
 

Familjen  

Intervjupersonerna menar att det kan vara positivt och negativ med att familjen är delaktig i 

den unga personens behandling och det är skillnad från individ till individ. I många av fallen 

är det endast positivt att ha familjen med i behandlingen och då kan det leda till ett bättre 

resultat, vilket i sin tur kan underlätta en eventuell hemflytt. I de fallen där familjen är 

delaktiga leder det ofta till att ungdomarna också blir mer delaktiga i sin behandling. En del 

av intervjupersonerna menar att utan familjen kan de inte nå något resultat med behandlingen. 

Detta stämmer även överens med den tidigare forskningen som visar att för att behandlingen 

ska ge ett bra resultat krävs det att familjen är delaktig i behandlingen (Degner, Henriksen och 

Oscarsson, 2007, refererad i Degner & Henriksen, 2007, Geurts m.fl., 2012, Henggeler m.fl., 

1998, refererad i Ryan & Yang, 2005, Nickerson, 2006, Robst mf.l., 2013 & Ryan & Yang, 

2005). 

 

Det vi kan konstatera är om vi inte har föräldrarna med då kan vi jobba oss blodiga 

utan förändringar. IP 1.  

 

Personalen menar att föräldrarnas delaktighet påverkar den unga personen positivt och detta 

stämmer överens med vad forskningen säger. Bowlby (1969, refererad i Gallaghers, 2011) 

anser att en viktig del i den unga personens utveckling är föräldrarnas närvaro under 

behandlingen (Bowlby, 1969, refererad i Gallaghers, 2011, s. 440). Detta går också att förstå 

utifrån öppna system. Klefbeck och Ogden (2003) menar att i öppna system finns det ett in- 

och utflöde av information, vilket kan leda till en förändring av systemet (Klefbeck & Ogden, 

2003, s. 196f). För att det ska bli ett positivt resultat av behandlingen måste föräldrarna vara 

delaktiga och vara öppna för en förändring. Om föräldrarna inte är öppna för att mota 

information och ge information kan en förändring inte ske. Detta kan i sin tur leda till att den 
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unga personen inte kan flytta hem igen, då familjesituationen är densamma. Det krävs att hela 

familjesystemet går igenom en förändring för att behandlingen ska kunna uppnå målen och att 

den unga personen ska kunna flytta hem igen. Om föräldrarna själva haft en trygg anknytning 

kan detta leda till att de har ett öppet system och kan förändras. Bifulco och Thomas (2013) 

anser att vuxna personer som har haft en trygg anknytning som barn kommer att kunna 

utveckla trygga relationer senare i vuxenlivet. De känner tillit och kan söka hjälp när de 

behöver det (Bifulco & Thomas, 2013, s. 9). Då föräldrarna är öppna för en förändring 

kommer detta att påverka familjesituationen och det kommer också underlätta en hemflytt. 

Om föräldrarna däremot har haft en otrygg anknytning kan det leda till att familjen blir 

densamma och att den unga personen då inte kan flytta hem. Bifulco och Thomas (2013) 

menar att vuxna som har haft en undvikande anknytning inte har behov av att vara med andra 

och har svårt att lita på andra människor (Bifulco & Thomas, 2013, s. 9). Detta kan innebära 

att föräldrarna har ett stängt system då de känner misstro till andra och inte har förmågan att 

förändras. Det kan då bli svårt med en hemflytt då familjesystemet inte har förändrats.  

En av intervjupersonerna menar att om föräldrarna sviker sina barn kan det vara mindre 

positivt att föräldrarna medverkar i behandlingen, då detta har en negativ påverkan på den 

unga personen. Däremot sade en annan intervjuperson att oavsett vad som har skett tidigare i 

familjen är de viktiga för den unga personen och därför viktiga att ha med i behandlingen. Här 

resonerar intervjupersonerna på två olika sätt och detta kan förklaras utifrån teorin om sociala 

representationer. Danemark (2004) menar att vi skapar sociala representationer om vår 

verklighet och dessa skapas i samspel med andra. Detta påverkar hur vi ser på olika 

företeelser i samhället och även hur vi bemöter dessa (Danemark, 2004, s. 26). 

 En av intervjupersonerna har tillsammans med andra skapat en social representation som 

menar att föräldrar som har svikit sina barn påverkar dem negativt. Detta kan komma att 

påverka intervjupersonens förhållningssätt gentemot föräldrarna och leda till att 

intervjupersonen inte uppmuntrar föräldrarna att vara delaktiga i samma utsträckning, som de 

föräldrar som inte sviker sina barn. Det kan också vara positivt då personalen kan vara mer 

uppmärksamma på om föräldrarna är olämpliga och inte har förmågan att hjälpa sina barn. 

Den andra intervjupersonen har på samma sätt skapat en social representation av verkligheten 

som innebär att föräldrarna alltid är viktiga för den unga personen oavsett vad som skett 

tidigare. Intervjupersonens inställning till föräldrarna kan då bli att alltid uppmuntra dem till 

att vara delaktiga, vilken kan både kan ha ett positiv eller negativ påverkan på den unga 

personen.  

 

Det sociala nätverket 

De flesta intervjupersonerna menar att det sociala nätverket inte har någon stor påverkan 

varken på den unga personen eller på behandlingen, dock kan det fylla en viktig funktion efter 

behandlingen. Därför kan det vara viktigt att den unga personen behåller kontakten med det 

sociala nätverket trots att dessa inte är delaktiga. 

 

Då är det ju jätteviktigt att ta med det sociala nätverket där. Alltså alla som är viktiga 

egentligen, alla som kan hjälpa den här unga personen att lyckas när denne flyttar 

hem borde ju vara med. Det ser inte alltid ut så, men målet borde ju vara att alla i det 

sociala nätverket som är viktiga för att allt ska bli så bra som möjligt. Sen är det 

tidsbristen som tyvärr sätter käppar i hjulet där. IP 3.  
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Efter behandlingen kan det sociala nätverket vara ett viktigt stöd då den unga personen har 

någon att vända sig till. Detta stämmer överens med det personalen beskriver, även med vad 

Skårner och Regnér (2003) menar att individer upplever det som något positivt om de har stöd 

från personer i sitt sociala nätverk, då det visar att det finns människor i deras närhet som bryr 

sig om dem (Skråner & Regnér, 2003, s. 85ff). En av intervjupersonerna menar om det sociala 

nätverket är delaktig i behandlingen kan det vara positivt efter behandlingen, på så sätt att den 

unga personen kan flytta hem till någon av dem istället, om den unga personen inte kan flytta 

hem. Intervjupersonen menar att det är bättre att placera den unga personen hos någon denne 

känner. Personalen har beskrivit olika sätt som de menar att det sociala nätverket kan påverka 

ungdomarna under och efter behandlingen. I deras resonemang framgår det att personalen 

även här utgår från systemteorin, då de menar att ungdomarna behöver utvidga sitt sociala 

nätverk för att deras positiva utveckling även ska fortsätta när de flyttar hem. Forsberg och 

Wallmak (2002) menar att de mikrosystem som individen ingår i är lika viktiga och det är 

interaktionen mellan mikrosystemen som påverkar individen, detta kallas mezzosystemet 

(Forsberg & Wallmark, 2002, s. 43ff). Detta stämmer överens med det personalen berättar om 

att mikrosystemen runt den unga personen kan fungera som ett stöd för denne. Dock är inga 

av mikrosystemen då viktigare än något av de andra. Personalen utgår inte helt utifrån ett 

systemperspektiv då de gör skillnad på vilket system runt individen som är det viktigaste. 

Personalen har främst fokus på familjen, som har en viktig funktion under behandlingen. Då 

ungdomar påverkas av alla system som de ingår i bör personalen ta hänsyn till alla systemen. 

Intervjupersonerna själva beskriver att ungdomarna är positiva till att familjen och det sociala 

nätverket ska vara delaktiga i behandlingen. Ytterligare en av intervjupersonerna menar att 

denne aldrig upplevt att den unga personen inte villt ha med sin familj.  

 

Kris- och Kaosbarn  
Något intressant som framkom under en av intervjuerna var att en av intervjupersonerna 

gjorde en skillnad på ungdomarna på dennes avdelning. Intervjupersonen menade att det finns 

kris- och kaosbarn. Då detta är en intressant aspekt som framkommit i empirin valde vi att 

analysera detta enskilt.   

 

Vi brukar ju säga att vi har kris- och kaosbarn. Kaosbarnen är någonting som har 

varit kaos enda sen de föddes i stort sätt, att det varit kaos i hemmet. Och sen har vi 

krisbarn som kanske har blivit utsatta för kanske ett övergrepp eller att man, att det 

har hänt någonting, en skilsmässa, separation eller någonting som gör att barnet 

hamnar i kris. IP 3.    

 

Intervjupersonen menar att familjens delaktighet ger positiva resultat på krisbarn då 

föräldrarna har en hög samarbetsvilja och har viljan att förändras. De ungdomarna som har 

fått problematik på grund av en kris har oftast fortfarande en bra relation med sina föräldrar 

och har då lättare att ha kontakt med dem under behandlingen. I krisfamiljer fungerar 

systemen kring den unga personen väl och det finns ett bra samarbete. Det sociala nätverket är 

fortfarande intakt. Krisbarnen vill att systemen ska samverka då de upplever att de mår bra av 

detta. Krisföräldrarna söker oftast självmant hjälp för sitt barn. Krisbarn visar även i högre 

utsträckning bättre resultat efter behandlingen. Detta kan förstås med hjälp av 

anknytningsteorin. Payne (2008) menar att finns det en trygg anknytning mellan föräldrarna 

och barnen grundas det ett förtroende mellan dem och föräldrarna är tillgängliga för barnet 
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(Payne, 2008, s. 129). Detta visar att intervjupersonen resonerar utifrån anknytningsteorin då 

denne menar att föräldrarna som har en vilja att vara delaktiga och vill förändras, kan leda till 

att den unga personens behandling påverkas positivt. Detta kan styrka att krisbarnen har en 

trygg anknytning till sina föräldrar. Intervjupersonen beskriver att föräldrarna själva söker 

hjälp för deras barns skull och det innebär att föräldrarna finns där för sitt barn. Detta kan 

förstås som att föräldrarna själva har haft en trygg anknytning och som kan leda till att 

föräldrarna enligt Bifulco och Thomas (2013) utvecklar en förmåga till att ha bra relationer. 

Detta leder också till att de känner tillit till människor och kan söka stöd när det behövs 

(Bifulco & Thomas, 2013, s. 9).  

Intervjupersonen menar att föräldrarnas delaktighet i behandlingen kan vara både positiv 

och negativ för kaosbarn och det beror på föräldrarnas förmåga att vara delaktig. 

Kaosföräldrarna har svårt att samarbeta med personalen eftersom de haft problematiken i 

hemmet under en längre tid och därmed har svårt att förändra sig. Dessutom kan föräldrarna 

sakna viljan och styrkan att förändras. Familjen har ofta inte ett fungerande sätt att umgås på 

och det blir då svårare för dem att träffas på ett naturligt sätt. Många av kaosföräldrarna är 

”myndighetströtta” då familjen har haft problematik under en längre period. De kan uppleva 

placeringen som ett intrång eller övergrepp och då fungerar inte samverkan mellan systemen. 

Ibland vill inte den unga personen att systemen ska samverka då det funnits konflikter tidigare 

i familjen. En del av dessa föräldrar kan uppleva placeringen som en ”semester” och de 

behöver då inte hantera sitt barn eller ta itu med problematiken i hemmet. Kaosföräldrarna 

kan ibland skuldbelägga andra för den problematik som finns i hemmet. Det är svårare att 

uppnå ett positivt resultat efter behandlingen med kaosbarn. Personalen får många gånger 

höra att dessa barn har fått återfall kort efter behandlingen och hamnat på ett annat 

behandlingshem. Även detta kan förstås utifrån anknytningsteorin då Payne (2008) anser att 

en otrygg anknytning innebär att föräldrarna är avståndstagande och har svårt att tillgodose 

barnets behov. Barnet upplever inte att föräldrarna är en trygg bas som denne kan få hjälp av 

vid svåra situationer. Den anknytning en vuxen haft som barn kommer att påverka relationer 

senare i livet (Payne, 2008, s. 129ff). Det som intervjupersonen beskriver när denne talar om 

kaosbarnen kan innebära att dessa barn har en otrygg anknytning och saknar en trygg bas till 

sina föräldrar. Detta betyder också att kaosbarnet inte kommer att få stöd från sina föräldrar 

på samma sätt som krisbarnen kan få. Om relationen mellan barn och föräldrar präglas av en 

otrygg anknytning kan det skapa svårigheter för dem att umgås på ett naturligt sätt. Detta kan 

också göra det svårt för föräldrarna att ha förmåga till att samverka med barnet och 

personalen, då föräldrarna själva kan ha haft en otrygg anknytning som barn. Bifulco och 

Thomas (2013) menar att vuxna personer som har haft en undvikande anknytning som barn 

saknar en förmåga till att skapa relationer med andra. De undviker närhet och litar inte på 

andra människor (Bifulco & Thomas, 2013, s. 9).   

Den skillnad som intervjupersonen gör mellan kaos- och krisbarn kan också förstås utifrån 

teorin om sociala representationer. Johansson och Lalander (2010) menar att individer delar in 

olika företeelse i livet i olika inlärda kategorier. Detta kan leda till att individen delar in 

företeelsen i fel kategori och då missförstår det som sker (Johansson & Lalander, 2010, s. 

77ff). Skillnaden kan ses som en social representation som intervjupersonen skapat om hur 

kris- och kaosföräldrar är och beter sig. Detta kommer att påverka hur intervjupersonen 

bemöter olika föräldrar. Även föräldrarna har en representation om hur personalen på 

behandlingshemmet är och detta påverkar hur de förhåller sig till dem. I interaktion med 

varandra återskapar dem de sociala representationerna de har om varandra. 
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Slutdiskussion  
Vi anser att vi har svarat på studiens syfte, vilket var att undersöka hur personal upplever 

familjen och det sociala nätverkets delaktighet i behandlingen. Hur personalen arbetar med att 

involvera dem och hur de ser att detta påverkar den unga personen. Vi har också undersökt 

olika svårigheter som personalen har beskrivit att det finns i deras arbete. 

     Sammanfattningsvis visar resultatet att det är viktigt att involvera familjen i den unga 

personens behandling, detta för att kunna uppnå ett bra resultat med behandlingen. Vi har 

kommit fram till att personalen arbetar med att uppmuntra och motivera föräldrar att vara 

delaktiga i sitt barns behandling. Det sociala nätverket är också en viktig faktor i den unga 

personens behandling. På grund av sekretesslagarna som finns på behandlingshemmen kan 

personalen inte involvera dem, om de inte får det som ett uppdrag från socialtjänsten. Det 

sociala nätverket har en betydelse under och efter behandlingen och då som ett emotionellt 

stöd.    

 

Familjen och det sociala nätverkets delaktighet i behandlingen 
Vi har kommit fram till att personalen arbetar med att involvera familjen genom att ha 

kontinuerlig kontakt, uppföljning och utvärdering med föräldrarna. De uppmuntrar även 

ungdomarna att ha kontakt med sina föräldrar under behandlingen. Resultatet visar att 

ungdomar som har föräldrar som är delaktiga i behandlingen kommer i högre utsträckning få 

ett positivt resultat på behandlingen, i jämförelse mot ungdomar som inte har föräldrar som är 

delaktiga. Detta visar på att personalen har ett viktigt ansvar att uppmuntra och motivera 

föräldrar och de övriga familjemedlemmarna att vara delaktig för den unga personens bästa. 

Resultatet visar också att familjens vilja till att vara delaktig påverkar hur kontinuerligt de 

kommer att delta i behandlingen. Studiens resultat har visat att det är viktigt att involvera 

familjen då målet många gånger är att den unga personen ska flytta hem igen. Resultatet visar 

även att det sociala nätverket har en positiv inverkan på den unga personen genom att vara ett 

stöd under och efter behandlingen. Resultatet visar också att personalen uppmuntrar den unga 

personen att utöka sitt sociala nätverk och använda det som något positivt. Det är också 

viktigt att ungdomarna får ”prosociala” vänner, då de behöver bryta kontakter med vänner 

som påverkar dem negativt. Resultatet har ytterligare visat att det är personalens ansvar att få 

systemen att samverka med varandra och det är av vikt, för att den unga personen ska kunna 

flytta hem igen.    

 

Svårigheter i arbete med att involvera familjen och det sociala nätverket  
Resultatet visar att det finns många olika svårigheter för personalen att kunna involvera 

familjen och det sociala nätverket i behandlingen. Dessa kan vara sekretesslagarna, 

föräldrarnas oförmåga och ovilja till att vara delaktiga, språksvårigheter och avstånd. Detta 

visar på att personalen behöver utveckla nya strategier för att hantera svårigheter med att 

involvera familjen, då de är viktiga för den unga personen. I vårt resultat kan vi se att det är 

viktigt att personalen arbetar med att utveckla föräldrarnas förmåga, detta kan ske genom till 

exempel föräldrautbildningar. En annan insats som kan underlätta samarbetet med personalen 

och familjen, kan vara att ha familjeterapeuter tillgängliga för rådgivning. Det är också viktigt 

att personalen är kritiska till sitt förhållningssätt gentemot föräldrarna då detta kan påverka 

hur de bemöter föräldrarna. Eftersom att sekretesslagarna hindrar personalen att involvera det 

sociala nätverket kan det leda till att de bortser ifrån viktiga individer i den unga personens 

nätverk. Det kan då vara viktigt att personalen samarbetar med Socialtjänsten, som är 
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uppdragsgivare, och tillsammans med dem identifiera viktiga personer i den unga personens 

nätverk, som kan vara ett positivt stöd under och efter behandlingen. Resultatet visar att 

personalen involverar det sociala nätverket vid ett senare skede under behandlingen. Då 

studien har visat att kombinationen av att involvera familjen och det sociala nätverket 

tillsammans visar på ett bättre resultat kan det vara av vikt att hitta nya lösningar för att 

involvera det sociala nätverket i ett tidigare stadium i behandlingen.    

 

Familjen och det sociala nätverkets påverkan på den unga personen 

Resultatet har visat att familjen och det sociala nätverket har en positiv påverkan på den unga 

personen. Resultatet visar vagt på att familjens och det sociala nätverkets delaktighet bidrar 

till att den unga personen blir motiverad att vara delaktig i sin behandling. Familjen och det 

sociala nätverkets delaktighet underlättar också arbetet för att den unga personen ska kunna 

flytta hem igen. Genom att familjen och det sociala nätverket är delaktiga under behandlingen 

hjälper detta den unga personen att bibehålla den positiva utvecklingen under behandlingen 

även när denne flyttar hem igen. Familjen har en stor betydelse för den unga personens 

utveckling och utan deras delaktighet är det en svårighet för personalen att hjälpa den unga 

personen att utvecklas positivt under behandlingen.  

 

Slutord och förslag på vidare forskning 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade haft bredare forskningsfrågor kring ämnet 

från början. Detta hade då kunnat skapa en möjlighet att finna fler teman som kunnat ligga 

grund för intervjuguiden. Vi upptäckte även att under intervjuerna hade vi kunnat använda oss 

av flera följdfrågor och på så sätt fått flera svar omkring hur de menade att ungdomarna 

påverkades av familjen och det sociala nätverkets delaktighet. Något som även hade kunnat 

påverka resultatet är om vi hade haft tillgång till fler behandlingshem. Då vi endast hade två, 

kan detta inte anses vara generaliseringsbart. Studien kan ändå vara relevant då den kan ge en 

inblick i hur personalen upplever familjen och det sociala nätverkets delaktighet i 

behandlingen. Studien visar att familjen har en betydelse för att behandlingen ska bli effektiv 

och för att ungdomarna ska kunna flytta hem igen. Därför är det av vikt att personalen 

utvecklar nya strategier och arbetsmetoder för att detta ska bli möjligt. Då det inte bedrivits 

mycket forskning kring hur personalen upplever detta, kan det vara något som behövs 

undersökas ytterligare. Därför föreslår vi att vidare forskning om hur personalen upplever 

arbetet med att involvera familjen och det sociala nätverket kan bedrivas. Då personalen är de 

som kommer att fortsätta arbeta på behandlingshemmen och har en ledande roll gentemot 

familjen, är det av vikt att studera hur deras upplevelser påverkar arbetet och även att ta vara 

på den yrkeskunskap som de har. Något som vi valt att uppmärksamma i studien är skillnaden 

som en av intervjupersonerna gör på kris- och kaosbarn. Då detta inte är kategorier som vi sett 

innan kan detta vara intressant att studera vidare. Om detta är en yrkeskunskap som är valid, 

kan vidare forskning om detta skapa kunskap om nya sätt att arbeta med ungdomar och deras 

nätverk. Vidare forskning kan även undersöka fler möjligheter som finns för att kunna 

involvera det sociala nätverket ytterligare i behandlingen med ungdomar. Detta för att denna 

studie har visat att det sociala nätverket ändå fyller en viktig funktion i den unga personens 

liv.  
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Bilaga 2: 

 

Informationsbrev gällande medverkan i intervju 
 

Vi heter Sandra Claesson och Nahrin Cakici och vi studerar på termin 6 vid Örebro 

Universitet på socionomprogrammet. Vi ska under denna delkurs skriva en c-uppsats som 

kommer att presenteras i en skriftlig uppsats på universitetet.  

 

Syfet med studien är att undersöka hur personal på behandlingshem arbetar med att involvera 

familj och andra viktiga vuxna i ungdomens behandling och hur de upplever att de påverkar 

ungdomen. Vi kommer också ställa frågor om behandlingshemmets eventuella rutiner kring 

hur de involverar familj och andra viktiga vuxna i behandlingen. Frågorna kommer att utgå 

från personalens perspektiv och vi kommer att analysera intervjuerna utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv.  

 

Intervjuerna kommer att ske via telefon enskilt och beräknas att ta cirka 60 minuter per 

intervju. Ett önskemål vi har är att kunna spela in intervjuerna i sin helhet och det material vi 

samlar in kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Er medverkan i vår studie är 

frivillig och kan avbrytas när ni vill. 

 

Om ni väljer att medverka i intervjun kommer vi ringa upp er och bestämma en tid för  

intervjutillfället. 

 

Det går bra att kontakta vår handledare om ni har frågor kring vår uppsats. 

 

Handledare: Jofen Kilström 

 

Vi kommer även att ge möjlighet för er att ta del av vår uppsats när den är färdigställd om så 

önskas.  

  

Tack på förhand.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Sandra Claesson  Nahrin Cakici 

Örebro Universitet  Örebro Universitet 
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Bilaga 3:  

 

Intervjuguide 
 

Introduktion 

1. Berätta om er verksamhet? 

2. Vad utgår ni från för teori och metod? 

 

Rutiner 

1. Beskriv hur ni definierar begreppet familj?  

2. Beskriv hur ni definierar begreppet det sociala nätverket? (Vilka tänker ni ingår i 

respektive kategori?). 

3. Hur arbetar ni för att involvera familjen i ungdomens behandling? 

4. Hur arbetar ni för att involvera det sociala nätverket? 

5. Hur upplever ni att arbetet fungerar i praktiken? 

6. Anser ni att arbetet med att involvera familjen är tillräckligt, varför eller varför inte? 

7. Anser ni att arbetet med att involvera det sociala nätverket är tillräckligt, varför eller 

varför inte? 

 

Familjen 

1. Vad är tanken bakom att involvera familjen i er verksamhet? (varför har ni valt att 

göra det) 

2. Vilka svårigheter upplever ni att det finns med att involvera familjen? (kan du ge ett 

exempel på en sådan svårighet)?  

3. Hur upplever ni familjens inställning till att vara delaktig i behandlingen? 

4. Hur upplever ni att de olika systemen samverkar med varandra? 

5. Hur upplever ni att ni samverkar med de andra systemen? 

 

Det sociala nätverket  

1. Vad är tanken bakom att involvera det sociala nätverket i er verksamhet? 
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2. Vilka svårigheter upplever ni med att finns med att involvera det sociala 

nätverket? 

3. Hur upplever ni det sociala nätverkets inställning till att vara delaktig i 

behandlingen? 

 

 

Ungdomen 

1. Hur upplever ni att ungdomen påverkas av att familjen involveras i behandlingen? 

2. Hur upplever ni att ungdomen påverkas av att det sociala nätverket involveras i 

behandlingen?  

3. Hur upplever ni ungdomens inställning till att involvera familjen och det sociala 

nätverket?  

4. Vilket resultat upplever ni att familjens delaktighet ger under behandlingen? vilket 

resultat ger delaktigheten efter behandlingen? 

5. Vilket resultat upplever ni att det sociala nätverkets delaktighet ger under 

behandlingen? vilket resultat ger delaktigheten efter behandlingen? 

 

Avslut  

1. Är det något du tycker att vi har glömt som du vill tillägga i intervjun? 

2. Hur tycker du att intervjun har varit, var det några frågor som var svåra att svara på? 

 


