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Abstract 
En egen lya- en kvalitativ studie av några ungdomars upplevelse av insatsen strukturerat 

ungdomsboende. 

Magdalena Lind 

 

 

The aim of my study was to investigate a few young peoples experience of their treatment. 

The study was qualitative based on interviews with three young persons at the end of their 

treatment there. The subject was chosen because this kind of youth housing is an interesting 

alternative to institutional care for young people, despite there is not much known about the 

results of the treatment. The results were analyzed from earlier research and central concepts 

from the theory of empowerment and Anton Antonovskys theory about Sense of coherence. 

The results of this study show that these young peoples are satisfied with their treatment at the 

youth housing. They felt that a positive change and an improvement of their self-esteem had 

occurred. Another interesting result of the study shows is that these young people have 

developed from being a hostile teenager at the edge of a life where they could see no future to 

living as responsible grown-ups with a much brighter perspective of the future full of hopes 

and dreams. 

 

 

 

Keywords 

Young people, structured youth housing, empowerment, sense of coherence, 

Nyckelord 

Ungdomar, strukturerat ungdomsboende, kasam 

 2



Magdalena Lind S7d 

 

Tack till 
Ett stort tack till min handledare Åsa, för tips, stöd och hjälp under mitt skrivande, personalen 

på insatsen för deras engagemang inför uppsatsen samt deras hjälp med kontakterna med 

ungdomarna. Till sist men inte minst ett stort tack till de ungdomar som modigt har delat med 

sig av sina erfarenheter av insatsen. 
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Inledning 
När jag inledningsvis funderade över val av uppsatsämne fanns det ett intresse hos mig att 

studera något som rörde socialt arbete med barn/ungdomar. Det finns mycket intressant inom 

detta ämne och jag hade till en början svårt att välja. Då jag mest var intresserad av den äldre 

åldersgruppen uteslöt jag sådant som rörde de mindre barnen och koncentrerade mig på saker 

som rörde ungdomar. Där fanns det massor att välja på mest olika behandlings och 

institutionsformer, ofta relaterade till någon form av annat problem som droger, psykiska 

besvär eller olika former av handikapp. Även om detta kändes intressant så funderade jag 

mycket över alla dessa unga som en dag skulle vidare, bort från de olika hemmen och 

institutionerna. Vad hände då? Fanns det något mer? Jag försökte därför leta efter sådant som 

handlade om ungdomarna efter tiden på en institution. Det var svårt att hitta sådant, det 

verkade som om ungdomarna oftast skickades tillbaka till den miljö där de varit före 

behandlingen. Dessutom verkade det vara vanligt att samma ungdomar återföll i problemen 

för att därefter skickas till ett annat ställe.  

 

Under min praktikperiod tidigare under utbildningen hade jag kommit i kontakt med en annan 

form av behandling av ungdomar, insatsen strukturerat ungdomsboende (i fortsättningen 

kallat Enebo, ett fiktivt namn för att bevara ungdomarnas anonymitet). Det är ett strukturerat 

boende där ungdomarna dels får en chans att få egen bostad och dels för hjälp och stöd för att 

klara av att bo på egen hand, de får hjälp med att ordna daglig sysselsättning, hjälp att lösa 

ekonomiska frågor och hjälp med att lösa relationsproblem till sina föräldrar bland annat. 

Detta verkade vara vad jag letat efter och jag bestämde mig för att undersöka det närmare. Då 

Enebo även kan vara en form av utslussningsboende, som inte verkar vara så vanligt i Sverige 

trots att behov troligtvis finns kändes ämnet ännu mer aktuellt. Jag har till en viss del stött på 

detta ämne under utbildningen och läst en del extra litteratur främst under min praktik då jag 

även mötte ungdomar som senare beviljades insatsen. Dessutom har jag tidigare besökt olika 

former av behandlingshem men inte just denna typ av hem för strukturerat ungdomsboende. 

Då min nyfikenhet på insatsen var väckt kände jag att nu fanns chansen att ta reda på lite 

mera. Jag var framförallt intresserad av ungdomarnas syn på insatsen och hur deras 

uppfattning av insatsen var, därför ville jag tala med dem. 
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Syfte 
Jag vill undersöka några ungdomars upplevelse av insatsen/insatserna vid ett så kallat  

strukturerat ungdomsboende och hur det har påverkat deras liv samt undersöka om deras egna 

mål och syften med insatsen överensstämmer med hur de har uppfattat socialtjänstens mål och 

syfte. 

Frågeställningar 
• Vilken är ungdomens mål och syfte med insatsen? 

• Hur uppfattar ungdomen socialtjänstens mål och syfte med insatsen? 

•  Upplever ungdomen att en förändringsprocess har ägt rum inom dem efter 

genomgången insats och i så fall, vad tror ungdomen att det beror på? 

Begrepp 
Förändringsprocess 

Här avses de förändringar i ungdomens beteende eller handlingar och tankar som kan härröras 

till händelser eller personer som har med insatsen att göra. Exempelvis hur ungdomen 

bemöter andra människor. Jag kan trots det inte utesluta att vissa förändringar kan ha med 

andra orsaker att göra som till exempel normal utveckling relaterad till ålder. Någon särskild 

hänsyn till detta ryms dock inte inom ramen för denna undersökning 

Insats 

En insats handlar i denna uppsats om det stöd och hjälp som ges till ungdomen inom ramen 

för Enebos verksamhet, detta kan exempelvis vara allt från behandlande samtal till mer 

praktiskt hjälp som stöd för ungdomen vid kontakt med olika myndigheter och annat. 

Strukturerat ungdomsboende 

I detta fall ett boende för ungdomar mellan 16-20 år som inte kan bo i sin egen familj av olika 

skäl. Förutom själva boendet ingår behandlingsverksamhet i form av stöd och hjälp för 

ungdomen till att klara ett eget boende, att skapa struktur i sin vardag samt ge dem stöd i att 

finna en meningsfull fritid. Hjälpen som ungdomarna kan behöva varierar från att få hjälp 

med att kliva upp på morgonen för att ta sig till skolan eller arbetet till att reda ut 

relationsproblem med föräldrarna eller andra anhöriga. Insatsen Enebo är en 

behandlingsverksamhet som är en frivillig åtgärd vilken därför beslutas om med klientens 

samtycke. I vissa fall kompletteras insatsen med en kontaktperson vilket är en person som av 

socialtjänsten får i uppdrag att träffa ungdomen ett visst antal timmar i månaden då de umgås 

och gör saker tillsammans. Beroende på ungdomens behov kan detta uppdrag varieras, 

kontaktpersonen har ingen formell utbildning och får viss ersättning för sin insats. 
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Avgränsning 
Denna studie har försökt att avgränsa sig till att behandla sådant i ungdomarnas eventuella 

förändringsprocess som kan relateras till insatsen. Det är dock svårt att särskilja vad som kan 

ha orsakat förändringen och den eventuella förändringsprocess som skett kan bero på andra 

orsaker. Jag tar dock inte medvetet upp andra saker som kan ha bidragit till en eventuell 

förändringsprocess hos ungdomarna. Dessutom tar denna studie enbart upp ungdomarnas syn 

på insatsen och tar inte hänsyn till om den stämmer överens med andra aktörers åsikter om 

resultatet av insatsen. Studien tar inte heller hänsyn till hur socialtjänsten har formulerat mål 

och syfte med den valda insatsen. 

Bakgrund 
Forskning inom socialt arbete visar på att det sociala arbetet är nära sammankopplat med 

samhällets utveckling i övrigt och det politiska klimat som har rått över tid (Bolin enl 

Allmänna barnhuset, 1992). Därför följer det sociala arbetets utveckling även samhällets 

utveckling. När det har varit goda tider i samhället ekonomiskt sett, har det satsats på grupper 

i behov av hjälp. Vid tider av hårdare ekonomiskt klimat har hjälpen inte varit lika generös. 

Hur hjälpen har sett ut har även detta speglat hur samhällsutvecklingen sett ut i andra frågor, i 

tider när man åberopat hårdare tag har även vården av barn och unga med problem mer varit 

en fråga om att isolera de med negativt inflytande från de andra skötsamma. När det i 

samhället talats om att behandla och förändra människors uppförande har även barn och 

ungdomsvården följt efter. Naturligtvis har den politiska majoritetens ideologier avspeglats i 

vilken riktning välfärden har utvecklats genom åren (a.a). 

 

Samtidigt som den svenska välfärdsstaten utvecklades förändrades även det sociala arbetet. 

Under denna period förändrades attityden till tvångsvård och olika former av institutioner som 

tillhandahöll den vården, ungdomsvårdskolorna blev extra mycket ifrågasatta eftersom 

tvångsvård var den enda vårdformen som bedrevs där (Ottoson enl Allmänna 

barnhuset,1992). Utvecklingen av olika nya metoder i socialt arbete och en stor satsning på 

familjehemsvård eller så kallad fosterhemsvård bidrog till denna utveckling. Den nya 

ideologin om att öka satsningar på ungdomarna i hemmiljön bidrog till att förändringen i form 

av minskade institutionsplaceringar spred sig fort.  Ungdomarna kunde till exempel istället 

placeras i familjehem eller i egna hemmet med olika former av stöd för att hjälpa familjerna 

att klara av att hantera problemet (a.a). 

 3



Magdalena Lind S7d 

I samband med min kontakt med personalen på det ungdomsboende jag har utgått ifrån i min 

undersökning fick jag reda på att ungdomar från kommunen som tidigare varit placerade på 

olika institutioner i allt större utsträckning togs hem. De kunde inte alltid bo hos föräldrarna 

och de var ofta inte tillräckligt mogna för att klara att bo i egen lägenhet. Därmed uppstod 

behov av andra former av boenden med stöd för en del av dessa unga som ett alternativ till 

föräldrahemmen för de unga som ännu inte var mogna för att klara ett eget boende. Olika 

former av strukturerade ungdomsboenden blev ett av svaren på detta växande behov där de 

unga kunde få ett eget ansvar men samtidigt ges stöd och hjälp efter behov. Sådana 

ungdomsboenden har även kunnat användas för unga som inte har kunnat bo kvar hemma av 

andra anledningar men som inte varit placerade på institution före samt av unga som varit 

familjehemsplacerade eller jourhemsplacerade men inte kunna stanna kvar där.  Det här är ett 

sådant strukturerat ungdomsboende, nedan följer en beskrivning av just detta boendes 

verksamhet och utformning. 

Kort beskrivning av verksamheten Enebo 
Informationen som här nedan återges är en sammanställning och tolkning av den muntliga 

informationen som jag antecknade samt den skriftliga information som jag erhöll under mitt 

möte med personalen på insatsen i början av uppsatsarbetet. 

Vilka vänder sig Enebo till 
Insatsen Enebo är en behandlingsverksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år. 

Barn och ungdomsverksamheten på Social- och arbetsmarknadskontoret i x-stad 

tillhandahåller denna insats för ungdomar som inte kan bo i sin egen familj av olika skäl. En 

av orsakerna till Enebos uppkomst är att kommunen ville spara pengar, att ha ungdomar 

boende på institutioner och i familjehem i andra kommuner blev dyrt, en kostnad som inte 

kändes så motiverad när ungdomen var färdigbehandlad. Det var dessvärre inte bara att ta 

hem alla ungdomar, en del kunde inte flytta hem till sina familjer efter att 

institutionsplaceringen var över utan behövde bo själva. Men att klara av att bo helt ensamma 

är inte alltid enkelt och då en del ungdomar behövde lite extra hjälp för att klara av ett eget 

boende uppstod Enebo, som en utslussningshjälp. Andra skäl till att ungdomar kan behöva få 

en plats på Enebo kan vara långvariga och djupgående konflikter mellan ungdomen och 

föräldrarna som kan ha lett till att ungdomen inte har fått bo kvar hemma eller valt att lämna 

hemmet för att sova hos olika bekanta. Det kan även vara ungdomar som bor i familjehem 

men där de inte kan vara kvar längre av olika orsaker, om de då är bättre att ungdomen bor på 
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egen hand i fortsättningen istället för att flytta till ett annat familjehem kan Enebo ibland vara 

en lösning. 

Vad är Enebo 
Enebos lägenheter är utspridda över de olika bostadsområdena i x-stad en mellanstor stad i 

Storstockholmsområdet. I ett av stadens bostadsområden har verksamheten sitt kontor där 

man kan träffas för att exempelvis prata, göra saker ihop eller hålla nätverksmöten.  

Ungdomarna får hyra lägenheterna av kommunen, ett så kallat andrahandskontrakt och som 

det senare kan få skriva förstahandskontrakt på. Genom insatsen erbjuds ungdomen stöd och 

hjälp både för att klara av boendet men även hjälp att skapa struktur i sin vardag, genom 

studier, praktik eller annan sysselsättning. Dessutom får ungdomarna hjälp med att finna en 

meningsfull fritid. Behandlarna arbetar både individinriktat och med ungdomens 

familj/nätverk.  

Hur får man insatsen 
Enebo har för närvarande plats för 20 stycken ungdomar och för att ansöka om en plats på 

Enebo behöver man en remiss från en handläggare på Barn- och ungdomsenheten samt en 

utredning med beslut om beviljad insats i form av Enebo följa. När en plats blir ledig samlas 

gruppledare från distrikten på Barn- och ungdom samt Enebo till ett möte där de tillsammans 

beslutar om vem som ska få platsen, det är inte kötiden som styr utan behoven, de ungdomar 

som vistas på en institution eller i ett familjehem är mer prioriterade än andra.  

Vad gör man 
I inledningen hålls ett gemensamt möte med ungdomen inklusive ungdomens familj, dess 

handläggare på Barn- och ungdomsenheten och behandlare från Enebo. Bor ungdomen på en 

institution eller ett familjehem bör detta göras före utskrivningen. En behandlingsplan 

upprättas och ungdomens inflyttning i lägenheten förbereds, behandlingstiden är normalt sett 

1 år. Under denna tid ska ungdomen ha kontakt med den behandlare som är ansvarig flera 

gånger i veckan och dessutom regelbundna uppföljningsmöten med familj/nätverk. 

Ungdomen kan ibland sakna nätverk varpå kontaktperson kan bli aktuellt för ungdomen. När 

ungdomens behandlingstid ska avslutas hålls avslutningssamtal och utvärdering görs.  

När avslutas insatsen 
För att insatsen Enebo ska avslutas, vilket kan ske tidigast efter ett år ska ungdomen ha 

uppnått vissa generella mål: 

• Klara av att ansvar över sig själv och boendet på ett bra sätt 
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• Ha en fungerande vardagsekonomi 

• Ha en fungerande sysselsättning 

• Ha fungerande relationer med närstående viktiga personer så att ungdomen vid behov 

kan söka hjälp hos dem 

 

Kunskapsläge 
 

Litteratursökning  
Jag inledde uppsatsskrivandet med att söka i olika databaser som jag fann via SUBs databaser. 

Ord jag bland annat sökte på var ungdomsboende, ungdomsvård, ungdomsbehandling, 

strukturerat boende samt andra kombinationer med ordet ungdom i. Dessutom sökte jag på en 

del engelska ordkombinationer med bland annat orden youth, youth care, juvenile och 

institutional care. Dessutom sökte jag efter tidigare skrivna uppsatser genom DIVA och jag 

använde mig även av den kända sökmotorn google. Via dessa uppsatser och 

forskningspublikationer fick jag även tips om mer litteratur som berörde ämnet. Det som 

verkade beröra mitt ämne lånade jag sedan i pappersform på biblioteket eller laddade ner på 

Internet. 

Resultat av sökningen 
Det finns mycket forskning om behandling av ungdomar då det oftast är ett ämne som 

engagerar människor. När jag sökte efter litteratur inom området hittade jag därför 

inledningsvis massor. Vid närmare granskning visade det sig senare att det mesta rörde olika 

former av behandling av ungdomar med problem som till exempel missbruk eller psykiska 

problem. Dessutom verkade det vara ont om forskning baserade på intervjuer ur ungdomarnas 

synvinkel. En som trots allt har forskat mycket om ungdomar och olika behandlingssätt samt 

utfallet av dessa är Gustav Jonsson och han förtjänar att nämnas även här då han bidragit till 

utvecklingen av behandlingsarbete med barn och unga samt deras familjer. Jonsson arbetade 

på senare år med relationerna inom familjen i en hemlik miljö samt i ungdomens närmiljö. 

Detta kan liknas vid Enebos arbetssätt då även deras arbete har stort fokus på hela ungdomens 

nätverk och arbetar med ungdomen i närmiljön.  Andra viktiga studier jag valt att ta upp 

handlar om ungdomar som har varit placerade på olika institutioner eller i familjehem. Det är 

en vanlig målgrupp som ofta kan återfinnas bland klienterna på Enebo. Därför kändes sådan 

forskning viktig att ha med. De unga placerade på Enebo kommer ofta från familjer som kan 
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vara dysfunktionella på olika sätt, till exempel kan föräldrarna ha ett pågående missbruk. Det 

är alltså inte ovanligt att placering på Enebo beror på problem hos föräldrarna vilket ger en 

negativ påverkan på ungdomen och att den unge därför behöver ha eget boende. Därför har 

jag även studerat sådant som berört orsaker bakom en placering. Enebo är förlagt i en 

mångkulturell stad och de ungdomar som berörs av insatsen Enebo kan därför komma från en 

mängd olika kulturer och ha olika etniska bakgrunder. Det är också vanligt att barn och unga 

med rötter i staden har en svensk och en utländsk förälder varför detta även kan återspeglas 

hos klienterna på Enebo. Således har även sådan forskning tagits med. Det är som ni kan se 

mest forskning om institutionsvård detta beror på att det var ont om forskning gjord om 

placerade ungdomar på ställen som liknade Enebo. Den forskning jag tagit med har dock inte 

specifikt berört missbruksvård eller liknande specificerad vård. Den har istället berört sådant 

som de ungdomar jag forskat om kan ha gemensamma nämnare med. 

Skå-Gustav och barnbyn Skå 
En central person inom forskningen om barn och ungdomar med problematiskt beteende var 

som tidigare nämnt Gustav Jonsson som på Barnbyn Skå utvecklade flera olika metoder för 

socialt arbete med problematiska barn och ungdomar (Bolin enl Allmänna barnhuset, 1992). 

Med tiden utvecklades arbetet till att även omfatta ungdomens familj. Detta arbete fortsatte 

även på hemmaplan för att hjälpa familjerna till en varaktig förändring och på så sätt komma 

tillrätta med ungdomen och dennes problembeteende. Därmed blev Barnbyn Skå banbrytande 

inom socialt arbete med barn, ungdomar och familjer.  

Inkörsport till ett kriminellt liv 
När studier gjorts om ungdomar och deras tid på olika typer av institutioner eller familjehem 

har man oftast sett samma mönster, oavsett i vilket land studien har genomförts. I Levins 

(1998) studie över ungdomar placerade på Råby, i Fastmans studie om ungdomar i 

familjehem från 2004 och Claire Taylors (2006) studie om omhändertagna ungdomar och 

kriminellt beteende som gjordes i England kan man se att problemen är likartade där. 

Studierna som dessa forskare gjorde visar att ungdomar, även de som inte tidigare har begått 

brott ofta utvecklar ett kriminellt beteende under tiden de är omhändertagna i samhällets vård. 

I studierna framkommer det att detta kan ha flera orsaker där en av orsakerna kan vara att 

ungdomen känner att ingen bryr sig om dem och därför bryr de sig inte heller om sig själva 

och hur det går för dem i framtiden. En annan orsak kan enligt de nämnda forskarna vara att 

ungdomarna tar efter varandras beteenden varför de menar att det inte är en bra lösning att 

samla flera ungdomar med problematiskt beteende på samma ställe (a.a).  
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Eftersom att en placering enligt dessa studiers resultat visar på att det ofta är en inkörsport till 

kriminellt beteende bland de unga intagna tänkte jag att det kunde vara intressant att relatera 

till Enebos resultat. De unga på insatsen bor i egna lägenheter och har inte någon särskild 

kontakt med andra på insatsen således torde den risk för negativ påverkan av varandra bli 

mindre. Vad som skulle kunna motverka detta är att insatsen finns på ungdomarnas 

hemmaplan vilket ökar risken för att ett eventuellt kriminellt nätverk kan upprätthållas under 

insatsens gång och verka negativt på dess resultat.  

Rehabilitering 
 Levin(1998) studerade ungdomar från Råby i en mycket välkänd studie där han ville ta reda 

på hur det gått för ungdomar som varit placerade där. Enligt hans studie hade majoriteten inte 

upplevt att vistelsen på Råby haft en positiv effekt för dem och de flesta begick nya brott efter 

placeringen. Andra undersökningar på andra institutioner visar på liknande resultat menar 

Levin.  

 

I Claire Taylors (2006)studie om omhändertagna ungdomar och kriminellt beteende som 

gjordes i England kan man se att problemen är likartade överallt. Studien som hon har gjort 

visar att ungdomar, även de som inte tidigare har begått brott ofta utvecklar ett kriminellt 

beteende under tiden de är omhändertagna i samhällets vård. Hon menar att detta kan ha flera 

orsaker där en av orsakerna är att ungdomen känner att ingen bryr sig om dem och därför bryr 

de sig inte heller om sig själva och hur det går för dem i framtiden. En annan orsak är enligt 

Taylor att ungdomarna tar efter varandras beteenden varför hon menar att det inte är en bra 

lösning att samla flera ungdomar med problematiskt beteende på samma ställe, en åsikt hon 

delar med flera. I studien visade det sig att för de ungdomar som haft en positiv vändning 

under tiden i samhällets vård hade en viktig del i deras rehabilitering varit att de fått en bra 

och nära kontakt med sina fosterföräldrar, inga ungdomar i hennes studie hade känt att de haft 

en liknande kontakt med personal på institutionerna. Även Taylors studie visar att det var 

viktigt med eftervården, om ungdomarna inte fick rätt hjälp när de lämnade institutionerna 

återföll de ofta i kriminellt beteende. 

 

Fastman har i sin bok ”Fungerar familjehemsvård för ungdomar” från 2004 studerat hur 

familjehemsvård för ungdomar placerade via en stiftelse vid namn Credo har fungerat och hur 

alla inblandade har ansett om vården. I den studien har han kunnat se att de flesta målen med 
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placeringarna var att klienterna skulle komma till att leva ett ”vanligt liv” och att de skulle 

kunna klara sig utan stöd från socialtjänsten framåt i tiden. Efter studien har det visat sig att 

de flesta av ungdomarna har en tid senare återigen blivit placerade på någon institution. Detta 

kan då tolkas som att placeringen blev ett misslyckande menar Fastman, dock säger han att 

detta inte är hela sanningen utan menar att tiden i familjehemmen har hos de flesta av 

ungdomarna i studien gett dem en annan bild av hur det kan vara och att det kan leda till en 

förändring senare i ungdomens liv. Något som Fastman upptäckte i sin studie var att 

eftervården av klienterna var av väldigt stor vikt, om klienterna inte fick tillräckligt stöd och 

hjälp efter vårdens avslut var risken överhängande att klienten snart hamnade i samma 

situation som före vården. Det var även viktigt att ha med externa resurser i vården då detta 

många gånger gjorde att oplanerade avslut av vården ej skedde. Han kunde också i sin studie 

notera att det var viktigt att varje klient hamnade på ett för denne rätt ställe, om klienten 

hamnade på en plats där den inte trivdes eller var väldigt missnöjd med fungerade sällan 

vården som tänkt. 

 

Taylors och Fastmans studier visar bland annat att det var viktigt med eftervården, om 

ungdomarna inte fick rätt hjälp när de lämnade institutionerna återföll de ofta i kriminellt 

beteende. Det var även viktigt att ha med externa resurser i vården då detta många gånger 

gjorde att oplanerade avslut av vården ej skedde. Alla tre studier visar på mönster som tyder 

på att det även var viktigt att varje klient hamnade på ett för denne rätt ställe, om klienten 

hamnade på en plats där den inte trivdes eller var väldigt missnöjd med fungerade sällan 

vården som tänkt(a.a). 

 

Enligt dessa studier är det viktigt att den placerade ungdomen upplever att den får en bra och 

nära kontakt med exempelvis en familjehemsförälder, samtidigt visar de gjorda studierna på 

att personal på en institution inte har kunnat få den kontakten med de unga. I min studie har 

ungdomarna inte någon familjehemsförälder att utveckla en bra relation till, kan personal på 

Enebo fylla en sådan funktion trots att studier visat att det inte fungerat på institutioner? 

Under litteraturstudierna uppmärksammade jag att eftervård har ansetts vara viktigt för att 

resultatet av ungdomens behandling ska bli lyckad. Då ungdomar ofta kommer från en 

institution till Enebo kan detta ses som en eftervård av ungdomen och därmed intressant att 

titta närmare på. 
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Normalisering 
 I de tidigare nämnda studierna har Levin, Taylor och Fastman kunnat se att de flesta målen 

med placeringarna var att klienterna skulle komma till att leva ett ”vanligt liv” och att de 

skulle kunna klara sig utan stöd från socialtjänsten framåt i tiden. Vinnerljung (2001) har i en 

annan studie tittat närmare på ungdomar som avbryter sin behandling på institutioner eller 

familjehem. Där såg han att riskerna för avbrott av behandlingen ökade om ungdomen 

hamnade nära hemorten. Dessutom var risken större för avbrott av behandlingen om 

ungdomen redan tidigare vid annan behandling avbrutit, störst var risken för avbrott under det 

första året av placeringen sedan minskade risken ju längre ungdomen var placerad. Om 

placeringen istället avslutades efter planering var risken för att ungdomen på nytt skulle 

behöva placeras mindre än om de avbrutit placeringen på eget bevåg(a.a). 

 

De placerade ungdomarna på Enebo har inte sällan haft kontakt med socialtjänsten ofta kan 

denna kontakt ha pågått under hela deras uppväxt. Då de även kan ha varit placerade på 

institutioner före insatsen är det rimligt att anta att en del av dessa kan ha avbrutit någon eller 

flera försök till behandling förut. Enligt Vinnerljungs undersökning är risken för avbrott större 

om ungdomen placeras på hemorten således torde risken för att ungdomen skulle avbryta vara 

större än om insatsen hade varit på annan ort än hemstaden. 

Tidig debut kontra sen debut 
Tore Andreassen (2003) har studerat institutionsbehandling och dess resultat i sin forskning. 

Han märkte i sin studie att resultaten skiljer sig åt mellan ungdomar som har utvecklat ett 

problembeteende i låg ålder och de som börjat senare till exempel i övre tonåren. För de 

ungdomar som redan i tidig ålder utvecklat problematiska beteenden var chanserna till att en 

förändring skulle äga rum ganska små medan de vars problem börjat senare hade större 

möjligheter att vända utvecklingen till något positivt. 

 

Ungdomarna som kan vara aktuella vid insatsen Enebo har ofta utvecklat ett problembeteende 

redan i låg ålder. Enligt Andreassens studie skulle kunna betyda att deras chanser till en 

positiv vändning är små. Därför ansåg jag att denna studie var intressant. Kanske kan det ha 

betydelse att ungdomarna på Enebo inte bor tillsammans, utan har egna lägenheter och inte 

kommer i kontakt med varandra på samma sätt som på en institution. 
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Omhändertagandets orsaker 
Inom det sociala arbetet med barn och ungdomar har det hänt mycket sedan efterkrigstiden i 

vårt land (Hessle, 2003). Barn och ungdomar omhändertogs ofta förr av orsaker som 

föräldrarnas fattigdom. Idag handlar det oftast inte om dålig ekonomi hos familjen. Vanligare 

idag är istället att det kan röra sig om missbruksproblematik eller psykisk sjukdom hos 

föräldrarna när ett barn eller ungdom omhändertas.  Från att mest handla om en förvaring av 

de unga ställs det numera stora krav på att resurser satsas på att hjälpa ungdomarna med att 

hantera eller komma ifrån problemen som ligger till grund för placeringen. 

 

I Hessles studie konstaterar han att orsakerna till placering av barn och ungdomar idag ofta 

beror på missbruks eller psykiska problem som ligger hos föräldrarna och att det inte är 

ekonomiska orsaker som ligger till grund för placeringar idag. Ungdomarna på Enebo 

kommer ofta ifrån hem där det finns olika sociala problem, precis som Hessle har konstaterat 

om ungdomarna i sin studie. 

Etnisk skillnad 
Olika undersökningar har visat att invandrarungdomar i högre grad är överrepresenterade på 

institutionerna i Sverige (Arnelius et al, 1996). Detta beror på att invandrarungdomarna ofta 

har sociala problem som är allvarligare än de infödda ungdomarnas problem. Undersökningar 

gjorda i andra europeiska länder visar på liknade resultat. Det finns olika teorier om varför det 

har blivit så, en av teorierna är att de invandrade ungdomarna inte har fått tillräckligt starka 

länkar till det etablerade samhället och därmed inte är utsatta för kontrollsystemet på samma 

sätt som infödda. När det gäller andra generationens invandrare finns det andra teorier till 

exempel den att dessa ungdomars livsmål och drömmar inte skiljer sig från de infödda 

ungdomarnas men att deras möjligheter är sämre än de infödda ungdomarnas möjligheter är. 

Vilket kan leda till att en del då hanterar detta genom att ta ut sin frustration på samhället 

genom att begå brott, vilket i sin tur leder till att de hamnar i samhällets vård (a.a). 

 

De intagna på Enebo kommer från kommunen, det är en mångkulturell stad. Detta betyder att 

en del av de unga på insatsen har en eller två föräldrar som kommer från en annan del av 

världen. Av detta skäl kändes denna studie relevant att ha med bara för att öppna ögonen för 

en annan dimension på en del av ungdomarnas problem. 
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Teoretiska perspektiv  

Inledning av teoretiskt avsnitt 
Här följer en kortare beskrivning av de teoretiska perspektiv jag har valt att förhålla mig till i 

min studie. Jag fastnade för dessa teorier tidigare under min utbildning men att jag skulle 

använda mig av dessa under mitt uppsatsskrivande stod inte klart för mig förrän jag besökte 

ungdomar aktuella vid insatsen inför mina intervjuer. Jag tvekade dock ganska länge mellan 

KASAM och ett systemiskt perspektiv men till slut blev det Antonovskys teori. Detta för att 

jag var intresserad av att KASAM kan påverkas till att bli starkare eller svagare beroende på 

hur socialarbetaren använder sig av denna teori, jag vet dock inte vilken eller vilka teorier 

som används på Enebo utan kan bara tolka efter ungdomarnas berättelser. I min uppsats har 

jag försökt att se hur och vid vilka tillfällen eller situationer som ungdomarnas KASAM har 

kunnat urskiljas som starkare eller svagare. Detta för att ungdomarna genomgår en 

behandling, ett av målen med en behandling brukar normalt sett vara att bli ”frisk”. Ett svagt 

KASAM anser enligt denna teori på att individen ligger åt det ”sjuka” på skalan. Kan det gå 

att urskilja en tendens som visar på att ungdomen efter behandling oftare visar sig befinnas på 

den ”friska” delen borde detta vara ett tecken på att behandlingen lyckas. Vid användandet av 

den andre teorin om Empowerment har jag försökt att urskilja tillfällen under behandlingen 

som visar på tillfällen som ungdomen ges möjlighet att ta tillbaka makten över sitt liv om 

sådana går att upptäcka. Dessutom har jag försökt att uppmärksamma om ungdomen ges 

möjlighet att uttrycka den egna vilja och om denne uppmuntras i att fatta egna beslut över 

saker som rör dennes liv. 

KASAM 
En av de teorier jag har tänkt applicera på min undersökning är Känslan av sammanhang eller 

KASAM som är ett begrepp myntat av sociologen Anton Antonovsky när han 1970 gjorde en 

undersökning av israeliska kvinnor och hur det anpassat sig i klimakteriet(1991). 

Undersökningen visade bland annat att trots att de av kvinnorna som sagt sig ha vistats i ett 

koncentrationsläger hade en sämre hälsa jämfört med kvinnor som inte varit i 

koncentrationsläger hade så var det ändå så många som en tredjedel av kvinnorna från 

gruppen som varit i koncentrationsläger som ändå mådde väldigt bra, både psykiskt och 

fyskiskt. Detta förvånade Antonovsky då han hade förväntat sig att de flesta ur den gruppen 

skulle må dåligt på grund av sina erfarenheter från tiden i lägret. Han ville därför försöka se 

hur det kom sig att så stor del av de kvinnorna mådde över förväntan bra. Antonovsky menar i 

sin teori att vi människor rör oss mellan två poler, frisk och sjuk . Ingen menar han är helt och 
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hållet frisk och ingen är helt och hållet sjuk utan alla är lite av vardera. Hur stark eller låg 

KASAM var och en har beror på var på skalan man för tillfället befinner sig. För att ta reda på 

hur ens KASAM är utvecklade han ett mätinstrument, ett slags formulär som man får fylla i 

och som sedan kan tolkas. En persons KASAM är inte konstant utan kan variera under hela 

individens liv. Det är inte en inneboende medfödd egenskap hos individen utan något som kan 

påverkas på olika sätt genom förändringar i omvärlden och hos individen själv. Begreppet 

KASAMs viktigaste beståndsdelar är tre till antalet; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Med begriplighet menas att i vilken grad upplever personen sig själv och sin 

omvärld som begriplig och förutsägbar, att personen förstår situationen. När man i detta fall 

talar om hanterbarhet så handlar det om hur personen upplever att den har tillräckliga resurser 

för att lösa problem som denne ställs inför. Personen har förmåga att tro att det går att hitta 

lösningar på ett problem. Resurserna kan både vara inre och yttre resurser hos personen. Den 

sista delen, meningsfullhet avser att personen anser att det finns en mening med att försöka. 

Dessa tre delar ska alltid ses i relation till varandra och inte stå ensamma. Meningsfullheten 

menar Antonovsky är mest central av dessa tre och en förutsättning för att de andra två ska 

kunna ha höga värden. Ju högre KASAM desto större förmåga har personen att hantera 

svårigheter i livet. KASAM kan vara intressant för studien då det kan hjälpa till att förstå hur 

effekten av insatsen kan påverkas beroende av hur starkt ungdomens KASAM är. Dessutom 

kan ungdomens KASAM under behandlingstiden ha ökat eller minskat vilket kan inverka på 

ungdomens upplevelse av hur insatsen har varit.  

Empowerment 
Den andra teorin jag har tänkt använda mig av är Empowerment. Detta för att jag har fått 

uppfattningen att Enebos arbete med ungdomarna på många sätt syftar till att stärka dem, 

hjälpa dem att hjälpa sig själva och till att utveckla deras starka och positiva sidor (Payne, 

2002). Redan under 1980 och 1990 talen utvecklades tankar om empowerment. Föregångare 

till denna teori är Barbara Solomon som framför allt intresserade sig för de svartas situation. 

Där hon i en bok skriven redan 1976 talar om saker som hur negativa värderingar om hela 

grupper av människor har lett till att stora grupper levt under en känsla av maktlöshet.  Genom 

olika metoder menade hon att man kunde gå in och stärka hela grupper eller individer för att 

motverka dessa negativa värderingar. Detta kan då leda till personlig tillfredsställelse hos 

individen (a,a).  
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Empowerments ursprung i olika frihetsrörelser som kvinnorättssrörelser, de svartas kamp för 

lika värde och rättigheter har sedan utvecklats till att införlivas inom olika undertryckta 

grupper i samhället som känner sig diskriminerade och ifråntagna sina samhälleliga rättigheter 

som det står för idag (Askheim, 2003). Där används begreppet för att samla och stärka 

undertryckta grupper av människor för att tillsammans kämpa för lika rättigheter och en mer 

jämlik föredelning av samhällets resurser.  

 

En orsak till att empowerment har blivit så populärt inom socialt arbete är att socialtjänsten 

med sin stora organisation inte är så brukarvänlig (Askheim, 2003).  Samtidigt har 

utvecklingen gått mot att människor inte bara tacksamt tar emot den hjälp det får utan även 

ifrågasätter om det är rätt hjälp. Klienter har blivit brukare och som brukare kräver de en viss 

kvalité på den hjälp eller vård de får. Många människor som förr levde hela sitt liv på 

institutioner har numera eget boende och vill själva bestämma över sitt eget liv efter sina 

behov. Då empowerment även står för att var och en är experter på sig själva passar denna 

ideologi ihop med den utvecklingen.  

 

Empowerment var från början ett viktigt politiskt redskap där en grundidé var att individen 

skulle stärkas så att denne sedan skulle kunna gå ut och försöka påverka samhället på olika 

sätt så att förtryckta grupper skulle få mer makt (Payne, 2002). Under åren har utvecklingen 

av empowerment i det sociala arbetet gått från att vara ett redskap för förtryckta grupper bli 

ett redskap även för individer, som riktat sig på att ge klienterna tillbaka makten att själva 

styra över sitt eget liv (Askheim,2003). 

 

Begreppet empowerment rymmer alltså både en individuell och en strukturell dimension där 

den individuella delen riktar sig mot aktiviteter som ska öka individens möjligheter att ha 

kontroll över sitt eget liv samt hjälpa individen att själva kunna identifiera saker som 

begränsar denne möjlighet (Askheim, 2003). Den strukturella delen innefattar istället saker 

som förstärker och upprätthåller orättvisor och ojämnlikheter i samhället. Den undersökning 

jag har gjort kommer att förhålla sig till empowerment på det individuella planet. Den 

undersökning jag har gjort begränsats till ungdomarnas upplevelser på individuell basis även 

om dessa sedan kan ha sammanfattats. 

 

Viktiga delar i arbetet med empowerment är att bekräfta och att acceptera klienterna, 

anledningen till detta är för att ge tillbaka klienterna deras livskraft och egenvärde samt för att 
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uppmuntra dem till att uttrycka sin egen vilja (Payne, 2002). Genom det styr klienterna istället 

för att bara passivt mottaga hjälp. Då empowerment inriktar sig på att utveckla klienternas 

förmågor och ansvaret för social förändring ligger hos klienten bör man vara vaksam på att 

inte använda sig av empowerment för att slippa ifrån sitt ansvar som socialarbetare om 

bedömning görs att klienten kan ha behov av annan hjälp.Bra att minnas är dock att se 

sammanhanget mellan det individuella och det strukturella så att man inte reducerar 

empowerment till enbart något på individnivå ( Askheim,2003).  

Metod 

Inledning av metodavsnitt 
Här redogör jag för hur studien har genomförts, hur insamling av data har gått till och hur 

urvalet har gjorts. Jag kommer även att ta upp vilka avvägningar jag har gjort under arbetet 

med studien. Yttermera beskriver jag hur mitt insamlade material har bearbetats och studiens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras. Jag avslutar med att ta upp hur jag har 

funderat kring de etiska perspektiven under studiens tillblivelse.  

Val av metod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för min undersökning. Detta har jag gjort 

då kvalitativ metod anses vara bäst lämpad att använda när man vill fånga upp 

intervjupersonens (i fortsättningen används förkortningen IP) upplevelser av ett valt ämne 

(Kvale, 1997). Min roll som forskare i den kvalitativa forskningsmetoden är att tolka det 

intervjupersonen säger och genom att göra detta försöka förstå intervjupersonens 

upplevelsevärld (Larsson et al, 1997). Jag är inte intresserad av att ta reda på hur många av 

dem som anser si eller så, utan vad personerna i fråga verkligen har haft för upplevelse av 

insatsen. Jag har valt att i form av längre intervjuer försöka att besvara mina forskningsfrågor, 

ett annat tillvägagångssätt som jag också funderade över var att göra två kortare intervjuer 

med varje intervjuperson och låta en period gå mellan dem. Vid närmare eftertanke ansåg jag 

att den metoden hade passat bättre för en undersökning som pågår under en längre period för 

att intervjupersonerna ska hinna fundera mellan intervjuerna och låta allting sjunka in 

ordentligt mellan mötena. Således valde jag den första metoden, att intervjua personerna en 

längre stund vid ett tillfälle var. Intervjuerna har varit öppna och utgått från olika teman som 

under intervjun sedan diskuterats med IP. Inför intervjun gjordes en intervjuguide, denna 

guide användes som stöd för minnet hos forskaren samt för kontroll att de valda delarna 

täcktes av intervjun.  I studien ingick tre intervjupersoner, av dessa tre är två personer 
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intervjuade enskilt. Tanken med detta var att jag ville att de skulle kunna känna sig fria att tala 

om sina egna personliga tankar och åsikter kring utgången av insatsen och inte påverkas i 

någon riktning av varandras upplevelser. Den tredje intervjupersonen valde själv att ha med 

en person som stöd under intervjun, något som jag naturligtvis inte protesterade emot. Denna 

stödperson höll en låg profil under intervjun men fanns där för intervjupersonen som stöd när 

så behövdes. 

Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
Det vetenskapsfilosofiska perspektivet avgör vad som är viktigt samt vilken information 

forskaren ska söka efter (Larsson et al , 2005). Svaret på forskningsfrågorna är helt beroende 

på vilket perspektiv som ligger till grund för den aktuella forskningen. Samma ämne kan ses 

från olika vetenskapsfilosofiska perspektiv och beroende av vilket perspektiv forskaren har 

kan därför olika svar framträda. Ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv är det hermeneutiska där 

förståelsen av textens mening är det primära detta ska förstås i förhållande till den ställda 

frågan (Esaiasson et al, 2003). Forskarens förståelse av textens mening blir då av största 

betydelse för resultatet, dessutom kan forskarens förförståelse påverka hur en text tolkas. 

 

Min valda vetenskapliga position inför denna studie utgår från hermeneutiken och därför har 

intervjuerna först bandats och sedan transkriberats så att texten ska bli tolkningsbar (Kvale, 

1997). Tolkning av olika texter, diskurser och handlingar är sådant som studeras inom den 

hermeneutiska positionen. Den hermeneutiska tolkningen kan beskrivas som en cirkel, där 

tolkningen av textens delar bestäms genom textens helhetstolkning och att de olika 

tolkningarna kan förändra de föregående tolkningarna. De olika delarnas tolkningar och 

helhetens tolkning är därmed helt beroende av varandras tolkningar. När så småningom ett 

sammanhang har uppnåtts utan att det visar några motsägelser som är logiska är sedan 

tolkningen färdig. Jag har försökt att genom att sortera mitt insamlade material i flera 

omgångar och kategorier samt försöka att uttolka vad ungdomarna har menat med det som 

sagt under min analys använda mig av det hermeneutiska synsättet.  

Fördelar och nackdelar 

Nackdelar med kvalitativ forskningsmetod 
En nackdel med kvalitativ metod är att det är svårt att fastställa reliabiliteten då forskaren inte 

mäter något utan mera är en beskrivande forskning (Larsson et al, 2005). Därmed behöver 

inte forskaren använda något mätinstrument för sin studie och frågan om reliabilitet blir inte 
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särskilt meningsfull. När man ser på validiteten kan man upptäcka liknande svårigheter, det 

finns sällan färdiga begrepp för forskningen som bedrivs kvalitativt utan istället brukar denna 

forskning leda fram till nya begrepp därmed blir det svårt att föra en diskussion om man har 

mätt det man avsett att mäta. Det ställer även höga krav på forskarens förmåga att utforma 

intervjufrågor som ska försöka fånga in de som forskaren vill undersöka. En annan nackdel är 

att transkriberingen och sorteringen av materialet är mycket tidskrävande. Den cirkulära 

tolkningen kan bli omfattande och ta mycket av forskarens tid i anspråk innan den kan 

färdigställas. Dessutom kan det bli stort material med mycket variationer att ta hänsyn till som 

gör det svårt att analysera och bearbeta. För att mängden data ska bli hanterbart har jag 

avgränsat mig till att bara undersöka ungdomarnas upplevelse av insatsen och inte tagit med 

personalen på Enebo eller ungdomarnas handläggare på socialtjänstens upplevelser av 

insatsen.  

Fördelar med kvalitativ forskningsmetod 
En fördel med kvalitativ metod är att forskaren kan på ett djupare sätt forska om ett visst 

ämne (Kvale, 1997). Personalen på Enebo har sedan tidigare infört en enkätundersökning där 

ungdomarna får via enkäter utvärdera insatsen men genom kvalitativa djupintervjuer kan 

ytterligare en dimension komma upp till ytan. Dessutom blir det enklare för forskaren att 

kunna fånga upp och spinna vidare på saker som kommer upp under intervjun för att 

därigenom undersöka oväntade uppgifter, något som är svårt att göra i en enkätundersökning. 

En annan fördel med att använda kvalitativ metod är att genom att tala om samma sak, flera 

gånger under intervjun fast på olika sätt kan forskaren komma åt saker som funnits i det 

omedvetna hos intervjupersonen (Sjoberg & Nett, 1968:195 enl Larsson et al, 2005 ). 

Det är också möjligt för forskaren att koncentrera sig på det enskilda fallet utan att känna krav 

på att det ska passa in i givna mallar för att vara lätt att kategorisera senare (Kvale, 1997). 

Urval 

Inledande kontakt  
När jag skulle få kontakt med de ungdomar jag ville intervjua tog jag först kontakt med 

personalen på Enebo för att be om deras hjälp. Jag inledde med en gruppintervju av hela 

personalstyrkan där vi talade fritt kring hur insatsen är upplagd och hur de arbetade med 

ungdomarna, detta gjorde jag för att få lite bakgrundsmaterial till min forskning. Vid detta 

tillfälle fick jag även ta del av skriftlig information om insatsen Enebo vilken tillsammans 

med den muntliga information jag fick vis detta tillfälle ligger till grund för min kortfattade 
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beskrivning av insatsen som finns med i min studie. Därefter berättade jag för dem om mina 

tankar kring uppsatsen och bad dem om hjälp med att ta kontakt med ungdomarna för 

intervjun.  

Begränsningar i urvalet av ungdomar 
Jag ställde som önskemål att ungdomarna jag skulle intervjua skulle vara nyligen avslutade 

eller på väg att avsluta insatsen. Personalen på Enebo tog därefter kontakt med ungdomar som 

passade in på det kravet och frågade dem om de ville vara med på att göra intervjun. Exakt 

ålder, kön eller etnicitet har jag därför inte tagit hänsyn till i mitt urval. De kriterierna är heller 

inget som tas hänsyn till vid beslut om insatsen bortsett från att ungdomarna som insatsen 

vänder sig till ska vara mellan 16 och 20 år, i vissa fall har denna ålder förlängts till 21år. Alla 

tillfrågade har inte velat bli intervjuade, om möjligt har då istället någon annan tillfrågats om 

de vill delta. 

 

Jag har i min undersökning velat ta reda på ungdomarnas upplevelse av insatsen utifrån deras 

egen uppfattning om mål och syfte med den, av den anledningen har jag med hjälp av 

ungdomarnas handläggare/kontaktpersoner valt ut de av dem som håller på att avslutas på 

Enebo. Då jag velat undersöka upplevelsen av insatsen känns det mest relevant att intervjua 

de som är färdiga med insatsen och som kanske har största förutsättningarna för att kunna 

blicka bakåt och se hur det har varit samt hur det har blivit nu. Jag tror även att det kan vara 

enklare för ungdomarna att våga vara kritiska om de inte längre är i beroendeställning.   

Dessutom tror jag att det kan vara svårt för ungdomar som precis blivit beviljade insatsen att 

kunna dra några slutsatsen gällande utfallet. På grund av detta har mitt urval blivit starkt 

begränsat då antalet ungdomar totalt sett endast är maximalt tjugo är antalet ungdomar som 

håller på att avslutas ännu färre under den aktuella tidsperioden för arbetet med uppsatsen. 

Datainsamling 
Vid insamling av data har jag använt mig av en allmän halvstrukturerad intervjuguide, denna 

intervjuguide har innehållit några relevanta teman och en del stödfrågor kopplade till min 

undersökning. Genom att göra så kunde jag under intervjun låta IP berätta fritt men ändå 

kunna checka av att jag täckt in mina ämnen under intervjun (Larsson et al, 2005). Vissa 

frågor har varit likartade och berört samma ämne, detta för att kunna intervjua i en delvis 

eliptisk form för att på så sätt kunna söka efter omedvetna svar på vissa av frågorna (Sjoberg 

& Nett,1968:195 enl Larsson et al, 2005). Delteman i min intervjuguide var dessa; inledning, 

före, insatsen, avslutningsvis. Jag följde inte intervjuguiden slaviskt utan använde den för att 
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själv kunna kontrollera att de frågor jag ville ta upp verkligen betades av under intervjun, 

formen för intervjuerna var dock väldigt fri och öppen för att inbjuda till spontana frågor och 

svar trots att detta troligen skulle försvåra senare vid analysen av intervjuerna (Kvale, 1997).  

 

Före alla intervjuer fick intervjupersonerna information om syftet med intervjun samt 

information om bandspelaren och mina anteckningar. Jag avrundade alla intervjuer med lite 

ytterligare information om studien samt frågade om intervjupersonerna ville ha ett eget 

exemplar av studien när den är klar något som alla intervjuade var intresserade av att få. Även 

Enebo erbjöds ett exemplar av studien som de tackade ja till. Syftet med intervjuerna var att 

undersöka intervjupersonernas upplevelse av insatsen. Då insatsen har en behandlande 

funktion kändes det viktigt att ha fokus på personen själv och dennes utveckling under 

insatsen.  

 

Alla intervjuer ägde rum på Enebos lokaler i ett stängt och avskilt rum. Detta för att IP skulle 

kunna känna sig trygga i en van miljö men ändå vara fria att våga säga saker som kanske 

skulle kunna upplevas negativt utan att någon annan skulle kunna höra dem. Vid en av 

intervjuerna hade intervjupersonen dock valt att ta med en stödperson vilket självklart gick 

bra att göra. Jag har medvetet valt att ha samma intervjuplats för alla intervjuerna dels för att 

den har ett praktiskt läge och dels för att det var svårt att hitta någon annan plats som var 

lämplig. Intervjuerna pågick under 45-90 minuter, bandspelaren var på under större delen av 

intervjuerna dock inte hela intervjuerna då jag var osäker på om det fanns utrymme nog för att 

banda allt som sades. För att inte riskera att missa något väsentligt valde jag därför att vid den 

första intervjun inte ha bandspelaren på i början av intervjun och vid avrundningen. I den mån 

jag har använt mig av citat eller liknande material som ej spelats in har detta övervägts noga 

först utifrån etiska övervägande och jag har i största möjligaste mån undvikit att göra så. 

Svårigheter med datainsamling 
En svårighet med insamling av data var att både jag och mina intervjupersoner var ganska 

ovana vid själva intervjusituationerna och inledningsvis var vi ganska nervösa. Vid den första 

intervjun märktes detta från min sida framförallt på att jag höll ett högt tempo vid 

intervjuandet, något som kanske kunde upplevas en aning stressande. Då jag inte var van vid 

att använda mig av den lånade bandspelaren jag hade visste jag inte hur mycket utrymme jag 

hade att tillgå på bandet, därför försökte jag att spara utrymme genom att inte starta den på en 

gång. Tyvärr glömde jag sedan bort att göra det vilket ledde till att jag fick avbryta samtalet 
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för att göra detta. Intervjun gick trots dessa svårigheter bra och tack vare intervjuguiden kunde 

jag beta av de viktiga frågor jag behövde få svar på.  

 

Inför nästa intervju var jag mer avslappnad och vågade därför tillåta ett lugnt tempo med tid 

för tankepauser, detta ledde till att både jag och intervjupersonen hade gott om tid till att 

spinna vidare på olika svar och frågor under intervjun. Det ledde då till ett helt annat problem, 

materialet som sedan skulle transkriberas blev stort och omfattande och spretade en aning åt 

många olika håll vilket försvårade analysen lite grann.  

 

Vid den tredje intervjun var en stödperson med under intervjun, detta gjorde under 

inledningen av intervjuandet att jag kände en viss nervositet då jag blev osäker på min 

förmåga att intervjua och hade lite svårt att släppa tanken på att en tredje person satt med och 

kanske kritiskt granskade min teknik. En bit in i intervjun släppte tankarna på detta, mycket 

för att stödpersonen just agerade som stöd för intervjupersonen och höll en låg profil i övrigt 

vilket kändes bra. 

 

Andra svårigheter vid insamlingen av data kom sig av att insatsen är liten och endast har ett 

fåtal platser vilket gjorde att möjliga personer att intervjua var litet. Det hade varit intressant 

att intervjua personer av olika kön eller andra variabler för att få ytterligare en dimension på 

svaren. Detta hade jag inte alls tänkt på när jag till en början blev intresserad av att undersöka 

detta men när jag inledningsvis fick reda på hur det låg till beslöt jag mig för att jag trots detta 

ville göra undersökningen. 

Bearbetning av data 

Transkribering och kategorisering 
Alla intervjuerna har bandats, för att säkerställa att intervjun verkligen skulle komma med på 

bandet har en testkörning först gjorts, där jag har testat bandspelarens optimala position för att 

de önskade ska komma med(Kvale,1997). Då intervjupersonerna har fått välja sittplats har jag 

vid behov gjort valet att lägga bandspelaren så att i första hand intervjupersonens röst kommer 

med på bandet. Detta har lett till att min egen röst inte alltid varit så tydligt något jag i det 

fallen tagit med i beräkningen men ändå gjort den prioriteringen. När intervjuerna har gjorts 

har jag sedan personligen transkriberat dem. Vid transkriberingen har jag valt att inte 

transkribera de inledande och de avslutande samtalsdelarna då dessa mer varit till för att få 

mig och mina intervjupersoner att bli mer avslappande och inte har haft med 
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frågeställningarna i studien att göra. Jag har vid transkriberingen valt att ta med tysta stunder, 

skratt och liknande, dessa har då skrivits ut i en parentes. Därefter har allt material sedan 

sorterats upp i olika delteman som till exempel ”motiv, ”föreställningar”, ”delaktighet”, 

”inställning”, ”framtidsdrömmar”. Dessa delteman har valts utifrån min intervjuguide som i 

sin tur byggde på syftet och frågeställningarna med uppsatsen. Sorterandet har gjorts i flera 

omgångar först har en grovsortering gjorts och sedan har flera andra sorteringsomgångar 

gjorts för att samla de upplevelser som varit gemensamma hos ungdomarna. Detta för att 

enklare kunna se om de finns gemensamma orsaker till upplevelserna i de fall där de har 

upplevt liknande känslor. Även sortering efter skillnader som exempelvis ”positiv” eller 

”negativ” i upplevelserna hos ungdomarna har gjorts. Då jag har transkriberat texten 

ordagrant har jag före användandet av ett citat, vid behov putsat detta. Saker som tagits bort 

eller renskrivits har varit ord som ”då ba”, ”ju” eller ”ehh”.  Denna renskrivning har gjorts 

med stor försiktighet och enbart för att underlätta för läsaren. 

Tillvägagångssätt vid resultatredovisningen 
Jag har i resultatdelen tagit med olika citat från personerna jag intervjuat, detta för att den som 

läser ska kunna följa resonemanget enklare och se var det härrör ifrån. Vid behov har för att 

upprätthålla intervjupersonernas anonymitet vissa detaljer ändrats, dessa ändringar har dock 

varit små och bör inte ha påverkat resultatet av undersökningen. Jag har ersatt namn och 

platser med xx och på vissa delar kan tecknet (…)förekomma. I detta sammanhang betyder 

det då att olika delar av ett citat har sammanfogats. Förkortningarna IP och F står för 

intervjuperson samt forskare . Resultatredovisning och analys har vävts samman då jag 

personligen föredrar att skriva på det sättet.  

Reliabilitet 
När man i kvalitativ forskning ska pröva sakers reliabilitet kan detta göras genom att testa 

konsistensen i svaren på så sätt att forskaren ställer olika frågor på samma tema och 

därigenom kan se svarens konsistens (Kvale,1997). Detta har jag gjort i min studie genom att 

upprepa vissa frågor som om jag inte uppfattade svaret första gången och genom att under 

intervjuns gång återkomma till vissa saker flera gånger fast med en omformulerad fråga. 

Genom att forskaren försöker bibehålla en god noggrannhet genom hela studien och undvika 

slarvfel stärker detta studiens reliabilitet. Jag har för att försäkra mig om att inte slarvfel ska 

uppstå vid intervjusituationerna spelat in intervjuerna på band, genom att göra så har jag 

försäkrat mig om att inte behöva förlita mig på mitt minne. Dessutom har jag före intervjuerna 

kontrollerat att det som sägs kommer att höras vid uppspelningen av bandet. Vid 
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transkriberingen av intervjuerna har jag upprepade gånger lyssnat igenom dessa både under 

själva transkriberingen men även efteråt för att kontrollera att jag inte har missat något eller 

hört fel. Jag har även försökt att så tydligt som möjligt redogöra för tillvägagångssätt och 

annat arbete med studien har gjorts för att ge läsarna egen möjlighet att ta ställning till hur 

pass trovärdig studien är. 

Validitet 
För att i min studie kunna tillförsäkra mig en hög validitet har jag med tanke på att jag har 

haft en litet urval försökt att istället uppnå en hög intern validitet (Larsson et al, 2005). Detta 

har jag försökt att göra genom att studera vissa frågor extra intensivt och noggrant detta gäller 

exempelvis frågor som berör den eventuella förändringsprocessen. Jag har även vid 

framställningen av min intervjuguide försökt att hitta de frågor som verkligen fångar in det 

jag vill undersöka. Detta har komplicerats något då jag samtidigt har velat hålla intervjuerna 

ganska öppna för att enkelt kunna spinna vidare på oväntade svar som uppkommit under 

intervjuerna. Genom att då upprepade gånger återkomma till liknande frågor har jag på så sätt 

försökt att säkerställa att jag mäter det jag vill mäta i min studie. När jag sedan har jämfört 

svaren med varandra har jag kunnat se olika mönster som återkommit och därigenom ge 

tyngd åt svaren. Det är möjligt att mitt val av metod, teori eller annat kan ha påverkat 

validiteten. Då mitt urval för intervjuerna har varit begränsat är det möjligt att resultaten kan 

ha påverkats ur validitetssynpunkt, mina resultat kan i hög grad vara beroende av en persons 

upplevelser och dagsform. Hade jag till exempel haft flera personer att intervjua eller om jag 

hade kunnat intervjua personer som varit avslutade en längre tid skulle kanske resultaten ha 

blivit ett annat. Jag har dock försökt att med valt genomförandesätt fånga in det jag velat 

undersöka på ett så noga sätt som möjligt under de givna förutsättningarna. . Det är även 

möjligt att mina teoretiska ståndpunkter kan ha påverkat mitt sätt att tolka svaren då jag kan 

ha sökt svar som passat in på mina teoretiska perspektiv och valt bort de svar som inte stämt 

med detta. Jag har för att motverka detta, gått tillbaka och försökt att pröva mina tolkningar på 

hela materialet och på sätt försökt att se återkommande mönster (Kvale, 1997). 

 

Generaliserbarhet 
Det är svårt att i en sådan här liten studie kunna dra slutsatser som är generella, vilket är 

enklare att göra vid en kvantitativ studie (Kvale,1997). Däremot torde det vara möjligt att till 

viss del kunna generalisera även en mindre studie som denna då liknande resultat säkerligen 

kan upptäckas om undersökningen skulle göras med ungdomar som har en annan insats 
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liknande Enebo. Just dessa ungdomar skiljer sig troligen inte så mycket ifrån andra ungdomar 

med en liknande insats och på så sätt kan man anse att det går att till viss del generalisera även 

denna mindre studie. I Kvales bok tas det upp exempel på olika former av generalisering som 

kan relateras till kvalitativ forskning. En av de generaliseringsvarianterna som tas upp i 

Kvales bok är analytisk generalisering. Den kan troligtvis lämpa sig för min studie då 

resultaten från min undersökning skulle kunna ge en vägledning till vad som kan hända i en 

annan liknande situation.  

 

Etiska aspekter 
Under denna rubrik beskrivs hur forskaren har förhållit sig till de etiska krav som ställs på en 

forskare då denne bedriver en studie. Jag har valt att presentera detta genom att först kort 

beskriva de forskningsetiska regler som utformats av Humanistiska- Samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. Under varje punkt har jag sedan kommenterat hur jag har gjort då jag har haft 

dessa regler i åtanke för att följa dem så bra som möjligt under min studie.  

Forskarens etiska utgångspunkter 
Den här uppsatsens etiska principer utgår ifrån de fyra huvudregler som Humanistiska - 

Samhällsvetenskapliga forskningsrådets har utformat 

(http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf ). En övergripande 

princip är att en skattning ska göras mellan det förväntade kunskapen för forskaren och 

negativa konsekvenser för berörda uppgiftslämnare eller tredje person före varje 

undersökning. Dessa regler är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Här nedan beskrivs dessa regler lite kortfattat och relateras till hur jag 

har tagit hänsyn till dem under min undersökning. 

    

 

• Informationskravet – Vilket innebär att forskaren skall informera de berörda parterna, 

här intervjupersonen, om vilket syfte studien har. Dessutom ska forskaren informera 

intervjupersonen om vilka regler som studien omfattas av. Dessa regler är till exempel 

villkoren för intervjupersonens deltagande, information om att det är frivilligt för 

intervjupersonen att deltaga i studien, att svara på de frågor som ställs och rätten att 

avbryta sin medverkan även under påbörjad intervju. Inför intervjuerna bokades tider 

upp i god tid före så att varje intervjuperson skulle ha möjlighet att hinna fundera över 

om denne verkligen ville ingå i denna. I inledningen av varje intervju gick forskaren 
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igenom de etiska riktlinjerna för studien med intervjupersonen för att på så sätt ge 

intervjupersonen ytterligare en chans att avstå från intervjun.  

 

• Samtyckeskravet – Detta innebär att intervjupersonerna själva har rätt att bestämma 

över hur deras medverkan i min undersökning ska se ut. De som deltar i studien har 

även rätt att bestämma hur villkoren ska se ut för deras deltagande. Innan kontakt togs 

med intervjupersonerna informerades personalen på insatsen om att det var viktigt att 

allt skedde på frivillig basis och att ungdomarna inte fick känna sig tvungna att vara 

med. Sedan tillfrågades ett antal ungdomar som passade in på de övriga kraven om de 

ville ställa upp på en intervju. De som tackade ja till detta bokades därefter in på för 

dem lämpliga tider. Vid intervjutillfället togs detta upp igen för att förtydliga att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att avstå eller bryta om de ville göra så. 

Då alla ungdomar som deltagit i studien är minst 18 år har föräldrarna inte behövt bli 

kontaktade inför studien för eventuellt samtycke utan ungdomarna har själva fått 

avgöra om de velat informera dem om sin medverkan i studien eller ej. 

 

 

• Konfidentialitetskravet – Med detta menas bland annat att uppgifter av sådan art som 

skulle kunna röja deltagarnas identitet i undersökningen har tagits bort i studiens 

framställning. Namnet på insatsen har ersatts med ett fiktivt namn och kommunens 

namn har bytts ut till x-stad, detta har gjorts för att försvåra identifikation av 

intervjupersonernas. Jag har även berättat för dem om att i uppsatsen kommer deras 

namn ersättas med fingerade namn eller förkortningar för att anonymisera dem och en 

del av resultaten kommer vid behov redovisas i sammanfattad form som svar från hela 

gruppen alternativt delar av den för att det inte försvåra identifikation. Presentationen 

av intervjupersonerna har medvetet gjorts på ett ganska allmänt sätt och de är 

presenterade som grupp för att det ska bli svårare att kunna särskilja någon av de 

ungdomar som medverkat i intervjuerna. Därtill har alla personuppgifter förvarats på 

ett sådant sätt att obehöriga inte har haft tillgång till dem under arbetets gång. 

Dessutom har de blivit informerade om att ljudupptagningen bara avlyssnas av mig 

under arbetet med studien. När uppsatsen har examinerats ska alla inspelningar raderas 

och transkriberingarna förstörs. Intervjupersonerna har före intervjuerna informerats 

också om detta. Ungdomarna har även informerats om det faktum att de inte kan vara 

helt anonyma då personalen på insatsen har vetskap om vilka ungdomar som är med i 
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studien då det är genom dem som intervjuerna har bokats, de har dock inte sett det 

som ett hinder för att ställa upp och vara med i studien. 

 

• Nyttjandekravet –innebär bland annat att de enskilda personernas uppgifter som 

kommer fram i studien får endast användas i forskningssyfte. Jag har inte för avsikt att 

använda de uppgifter jag får fram intervjuerna i något annat sammanhang än i mitt 

uppsatsskrivande. Därefter förstörs den insamlade datan för att inte senare kunna 

komma på avvägar. I den skriftliga framställningen kommer sedan endast det som är 

relevant för studiens syfte, frågeställningar eller resultat tas med. Under intervjuerna 

har jag dessutom för avsikt att endast flyktigt beröra sådant som inte är relevant för 

undersökningen detta för att kunna börja intervjuerna på ett lite neutralt sätt för att jag 

och intervjupersonerna ska kunna närma oss de kanske mer känsliga partierna i 

undersökningen utifrån ett tryggt läge. Dessa delar kommer sedan inte transkriberas i 

sin helhet och inte heller tas med i studiens resultatredovisning.  

Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras studiens resultat, men först efter en kortare presentation av de 

intervjuade ungdomarna som inleder resultatredovisningen. Jag börjar med att först redovisa 

vad ungdomarna jag intervjuat har sagt kring de frågeställningar jag har haft. Jag har delat 

upp mina frågeställningar i olika underrubriker när jag redovisar resultaten. Resultatet 

relateras till tidigare forskning samt tolkas efter de valda teoretiska begreppen jag tidigare 

presenterat. Slutligen sammanfattas detta i en tolkning som är övergripande. 

Presentation av intervjupersonerna 
Min studies empiriska material är byggd på djupintervjuer med tre ungdomar som har haft 

insatsen Enebo minst ett år och som vid tidpunkten för intervjuerna är under avslutande av 

insatsen eller nyss avslutade där. De intervjuade är tre unga män i åldrarna mellan 19 och 21 

år. Ingen av ungdomarna kommer från en kärnfamilj utan alla kommer från så kallade 

skilsmässofamiljer. Två av dem har haft kontakt med socialtjänsten före insatsen av annan 

anledning. Jag har för att försäkra mig om att ungdomarna ska förbli anonyma, med 

reservation för den personal på insatsen som tillfrågat ungdomarna om de ville ställa upp på 

en intervju, valt att vara sparsam med bakgrundsinformation om ungdomarna (se etiska 

övervägande sidan 28). 
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Frågeställning 1: Vilken är ungdomens mål och syfte med insatsen? 
Det här första avsnittet behandlar min första frågeställning. Det vill säga att här redovisas 

intervjupersonernas tankar kring deras egna mål och syften med insatsen.  

Bråkigt hemma 
Alla ungdomarna hade svårigheter att komma överens med sina föräldrar och de försökte på 

olika sätt hålla sig borta från hemmet för att undvika bråk. De tre ungdomarna uttryckte på 

olika sätt att deras liv hemma hos föräldrarna präglades av bråk, något som alla upplevde som 

jobbigt. Någon valde att i stor utsträckning sova över hos kompisar med eller utan 

föräldrarnas tillåtelse. Det är visserligen inte ovanligt att ungdomar bråkar mycket med sina 

föräldrar och det anses tillhöra tonåringens normala frigörelse från föräldrarna, dessa bråk kan 

dock antas vara av ett mer omfattande slag än de så kallade normala bråken eftersom de lett 

till kontakt med socialtjänst. Konflikterna i hemmen har här dessutom lett till att 

socialtjänsten har inkopplats för att försöka hjälpa till att få till stånd en förändring i 

familjesituationen då de ständiga konflikterna får alla i familjerna att må dåligt. I citaten här 

nedan illustreras ungdomarnas upplevelse av familjesituationen och hur de försökte att 

handskas med detta. 

 

A: ” ja det var mycket bråk(…)när jag träffade xx då fick jag ju flytta till jourfamilj” 

 

B: ”Det var mycket bråk hemma, jag fick väldigt mycket skit för vad jag gjorde och sådant. 

Jag behövde inte göra ett piss utan att farsan bråkade, så fort jag sade ifrån om något så tog 

han det som att jag var uppkäftig(…)jag hade mycket personer runt omkring mig det hade 

jag, det var mycket turbulent hemma(…)det var väldigt många dagar jag sov över hos någon 

kompis. Jag kom aldrig hem jag sov bara över hos någon(…)för att jag inte pallade med(…) 

det var för jobbigt. 

 

C: ”Det blev så att hatade jag alla andra så hatade jag morsan också, det var henne jag hade 

mest aggressioner mot antar jag. Min familj, farsan och morsan antar jag, mest farsan då 

egentligen.”  

 

Antonovsky (1991) menar att en individ som har ett starkt KASAM tar tag i olika problem när 

dessa uppstår. Med detta menar han inte att individen behöver ha en stark copingstil (här 

avses en metod eller ett sätt att hantera olika problem och händelser i ungdomens liv) utan att 
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personen har ett flexibelt sätt att hantera problem på. Har en person ett flexibelt sätt att 

hantera problem på kan denne variera copingstil beroende på det aktuella problemet. Att till 

exempel alltid välja flykt som sätt att hantera olika problem på, oavsett vilken sorts problem 

man ställts inför är inte funktionellt om problemen kvarstår. En människa som istället kan 

anpassa sitt tillvägagångssätt efter typ av problem har ett starkt KASAM. Att fly bort från 

hemmet som en ungdom valde att göra eller att söka bråk och uppvisa ett aggressivt beteende 

gentemot andra tyder på ett svagt KASAM enligt min tolkning av Antonovskys teorier. 

Vidare tolkar jag att det enligt Antonovskys teori att visserligen kan flykt eller bråk vara ett 

bra sätt att hantera ett problem på, om detta leder till att problemet löser sig. Kvarstår 

problemet är det dock inte konstruktivt, det är då flexibiliteten behövs. Ungdomarnas 

berättelser visar att de från början inte hade några flexibla problemlösningsmetoder, utan alla 

konflikter slutade på liknande sätt och utan att det ledde till en lösning. Detta kan tolkas som 

att deras KASAM vid den tidpunkten var svagt. 

 

Ungdomarna talade även om känslan av att vilja komma ifrån allt för att få lugn och ro. De 

unga verkade inte egentligen vilja ha det så bråkigt utan de uttryckte alla tre en längtan efter 

att få ha lite lugn och ro omkring sig. De unga männen uttryckte även en önskan att vilja 

skydda någon av sina föräldrar från att hamna mellan bråken, önskan till att det skulle bli 

lugnare var inte enbart för deras egen skull utan även för den i familjen som hamnat i kläm 

när bråken eskalerat. Vägen till detta lugn verkade vara för ungdomarna, att komma ifrån 

hemmet till en egen lya där de kunde rå sig själv lite mera. Även om någon ungdom 

tillfälligtvis redan var placerad utanför familjen fanns samma längtan efter att få ett eget 

boende. Till viss del som en väg till ett oberoende att få prova på att vara vuxen. Citaten här 

nedan illustrerar dels hur en av ungdomarnas känsla av att vilja komma bort från allt bråk och 

dels en av ungdomarnas önskan att vilja klara sig själv. 

 

A: ”det var ju bättre att jag flyttade än att jag än att morsan får ta allt skit(…)man kan inte 

direkt säga att jag trivdes hemma (…)till slut blev de så mycket skit att jag ville bara bort, jag 

ville bara hemifrån. Jag tänkte först och främst på att nu får jag, vad ska man säga avstånd 

från alla (…) nu får jag avstånd även om det är typ tre km så får jag avstånd” 

 

B: ”jag tyckte det lät bra (…)de hjälper ungdomar, en chans att få egen lägenhet och 

sådant(…)att få känna på vuxenlivet” 
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Det som var ett genomgående tema hos dessa ungdomar var att de ville ha en egen lägenhet. 

Samtidigt uttryckte de en vilja att få prova på vuxenlivet, att få klara sig själv och styra över 

sitt eget liv samt fatta egna beslut. En av ungdomarna bodde redan utanför hemmet i ett 

jourhem, men ville ändå ha ett eget boende då detta boende inte var en permanent lösning. 

De unga männen uppgav på olika sätt att de ville slippa bråken. Lösningen på detta uttryckte 

ungdomarna var att de fick en egen bostad. Någon annan lösning på allt bråk kunde de inte 

komma på. Här visar ungdomarna både tecken på ett starkt och ett svagt KASAM. Att flytta 

till ett eget boende visar på en förmåga till ett konstruktivt problemlösande, genom ett eget 

boende kan konflikterna mellan ungdomen och dennes föräldrar minska då det blir färre 

tillfällen att bli osams på. Men en flytt behöver inte leda till att konflikterna minskar eller 

försvinner, det kan istället konserveras och dras upp på nytt vid varje möte. Kvarstår 

problemen var inte flytten helt igenom konstruktiv för att den ska bli det krävs i de fallen att 

problemen hanteras på ytterligare något sätt så att de upplöses. 

Vilken hjälp finns det 
Ungdomarnas föreställning om hur insatsen skulle bli var genomgående ganska pessimistisk 

och de hade inga större förhoppningar om att det skulle kunna leda till något positivt i 

avseende deras relation med föräldrarna. I citaten som följer kan man utläsa att ungdomarnas 

känslor var ganska negativa och att de inte hade särskilt höga förväntningar på vad detta 

skulle leda till. 

 

A: ”socialen är skit(…)en djävla skitgrej som vanligt det var väl antagligen det jag tänkte på 

då” 

 

B: ”jag hade inga förhoppningar kan jag säga det var typ kört då de var ju de jag tänkte”  

 

Det enda positiva delen i insatsen var till en början enligt ungdomarna själva att de skulle få 

klara sig själva genom att de skulle få ett eget boende. Genom detta egna boende skulle de 

dels kunna få vara ifred från bråken med föräldrarna och dels kunna få styra över sig själva, 

vilket uttrycks via de följande två citaten. 

 

B: ”det jag tänkte på i första hand var att jag aldrig mer ska dra hem. Det var första tanken 

jag hade, att när jag får min lägenhet kommer jag inte vara hemma (…) så var det i början 

också . Jag var inte hemma på cirka två månader” 
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C: ”det lät ju bra, man får ta hand om sig själv mera, som jag tycker om” 

 

De unga ansåg allihop att det fanns uppenbara fördelar med insatsen främst då i form av den 

egna lägenheten och ett eget bostadskontrakt som hägrade i slutmålet vilket var den främsta 

anledningen till att ungdomarna ställde upp på insatsen något de uttryckte på varierande sätt. 

En av ungdomarna berättade om sin upplevelse av att blivit flyttad runt via olika placeringar 

utan att blivit visad någon märkbar hänsyn. Han menar att ingen frågade efter hans åsikter 

inför olika beslut, något han upplevde som negativt. Detta redovisas genom kommande citat.  

 

A: ”du vet ju vad jag tycker om socialen, jag är ganska negativ mot socialen efter hur de har 

behandlat mig, de har behandlat mig illa(…) de enda som jag riktigt accepterar som är social 

de är väl xx(…) det är väl er jag har låtit komma nära(…) jag hade en dålig relation med 

socialen(…)de var störda rent ut sagt, de hade inte alls någon tanke på hur jag mådde, de 

sket ju i det(…) de skickade mig från hus till hus, boende till boende(…) de brydde sig inte om 

mig. De lyssnade inte på vad jag hade att säga, även fast jag var ung måste jag väl ändå haft 

något att säga till om(…) det gick inte att prata med dem och till slut så sket jag i dem. Sket 

helt i det lät dem göra precis som de ville” 

 

Citaten ovan är ett exempel på hur olika människor och myndigheter på olika sätt berövat 

ungdomarna deras egenmakt och fråntagit dem bestämmanderätten över deras eget liv. 

Upplevelsen av att vara utan kontroll och sakna möjligheter att påverka situationer i det egna 

livet var känslor som alla tre ungdomarna gav uttryck för. Genom att ge ungdomarna ett eget 

boende, ger man dem även en möjlighet att börja återta makten över sina egna liv.   

Begreppet Empowerment handlar främst om maktöverföring vilket i detta fall kan handla om 

så små saker som att genom ett eget boende återföra en del av makten till ungdomarna 

(Askheim,2003). Empowerment har fått en stark position inom det sociala arbetet då som en 

reaktion på det gamla sättet att arbeta där det sociala arbetet ofta ledde till att människorna 

som behövde hjälp blev fråntagna rätten att bestämma och närmade sig att bli 

omyndigförklarade. Hade ungdomarna placerats på olika institutioner skulle detta kunnat vara 

ett sätt att arbeta enligt de gamla modellerna. 
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Att istället ge de unga männen chansen till helt egna boenden kan ses som ett sätt att arbeta 

enligt empowerment modell då ungdomarna genom detta fått behålla kontroll över det egna 

livet.   

Sammanfattning av första frågeställningen 
De unga männen uppgav att deras främsta mål med insatsen i huvudsak var att få en egen 

lägenhet. Genom detta egna boende tänkte de sig att de skulle kunna få lugn omkring sig och 

slippa leva i en familj där konflikter och bråk var norm. Lägenheten sågs som en skyddad oas 

där de genom att bara gå in och stänga dörren kunde slippa ifrån allt. Samtidigt lockade 

möjligheten att få leva ett vuxenliv utan att behöva styras av föräldrars regler och krav. Ingen 

av ungdomarna uppgav något annat motiv till insatsen än att få ett eget boende. Ungdomarnas 

mål med insatsen handlade således till största delen om att fjärma sig från sina familjer och att 

få ett fysiskt avstånd till dem som motsvarade det psykiska avståndet mellan dem vid den 

tidpunkten. En egen bostad till ungdomarna kan ses som ett tydligt empowermentbaserat 

socialt arbete då sådant arbete syftar till att öka individens kontroll över sitt eget liv.  

 

 

Frågeställning 2: Hur uppfattar ungdomen socialtjänstens mål och 
syfte med insatsen? 
Under denna rubrik presenteras ungdomarnas syn på socialtjänstens mål och syfte med 

insatsen. Deras syn på denne behöver nödvändigtvis stämma överens med hur socialtjänsten 

skulle beskriva de faktiska målen och syftena med insatsen. 

Målens tydlighet 
Ungdomarna svarar här lite olika men ett gemensamt huvudsvar från ungdomarna var 

framförallt deras uppfattning om att socialtjänstens huvudmål var att få till en fungerande 

relation mellan dem och deras närstående. Ingen av dem trodde vid början av insatsen att det 

skulle vara möjligt, vilket togs upp under föregående rubrik. Ungdomarna uppgav dessutom 

att en orsak till insatsen nog berodde på att de mådde dåligt psykiskt, varför de uppgav att ett 

av målen med insatsen kunde vara att få dem att må bättre. Dessa två mål var beroende av 

varandra ansåg de då ungdomarnas mående berodde till en del på bråken med föräldrarna. De 

unga svarade även att de först varit lite oklara över vilket motiv socialtjänsten egentligen hade 

med insatsen. I citaten nedan kan du se exempel på hur ungdomarna har uttryckt sig kring 

frågan om vilka motiv och mål de trott att socialtjänsten har haft med valet av insats. 
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A: ”orsaken var väl att jag mådde så dåligt tror jag(…) över hur jag hade det hemma” 

 

C: ”hon hade något mål där som jag var ganska oklar på” 

B: ”menar målet med den här insatsen var ju att även om de var ett stort avstånd till sin 

familj var ju målet att man skulle försöka att få de till det bättre liksom. De var ju så, man 

hade väl inte direkt något jätteval där utan det var ju grundmålet”  

 

Enligt Antonovskys teori om KASAM så är begriplighet ett viktigt begrepp, där bland annat 

hur begriplig och förutsägbar omvärlden ter sig är central. Att ungdomen är insatt i målet och 

syftet med insatsen är en väg till att ge ungdomen en mer begriplig omvärld. Trots att 

ungdomarna först svarade ganska oklart eller till och med nekande till om det kände till mål 

och syfte med insatsen så kunde de alla när frågan upprepades och omformulerades under 

intervjuerna ge ett ganska klart svar på hur de upplevde socialtjänstens motiv till den valda 

insatsen. Ungdomarnas svar visar på att de har förstått vilket mål som socialtjänsten har haft 

med insatsen även om de inte delar detta mål, enligt Antonovskys teori ska begriplighet vara 

ett av tre viktiga begrepp inom KASAM. Genom att ungdomarna verkar ha förstått 

socialtjänstens motiv kan det tolkas som om de även en i viss mån har en begripligare 

omvärld vilket stärker deras KASAM. 

Delaktighet och engagemang 
Ungdomarna svarade allihop att de inte mindes riktigt hur det gått till när besluten om mål 

och syfte gjordes upp. När vi sedan talade lite mera om hur det gått till i början, inför insatsen 

visade det sig att de hade allihop medverkat i någon grad. För det mesta hade ungdomarna till 

en början varit ganska avståndstagande och intagit en avvaktande position inför det 

socialtjänstemännen försökte planera tillsammans med dem, efter en tid blev dock 

ungdomarna mer delaktiga och intresserade vid olika beslutstaganden. I citaten nedan 

illustreras detta. 

 

C: ”alltså, det första halvåret var jag kanske inte så motiverad(…)jag trodde ju inte att de 

skulle kunna hjälpa mig (…)och jag sket väl i vilket” 

 

A: ”det var väl xx och resterande inblandade som bestämde det”  
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B: ”det var väl någon som, jag vet inte hur de gick till egentligen”  

 

C: ”inte i början, men det var väl bara för att jag inte var delaktig kanske jag sket ju i det i 

princip(…)men efter ett tag har vi jobbat fram ett mål tillsammans, det har väl liksom blivit 

så(…)det var väl efter mer än hälften av tiden som man blev mer motiverad, efter ett halvår 

ungefär(…) där hände de något, sedan har de blivit mera successivt”. 

 

Ett av de andra viktiga begreppen i Antonovskys teori är meningsfullhet, ungdomarna har 

svarat att de till en början inte hade varit särskilt delaktiga vid beslutsfattande om saker som 

rörde insatsen. Detta kan tyda på att de inte kändes meningsfullt att vara aktiva i den 

processen. Efter en tid har dock alla ungdomarna uppgett att de har känt att det varit 

motiverade till att delta aktivt kring beslut som rört dem. En tolkning är att genom ett ökat 

deltagande i beslutsprocessen har känslan av att det är meningsfullt att deltaga ökat hos 

ungdomarna. De har fortsatt att visa intresse för att delta vid olika beslut, istället för att till 

exempel som vid eventuella tidigare kontakter med socialtjänst intagit en aggressiv attityd 

eller visat ett passivt motstånd vid olika beslutsfattanden. Ett sådant engagemang visar att 

deras KASAM har stärkts och att de numera anser att det kan vara meningsfullt att deltaga 

aktivt för att påverka saker som rör deras omvärld till skillnad från när det inte deltog alls och 

inte visade något särskilt engagemang för vad som hände i deras liv. 

Respekterade 
Alla ungdomarna säger att de har upplevt att hänsyn har tagits till deras åsikter och säger 

samtidigt att de har tyckt att de känts bra. Ungdomarna har gett uttryck för att de har känt sig 

respekterade när de har framfört sina åsikter och de har uppgett att de har blivit lyssnade på, 

vilket har gjort att det har känt det som om de själva har fått bestämma mycket av hjälpen som 

Enebo har erbjudit dem. Alla ungdomarna har upplevt det som positivt. Citaten nedanför visar 

på hur ungdomarna har uttryckt sig i detta. 

 

A: ”man pratar med varandra och sådant, jag menar det var ju Enebo som föreslog en sak 

eller gav något förslag och frågade mig(…) jag godkände ju det” 

 

B: ”för att vi var ju där och pratade sen fick jag ju säga vad jag kände”  
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A: ”idag känns det bra att jag kan få säga till om saker,(…)även fast jag kanske inte är vuxen 

heller(…)jag får bestämma en del grejer och vill jag säga nej så gör jag det ” 

 

C: ”jag var ju där och accepterade allting(…) men jag hade ju inga direkta förhoppningar 

om att de skulle bli bättre. De var ju mer att, det kommer inte gå bra. Nu drömmer de lite väl 

mycket liksom” 

 

Ett av citaten ovan speglar även att det har varit viktigt för ungdomarna att bli delaktiga vid 

beslutsfattandet och planeringen av insatsens utformning. Det kan tolkas som att i och med att 

ungdomarna har upplevt att deras synpunkter har känts viktiga, har deras känsla av 

meningsfullhet ökat. En tolkning kan vara att då de har deltagit vid olika punkter i 

utformningen av insatsen har fått en större förståelse för hur hjälpen är tänkt att fungera och 

därigenom en större begriplighet. Förut var ungdomarna inte särskilt engagerade eller aktiva 

vid beslut som trots allt rörde dem. Det kan tolkas som att deras KASAM vid den tidpunkten 

var lägre än nu då deras sätt att agera på kan tolkas som att det vuxit sig starkare under 

insatsens gång. 

Hjälpsökande  
Ungdomarna hade i de flesta fallen haft liten eller ingen lust att deltaga vid olika beslut till en 

början. Detta visade sig på lite olika sätt, antingen genom att de förblev ganska passiva eller 

genom att de visade en negativitet till insatsen. Samtidigt uttryckte ungdomarna en försiktig 

optimism inför att det kanske skulle kunna bli till en positiv förändring genom insatsen. Vissa 

har även uppgett att de var hjälpsökande redan från början men att det kanske inte var så 

enkelt att förstå det, se citaten som följer. 

 

A: ”ja men att säga nej till, vad ska man säga, att försöka göra det bättre mellan mig och 

familjen det är ju (…) det är ju jättedumt” 

 

B: ” men jag hade ju inga direkta förhoppningar om att det skulle bli bättre”  

 

C: ” jag sökte väl hjälp för det, från början också men det kanske inte gick så bra då” 

 

A: ”varje gång xx börjar bråka då är jag inte tvungen att stå kvar numera, jag behöver inte 

göra någonting. Det kanske ser oförskämt ut att bara gå istället för att dras med i bråk(…)när 
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jag börjar känna på mig att det börjar hetta till då går jag bara då bryr jag mig inte, då går 

jag bara iväg. Nu har jag det valet att jag kan gå hem(…)det känns väldigt skönt” 

 

Trots att ungdomarna inte hade så stora förhoppningar om att det skulle gå att hjälpa dem med 

till exempel relationen i familjen var de med på att försöka förbättra denna. Enebos personal 

hjälpte dem genom att bland annat ge dem bättre verktyg till att hantera konflikterna i 

familjen till exempel att gå därifrån istället för att provoceras in i ett bråk. Att bråka kan 

kanske vara konstruktivt om det leder vidare till en lösning, gör det inte det kan det i vissa fall 

vara mer konstruktivt att inte dras med i bråket. Därigenom kan man tolka det som att deras 

känsla av hanterbarhet stärktes och den sista delen av de tre viktiga begreppen i Antonovskys 

(1991) teori om KASAM uppfylldes.  

 

Sammanfattning av andra frågeställningen 
De tre unga hade först uppgivit att de inte kände till socialtjänstens mål med insatsen men vid 

närmare utfrågning visade det sig att alla tre ungdomarna trodde sig känna till en del av målen 

med den. Dessa mål var inte endast de som ungdomarna själva hade utan rörde sig även om 

att försöka förbättra deras relationer till sina anhöriga. Ungdomarna har även varit delaktiga 

vid utformningen av insatsen, även om alla inte var så aktiva till en början. De har uppgett att 

de har känt att deras åsikter har respekterats och de har känt sig som viktiga parter i insatsen.  

Att arbeta med empowerment i socialt arbete innebär bland annat att bekräfta och att 

acceptera klienterna. En tolkning av att ungdomen är med i planering kring insatsen samt 

bestämmande av mål och syfte med denna är att detta kan vara ett sätt att bekräfta och 

acceptera dem. En annan viktig del är att uppmuntra dem till att uttrycka sin egen vilja, detta 

kan man tolka det som att personalen på Enebo har gjort när de frågar efter ungdomens åsikter 

inför fattande av olika beslut. Samtidigt kan det tolkas som att delaktighet, vilket leder till 

upplevelse av meningsfullhet och förklaring av sådant som ska ske vilket underlättar för 

begripligheten. Dessutom erbjuds ungdomen olika resurser som kan ge en upplevelse av 

hanterbarhet kan tyda på en väg till att stärka ungdomens KASAM.  
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Frågeställning 3: Upplever ungdomen att en förändringsprocess har 
ägt rum efter genomgången insats och om så har, vad tror 
ungdomen att det beror på? 

Hoppfullhet 
De tre unga uppgav att de mest kände sig positiva inför insatsen även om de inte alltid var så 

positiva inför socialtjänstemännen och kontakten med dem. När de tänkte på insatsen var det 

inte så negativa känslor som kom fram utan mer förhoppningsfulla om än lite tveksamt 

försiktiga då det inte var riktigt säkra på hur det skulle bli. Efter genomgången insats var alla 

tre väldigt nöjda med insatsen och ansåg att det hade blivit bra. Se citaten nedan. 

 

A: ”kanske tänkte att jag skulle få det bättre”  

 

C: ”jag visste inte det då(…)det blev bättre i alla fall 

 

A: ”positiv, helt klart positiv” 

 

B: ”det slutade ganska bra faktiskt” 

 

C: ”det känns väldigt skönt nu” 

 

Ungdomarna har gett uttryck för att de varit nöjda med insatsen, deras lite tveksamma 

inställning inledningsvis har mot slutet ändrats till en klart uttalad positiv inställning. Denna 

känsla kan höra samman med att deras maktlöshetskänslor har minskat under insatsens gång. 

Det är vanligt att individer resignerar och blir passiva när de fråntas makt över det egna 

bestämmandet (Askheim, 2003).  

Tidigare besvikelse 
Vid intervjuerna av ungdomarna framkom det att de av ungdomarna som tidigare hade haft en 

kontakt med socialtjänsten inte hade upplevt den kontakten som positiv. Därför hade de till en 

början varit ganska skeptiska till de saker som socialtjänsten föreslagit. Med tiden kom den 

negativa inställningen att ändras hos ungdomarna vilket illustreras i citatet nedan. 

 

A: ”jag hade samma tankar som jag hade innan, att socialen är skit (…)det var väl samma 

policy jag hade från början, den policyn har jag väl alltid haft när det gäller sådant, jag 
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trodde att jag alltid skulle ha kvar den antar jag(…) men de har bevisat mig fel nu, jag ser 

inte Enebo som en social på samma sätt som jag ser på socialen som jag har haft kontakt med 

tidigare, jag ser inte på dem på samma sätt(…) det känns annorlunda här” 

 

Den tidigare kontakten med socialtjänsten hade ungdomarna med sådan erfarenhet upplevt 

som negativ. Detta kan ha att göra med att denna kontakt inleddes när ungdomarna var yngre 

och därmed skedde mycket av planeringen kring ungdomen tillsammans med föräldrarna 

istället för tillsammans med dem själva. Troligen berodde detta på att ungdomarna vid den 

tidpunkten var omyndiga och vårdnadshavarna därmed måste blir informerade på ett annat 

sätt än som gäller med myndiga ungdomar. Ungdomarna som insatsen Enebo riktar sig till är 

antingen redan myndiga eller närmar sig myndighetsåldern. Då arbetet på insatsen går ut på 

att hjälpa ungdomarna till självständigt och vuxet liv ställs det sannolikt stora krav på de 

behandlare som arbetar på insatsen att de har en öppen och bra dialog med ungdomarna för att 

resultatet ska bli bra och bestående. Ungdomarna har givits möjlighet att påverka insatsens 

utformning och varit delaktiga vid olika beslut. Till följd av detta har den från början ganska 

nedåtgående spiralen där det mesta i ungdomarnas liv tenderat att bli mer kaotiskt och 

meningslöst, vilket är typiskt hos de med svagt KASAM, vänt (Antonovsky,1991). 

Antonovsky menar att positiva erfarenheter kan vända en nedåtgående spiral och göra att en 

människas KASAM stärks om individen aktivt arbetar för att förändra sådant som sin attityd 

och beteende. 

Social kompetens 
Vid frågor som rörde ungdomarna och deras sätt att interagera med andra blev svaren 

likartade, ungdomarna har tidigare hamnat i konflikt med de flesta andra människor de hade 

kontakt med. Det innefattade både familjemedlemmar, skolpersonal, andra ungdomar och 

socialtjänsten som försökte hjälpa dem. Dock valde ungdomarna i vissa fall att undvika 

kontakter med andra människor de tillfällen som de kände sig mer retliga än vanligt. Några av 

ungdomarna har uppgett att de känt en aggressivitet och irritation mot andra, en aggressivitet 

som de uppger att de numera inte upplever som lika stor. Genom att de gick runt och kände 

sig aggressiva var de även enklare att provocera fram till olika konflikter. I citaten nedan kan 

man utläsa ungdomarnas känslor kring hur de brukade hantera kontakter med andra.  

 

C: ” jag vägrade att ha kontakt med dem i xx-by(…) innan jag flyttade till xx-stad och gick på 

socialtjänst där, då var det ju inte så populärt” 

 36



Magdalena Lind S7d 

 

A: ”det har ju varit mycket med familjen(…) det hade de som mål också, att morsan och jag 

skulle bli vänner o sådant (…)vi har varit osams i många år, sen jag var väldigt ung” 

 

A: ”Sen var jag väldigt lättirriterad också det kunde ju, det räckte med att någon sade 

någonting fel, sedan var de ju kört, då kunde det bara smälla. Därför var jag inte på skolan 

så mycket, jag var väldigt lättirriterad. Jag var redan förbannad och sedan räckte det med att 

någon sade någonting som jag inte gillade sedan kunde det sluta fel helt enkelt” 

 

B: ”Du undrar hur jag var som person, jag var aggressiv, jag hade svårt för saker, jag hade 

svårt för plugget, jag hade svårt med mitt sociala liv, jag hade svårt med väldigt mycket 

sådana här saker som vanligt folk kanske har lätt med(…) som att gå i skolan jag hade det 

svårt med saker som att ta kontakt med andra och att bemöta sin lärare rätt” 

 

Det är inte ovanligt att människor som har ett svagt KASAM inte är särskilt flexibla i sitt val 

av metod att hantera problem (Antonovsky,1991). Det spelar då ingen roll att personens sätt 

att hantera problem inte är särskilt konstruktivt eller ens egentligen löser problemet utan det 

som händer då är att en negativ spiral utvecklas där den ena negativa händelsen leder till den 

andre. Då individens värld under dessa förutsättningar oftast ter sig kaotisk och oförutsägbar 

kan inte denne själv klara av att bryta cirkeln och söka andra sätt att klara av problemen på. 

Detta är något som ofta påbörjas redan i ung ålder och får detta sedan pågå upp i vuxen ålder, 

kanske till och med närmare trettio blir det väldigt svårt att förändra denne människas 

problemhanteringsbeteende menar Antonovsky. Dessa ungdomars berättelser tyder på att 

deras sätt att hantera problem på inte var konstruktiva och inte heller ledde till hållbara 

lösningar för dem. Dessutom började de problemen i ganska ung ålder och eskalerade sedan 

under den övre tonårstiden.  

 

Genom att de har fått hjälp att hitta andra vägar till problemlösning har den nedåtgående 

trenden brutits. Citaten nedan visar hur ungdomarna beskriver sin upplevelse av att det har 

blivit annorlunda numera, vilket har lett till att de mera sällan hamnar i konflikter med 

människor de behöver ha kontakt med som exempelvis familjen eller socialtjänsten. 

 

C: ”jag är bättre nu(…) jag träffar inte morsan lika mycket och bråkar inte med henne så 

mycket (…)och inte med min syrra eller bror heller” 
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A: ”fast aggressiv eller hur man förklarar arg, det är jag ju mindre nu”  

 

B: ”jag skulle aldrig ha suttit här och haft den här diskussionen med till exempel dig om det 

varit för 2,5år sedan, inte en chans (…)även om jag säkert inte kommer träffa dig efteråt, så 

hade jag inte delat med mig av information, jag hade nog gett dig fingret och gått härifrån 

då” 

A: ”jag har mer självförtroende och är mer säker på mig själv. Jag känner mig inte lika 

förvirrad och jag vågar prata med folk. Jag törs släppa in dem mer än jag gjorde förut, då 

släppte jag inte in någon förut var det mycket svårare för folk att kunna komma inpå 

mig(…)jag är inte lika arg längre, det händer men det är ingenting jag tänker på. Det kan 

vara någon skitgrej att jag tappar något men jag får inte värsta utbrottet för det(…) förut när 

jag blev förbannad då tog det en hel dag för mig att lugna ner mig. Men nu tar de inte lika 

lång tid utan går över på fem, tio minuter. Det är ju bra på det sättet, jag blivit lugnare igen 

för jag hade väldigt kort stubin. Men jag har blivit lugnare än jag var förut” 

 

Av citaten ovan går det att se hur ungdomarna även själva har reflekterat kring denna 

förändring och upplevt det som något positivt och önskvärt. Ungdomarna har numera genom 

nya positiva erfarenheter kunnat klara av att vända den nedåtgående spiralen och börjat 

använda sig av andra mer flexibla problemlösningsmetoder. Detta styrker Antonovskys tankar 

om att människor sällan klarar av att göra detta på egen hand utan att någon form av hjälp 

behöver komma utifrån för att processen ska börja, det är rimligt att man kan göra antagandet 

att det finns en koppling till insatsen vid Enebo. Ungdomarnas känslor av kaos och 

meningslöshet har minskat, känslor som förut speglades av deras aggressivitet och av att de 

ständigt hamnade i konflikter med andra människor.  En av ungdomarna uttrycker till och 

med detta med att säga att han har blivit lugnare än förut, vilket han beskriver som en positiv 

egenskap. 

Framtidsdrömmar 
De intervjuade ungdomarna beskriver att de före insatsen inte hade tydligt formulerade 

framtidsplaner. En av dem uttryckte till och med att han hade gett upp drömmar om en 

framtid och hyste självmordstankar. För det mesta berättar ungdomarna att de bara lät tiden gå 

och drev runt utan mål eller planer för ens för dagen efter. Citaten nedan visar på bristen av 

framtidstro som de beskriver fanns hos dem före insatsens början. 
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A: ” jag vet inte riktigt (…)Jag försökte ta det mest som det kom(…)det beror på, tänkte på 

att det som jag skulle ha velat just då var väl att kunna hålla sams hemma” 

 

B: ”Jag var ju riktigt nere, jag tror jag hade nått botten.. Jag var liksom redo för allting. Jag 

hade väldigt mycket tankar, väldigt mycket självmordstankar.  Man kan väl säga att jag hade 

en depression” 

C: ”jag hade inga tankar om framtiden, kommer i alla fall inte ihåg några, jag har väl 

förträngt det lite, jag trodde inte jag skulle få familj. Trodde det skulle gå åt helvete, med 

droger, jag kände inte att jag hade någon framtid över huvudtaget, det var mest bara att 

fortsätta som jag höll på” 

 

En människa som lever under kaosartade förhållanden klarar inte av att planera för en framtid 

om deras KASAM är svagt menar Antonovsky. Om de stimuli som en person utsätts för 

omvandlas till stress på grund av att individens förmåga att hantera olika händelser inte är 

tillräcklig, orsakar detta ett tillstånd av negativ spänning i personen. Förmågan att klara av 

dessa stimuli beror på hur starkt KASAM personen har. Dessa ungdomars berättelser tyder på 

att livet var oförklarligt och oförutsägbart, att de saknade nödvändiga resurser för att klara av 

att möta de problem de ställdes inför och att allt kändes meningslöst för dem. De tre viktiga 

komponenterna för att bibringa en individ ett starkt KASAM saknades med andra ord. 

Vid tidpunkten för avslutningen av insatsen hade saker förändrats se citaten nedan. 

 

A: ”Det ser ljust ut! Jag har ju jobb och lägenheten är ju snart min(…) man ska vara nöjd 

med det man har”  

 

B: ”Det känns som att livet börjar på riktigt nu, allting bara rullar på. Förut var de alltid 

stopp hela tiden, jag blev alltid avbruten men inte nu(…) Det känns bättre fast det är 

skrämmande för man vet ju inte vad som kommer att hända och så är det ju. Men jag siktar ju 

först och främst på att få ett jobb sedan vet man aldrig vad som händer efter det. Man kan ju 

bara hoppas på att det blir bra. Förut när jag var en liten unge, tyckte jag att man hade så 

mycket ansvar men det är inte i närheten av vad man har nu, det är inte i närheten av det. Det 

är en väldig skillnad. Man tror att man kan klara allting men det får man ju äta upp nu” 
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C: ”men nu känns det annorlunda, nu tror jag på en framtid. Framtiden som jag nu har tänkt 

mig kanske inte kommer men det kanske blir bättre, vem vet(…)Det ser mycket ljusare ut 

nu(…)jag mår bra(…)jag kan bara lägga det i de orden, jag mår jättebra. Jag har fortfarande 

några problem som jag måste ta itu med till och från men jag mår bättre, mycket 

bättre(…)jag är på god väg mot framtiden som jag tänkt mig, det är en framtid jag ser fram 

emot med flickvän, barn och grejer, det känns positivt” 

 

Alla tre intervjuade ungdomarna har vid tidpunkten för avslut förändrat sin syn på framtiden 

från att vara pessimistiska och till och med se självmord som en möjlig lösning till att uppleva 

framtiden som full av möjligheter och positiv. 

Orsaker bakom  
Vid frågan om vad som legat bakom den förändring de uppgett att de har genomgått hade 

ungdomarna inga klara svar på det. De kunde inte uppge att det fanns någon orsak till detta 

utan svarade bara nej på frågan som berörde orsaken till förändring. Därför kunde jag inte 

undersöka vad ungdomarna trodde att en förändring de tidigare tillstått att de genomgått 

berodde på. Trots detta kan det vara rimligt att anta att ungdomarnas förändring kan ha haft 

med insatsen att göra då de före insatsen inte hade visat några tendenser till en sådan 

förändring. Vissa av ungdomarna hade före insatsen fått annat stöd från socialtjänsten men 

utan att det lett till något märkbar positiv förändring hos ungdomen. Detta tyder på som styrks 

av Levins, Taylors och Fastmans tidigare studier att det är viktigt att ungdomen får en bra och 

nära kontakt med de ställföreträdande föräldrar som erbjuds ungdomen. I detta fall personalen 

på Enebo. Samma studier visade även på att det var viktigt att ungdomen matchades till ett för 

denne rätt ställe om insatsen skulle ha god verkan. Det kan vara troligt att det är dessa saker 

som ligger till grund för att ungdomarna har förändrats i en positiv riktigt även om 

ungdomarna själva inte kan ge svar på vad som orsakat deras förändring. 

Sammanfattning av tredje frågeställningen  
De unga har uppgett att de tycker att de har förändrats på många olika sätt efter genomgången 

insats. Alla ungdomarna uttryckte att känner att de har förändrats på det sättet att de hanterar 

konflikter annorlunda, förut har de uppgett att de ofta var lättirriterade och att de därmed 

hamnade i konflikter lättare. Den stora skillnaden numera är att de upplever att de istället 

väljer att inte dras med i bråk även när de känner sig provocerade. Ungdomarna har gett 

exempel på situationer då de förut hade direkt hamnat i ett bråk men som de nu istället väljer 

att gå därifrån utan att tillåtas sig bli indragna. De har även upplevt att de känner sig lugnare 
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nu och därför inte så lätt provoceras till bråk. En annan stor förändring är att från att ha 

upplevt livet som lite meningslöst och inte kunnat se en positiv framtid för dem själva, har 

börjat skapa sig framtidsdrömmar. Detta har i sin tur lett till att de tänker sig för innan de 

hamnar i bråk med personer i omgivningen, eftersom de även börjat tänka på vilka 

konsekvenser det kan leda till för dem sedan. Att kunna överväga nackdelar mot fördelar 

innan de dras in i konflikter än något de inte gjort tidigare utan då handlade det mera om att 

leva för stunden. 

 

 

Diskussion 
I detta kapitel kommer de olika resultaten att sammanfattas och diskuteras. Därefter kommer 

valda teorier och metoden att diskuteras och slutligen kommer förslag på vidare forskning att 

ges. 

Inledning 
I inledningen av uppsatsen angavs att syftet med uppsatsen var att undersöka några 

ungdomars upplevelse av insatsen/insatserna vid ett så kallat strukturerat ungdomsboende och 

hur det har påverkat deras liv samt undersöka om deras egna mål och syften med insatsen 

överensstämmer med hur de har uppfattat socialtjänstens mål och syfte. Undersökningen visar 

på en ganska stor skillnad mellan hur ungdomarna uppfattat mål och syftet med insatsen från 

hur de har uppfattat socialtjänstens syfte och mål. Deras mål visade sig i huvudsak vara rent 

praktiskt, att få en egen lägenhet och på så sätt kunna öka sitt fysiska avstånd till sina 

föräldrar och sina familjer. Medan socialtjänstens huvudsakliga mål och syfte enligt 

ungdomarna själva var tvärtom tvärt om att minska det psykologiska avståndet till familjen. 

Då alla ungdomarna vid tidpunkten för intervjuerna stod inför avslut och därmed skulle få 

skriva på sitt kontrakt för lägenheten kan effekt av insatsen från ungdomarnas synsätt, sägas 

vara god eftersom detta var deras huvudsakliga mål. Dessutom hade alla ungdomarna fått en 

förbättrad relation med sina föräldrar och de kunde numera umgås på ett respektfullt sätt med 

varandra så även det målet torde vara uppfyllt och insatsen kan därmed anses haft god effekt.  

 

Hessle (2003) har i sin forskning kommit fram till att då placeringar av barn och ungdomar 

numera oftast har att göra med problem hos föräldrarna snarare än rent ekonomiska orsaker 

som var en vanlig orsak för placeringar förr. Han menar därför att detta ställer höga krav på 

att behandling ges för att insatsen ska få god effekt. Ungdomarna har tillsammans med sina 
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familjer fått hjälp med att få sina relationer i familjen att fungera under tiden för insatsen. Min 

undersökning visar att ungdomarna mår bättre nu och deras förmåga till att upprätthålla nära 

relationer har ökat under behandlingstiden vilket stärker Hessles teorier.  

 

Andreassen(2003) har upptäckt i sin forskning att ungdomar som tidigt fått problem har 

svårare att komma tillrätta med detta. Denna undersökning visar dock på att det aldrig är 

försent att förändra en negativ trend. Ett par av ungdomarna jag har mött i mina intervjuer har 

sedan tidig barndom haft problem på olika sätt där socialtjänsten inte har klarat av att hjälpa 

dem att komma tillrätta med det. Under den tid som ungdomarna har fått hjälp och behandling 

genom Enebos verksamhet har dock denna trend kunnat brytas och den negativa spiralen 

vänts i en positiv riktning. Det är dock svårt att uttala sig om huruvida detta är ett bestående 

resultat eller ej. Detta eftersom att när jag träffade ungdomarna var det i avslutningsfasen eller 

precis avslutade och för att veta om resultatet är bestående behöver det gå en längre tid. 

 

Vidare visar min undersökning på liknande resultat som Levin(1998), Fastman (2004)och 

Taylor(2006) i sina studier kommit fram till, att det är viktigt för ungdomen att kunna 

utveckla en nära och god relation till någon annan för att behandlingen ska ha god effekt. I 

ovan nämnda forskares studier har framkommit att ungdomen behöver knyta an till en vårdare 

på institutionen eller en förälder i familjehemmet för att effekten av behandlingen ska bli god. 

Detta stämmer överens med mitt resultat, trots att ungdomarna inte ville namnge någon 

person på Enebo som i deras ögon varit extra viktig för dem eller hade haft starkt inflytande 

på dem så talade de varmt om personal på Enebo. Dessutom var de noga att påpeka hur 

respekterade de kände sig i alla kontakter med dessa oavsett vem de hade mest kontakt med. 

Denna respekt visade ungdomarna personalen i gengäld då de enligt egen utsago alltid noga 

övervägde olika förslag som personalen gav till dem, även om det gällde saker som de inte 

ville göra. Dessutom uppgav ungdomarna att de på grund av att de kände att deras vilja och 

åsikter blev respekterade av personalen i sin tur ställde upp på möten och liknande som de 

annars skulle ha ratat förut. Min erfarenhet av relationer mellan människor som respekterar 

varandra är att man ibland gör saker utan egen vinning bara för att man känner respekt för den 

andres åsikter, vilket ungdomarnas uppförande mot personalen visar. Detta beteende kan i sin 

tur leda till oväntade vinster men är inte en medvetet bakomliggande orsak till handlandet. 

I motsats till de tre tidigare nämnda undersökningarna gjorda av Levin, Fastman och Taylor 

som alla tre visade på ett nedslående resultat av olika behandlingar gjorda på hemorten och att 

det var viktigt att bryta med närmiljön för ett bra resultat så tyder min undersökning på 
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motsatsen. Alla tre ungdomarna har anknytning till orten och de har kunnat behålla sitt 

kontaktnät samt haft familjen nära. Dock har några av dem valt att självmant bryta med 

vänner som haft ett negativt inflytande på dem. I andra fall har ungdomarna valt att behålla 

gamla vänner under tiden för insatsen utan att detta har haft ett negativt inflytande på deras 

resultat av behandlingen.   

 

Metod och teoridiskussion 
Syftet med min studie var att undersöka ett antal ungdomars egna upplevelser av insatsen vid 

ett specifikt ungdomsboende. 

 De undersökningar som har gjorts av detta ungdomsboende tidigare, har varit i form av 

enkätundersökning. En fördel med dessa enkäter är att det ger en möjlighet att överblicka ett 

stort material. Tyvärr finns det inte så stort utrymme i en enkät för djupare individuella 

upplevelser vilket en kvalitativ undersökning ger i större mån. Jag har lyckats finna ett par 

undersökningar där kvalitativa intervjuer med ungdomar har gjorts, dessa har dock inte 

handlat om just denna sorts boende. Att göra en enkätundersökning på just detta boende hade 

dessutom inte kunnat ge ett särskilt omfattande material då det helt enkelt finns för få klienter 

som har insatsen och därmed kan svara på enkäten. Boendet har som sagt tidigare redan ett 

utvärderingsformulär som ungdomarna får fylla i när det är dags för avslut av insatsen. Det 

kändes därför onödigt att göra ett liknande då det knappast skulle ge någon ny information. 

Det är möjligt att mitt val av metod kan ha påverkat resultatet då det är svårt att generalisera 

på ett så litet urval. Det kan vara så att jag har intervjuat just de ungdomar som de har gått bra 

för och att resultaten skulle bli annorlunda med ett annat urval av ungdomar. Det kan även 

vara så att resultatet hade blivit helt annorlunda om jag valt en annan metod till exempel 

kvantitativ. Jag skulle då kunnat få ett bredare perspektiv på insatsens verkningar. 

 

Mina valda teorier kan ha påverkat hur mina intervjuer har genomförts då mina frågor kan ha 

haft fokus på saker som berört när Enebos kan ha arbetat med att stärka ungdomarnas 

KASAM, samt när detta kan ha varit lågt. Hade jag istället haft exempelvis ett 

systemteoretiskt synsätt kanske jag hade ställt mer frågor kring hur Enebos personal arbetat 

nätverksstärkande tillsammans med ungdomen. Beroende på mina valda teorier kan min 

tolkning ha blivit vinklad och det är möjligt att det kan ha påverkat resultatet av 

undersökningen . På samma sätt kan mitt empowerment perspektiv ha inverkat vid 

intervjuerna så att jag har ställt sådana frågor som berör punkter viktiga för teorin 
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Fortsatt forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning är att jämföra den här studien med svaren från den 

utvärderingsenkät som alla ungdomar som har haft insatsen vid Enebo och blivit avslutade där 

har fyllt i för att se om det finns några gemensamma nämnare. Ett annat intressant projekt för 

en undersökning vore att försöka intervjua ungdomarna ytterligare en gång om några år för att 

se om deras syn på insatsen har förändrat när det gått en längre tid efter insatsen. Detta skulle 

då kunna ge ett tillförlitligare resultat när det gäller ungdomarnas bestående förändringar. Det 

vore även intressant att intervjua ungdomar som inte har fått insatsen utan kanske erbjudits 

andra lösningar för att se om deras upplevelser skiljer sig åt från dessa unga mäns samt för att 

se hur resultaten av de olika insatserna skiljer sig. 
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Bilaga 
Intervjuguide 
Frågorna ska inte ses som direkta intervjufrågor utan är tänkta som ett hjälpmedel åt mig så 

att jag under intervjun kan checka av att väsentliga delar täcks. Intervjun är indelad i olika 

teman och minnesfrågorna sorterade under den del de tillhör. 

Inledning av intervjun 
Presentation av syftet med uppsatsen 

Berättar att de kommer att vara helt anonyma i min uppsats 

Att ingen annan än jag kommer att lyssna på inspelningen och att inspelningarna kommer att 

förstöras när uppsatsen är godkänd och klar 

Informerar dem om att de när som helst under intervjun kan bryta utan att behöva förklara 

varför 

Att de även kan välja att avstå från att svara på någon fråga om det är något som känns 

olustigt att svara på så går vi istället vidare till nästa fråga 

Ber dem att under intervjuns gång säga till om det är någon fråga de inte förstår så att jag kan 

försöka att omformulera dem 

Informerar dem om att inga svar är rätt eller fel utan svara bara som ni känner eller tänker 

Före 
Vill du berätta lite om dig själv för mig? -ålder, -familj, -sysselsättning, -intressen 

Hur du var som person före insatsen? 

Vad var det som var viktigast för dig då? 

Vilka intressen hade du då du? 

Hade du en daglig sysselsättning då? -om ja, trivdes du med den? 

Vad tänkte du om din framtid? 

Fanns det personer i din närhet som påverkade dig i ditt sätt att tänka/handla då? 

Fanns det någon händelse/aktivitet som påverkade dig i ditt sätt att handla/tänka då? 

Om du hade kunnat önska dig något då, vad som helst, vad hade du önskat dig då? 

Insatsen 
Har du haft kontakt med socialtjänsten före insatsen Enebo? -om ja, har du varit nöjd med den 

insatsen? 

Hur fick du reda på vad Enebo var för något? 

Vems idé var det att försöka med den insatsen för dig? 
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Hade du några tankar om hur det skulle bli? 

Vilken hjälp trodde du att du skulle få av insatsen? 

Hur kände du dig inför tanken på denna insats? 

Vet du varför du beviljades insatsen? 

Vilken hjälp tror du var tanken att du skulle ha av insatsen? 

Vet du vilka som var med och bestämde över målet och syftet med att du skulle beviljas 

insatsen? 

Var du delaktig i detta? 

Avslutningsvis 
Blev det som du trodde när du beviljades insatsen? 

Hur är du som person idag? 

Vad är det som är viktigast för dig idag? 

Vilka intressen har du nu? 

Har du en daglig sysselsättning? –om ja, trivs du med den? 

Vilka tankar har du om framtiden? 

Tycker du att du är samma person idag som du var före insatsen? 

Tror du att andra människor omkring dig uppfattar dig på samma sätt? 

Har det funnits någon personal på Enebo som har påverkat dig och ditt sätt att tänka eller 

handla idag? 

Har det funnits en händelse/aktivitet som påverkat dig i ditt sätt att handla och tänka idag? 

Om du fick önska dig något nu, vad som helst, vad skulle du önska då? 

Är det något annat du känner att du vill tillägga? 
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