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Allvarliga beteendestörningar är den vanligaste formen av barn- 
och ungdomspsykiatriska problem. Socialtjänstens uppgift är att 
arbeta för att alla barn och unga ska få växa upp under trygga och 
goda förhållanden. Stora förändringar av socialtjänstens 
verksamheter för barn och unga och deras föräldrar har 
genomförts och medfört en kraftig utveckling av öppna insatser 
för barn och unga med beteendemässiga problem. Syftet med 
studien var att få kunskap och förståelse för ungdomars tankar 
kring att omfattas av en dagverksamhet som innefattar både hem, 
skola och socialtjänst. Intervjuer med sju ungdomar ifrån tre olika 
dagverksamheter har genomförts. Genom tematisk analys 
framkom det att ungdomarna är nöjda och övervägande positivt 
inställda till verksamheten och att de i olika grad har genomgått 
en positiv förändring. 
 

 
Ungdomsåren är en period i livet som vi alla genomgår och den beskrivs ofta som 
problemfylld och turbulent (Forsnäs, Lindberg & Sernhede, 1994). Från att vara ett barn 
med en relativt kravlös tillvaro förväntas man bli en ung vuxen, vilket innebär att 
samhället har fler och högre förväntningar som kräver ökad intellektuell förmåga och 
ansvarstagande (Andersson, 1999). Ungdomars situation i samhället har förändrats 
genom tiderna och inneburit en frigörelse som resulterat i både positiva och negativa 
konsekvenser. Ungdomar uppfattas ofta som en relativt isolerad grupp i samhället som 
är improduktiv, överflödig och beroende. Hos många ungdomar finns det en oro för 
framtiden, där konkurrens om studieplatser, arbetslöshet samt tankar kring 
grundläggande hållpunkter i tillvaron är vanliga (Forsnäs et al, 1994). Den psykiska 
ohälsan anses vara ett av de största folkhälsoproblemen och det finns en trend som visar 
på en ökad psykisk ohälsa hos barn och unga i Sverige. 10- 15 % av alla barn söker 
barnpsykiatriska konsultationer under uppväxten (Statens offentliga utredningar, 2005). 
Trots att ungdomsåren anses vara turbulenta genomgår de flesta ungdomarna denna tid 
utan några allvarliga psykosociala problem. En stor grupp ungdomar utvecklas mot 
större mognad och vuxenhet och har oftast en trygg uppväxt medan en mindre grupp av 
ungdomar utvecklar allt större svårigheter som exempelvis uttrycks genom asocialitet, 
utagerande och missbruk eller inåtvända psykiska symtom som exempelvis depression, 
oro och ångest (Andersson, 1999).  
 
Ungdomar i åldern 15-17 år stod år 2003 för 12 % av samtliga lagöverträdelser 
samtidigt som de endast utgör 4, 5 % av den straffmyndiga befolkningen, vilket medför 
att de står för en relativt stor del av de kriminella handlingar som begås i samhället 
(Brottsförebyggande rådet, 2003). Ungdomar som bryter mot samhällets lagar och 
normer dras med stora personliga kostnader som drabbar både den unge själv och 
dennes familj. Ungdomar som avviker psykosocialt är inte bara ett problem på 
individnivå utan barn och ungdomar och deras familjers välbefinnande i form av fysisk 
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och psykisk hälsa vilar även på samhällets ansvar och kostar årligen mycket pengar. 
Kostnaderna är både monetära och sociala och inkluderar åtgärder för att förebygga att 
barn och ungdomar utvecklar och upprätthåller beteendeproblem.  
 
Antisocialt beteende och beteendeproblem 
Allvarliga beteendestörningar är den vanligaste formen av barn och ungdoms 
psykiatriska problem i samhällen i väst (Hill, 2002). Det finns ingen entydig definition 
för begreppen antisocialt beteende och beteendeproblem i litteraturen. Generellt kan 
antisociala och beteendemässiga problem förstås som olika former av handlingar som 
överskrider samhällets normer, vilket innefattar olagliga handlingar men även andra 
handlingar som resulterar i negativa konsekvenser för ungdomarna och dess omgivning 
(Erling och Hwang, 2001).  Exempel på antisociala beteenden är att rymma hemifrån, 
skolka, stjäla eller begå olagliga handlingar som att göra inbrott eller förstöra egendom 
och använda våld (BUP, 2003). Ytterligare beteenden som anses vara antisociala är 
exempelvis; utespring, tidig sexuell aktivitet och tidigt användande av alkohol, tobak 
och droger samt skolmisslyckande (trots adekvat intelligens). Ungdomar med 
beteendeproblem förknippas ofta med utagerande beteenden som ofta uttrycks i 
vårdslöshet, irritabilitet, temperamentsutbrott och nedsatt frustrationstolerans (Armelius, 
Bengtzon, Sarnecki, Söderholm & Carpelan, 1996). Barn och ungdomar som bryter mot 
normer och regler betraktas ofta som besvärliga och annorlunda och hamnar i riskzonen 
för utanförskap både när det gäller skola, vänner och samhället i stort (BUP, 2003). I 
barndomen leder beteendemässiga störningar till stor förödelse för barnet och dennes 
familj och är förknippat med sociala och utbildningsmässiga misslyckanden.  
 
Det finns några syndromdiagnoser som används kliniskt för att definiera barn och 
ungdomspsykiatriska störningar (BUP, 2003).  Barn och ungdomar som uppvisar ett 
mönster av allvarliga antisociala beteenden och uppfattas som mycket svårhanterliga av 
den närmaste omgivningen under en längre tidsperiod, uppfyller kriterierna för 
diagnosen Oppositional Defiant Disorder (ODD) eller Conduct Disorder (CD) enligt det 
amerikanska diagnosverktyget och den statistiska manualen för psykisk ohälsa (DSM-
IV) (Bokhoven, Walter, Goozen & Engeland, 2006). Den svenska terminologin för CD 
är uppförandestörning och för ODD trotssyndrom. Vid diagnosen CD uppvisar 
barnet/ungdomen beteendemönster som kränker grundläggande rättigheter hos andra 
människor samt begår regelbundet grova övertramp av sociala normer. Trotssyndrom 
(ODD) är snarlikt diagnosen uppförandestörning men är inte lika allvarlig och kan 
förstås som en mildare form. Diagnosen innebär att barnet eller ungdomen uppvisar ett 
konsekvent mönster av negativt, hotfullt och hänsynslöst beteende gentemot signifikanta 
andra som exempelvis föräldrar och lärare (Armelius, et al, 1996). Diagnoserna CD och 
ODD innebär kroniska mönster av antisociala beteenden som resulterar i negativa 
konsekvenser för det vardagliga livet som berör funktionen i hemmet, skolan och i 
samhället (Van de Wiel, 2002). Allvarlighetsgraden av beteendestörningen kan variera i 
stor utsträckning men många uppvisar psykosociala svårigheter som exempelvis 
innefattar inlärningssvårigheter, dåliga sociala relationer, svåra och upprepade konflikter 
med familj och lärare, lagöverträdelser och emotionella svårigheter (Frick, 2001).   
 
Sociala beteendestörningar som CD, ODD och ADHD (hyperaktivitetssyndrom med 
uppmärksamhetsstörning) drabbar 7-10 % av barn och ungdomspopulationen 
(Grinzenko, 1997). ADHD drabbar omkring 3-10 % av barn och ungdomar i skolåldern 
(Malmberg, Wargelius, Lichtenstein, Oreland & Larsson, 2008).    
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Undersökningar om utvecklingsförloppet har visat att beteendeproblem ofta är 
förknippat med lång historik av beteendeproblem under barndomen. Empiriska studier 
har under en lång period identifierat specifika variabler som samvarierar med tidiga 
former av antisocialt beteende. De viktigaste riskfaktorer i hemmet som förknippas med 
utvecklandet av beteendemässiga problem är anknytningsproblem, inkonsekvent och 
sträng uppfostran, brist på positivt engagemang, allvarliga föräldrakonflikter, 
kommunikationsproblem mellan förälder och barn, dålig vägledning och uppföljning av 
barnets aktiviteter samt kriminella eller missbrukande föräldrar (Kazdin, 1997). 
Riskfaktorer kopplade till skolan handlar om dålig motivation, dåliga färdigheter, 
konflikter med lärare och kompisar. När det gäller umgänget med kamrater handlar 
riskfaktorerna om antisocialt beteende hos kamrater, riskbeteenden på fritiden och 
relationsproblem med kompisar. Andra individuella riskfaktorer är otillräckligt 
utvecklade kognitiva och emotionella färdigheter, dålig impulskontroll, låg intelligens, 
dålig självkänsla och låg intern upplevelse av kontroll samt ineffektiva strategier när det 
gäller att hantera svåra situationer (Andreassen, 2003; Kazdin, 1997).  Kontextuella 
faktorer är bland annat förknippade med miljön som familjen omges av som att 
exempelvis bo i ett fattigt område eller områden med hög kriminalitet och/eller dåliga 
utbildningsmöjligheter (Frick, 2001). Detta kan medföra en stress på föräldrar som 
minskar deras förmåga att bemästra vardagliga stressorer (Andreassen, 2003; Kazdin, 
1997). 
 
Det är vanligt att ungdomar med beteendestörningar även har hyperaktivitets syndrom 
med uppmärksamhetsstörning (ADHD) eller dysfunktion i aktivitetsregleringen, 
motorik och perception, missbruk av alkohol/droger eller depression (BUP, 2003).  
Omkring 60-90 % av de barn och ungdomar som har diagnosen uppförandestörning 
(CD) har även ADHD och impulsiviteten som förknippas med diagnosen kan vara 
orsaken till den försämrade regleringen av beteenden och kan medföra en hämmande 
effekt på barnets interaktion med kompisar, föräldrar och lärare (Frick, 2001; Abikoff 
och Klein, 1992). Det pågår en diskussion angående huruvida ADHD och CD/ODD är 
distinkta syndrom eller om de är subtyper av samma beteendestörning (Abikoff & Klein, 
1992).  ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som delas in i två separata underliggande 
symtomdimensioner, en hyperaktiv impulsdimension som innefattar bristande 
impulsreglering, överdriven aktivitet och uppmärksamhetsproblem och en dimension 
som bland annat medför svårigheter att upprätthålla uppmärksamhet (Malmberg et al, 
2008). Vissa personer med diagnosen Asperger syndrom uppfyller också kriterierna för 
sociala beteendestörningar men det stora antalet barn och ungdomar med Asperger 
syndrom har inga beteendestörningar av detta slag. Det finns även barn och ungdomar 
som uppfattas ha en social beteendestörning men som ”under ytan” har en ADHD eller 
Asperger syndrom (Gillberg, 1997).   
 
Problembeteenden kan uppvisas i olika åldrar och det finns forskning som visar på att 
det är skillnad mellan ungdomars problembeteende beroende på om det startar tidigt i 
barndomen eller senare i tonåren. Beteendeproblem som utvecklas i tidig ålder har i 
longitudinella studier visats sig ha god prediktiv förmåga när det gäller att förutse senare 
antisociala beteenden. Förhållandet mellan debutålder och kroniska beteendeproblem 
har resulterat i teorier om kvalitativa skillnader mellan olika grupper av ungdomar med 
beteendeproblem som anses vara viktiga för val av behandlingsåtgärder (Frick, 2001).  
Frick har urskiljt två mönster och delat in ungdomar i två olika grupper beroende på om 
beteendet är förknippat till ungdomsåren eller om de fortsätter upp i vuxen ålder. Det 
man har kunnat se är att beteendeproblem som startar i tidig ålder jämfört med 
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beteendeproblem som startar i tonåren, ökar risken för fortsatt antisocialt beteenden i 
vuxen ålder, kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Det som föregår uppdelningen 
är att man har kunnat se mönster där de ungdomar som utvecklat beteendestörning innan 
tonåren i större utsträckning har neuropsykiatriska dysfunktioner som medför kognitiva 
svårigheter som påverkar utvecklingen negativt och svåra familjeförhållanden. 
Nedsättningarna medför en svaghet och en sårbarhet som både skapar sociala problem i 
omgivningen men som även medför att barnet/ungdomen tenderar att bli mer negativt 
påverkad av riskfaktorerna.  Den andra gruppen som utvecklar beteendeproblem först i 
tonåren anses vara mer påverkad av situationsbetingade faktorer i omgivningen som 
exempelvis avvikande kamratmiljö. Ungdomarna i denna grupp visar på generellt färre 
kognitiva nedsättningar och har i mindre utsträckning en problematisk familjesituation 
och har inte lika frekvent problem med impulsivitet och överaktivitet samt har ofta 
lättare att upprätthålla sunda relationer.  
 
Även Kadesjö (2007) skriver att allvarliga beteendeproblemen som startar före tonåren 
nästan alltid är förenade med ADHD och en sämre prognos. Trotsighet, olydnad och 
raseriutbrott kan utvecklas till mer allvarliga problem som exempelvis aggressivitet, 
skolk och destruktiva umgängeskretsar och efterhand kriminalitet, droger och missbruk. 
Möjligheten till hjälp är relativt goda om problemen upptäcks och behandlas tidigt men 
långtgående asociala problem har visats vara svårt att bryta. Familjesociala problem har 
påvisats vara vanligare bland ungdomar med både ADHD och uppförandestörning än 
hos ungdomar med endast ADHD. Familjerna tenderar att mer frekvent vara splittrade 
och leva i social isolering. Det är även mer vanligt att de bor i segregerade 
bostadsområden där sociala problem är ett allmänt problem bland ungdomar. 
 
Enligt Robinsson, Randal, & Nicholas (1999) har ett flertal studier visat att det över tid 
finns en påtaglig stabilitet för antisociala och beteendemässiga problem. Vid 
longitudinella studier som följt upp barn och ungdomar med beteende problem efter 2-7 
år har 42- 88 % av deltagarna fortsatt med negativa beteenden. Yngre barn som 
utvecklar uppförandestörning (CD) löper en större risk för fortsatt antisocialt beteende i 
tonåren och i det vuxna livet (Hill, 2002). Förutom kortsiktiga konsekvenser som 
försämrade utbildningsframgångar, avståndstagande ifrån vänner, löper även barn med 
ODD/CD hög risk för kriminellt beteende och utvecklandet av psykologiska sjukdomar 
som antisocial personlighetstörning och missbruk av alkohol och droger (Van de Wiel, 
2002). Generellt är utsikterna för att barn och ungdomar med allvarliga 
beteendestörningar ska upphöra med de negativa beteendena relativt dåliga. Studier som 
är baserade på statistik ifrån brottsregister har visat att 50- 70 % av ungdomar som blir 
arresterade för kriminella handlingar i barndomen eller i tonåren även blir arresterade i 
vuxen ålder. Det har även påvisats att 40 % av pojkar och 35 % av flickorna som 
uppfyllt kriterierna för uppförandestörning i barndomen i vuxen ålder uppfyller kriteriet 
för antisocial personlighetstörning (Grinzenko, 1997).  
 
Vård och behandling av antisocialt beteende 
Det har under de senaste åren förts en debatt i media angående hur ungdomar med 
antisociala och beteendemässiga problem kan vårdas och behandlas på bästa sätt. Det 
har diskuterats vilka insatser som är effektiva och institutionsvården har fått utstå 
mycket kritik mot bakgrund av påtalade obefintliga och/eller negativa 
behandlingseffekter kontra vårdinsatsens mycket höga kostnad. Skolan har en 
skyldighet att även erbjuda undervisning till elever med emotionella och 
beteendemässiga problem, men när svårighetsgraden av beteendena eskalerar minskar 
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elevens chans att få utbildning i en vanlig skola och det finns olika sorters lösningar i 
kommunerna för att ta hand om dessa elever. Institutionsvården anses i de flesta fall 
bara vara ett alternativ för de barn och ungdomar som lider av den mest allvarligaste 
problematiken (Powell, Calkins, Quealy- Berge & Bardos, 2000). Institutionsvård är en 
form av vård som riktas till familjer som inte klara att hantera sina barns beteende 
hemma och är även den mest restriktiva och kostsamma form av vård för barn och 
ungdomar med beteendeproblem (Landsman, Groza, Tyler & Malone, 2001). 
Öppenvård är ett övergripande begrepp för vårdinsatser som sker i hemmet eller i 
anslutning till hemmet.  Den största skillnaden mellan institutionsvård och öppenvård är 
att ungdomarna vid institutionsvård frivilligt eller under tvång separeras ifrån familj, 
vänner och närmiljö och blivit placerade i en grupp med ungdomar med liknande 
problematik.  
 
Under de senaste åren har flera alternativ till institutionsvården utvecklats och ökat till 
antalet för att bättre möta de behov som finns hos barn och ungdomar med 
beteendemässig problematik. Ett exempel på ett sådant alternativ är skol- och 
samhällsbaserade verksamheter, som är utvecklade för att ta emot de elever som av 
olika skäl inte klarar och/eller har spelat ut sin rätt att gå i en vanlig skola. 
Dagverksamheten har existerat som en insatsform för behandling av barn och ungdomar 
med beteendemässiga störningar i över 30 år och representerar en mindre restriktiv och 
kostsam miljö jämfört med vård utanför hemmet och medför att barnen får vara kvar i 
sin närmiljö (Powell et al, 2000). Många olika interventioner har använts för att 
behandla barn och ungdomar med svåra beteendeproblem och de vanligaste metoderna 
inkluderar medicinering, beteendemodifiering och föräldraträningsmodeller (Grinzenko, 
1997).    
 
Många typer av interventioner har använts för att behandla barn och ungdomar med 
allvarligare beteendeproblem och de flesta har uppvisat relativt små effekter, inga 
effekter eller negativa effekter (Frick, 2001). I en litteraturöversikt om psykosocial 
behandling av barn och ungdomar med uppförandestörning av Brestan och Eyberg 
(1999, refererade i Frick, 2001) dokumenteras 82 studier som inkluderar över 5 272 
barn. Utifrån dessa studier framkommer det att majoriteten av behandlingsmetoderna 
har varit kraftigt ineffektiva samt att det finns behandlingsmetoder, speciellt de som 
involverar antisociala kamratgruppsinteraktioner, som till och med kan ha en motsatt 
effekt och istället innebära ökade nivåer och allvarlighetsgrad av antisociala beteenden. 
En anledning till de negativa effekterna av många interventioner anses bero på att de är 
baserade på breda teorier och i stor utsträckning är utvecklade för att behandla vuxna 
eller att de bottnar i politiska och filosofiska värderingar. Behandlingsmetoderna har 
inte baserats på den senaste kunskapen om vilka faktorer som kan leda till att 
uppförandestörningar utvecklas och man har inte beaktat viktiga utvecklingsaspekter 
eller den kraftfulla påverkan som barn och ungdomars psykosociala kontext som familj, 
vänner och bostadsområde har på utvecklandet och upprätthållandet av psykosociala 
problem.  
 
Nyligen har det skett en förändring av vilka behandlingsmetoder som används och man 
kan se en ökning av beteende- orienterade metoder (Van de Wiel, 2002). De senaste 
årens forskning om öppenvårdsinsatser och behandling av barn och ungdomar med 
beteendeproblem, kriminalitet och drogproblem visar att vissa behandlingsmetoder är 
mer effektiva än andra. Behandlingsintensiteten styrs av allvarlighetsgraden i 
ungdomarnas problematik. Exempelvis kan olika former av föräldraträning erbjudas till 
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föräldrar som har ungdomar med mindre problematik, medan ungdomar med 
allvarligare problem kan bistås insatser med högre intensitet som exempelvis 
multisystematisk terapi. Det har påvisats vara effektivt med multimodala 
behandlingsmetoder som integrerar olika behandlingsprogram eftersom 
beteendemässiga problemen ofta är mycket komplexa och mångfasetterade. En hållbar 
förändring av ungdomars negativa beteende är möjlig om behandlingsmetoden utgår 
ifrån ett helhetsperspektiv som ser problemets olika dimensioner och de multipla 
faktorer och mekanismer som samvarierar och skapar det specifika problemet (Frick, 
2001). Behandlingsmetoder och program som medför att barnet/ungdomen aktivt och 
kontinuerligt deltar är att föredra samt att verksamheten finns i närmiljön och på så vis 
integrerar viktiga personer i ungdomens närhet som en del av behandlingen (Ahlgren, 
2005).  
 
Grizenko (1997) och medarbetare har publicerat tre uppföljningsstudier som utvärderat 
effekterna av multimodala dagverksamheter som inkluderat dagliga aktiviteter som 
specialundervisning, social färdighetsträning, rollspel, gruppaktiviteter och 
familjeterapi. Den första studien involverade barn med diagnostiserade 
beteendestörningar och medellängden i dagverksamheten var 7 månader. Resultatet 
visade på signifikanta förändringar av beteende och personlighet, akademiska 
färdigheter och familjefunktion. I den andra studien jämförs 15 barn som deltagit i en 
dagverksamhet likt beskrivet ovan, med barn som står på en väntelista. Mätningarna 
genomfördes vid utskrivning och vid en uppföljning efter 6 månader. Resultatet visade 
att barnen i behandlingsgruppen hade genomgått signifikanta förändringar vid 
utskrivningen, vilka även i hög grad kvarstod vid uppföljningen efter 6 månader. I den 
tredje studien genomförde en 5- årig uppföljning av 33 barn med allvarliga 
beteendestörningar. Resultatet visade att dagverksamheten haft en positiv effekt samt att 
den förändring som påvisats vid utskrivningen till viss del kvarstod efter 5 år. Även 
Fecser (2003) har undersökt effekten av en dagverksamhet för ungdomar med 
beteendemässiga problem som innefattar specialundervisning, psykoterapibehandling 
och ett integrerat samarbete med familjen. 497 ungdomar ingick i studien och en analys 
genomfördes mellan mätningar som genomförts när ungdomarna började i 
verksamheten och den sista genomförda mätningen. Resultatet visade att ungdomarna 
hade genomgått signifikanta positiva förändringar. Powell et al, (1999) har undersökt 
effekten av en skol- och samhällsbaserad dagverksamheter för elever som på grund av 
beteendeproblem och emotionella problem inte kan gå i en vanlig skola.  En 5-årig 
uppföljning har genomförts för att utvärdera verksamhetens effektivitet. Urvalet bestod 
av 69 ungdomar mellan 13-18 år och resultatet visade att 69 % återgick till vanlig skola 
direkt efter avslutad behandling, 3 % av ungdomarna uppfyllde kravet för godkänt i 
undervisningen, 19 % blev institutionsplacerade, 3 % fick arbetsträning och 12 % 
hoppade av skolan.  
 
Socialtjänstens verksamheter för barn, unga och deras familjer 
Den svenska Socialtjänstens uppgift är att arbeta för att alla barn och unga växer upp 
under trygga och goda förhållanden. När det finns barn och ungdomar som riskerar att 
fara illa och utvecklas ogynnsamt ska socialtjänsten i samarbete med föräldrar se till att 
de får de skydd och stöd som de är i behov av. Alla insatser för barn och unga måste 
genomsyras av principen att sätta barn och ungas bästa i centrum och gäller alla 
samhällsverksamheter som innefattar vård av barn och unga. FN: s konvention och 
barnkonventionen om barns rättigheter ska tas i beaktning. Socialtjänstlagen (SoL) 
innehåller två av barnkonventionens huvudprinciper, principen om barnets bästa och 
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barnets rätt att få uttrycka sin åsikt och bli beaktad, med hänsyn till ålder och mognad 
(Socialstyrelsen, 2004).  
 
Socialtjänsten har till uppgift att inleda utredningar vid anmälningar om vanvård och vid 
ansökan om hjälp (Socialstyrelsen, 2005). När ett barn eller en tonåring aktualiseras 
inom socialtjänsten och psykiatrin har han eller hon ofta på ett eller annat sätt 
uppmärksammats med problem i sociala situationer av sin omgivning. Det kan 
exempelvis vara skolpersonal, föräldrar eller barnet/ungdomen själv som gjort en 
anmälan till socialtjänsten. Det är även vanligt att polisen gör anmälningar till 
socialtjänsten i samband med kriminalitet (Andersson, 1999).  
 
Det är i huvudsak kommunerna som ansvarar och utformar olika typer av insatser för 
barn, ungdomar och deras familjer. Socialtjänstlagen reglerar i första hand 
socialtjänstens insatser för barn och unga (SoL) och vid behov kan även insatser ges 
med stöd av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (Socialstyrelsen, 
2008). Vissa insatser kräver beslutsprövning medan andra är öppna och tillgängliga för 
alla. Man skiljer vanligtvis mellan öppenvårdsinsatser och heldygnsinsatser. De insatser 
som räknas till heldygnsinsatser innefattar placeringar av barn och unga utanför det egna 
hemmet. Vård utanför hemmet kan bli aktuellt när barn, ungdomar eller deras föräldrar 
anses ha allvarliga sociala problem (Sällnäs, 2000).  Vanliga heldygnsinsatser är 
institutioner, familjehem, hem för vård eller boende, HVB samt hem med särskild 
tillsyn (§ 12-hem) (Socialstyrelsen, 2004).  Orsaken till barns placeringar skiljer sig 
beroende på barnets ålder. För barn mellan 0-12 år är skälet till placering i regel alltid 
brister i hemmiljön. Ju högre ålder desto högre andel av ungdomar blir föremål för 
insatser på grund av sitt eget beteende (SOU, 2005). Den 1 november 2007 hade cirka 
15 000 barn och unga någon form av heldygnsinsats och 21 500 barn och unga hade 
någon gång under 2007 erhållit heldygnsinsats (Socialstyrelsen, 2008).   
 
Det har genomförts stora förändringar av socialtjänstens verksamheter för barn och unga 
och deras föräldrar. Förändringen består till största del av att det skett en kraftig 
utveckling av öppna insatser under de 10-15 senaste åren (Socialstyrelsen, 2006b). Både 
i Sverige och i ett flertal andra länder i västvärlden finns det hos socialtjänsten en 
ambition och en strävan efter att skapa olika alternativ till institutionsvården. Synen på 
institutionsvården har förändrats och mellan 1940 och 1980 skedde en minskning av 
institutionsvården för barn och unga. Trots att det fanns en tydligt uttalad önskan att 
minska antalet placeringar vid institutioner skedde det under 1990-talet en ökning. 1994 
tog staten initiativ till att via länsstyrelsen ge ökat stöd till kommunerna för att på så vis 
stödja utvecklingen av vård för barn och unga i öppna former (Ahlgren, 2005) Parallellt 
med ökningen av institutionsplaceringarna påbörjades en expandering av 
öppenvårdsinsatser och de så kallade hemmaplanslösningarna växte fram 
(Socialstyrelsen, 2006). Faktorer som anses ligga bakom förändringen är att det skett en 
professionalisering som medfört att evidensbaserade och nya metoder lyfts fram. En 
annan faktor är att det fanns mycket forskning som pekade på institutionsvårdens 
negativa effekter och att det pågick kraftiga besparingar av den offentliga sektorn. 
”Bättre vård till lägre kostnader genom utvecklad professionell metodik” 
(Socialstyrelsen, 2006b s 7), var de förhoppningar som ställdes på 
öppenvårdsinsatserna. Exempel på sådana insatser är programverksamhet, 
socialpedagogisk insats, enskilt samtalsstöd, skolsocial insats, kvalificerat 
nätverksarbete och riktad dagverksamhet (Socialstyrelsen, 2008).  
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Öppenvårdsinsatser  
När socialtjänsten efter utredning beslutar om att det finns behov av insats, men anser 
att det inte är nödvändigt med vård i form av placering utanför det egna hemmet enligt 
SoL eller LVU, kan istället någon form av öppen vård erbjudas (Socialstyrelsen, 2008). 
Det finns många olika former av öppenvårdsinsatser som kan innebära allt ifrån en 
kontaktperson som speciellt valts ut för att kontinuerligt hjälpa och stötta barn och 
ungdomar. Det kan också innebära att en kontaktfamilj erbjuds eller bistås som stöd och 
hjälp åt barnet, ungdomen eller dennes familj. Andra former är mer strukturerade 
program som är anpassade och målinriktade utifrån individens specifika problematik, 
där barnet eller den unge är inskriven en bestämd tid (Socialstyrelsen, 2006b). De 
öppenvårdinsatser som Socialstyrelsen kallar för strukturerade öppenvårdsprogram 
beskrivs på följande sätt: 
 

 ”Med strukturerade öppenvårdsprogram avses individuellt 
målinriktade program som är regelbundna, begränsade i tiden och i 
vilka klienterna är inskrivna och vistas under hel dag eller del av 
dag” (Socialstyrelsen, 2008 s 18).  
 

Ungefär 28 300 barn och unga deltog i en eller flera öppenvårdsinsatser den 1 november 
2007. Strukturerade öppenvårdprogram erhölls av 8 700 barn och unga och omkring 
hälften av dem var mellan 13 och 17 år (Socialstyrelsen, 2006b). Enligt socialstyrelsen 
officiella statistik får barn och ungdomar i genomsnitt mer hjälp idag ifrån 
öppenvårdsinsatser än år 2000 och det framkommer att det skett en ökning av både 
strukturella öppenvårdsprogram och behovsprövat personligt stöd.  Under perioden 
2000 till 2006 har det totala antalet individer i åldern 0–20 år som någon gång under året 
fått denna typ av insats ökat från 4 700 till 8 600 individer. Utvecklingen av antalet barn 
och unga som deltagit i ett strukturerat öppenvårdsprogram illustrerar tydligt den 
kommunala utbyggnad som har skett när det gäller öppenvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 
2008).  
 
Kostnaden för hela individ- och familjeomsorgen utgör 18, 7 % av socialtjänstens totala 
kostnad och beräknas till drygt 26 miljarder kronor år 2003. Kostnaden för den sociala 
barn och ungdomsvården utgör 7,4 % av de totala kostnaderna för socialtjänsten och 
kostnaderna för öppenvårdsinsatserna var 2, 96 miljarder kronor och 7, 6 miljarder för 
institutionsvård och familjehemsvård. Procentuellt står institutionsvården och 
familjehemsvården för 72 % av kostnaderna och öppenvårdsinsatserna för 28 %. 
Kostnad per vårddygn för institution är 3449 kr, familjehem 869 kr och för öppenvård 
745 kr (SOU, 2005).  
 
Ett annat begrepp som socialstyrelsen använder i sin officiella statistik är så kallad 
riktad dagverksamhet;  

 
”Riktad dagverksamhet är en insatsform som syftar till att påverka 
barnets eller familjens livssituation genom en strukturerad 
verksamhet under en längre, sammanhållen tid. Insatsen ges utanför 
hemmet på särskild plats med en täthet av flera dagar i veckan. 
Verksamheten kan vara ett alternativ till ordinarie förskola/skola” 
(Socialstyrelsen, 2006, s 34)  
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I denna form av öppenvårdsinsats finns ett grundläggande syfte som fokuserar på att ge 
föräldrar möjlighet att se sitt barn på ett nytt sätt och erbjuder hjälp och stöd för att barn 
och familj ska kunna knyta an på ett känslomässigt djupare plan. Föräldrarna får stöd i 
att finna fungerande sätt att uppfostra och stötta sina barn. Inom denna kategori av 
öppenvårdsinsats finns så kallade resursskolor för barn i skolåldern. Resursskolornas 
undervisning är ofta specialanpassade efter barnens/ungdomarnas specifika behov och 
innebär således ofta undervisning i mindre grupper och i särskilda lokaler som anpassats 
för ändamålet. Personalen på resursskolorna har ofta utbildning inom socialt arbete och 
specialpedagogik. Det varierar mellan vilka aktörer som är verksamhetsansvariga för de 
riktade verksamheterna i kommunerna. I många kommuner är det socialtjänsten som är 
ansvarig och beviljar bistånd till placeringar men det är även vanligt med att 
verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan skola och socialtjänst. Det finns även 
de fall där skolan ensam är ansvarande aktör men det är också vanligt med privata 
aktörer som säljer sina tjänster till landsting och kommun (Socialstyrelsen, 2006).   
 
Regeringen gav länsstyrelsen i uppdrag att under 2006 och 2007 granska den sociala 
barn- och ungdomsvården. Som en del i detta uppdrag ingick att granska samtliga 
öppenvårdsinsatser i Stockholm län. 17 enskilda riktade dagverksamheter och tre 
kommunala granskades och totalt har 66 ungdomar i åldern 14-20 år intervjuats varav 
37 var pojkar och 29 var flickor (Länsstyrelsen, 2008). Nedan följer en sammanställning 
av vad som framkommit under intervjuerna. Resultatet av varje verksamhetsgranskning 
redovisas på länsstyrelsens hemsida www.ab.lst.se.  
 
Ungdomarna beskriver att de är nöjda och trivs i verksamheten och upplever att de fått 
den hjälp och det stöd de behöver. Många har förtroende för personalen och beskriver 
att det finns möjligheter att framföra synpunkter och bli lyssnad till. Det finns även 
upplevelser av att inte känna förtroende för någon i personalen och en av ungdomarna 
upplever sin tid på verksamheten som meningslös.  Några anser att de får respons på 
deras önskemål medan andra anser att personalen lyssnar men sedan inte gör någon 
förändring. Någon känner sig missförstådd och andra åsikter är att personalen inte 
lyssnar och är överkänslig. 
 
Ungdomarna tycker personalen är bra och beskriver att de blir respektfullt bemötta och 
sedda för den de är. Personalen beskrivs också som uppmuntrande och sägs visa mycket 
uppskattning och ge beröm, samt är uppmärksamma på hur ungdomarna mår och 
intresserade av vad de tycker och tänker. Många ungdomar beskriver att verksamheten 
skiljer sig mot deras tidigare skolor. Det är större gemenskap och mer familjärt än i 
vanliga skolor. De är få elever och mycket personal och de får social träning. 
Verksamheten och undervisningen anpassas i stor utsträckning efter ungdomarnas 
behov. Det beskrivs att det finns speciallösningar om de inte orkar en heldag som att 
exempelvis få sitta i ett speciellt rum. Det beskrivs även vara mindre tjafs och bråk på 
verksamheterna jämfört med den vanliga skolan. Andra menar att det ibland är stökigt 
och bråkigt mellan ungdomarna och det nämns att mobbing har förekommit. När nya 
ungdomar blir inskrivna blir det extra stökigt och elever som varit där längre upplever 
att de hamnar lite utanför. Ungdomarna känner sig delaktiga i vården och är med på 
planeringsmöten med föräldrar och socialtjänsten och vid uppföljningar. En upplevelse 
är att de vuxna har ett annat mål än eleven själv har med vistelsen i verksamheten.   
 
Ungdomarna beskriver att de lärt sig mycket och anser att undervisningen är bra samt att 
de får den hjälp och stöd som de behöver. Lärarna är bra och har tid för alla. Några 

http://www.ab.lst.se/
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menar att de lär sig bra genom att få sitta enskilt med läraren. Eleverna får mer 
uppmärksamma och hjälp än i den vanliga skolan. Lärarna beskrivs även vara tålmodiga 
vilket gör att ungdomarna slipper känna sig pressade. Närvaron vid undervisningen är 
högre för några ungdomar än den varit på tidigare skolor och ungdomarna sköter skolan 
bättre. När det gäller förändring så beskriver en elev att problemen kring eleven upphört 
sedan inskrivningen i verksamheten. Några ungdomar har blivit bättre på att hantera 
konflikter och lärt sig hantera impulser och insett vikten av att vara skötsam.  
 
Ur både individ- och samhällsperspektiv är det ytterst aktuellt och betydelsefullt att 
utveckla kunskapen om alternativa behandlingsformer för barn och ungdomar. Tidigare 
forskning om vård och behandling av barn och ungdomar med beteendemässiga 
problem berör mestadels insatser utanför hemmet. Socialtjänstlagen innehåller två av 
barnkonventionens huvudprinciper och utgår ifrån barnets bästa och barnets rätt att få 
uttrycka sin åsikt och bli beaktad, med hänsyn till ålder och mognad (Socialstyrelsen, 
2003). Enligt socialstyrelsen har även alla barn och ungdomar rätt till adekvat och 
effektiv vård.  Barn och ungdomar med antisocialt beteende och beteendeproblem är en 
mycket heterogen grupp som i hög grad varierar när det gäller problematikens 
allvarlighetsgrad, neuropsykiatriska och sociala förutsättningar, vilket gör att det är 
viktigt att utforska vilka effekter behandlingsmetoder har, hur de upplevs samt för vem 
och under vilka förhållanden som de fungerar bäst. Studien syfte var att få kunskap och 
förståelse för ungdomars tankar och upplevelser av att delta i en dagverksamhet som 
innefattar hem, skola och socialtjänst och är riktad till ungdomar med beteendemässiga 
problem. 
 
 

Metod 
 
Vid kvalitativ forskning är det viktigt att redogöra för forskarens förförståelse inom 
området för att läsare ska kunna avgöra i vilken mån den har påverkat olika steg i 
forskningsprocessen och resultatet. När det gäller min egen förförståelse om vård och 
behandling av ungdomar med beteendemässiga problem, bygger denna på den rådande 
debatten i samhället angående institutioners fördelar och nackdelar. Jag har en positiv 
syn på öppenvårdsinsatser som medför att barnen och ungdomarna kan vara kvar i sitt 
sociala sammanhang och förespråkar multimodala insatser som integrerar olika aspekter 
av det problematiska beteendet. Det bör tilläggas att vårdformen inte passar alla barn 
och ungdomar eftersom psykosociala beteendeproblem är ett mycket heterogent 
fenomen som varierar i allvarlighetsgrad och utformning i stor utsträckning.  Det finns 
även ett grundläggande genuint intresse hos mig som berör ungdomars psykosociala 
hälsa. Ett intresse som har påverkat mig i mitt val att studera beteendevetenskapliga 
ämnen som psykologi, sociologi och pedagogik och mitt arbete med barn och ungdomar 
med neuropsykiatriska diagnoser.     
 
Deltagare 
Deltagarna utgjordes av sju ungdomar (två flickor och fem pojkar) i åldern 13- 18 år och 
hade vid intervjutillfället varit inskrivna i en dagverksamhet som riktas till barn och 
ungdomar med allvarliga beteendeproblem i cirka 1 ½ år. Samtliga deltagare hade fått 
en plats på dagverksamheten genom socialtjänstlagen (SoL) eller genom lagen om 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).     
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Urvalsprocedur  
En förfrågan om deltagare riktad till verksamhetschefer, ungdomar och föräldrar 
skickades ut via e-post till ett flertal olika dagverksamheter som behandlar barn och 
ungdomar med antisociala beteenden och beteendeproblem i Sverige (se bilaga 2, 3, 4). 
Förfrågan innehöll information om studiens syfte och metod och beskrev även att 
deltagandet var frivilligt och att deltagarna var anonyma. Kriterierna för de 
verksamheter som kontaktades var att de var riktade dagverksamheter som innefattade 
skolverksamhet, socialtjänst och familj.  Tre verksamheter svarade på förfrågan och 
kontakten följdes upp via telefon med respektive verksamhetschef. 
Verksamhetscheferna valde ut ett antal ungdomar som var villiga att ställa upp på att bli 
intervjuade. Samtliga av de tillfrågade ungdomarna tackade ja och föräldrar till 
ungdomar som var under 18 år kontaktades av respektive verksamhetschef för 
godkännande och underskrift. Nedan beskrivs de tre verksamheter som deltagarna var 
inskrivna i. I verksamhet nummer (1) var tre av deltagarna inskrivna. I verksamhet (2) 
var två av deltagarna inskrivna och i verksamhet (3) var två deltagare inskrivna.  
 
 Verksamhetsbeskrivning 
1. Verksamheten är en dagverksamhet med skolverksamhet och huvudmannaskapet 
delas mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Målgrupp är 
ungdomar (13-16 år) med en uttalad social problematik som har stora svårigheter att 
finna sig tillrätta inom den ordinarie skolverksamheten. Målet är att ge ungdomarna en 
grund för att klara sig socialt i samhället och att motverka ungdomars utanförskap, 
missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa samt att ge stöd till viktiga vuxna i 
ungdomens nätverk. Personalen består av två socialsekreterare, en lärare och en 
fritidsledare och verksamheten kan ta emot 8 ungdomar. En inskrivning av en elev 
kräver att föräldrar accepterar ett aktivt deltagande i behandlingsarbetet. 
Behandlingsmetoden som tillämpas utgår från ART (Aggression Replacement Training) 
och familje-ART. Det finns schemalagd tid för individuella samtal med eleverna och 
socialsekreterarna har vårdnadshavarsamtal var tredje vecka. Uppföljningsträffar med 
personal, föräldrar, elever och socialsekreterare genomförs var femte vecka och det 
finns en individuell plan för alla inskrivna ungdomar, som personalen utformar 
tillsammans med barnet, föräldrarna och socialtjänsten.  
 
2. Verksamheten är en dagverksamhet med skolverksamhet som kan ta emot 12 
ungdomar. Målgruppen är ungdomar i åldern 12-17 år med psykosocial problematik och 
olika former av neuropsykiatriska handikapp och deras familjer. Organisationsformen är 
ekonomisk förening och samtliga delägare har sin huvudsakliga sysselsättning i 
verksamheten. Behandlingsmetoden grundas på psykosociala principer och syftet är att 
bryta ungdomens isolering genom att skapa samarbetsrelationer med barn och barnets 
nätverk. För alla elever finns en individuell plan som personalen utformar tillsammans 
med barnet, föräldrarna och socialtjänsten. Bland personalen finns socionomer, personer 
med beteendevetenskaplig utbildning, socialpedagog, lärare och förskollärare. 
Verksamheten integrerar hemmet aktivt i behandlingen och samverkan sker mellan 
socialtjänst, vårdnadshavare och andra viktiga områden som exempelvis skola. 
Behandlingsmetoder som används i arbetet är individualterapi och ART. 
 
3. Målgruppen för verksamheten är ungdomar mellan 13 och 20 år där socialtjänsten 
bedömt att det föreligger placeringsrisk till följd av psykosociala problem både i 
hemmet och i skolan. Verksamheten erbjuder ungdomen och dess familj redskap att 
utveckla strategier för att hantera sin livssituation, med fokus på familj, fritid och 
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lärande. Verksamheten är en dag- och skolverksamhet och utgör en samverkan mellan 
skola, BUP, socialtjänst och kultur- och fritidsförvaltningen.  Personaltätheten är hög 
och ungdomen erbjuds ett sammanhållet dagsprogram där teoretisk undervisning, 
behandling och familjearbete ingår. Personalen består av två lärare, två socionomer, en 
socialpedagog och en fritidsledare. De metoder som används i verksamheten grundas på 
kognitiva beteendeterapeutiska principer, familjeterapi, social färdighetsträning, 
teckenekonomi och ART- principerna.  
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer och en intervjuguide 
användes som stöd för att de områden som var av vikt för studiens syfte skulle beröras 
(se bilaga 1). Intervjuerna var öppna till karaktären och ambitionen var att intervjuerna 
skulle vara mer som ett samtal samt att deltagarna i så stor mån som möjligt skulle föra 
samtalet. Intervjuerna genomfördes i avskilda samtalsrum på respektive verksamhet och 
pågick mellan 30 och 60 minuter och spelades in på band. Deltagarna informerades 
inledningsvis om studiens syfte. Anonymitet och frivillighet tydliggjordes och det 
betonades att det inte fanns några krav på att svara på alla frågor samt att de var fria att 
avbryta intervjun när de ville. Två av deltagarna hade intervjuats en gång tidigare i 
samband med en mindre studie med samma syfte. Intervjuguiden som användes vid 
första intervjun var mycket snarlik den som används vid intervjuerna i föreliggande 
undersökning.  
 
Etiska aspekter 
Generellt sett vid samhällsvetenskapliga undersökningar och speciellt vid 
forskningsintervjuer är det viktigt att uppmärksamma etiska principer. En medvetenhet 
bör finnas gällande risken att intervjupersonen kan ta skada på något sätt, eller om det 
inkräktar på deltagarnas privatliv (Bryman, 2004). Det är även viktigt att fundera över 
vilken nytta själva undersökningen har för den enskilda individen och hur den kan bidra 
till samhällsnyttan samt väga nyttan mot de negativa konsekvenser som kan uppstå för 
enskilda individer som deltagit i studien. Eftersom studien behandlar ett känsligt och 
laddat fenomen vilar ett ansvar på intervjuaren, som innebär att hon måste vara lyhörd 
och känna av om intervjupersonen visar tecken på att känna obehag inför intervjufrågor 
(Kvale, 1997).  Studien följer vetenskapsrådets regler och i de fall där deltagarna är 
under 18 år har föräldrarna kontaktats och ombetts att underteckna sitt samtycke. För att 
skydda deltagarnas identitet har jag valt att inte presentera kön i resultatet.   
 
Analysmetod 
Tematisk analys har använts vid analysarbetet vilket innebär att data struktureras utifrån 
olika teman som framkommit ur det empiriska materialet. Metoden tillåter en viss 
förförståelse som exempelvis kan synliggöras och utvecklas i en intervjuguide. När det 
är dags att analysera data bör forskaren i så stor mån som möjligt lägga sin förförståelse 
åt sidan för att kunna vara så öppen som möjligt för nya perspektiv och aspekter av 
fenomenet som undersöks (Langemar, 2008). 
 
Rent konkret har jag gått till väga på följande sätt vid analysarbetet. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant men vissa justeringar har genomförts för att skydda 
intervjupersonernas identitet. När det gäller de intervjupersoner som har intervjuats två 
gånger har de två intervjuerna slagits samman till en längre intervju och bearbetats på 
samma vis som övriga intervjuer. För att kunna fånga stämningen vid intervjutillfället 
har olika känslomässiga röstvariationer redovisats inom parentes. Långa pauser har 
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markerats med punkter. För att få en helhetsbild av intervjuerna har dessa lästs igenom 
ett antal gånger och övergripande teman har markerats. Därefter har texten noggrant 
gåtts igenom och uttalanden har placerats in under passande teman som 
uppmärksammats vid den inledande genomläsningen. I detta skede framkom några nya 
teman och några av de tidigare omarbetades för att bättre sammanfatta innehållet i 
uttalandena. Nästa steg har varit att sammanfatta uttalandena under respektive tema till 
en kortare text och citat har valts ut för att belysa intervjupersonernas resonemang under 
respektive tema. Vid vissa citat har grammatiska justeringar genomförts för att 
innebörden i intervjupersonens uttalande lättare ska kunna förstås. De teman som 
framkommit fungerar som underrubriker i resultatdelen nedan.  

 
 

Resultat 
 
Bakgrund och problematik  
Deltagarna beskriver olika orsaken till att de slutat i sin ordinarie skola och placerats i 
specialanpassade verksamheter. Tidigare säger de sig ha varit bråkiga, stökiga och 
aggressiva mot lärare och andra elever och skolk har för samtliga varit ett vanligt 
förekommande problem. En deltagare beskriver att det varit svårt att komma iväg till 
skolan och att stanna kvar, några har varit frånvarande terminsvis eller haft hög frånvaro 
upp till 80 %. Några av deltagarna har blivit avstängda och alltså helt utestängts från sin 
gamla skola. I ett av fallen var orsaken till avstängningen att eleven använt fysiskt våld 
mot en annan elev. Svåra hemförhållanden nämns även som en orsak till det negativa 
beteendet. Trotsighet och bråk har i vissa fall varit ett sätt att få uppmärksamhet hos 
föräldrarna. Aktiviteter på fritiden är ytterligare en förklaring till varför deltagarna 
skolkat mycket.  
 
En deltagare berättar om sina koncentrationssvårigheter och den utredningen som 
påbörjats vid inskrivning på verksamheten. Efter att deltagaren fått en neuropsykiatrisk 
diagnos sattes extrainsatser in och deltagren upplevde att det blev lättare. En 
medvetenhet om svårigheterna och ett behov av hjälp har funnits en längre tid och det 
finns en besvikelse hos deltagaren att diagnosen inte blivit satt tidigare. Om de rätta 
förutsättningarna funnits tidigare under skolgången menar deltagaren att det hade varit 
lättare samt att betygen idag hade varit bättre. Under två år var deltagaren mycket sällan 
i skolan och blev till sist placerad på institution där det framkom hur mycket eleven 
legat efter kunskapsmässigt; 
 

”När jag började på det hemmet jag bodde (institution) så var jag ju 
tvungen att gå i skola (skratt). Då märkte jag ju hur mycket jag låg 
efter, när jag väl tog upp böckerna. När jag hade matte så hade jag 
5: ans träningshäften (skratt). På svenskan så hade jag samma som 
min kusin som är 5 år yngre än mig. Så hade vi samma bok (skratt) 
men hon hade färgen före mig”.  

 
Även andra nämner att de haft svårigheter i skolan i flera år, att de har fått gå om klasser 
och gå i specialanpassade elevgrupper.  
 

”(…) Jag gick i specialklass i 1, 2, 3 och så började jag i vanlig klass 
i fyran och fick gå om fyran, femman, sexan och sjuan men då var det 



 14

riktigt stökigt. Femman och fyran gick bra men i sexan och sjuan så 
bråkade jag som fan och sedan i åttan vart jag utslängd” 
 

Deltagarna beskriver att inskrivningen i verksamheten har tagits av föräldrar, skola eller 
socialtjänsten. För de flesta tycks det ha varit en form av frivilligt val som eleven i 
samråd med föräldrar tagit. För några har det dock handlat om indirekt tvång, eftersom 
dessa deltagare varit avstängda och på så vis inte varit välkomna på den gamla skolan. 
Några har en så kallad LVU (Lagen om vård av barn) på sig. Vilket innebär att om inte 
placeringen godtagits så hade deltagarna istället blivit placerade på institution. Trots att 
deltagarna beskriver stora problem inom områdena skolgång, hemförhållanden och fritid 
framkommer det att många varit mycket kritiska till att börja en ny skola/verksamhet, 
men att de med tiden insett att verksamheten är bra för dem och ett måste för framtiden.  

 
”… När jag började här i början så ville inte jag vara här heller. Jag 
gick inte på några lektioner (skratt) och jag tyckte det var skit i 
skolan men sedan så efter ett tag så fattade jag” 

 
Andra menar att det efter ett långt uppehåll ifrån skolan var roligt att komma igång igen 
men att det kändes ovisst och nervöst att börja en ny skola. Olika beskrivningar finns 
om den första tiden i verksamheten, från turbulent och bråkig till lugn. Några av 
deltagarna beskriver att det ofta varit de själva som varit stökiga och att det inte varit 
personalen som gjort något fel. En annan beskrivning av den första tiden är att man först 
jobbade bra men efter ett tag föll tillbaka i gamla beteendemönster.  

 
”Den första tiden var jag väldigt smörig, jag skolkade inte, bråkade 
inte. Det var nog tre fyra veckor tror jag och sedan kolappsa det. Så 
efter tre fyra veckor så kunde jag inte sitta i fem minuter i 
klassrummet utan att börja bråka. Så då fick jag flytta ner hit till 
källaren”.  

 
När det gäller motivation och viljan att nu befinna sig i verksamheten går åsikterna 
bland deltagarna isär. De flesta uppger dock att de numera uppskattar verksamheten och 
menar att de går det dit för att de vill vara där. En deltagare upplever ett tvång och deltar 
i verksamheten eftersom föräldrarna vill det.  
 
Positiva aspekter av verksamheten och personal 
Det framgår att många av deltagarna trivs och har en positiv inställning till 
verksamheten trots att de inte alltid varit så. Det är positivt att de finns fler lärare och att 
det är färre elever i klassrummet, vilket gör att det blir mindre ljud runtomkring och 
lättare att koncentrera sig samt att eleverna kan få mer hjälp. Deltagarna beskriver att 
det finns det möjlighet att bli undervisade i ett större klassrum med fler elever eller ett 
mindre med bara några få elever och med fler lärare/behandlare. Det finns även 
möjlighet för enskild undervisning för de elever som är i behov av det. Personalen 
beskrivs som bra, glada, positiva, snälla, hjälpsamma, uppmuntrande och lugna samt 
uppvisar en större förståelse för den problematik som finns kring ungdomarna, något 
som inte funnits hos lärarna i de tidigare skolorna. Personalen stämplar inte någon, utan 
beskrivs skilja mellan person och handling samt ser något bra hos alla och tycker om 
eleverna för den de är. Engagemanget och intresset för att eleverna ska lyckas är stort 
och medför att det blir roligare samt ökar elevernas motivation till att delta i 
verksamhetens aktiviteter och undervisning. Verksamheterna skiljer sig mot skolorna 
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som deltagarna tidigare gått i, där lärarna sägs ha varit mer stränga och mindre 
tålmodiga. Deltagare menar att personalen på verksamheterna är toleranta, knyter mer 
personliga band och lär känna eleverna.  
 

”… Och om man har problem och kommer hit så är det ju inte bara 
så att man sitter här och slappar och skolkar utan det kanske finns 
andra problem kanske hemma och så där och då orkar man inte och 
det är bra för då förstår dom ju det.”  
 
”De ringer och snackar och jag får sms av dem på nyårsafton och 
grejer och gott nytt år. Så de bryr sig mycket mer, de är inte bara 
lärare utan kompisar också och hittar på saker”.  
 
”På gamla skolan så har de inget tålamod och de är så tråkiga och 
de skiter i det mer eller mindre om man klarar betygen eller inte, det 
är inte deras problem de får betalt ändå. Här så bryr de sig verkligen 
och jobbar med en. Och de har lite mer tålamod, om man lackar ut 
och kallar dem saker och blir skitförbannad och välter en hylla eller 
något, då är det skit samma nästa dag. Och de går inte och tar upp 
sakerna flera veckor efteråt. Man kommer tillbaka dagen efter och så 
snackar man lite om det i 20 minuter en halvtimme och sedan är det 
bra och då är det över med det.” 
 

En annan åsikt är att det bästa med verksamheten är att träffa eleverna som går där och 
en deltagare upplever att det är positivt att slippa alla som höll på att bråka hela tiden i 
den gamla skolan. Personalen har överseende med deltagarna och lyssnar och anpassar 
undervisningen efter deltagarnas behov, önskemål och dagsform. Det finns utrymme att 
göra något om det inte finns ork att delta i undervisningen eller aktivitet och eleverna 
kan få tillåtelse att exempelvis vila sig eller äta för att sedan komma tillbaka till nästa 
lektion.  

 
”Ja vi säger så här att vi inte vill jobba typ och när Kent är där då 
säger han typ att du kan försöka men om jag säger att jag inte orkar 
då så okey och så går han där ifrån. Det blir inte en massa konflikter 
och skit”.  

 
Negativa aspekter av verksamheten och personal 
Tjat från personal tas upp som en negativ faktor. Orsakerna till tjatet handlar om att 
deltagarna ska gå på lektionerna men berör även deras fritid. Personalen ställer frågor 
som rör fritiden och uttrycker sina åsikter om olika saker utan att eleven efterfrågat 
detta.  En annan negativ aspekt är att få elever är inskrivna i respektive verksamhet, 
vilket gör att det ibland blir tråkigt och tomt. Andra negativa aspekter som nämns är 
långa restider och att många av eleverna är yngre. Personalen beskrivs ibland som allt 
för ihärdig när det gäller att försöka få deltagarna att medverka i olika aktiviteter och 
undervisning. En deltagare menar att det inte är alla som behöver ”puschas” och 
poängterar att det inte blir bättre av att personalen anstränger sig för mycket.  

 
”De var dumma i huvudet från början. De var störande mest, sprang 
och tjatade på mig. Ibland tjatar de fortfarande fast de vet att jag blir 
sur.” 
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 ”De är lite tröga ibland, ska puscha på och så där ibland, det är inte 
så roligt att de gör, det beror väl på vem man är också.” 
 

En upplevelse är att det inte finns något att göra på rasterna och det finns en önskan att 
personalen hade mer tid att prata med deltagarna och hitta på saker och någon berättar 
att personalen ofta sitter på kontoret och skriver. En av deltagarna är besviken över att 
den schemalagda samtalstiden med en specifik personal inte har blivit av, eftersom det 
kommit en ny elev till verksamheten som upptar personalens tid. En annan upplevelse är 
att behandlarna och lärarna hjälper till för mycket med sådant som eleverna inte behöver 
ha hjälp med och exempelvis förklarar saker som eleven redan har läst igenom och 
förstått. Att de sitter tillsammans med deltagarna fast deras önskan är att sitta enskilt och 
arbeta. En deltagare säger sig bli störd under lektionerna av att läraren pratar och hjälper 
andra elever. En annan deltagare menar att personalen backar upp och skyddar varandra 
vid konflikter eller när någon i personal gjort fel.  

 
” Jaha, och så är de väldigt dåliga, det här att de skyddar varandra 
när de gjort något fel. Så säger de något som de liksom inte får säga 
av sekretess och så blir det att de skyddar varandra och säger att det 
här kommer aldrig gå vidare och bla, bla, bla och då gick jag till 
deras chef istället”.  

 
En annan negativ aspekt av verksamheten är att det ibland blir stökigt när det kommer 
nya elever. Ibland kan det vara roligt att det kommer nya elever men om det kommer 
ungdomar som är uppkäftiga och som stör är det jobbigt menar en av deltagarna. 
Eleverna på verksamheten blir påverkade negativt av att det kommer någon som skäller 
och bråkar mycket på personalen. En annan beskriver att vissa blir mer påverkade av att 
det kommer nya elever som håller på och pratar om droger och skryter om vad de gjort i 
helgen. Hur mycket man påverkas av de nya eleverna beskrivs beror på hur långt man 
själv har kommit i förändringsarbetet. När det kommer nya elever blir det extra mycket 
prat om sociala saker eftersom eleverna som kommer till verksamheten ofta inte har levt 
ett likadant liv som en vanlig tonåring. 

 
”Det blir ju ofta mer prat om sådana saker för de har ju inte riktigt 
kommit ur det än (skratt). Och så var väl jag också när jag började 
här.”  
   

Möten och Kommunikation 
Många av deltagarna menar att de känner förtroende för personalen och känner att de 
kan prata med någon om de skulle behöva det och de flesta upplever sig delaktiga i olika 
samtal och möten. Merparten av deltagarna har samtal med behandlare/socionomer en 
gång i veckan och uppger att de kan prata med personalen när de vill om de så önskar. 
För en deltagare var den schemalagda samtalstiden i början ett måste, vilket inte anses 
vara nödvändigt längre. Samtalen sker idag på initiativ ifrån eleven eller när personalen 
anser att det är nödvändigt som om exempelvis eleven började halka efter eller börjat 
skolka ifrån lektioner. Några anser sig kunna prata om sådant som händer utanför 
verksamheten medan andra menar att de litar på personalen, men att de ändå inte vill 
prata om vad som händer på fritiden. De flesta uppger att de har en individuell plan, men 
alla förstår inte varför en sådan är nödvändig, de har inte läst den eller vet inte vad den 
har för innebörd. En beskriver att föräldrarna är med och bearbetar fram en individuell 
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plan som bygger på vad eleven är bra på och orkar med. En av deltagarna beskriver 
nedan vad som brukar diskuteras på mötena;  

 
”Jo då pratar vi om hur det är hemma och om hur det går i skolan 
och om det inte har gått så bra så pratar vi om varför det inte har 
gått så bra. Är det något speciellt och hur kan vi göra det bättre och 
så massa psykologisnack (skratt)” 
 

Ur deltagarnas beskrivningar framkommer det även att verksamheterna har ett nära 
samarbete med föräldrar/familjehem och några deltagare ser mycket positivt på detta 
samarbete. En deltagare beskriver att personalen har en daglig dialog med föräldrarna 
genom att en i personalen skickar e-post och berättar hur det går och ställer frågor till 
föräldrarna om det är något som de undrar över. Den kontinuerliga kontakten mellan 
personal och föräldrar handlar bland annat om hur det går i skolan men berör även 
deltagarnas beteenden. Samtalen handlar både om positiva och negativa saker men berör 
dock oftast negativa incidenter som t ex skolk. Det sker även en dialog om hur 
deltagaren fungerar i hemmiljön och på ungdomarnas fritid. En annan deltagare 
beskriver att möten tillsammans med föräldrar och personal bidragit till att kontakten 
med föräldrarna förbättrat. Föräldrarna beskrivs vara delaktiga i arbetet kring deltagaren 
och det poängterar att mycket av arbetet sker hemma.  

  
”Det har verkligen varit jättebra för mig för jag och pappa när vi 
började här vi bara skrek åt varandra. Vi kunde inte prata i normal 
ton, vi bara skrek på varandra och det har flugit tallrikar och fy fan. 
Åh gud vilka bråk vi haft, nu bråkar vi nästan aldrig”. 
 
”(…) För det första så har vi ju fått sitta och prata med varandra på 
mötena. Och i början så fick vi vara i ett rum med en glasvägg så 
hade vi möten där istället. Så jag kunde se pappa men han kunde inte 
se mig. Så pratade han med en behandlare och jag med en och skrev 
upp saker som vi ville prata om och säga till varandra och sedan 
efter en halvtimme så gick vi in där och så kunde dom se mig och så 
slapp vi prata med varandra”. 
 

Det finns även exempel på att man inte är positivt inställd till att gå på möten 
tillsammans med personal och föräldrar. En upplevelse är att det är jobbigt att sitta och 
prata hela tiden.  
 
Inflytande, delaktighet och ansvar 
Åsikterna bland deltagarna varierar angående deras möjlighet att komma till tals och 
påverka vad som sker i verksamheten. Några anser att personalen lyssnar och att de har 
goda möjligheter att vara med att planera sin dag och komma med förslag om saker som 
rör verksamheten, medan andra menar att de visserligen blir lyssnade på men att man 
inte gör något åt de önskemål som eleverna har. Andra beskriver att det sker en öppen 
kommunikation med personalen som ofta är lyhörd och försöker att anpassa 
verksamheten och undervisningen efter ungdomarnas önskemål och behov. Så här 
svarar en av deltagarna på frågan om vem som bestämmer vilka aktiviteter som ska 
genomföras. 
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(...) ” Om vi bara frågar och vi sköter oss och så där så får vi nästan 
göra vad vi vill. Det är rätt bra inlärningsgrej för att om man sköter 
sig då får man göra rätt mycket grejer”. 

 
Det finns även några av deltagarna som anser att de inte har något inflytande när det 
gäller att vara med och bestämma. De menar att de sällan har möjlighet att komma till 
tals och påverka saker som rör dem själva och verksamheten och påpekar att de sällan 
får tillåtelse av personalen att göra det som de önskar. En deltagare beskriver att 
eleverna på verksamheten sagt ifrån att de ville vara med att bestämma mer, men säger 
att det inte blivit någon förändring. En gång i slutet av veckan har alla elever och 
personal ett möte för att eleverna ska kunna få ge respons på veckan som varit. Den som 
har ordet håller i ett föremål som symboliserar att endast denna person får tala, 
föremålet går sedan runt till alla som vill säga något. Systemet fungerar enligt 
deltagaren inte så bra eftersom det alltid är någon som säger emot personalen. Mötet 
fungerar bra för vissa men det finns elever som upplever att det är jobbigt när allas 
fokus är riktad emot dem när de ska prata. 

 
”Personalen bestämmer ju, alltså handläggarna fast just här inne så 
är det ju personalen men det är ändå inte så mycket vi får säga till 
om.  Men nu i våras sa vi ifrån och då hade vi möte om det. Vi har så 
här på fredagar att vi får säga om det är något som vi vill ändra på 
och så där”.  
 

En deltagare beskriver ett annat system som bidrar till att de kan påverka 
undervisningen och verksamheten. Genom argumentationer med personalen om varför 
en viss förändring eller önskan är nödvändig sker en form av förhandling. För att göra 
en överenskommelse krävs att eleven förhandlar på ett bra sätt, har många olika 
alternativ, en trevlig ton samt lägger fram argumenten vid rätt tillfälle. Deltagaren var 
kritisk mot systemet i början och beskriver att det blivit mycket bråk på grund av att 
systemet inte följts. För att underlätta fick deltagren i början hjälp av personalen att 
förhandla och påpekar att eleverna på verksamheten blir väldigt duktiga på att 
argumentera. 

 
 ”Jag förhandlade om när jag började här att jag fick sitta här nere i 
källaren istället för i lektionssalen. För jag tyckte verkligen inte om 
klassrummet och satt och diskutera varför jag trodde att jag skulle 
sitta bättre i källaren än i klassrummet och la, la. Då argumenterade 
de åt mig och så fick jag svara. Och nu t ex när jag ville ha musik, så 
sa jag kan inte jag få ha musik istället för So. Och då frågade de 
varför vill du ha det? Nä men för att jag känner att jag vill lära mig 
spela musik och gitarr och då frågade de bara vad får vi ut av det? 
En glad jag”.  
 

Vissa deltagare upplever att de blir informerade om saker som rör dem medan andra 
beskriver att informationen ofta inte når fram och istället sker mellan 
föräldrar/familjehem och personal utan elevens vetskap. Att informationen nått 
deltagren långt senare väcker ilska och känslan av att vara bortglömd. Synen på det egna 
ansvaret varierar. En upplevelse är att deltagarna har lagom mycket ansvar och de 
beskrivs att ansvaret och kraven ökar med tiden i verksamheten. En annan åsikt är att 
deltagarna har för lite ansvar när det gäller verksamheten/undervisning och hem/fritid.  
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(…)Jag har liksom inte så stort ansvar, jag behöver liksom inte ta 
reda på något alls. Allt står redan vid bänken och allt är klart. 

 
Restriktioner och kontroll 
Några deltagare beskriver att de har restriktioner som innebär att deltagarna har 
bestämda tider att passa, att de måste åka hem direkt efter skolan, eller att de inte få 
sova borta. Restriktionerna irriterar vissa och följs inte alltid. En deltagare är kritiskt 
inställd och känner sig orättvist behandlad av att socialtjänsten och personalen utfärdat 
nya restriktioner på grund av att deltagaren på egen begäran flyttat till ett familjehem. 
Saker som tidigare varit tillåtna som att åka sena bussar och sova över hos en nära vän 
är nu inte längre tillåtna under en period.  Flertalet anser att personalen och 
socialtjänsten lägger sig i allt för mycket om vad deltagarna gör på fritid och kvällar. 

 
”Ja, de lägger sig i allt, varför gjorde du det, och det, vad gör ni på 
kvällarna, vad håller ni på med? Jag hade ett samtal med Kent och sa 
att han inte skulle lägga sig i och skit. Men han bara sa att det är för 
att jag är orolig och bla, bla, bla”.  
 
”Ja där har de stor koll, så de får ju reda hela tiden på vad som 
händer och så. Vad man än gör så känns det som om de får reda på 
det.” 
 

En deltagare menar att personalen lägger sig i sådant som de egentligen inte har att göra 
med. De ställer frågor och tar sig tid och säger vad de tycker och tänker utan att det 
efterfrågats. Personalen är dock medveten om att deltagaren inte vill diskutera ämnet 
men säger i slutändan trots allt vad de tycker. En deltagare är irriterad över att vara 
tvungen att lämna urinprov två gånger i veckan för att personalen och socialtjänsten vill 
kontroller att inte droger eller alkohol intagits. Det finns en oförståelse för att 
kontrollerna fortsätter och deltagaren anser att det inte är nödvändigt eftersom inget har 
intagits under en lång tid.   

 
”Ja, det är socialen som har bestämt. Men jag (skratt) brukar strunta 
i det ibland även fast det för varje gång jag struntar i det så är det ju 
att de börjar tänka att; åh vad har hon gjort nu och så. Fast inte 
riktigt så, de tror inte riktigt det om mig”. 

 
Det framkommer att det sker en viss dialog mellan personal och deltagarna om vad de 
vill att personalen förmedlar till föräldrar. En av deltagarna ser det som positivt att 
personalen informerar föräldrar om hur det går och vad som sker i verksamheten och 
undervisningen eftersom det kan vara svårt att minnas när föräldrarna frågar. En positiv 
aspekt av att personalen kontinuerligt samtalar med föräldrar beskrivs av en deltagare 
vara att eleverna bättrar sig och att deras motivation ökar.  

       
Undervisning och inlärning 
De flesta av deltagarna deltar i undervisningen och beskriver att de är nöjda medan 
några nämner att de inte går på lektionerna.  Några deltagare uppger att de inte saknar 
några ämnen medan andra anger att de saknar vissa specifika ämnen och tycker att det 
skulle vara roligt att få undervisning i alla ämnen. Ett skäl till att deltagarna är nöjda 
med att bara ha basämnen är att de satsar på att bli godkända i dessa för att komma in på 
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gymnasiet, en annan orsak är att de skulle bli för svårt att hinna med fler ämnen. 
Undervisningen beskrivs vara relativt anpassad efter varje deltagares individuella behov 
och önskemål. Deltagarna får i viss utsträckning vara med och välja ämnen och vilka 
tider på dagen olika ämnen undervisas. En deltagare har blivit beviljad extra idrott på 
grund av sitt behov av fysisk aktivitet för att kunna koncentrera sig, orka och klara av de 
övriga ämnena. Undervisningen är enligt en deltagare som i andra skolor men skillnaden 
är att de här får extra hjälp. Enligt en annan är undervisningen mycket annorlunda och 
mer kreativ.  

 
” Ja vi har så här frågesport och frågekort och på 20 minuters 
lektionen innan lunch då brukar vi få spela det och sedan så kommer 
det så här vem tycker du har mest humor? Och sedan ska man be 
någon svara och så ska den argumentera varför den valde just den 
personen. Det kan ta jätte lång tid för en liten fråga men det är 
jättekul”. 

 
Åsikterna går isär när det kommer till frågan om de anser att de lär sig något på 
verksamheten och av undervisningen. En åsikt är att det inte skulle vara möjligt att lära 
sig mer på en annan skola samt att man lär sig saker varje dag. Orsaken sägs vara att det 
finns ett personligt band till personalen samt att de arbetar med flera olika saker, både på 
ett personligt och skolrelaterat plan. En deltagare beskriver att de får lära sig sociala 
saker och poängterar att de flesta som går på verksamheten inte har haft ett likadant liv 
som en vanlig tonåring. Den motsatta åsikten är att de som anser att de inte lär sig 
särskilt mycket och en av orsakerna till det är att de inte går på lektionerna. Det framförs 
i något fall att undervisningen inte matchar elevernas kunskapsnivå och att de upplever 
att de får börja om i samma bok upprepade gånger vilket gör att undervisningen blir 
tråkig. Här framkommer en misstro till lärarna om att de bara säger att deltagren missat 
och därför behöver börja om i samma bok. En deltagare uttrycker även en oförståelse för 
varför ett specifikt ämne är nödvändigt.  

 
 ”Jag tycker inte att jag ska behöva gå på svenska. Jag kan redan 
svenska. När de gäller svenska så blir det att man pratar ju svenska 
hela tiden och förstår det men så säger de att det är litteratur eller 
nåt och det tycker inte jag att man kan koppla till svenskan, det är ju 
en bok, en författare… Men författare det har jag ingen användning 
för, det är samma sak med historia och sådana här gamla saker ifrån 
förr i tiden, det har jag heller ingen användning för”.   

 
ART- Aggression Replacement Training   
En deltagare beskriver att syftet med ART är att lära sig hur man ska vara i sociala 
sammanhang. En deltagare har tidigare erbjudits av socialtjänsten att delta i ART 
tillsammans med andra ungdomar men avböjde då på grund av att deltagren inte ville 
blotta sina problem för de andra ungdomarna i gruppen. När individuell ART istället 
erbjöds och genomfördes av verksamhetens personal upplevde deltagaren att 
behandlingen var mer personlig och att personalen var mer engagerad i att deltagarens 
förändringsarbete. ART – sessionerna beskrivs som annorlunda, roliga och tråkiga. En 
deltagare beskriver att ART fungerar och att man faktiskt lär sig kontrollera sin ilska.   
Rollspel, som är en komponent i ART menar en av deltagarna är konstigt, annorlunda 
och tillgjort. Nedan beskriver en hemläxa i ART;  
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”Att ge beröm, då skulle jag ge min kontaktman beröm för att han är 
så bra. Och då skulle jag egentligen ha bakat en kaka och ge den till 
honom och säga att han är världens bästa kontaktman. Men jag blev 
så trött dagen innan och la mig jättetidigt så jag glömde bort kakan. 
Så jag fick sitta där och bara säga och det tog verkligen emot att 
bara säga det för jag är inte van att ge beröm till vuxna. Så sa jag 
bara att det här kommer kanske vara lite svårt att säga men du är 
världens bästa kontaktman och han blev alldeles tårögd”   
 

En deltagare beskriver Grupp- ART och berättar att alla i personalen och alla elever är 
med vid sessionen. Vid sessionerna sitter de ofta och pratar eller spelar rollspel. 
Exempelvis får en elev sitta och ha ett låtsas samtal inför de andra eleverna och lärarna, 
vilka i sin tur ska titta på hur samtalet genomförts. Att eleven som genomför rollspelet 
pratar och svarar ordentlig och är intresserad.  ART- sessionerna upplevs av en deltagare 
som tråkiga och långsamma eftersom de måste sitta och lyssna, skriva och prata. 
Samtidigt upplever densamma att ART- sessionerna varit bra eftersom deltagren fått lära 
sig att kontrollera sig själv och sin ilska.  
 
Belöningssystem & Pricksystem  
Deltagarna beskriver både gemensamma och individuella belöningssystem. Exempel på 
det sistnämnda är att belöning ges i form av pengar eller moppedelar när eleverna 
genomför det som förväntas av dem. En deltagare beskriver att en annan elev fått 20 
kronor om dagen om han eller hon kom i tid till lektionerna. Vidare utdelas belöning till 
elever som kan sitta en hel lektion utan att gå ut eller börja bråka. Ett exempel på ett 
gemensamt belöningssystem är ett långt glasrör där olika aktiviteter är markerade. Varje 
elev får en boll att lägga i glasröret om de kommer till lektionen i tid och stannar hela 
lektionen. När ett visst antal bollar är insamlade blir belöningen en aktivitet. En åsikt är 
att belöningssystemet inte motiverar eleverna att gå på lektionerna. Ett annat system är 
att eleverna får så kallade ”pinnar” om de lämnar ifrån sig mobilen som de får använda i 
slutet av veckan. Eleven får då välja från olika lådor som är värda 5 pinnar eller 10 
pinnar, det kan vara aktiviteter eller olika småsaker som exempelvis leksaker. En 
deltagare anser att sakerna i lådorna är dåliga och tycker att hela systemet är dåligt. På 
en annan verksamhet finns ett belöningssystem som beskrivs på följande vis; 

 
”Ja, och så har vi tre steg, på steg 1 får man typ 30 kronor i veckan 
och sedan om man har gått på allting och har 80 %, så kommer man 
upp i steg 2 sedan efter 6 veckor eller någonting och då får man 60 
kronor i veckan och då blir det mer saker man måste sköta. Vid steg 3 
är det utslussning också, men det är inte alltid. Jag vet en här som 
har varit i steg 3 väldigt länge”. 

 
En deltagare beskriver att personalen ändrade belöningssystemet så att eleverna skulle få 
betalt i resor istället men berättar att personalen fick byta tillbaka till det ursprungliga 
systemet med belöning i form av pengar eftersom ingen kom till lektionerna. Pengarna 
används i slutet av veckan då eleverna får gå till stan tillsammans med personalen och 
köpa något. En åsikt är att det är positivt med det sistnämnda belöningssystemet 
eftersom deltagaren tjänar pengar på att gå till lektionerna.  

 
En av verksamheterna har ett regelsystem som en deltagare beskriver som ett 
pricksystem. Systemet infördes när verksamheten var ny och det var mycket stökigt och 
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turbulent på verksamheten. Om eleverna inte gör som personalen säger eller kommer 
försenat så får de en prick. Efter fem prickar så får eleverna en röd prick och efter tre 
röda prickar så blir de avstängda. På frågan om vad en deltagare anser om systemet 
svarar denna att det är dåligt men påpekar att det är lika bra att göra det man ska 
eftersom eleven vill vara på verksamheten.  

 
Konflikter 
Många vittnar om att det ofta blir konflikter mellan personal och elever. Antalet 
konflikter varierar och påverkas av vilken dagsform eleverna har. Mestadels handlar 
konflikterna om mindre incidenter som deltagarna inte vill gå på lektionerna eller att de 
vill gå hem innan dagen är slut på verksamheten. Konflikterna berör även de 
restriktioner som en del av deltagarna har gällande fritiden. Konflikterna tenderar att 
vara fler och mer allvarliga den första tiden efter att deltagarna skrivits in vid 
verksamheten. En konsekvens när en elev bråkar eller lämnar lektionen är att en 
lärare/behandlare följer med och sitter tillsammans med eleven, vilket innebär att det blir 
en form av lektion i alla fall. En deltagare beskriver att det kan vara extra stökigt när 
många haft det bråkigt hemma eller haft en dålig dag, vilket kan resultera i att det smälls 
i dörrar och skriks. Lärarna beskrivs vara handfallna ibland vid dessa tillfällen. Några 
deltagare tycker inte att de påverkas av att de andra eleverna bråkar medan några menar 
att de påverkas om de själva har en dålig dag.  Bråken och gängbildningen beskrivs 
kunna resultera i en sammanhållning bland elever och sägs bero på att tristess har 
uppstått.  

 
”Det var ju roligt faktiskt när vi bråkade med dom. Det var ingen 
som orkade och vi var alla kompisar och då bråkade vi med 
personalen kanske var lite taskiga med, det ångrar jag”. 

 
”Vi var nog bara trötta tror jag, och så var nog alla uttråkade också. 
Alla bara åkte dit och hem och hade ingenting att göra. Det hände 
inget speciellt, det var bara samma”. 

 
 Dessa mer allvarliga incidenter är mer sällsynta beskrivs ofta ordna upp sig till slut. 
Konsekvenserna av konflikter blir möte med föräldrarna och personal. Allvarliga bråk 
beskrivs även ha resulterat i att personalen kört hem elever Enligt en deltagare kan även 
konflikterna med personalen handla om onödiga saker som att någon i personalen tagit 
tag i deltagaren lite för hårt. En deltagare beskriver sig ha arbetat bra i början men 
upptäckte sedan att andra elever på verksamheten inte gjorde det och började därför 
ifrågasätta det egna engagemanget och arbetet. Resultatet blev att deltagaren tog efter de 
andra elevernas negativa beteenden. Beskrivningar vittnar även konflikter mellan elever 
där kränkningar och mobbing ingått. 

 
 ”(…)Men sedan så fick vi sitta på samtal och man märkte att det 
bara inte var värt att mobba någon. Det var lättare att bara skita i 
det, att man fick sitta och snacka med lärare sen. Det var flera elever 
som blev hotade att bli avstängda om dem inte la av med det”.  

 
Insikter och förändring 
Samtliga deltagare beskriver under intervjuerna att de genomgått stora personliga 
förändringar under tiden de varit inskrivna i verksamheten. Både det egna beteendet men 
även kommunikationen med föräldrar har förbättrats. Deras svar och berättelser vittnar 



 23

om en personlig utveckling med ökad självinsikt, mognad och social förmåga. Flera av 
deltagarna beskriver sig som mer skötsamma och poängterar att de höjt sina betyg. 
Gemensamt för många är att de blivit mindre aggressiva och att de med tiden i 
verksamheten fått lära sig att hantera sin ilska och deras berättelser vittnar även om att 
förmågan att kommunicera och samarbeta med personalen förbättrats. Orsaken till 
förändringen beror enligt en elev på att personalen har arbetat med denne och på så vis 
försök att få eleven att förstå. En annan menar att förändringen kan bero på att eleverna 
knyter personliga band till personalen. Några beskriver att det fungerar bättre hemma 
och att de numera gör det som förväntas av dem. Ansvaret och kraven har också ökat 
med tiden på verksamheten. Det har blivit hårdare undervisningsmässigt och det är inte 
längre föräldrarnas ansvar att deltagarna kommer till verksamheten på morgonen.  
 

Jag har blivit mycket mer mogen och jag kan se saker på olika sätt. 
Vara mer kreativ och jag har kommit jättelångt i sådana här sociala 
grejer, sociala färdigheter.” 
 
”Jag har blivit lugnare, jag bråkar inte och stökar inte så mycket. 
Jag är schyst hemma och gör det jag ska. Jag har förstått att det är 
mitt liv det handlar om.” 
 

Det berättas på olika sätt hur umgänget med de gamla vännerna har förändrats. Några av 
deltagarna har brutit helt med vänner ifrån tiden innan de börjat på verksamheten och 
ifrån den gamla skolan. Beskrivningar vittnar om att dessa vänner inte varit bra utan 
istället var en av orsakerna till den problematik som uppstått kring eleven i den gamla 
skolan. Några deltagare menar att förändringen beror på att de har deltagit i ART- 
behandling och en annan deltagare beskriver att kunskapen om hur aggressionerna 
fungerar och vilka konsekvenser de får har varit till stor hjälp.   
 

        ”Nej jag slutade umgås med de när jag slutade den skolan och det var 
ändå inga bra kompisar utan det var liksom bara så här 
skolkarkompisar som drog med mig in i skiten. Och tittar man på de 
nu så är de flesta kriminella.” 

 
”Mina kompisar brukar säga att jag aldrig kommer och hälsar på 
(skratt) Jag umgås ju knappt med någon längre överhuvudtaget med 
de gamla, jag har bytt bort de som var riktigt hemska.” 
 

Det beskrivs av en av deltagarna att förändringen hade kunnat vara ännu större om 
deltagaren börjat arbeta i skolan tidigare eftersom det då hade varit möjligt att lära sig 
mer. Att förändringen blev ett faktum berodde på att det snart var dags att börja 
gymnasiet, vilket medförde att det krävdes godkänt i grundämnena. Även andra 
beskriver att motivationen till att delta i verksamheten och undervisningen beror på att 
de börjat tänka på gymnasiet och framtiden.  En annan deltagare beskriver att det varit 
väldigt konfliktfyllt kring deltagaren tidigare men beskriver att detta har upphört 
eftersom eleven har insett att bråken inte resulterade i något bra utan istället förde 
negativa konsekvenser med sig.  
 

”Ja, jag är inte så här, jag vet inte hur jag ska förklara det. Inte så 
här härjig, fast jag är härjig men inte så som jag höll på, så som jag 
var när jag kom hit. Jag bara höll på hela tiden, jag jobbade 
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ingenting och kaxade hela tiden mot lärarna och bara bråkade med 
andra folk. Jag är inte så längre utan mer lugn”.  
 

”Jag är inte lika okontaktbar (skratt) eller vad man säger än vad jag 
var förut. Inte lika aggressiv och arg som förut. Jag är inte så stökig 
och bryr mig mycket mer nu om skolan och det gjorde jag inte förut 
då struntade jag ju i den men det gör jag ju inte längre och jag tänker 
ju mer framåt och så där också”  

 
Tankar om framtiden och att sluta på verksamheten 
Det finns en oro hos deltagarna över det faktum att de inom kort ska börja en vanlig 
gymnasieskola. Å ena sidan uttrycks en önskan om att få vara kvar i den trygga 
verksamheten men å andra sidan finns en förståelse för att gymnasiet och en vanlig 
skola är nödvändig för deras framtid. Om möjligheten fanns så önskar några av eleverna 
att få fortsätta inom verksamheten. Nervositet och nedstämdhet är en känsla som 
upplevs vid tanken av att sluta på verksamheten men en elev beskriver även en längtan 
efter att få någon form av bekräftelse på att tiden på verksamheten haft effekt och menar 
att detta kommer att visa sig när eleven börjar gymnasiet. 

 
”Det blir ju liksom skönt att se att man klarar det liksom (skratt) Att 
man har gått vidare att man har blivit bra och så. Att komma 
någonstans liksom (skratt).”  

 
En annan åsikt är att det finns en press att de måste lyckas att förändra sitt beteende och 
förbättra sina betyg under en viss tidsperiod, eftersom man inte får överstiga en viss 
ålder på de flesta av verksamheterna. Alternativet när gränsåldern uppnåtts och elever 
inte har förbättrat sig tillräckligt menar en deltagare är placering på ett behandlingshem.  

 
”Jag tycker att det känns skitjobbigt, att behöva jobba jättehårt och 
bara tvär ändra mig. De flesta har ju inte ens valt att vara så, så man 
borde faktiskt få den hjälpen också”. 

 
Det finns en önskan om ett specialanpassat gymnasium, där godkänt i kärnämnena inte 
är ett kriterium för att bli antagen. En av deltagarna poängterar att det finns ungdomar 
som faktiskt klarar gymnasiet fast de inte blivit godkända i kärnämnena innan de slutar i 
nionde klass. Några av deltagarna menar att individuella program inte är ett bra 
alternativ och någon beskriver att utsikterna för eleverna som hamnar där är ganska 
dystra. Eftersom utbildningen har dåligt rykte kan det bli svårt på arbetsmarknaden 
eftersom ingen arbetsgivare, enligt en deltagare, vill anställa någon som har gått 
programmet. En annan åsikt är att man inte blir någonting efter att ha studerat på det 
individuella programmet. En önskan hos en deltagare berör övergången till 
gymnasieskolan och deltagaren efterfrågar att under en tid få besöka skolan och 
successivt slussas in i den nya miljön och undervisning.   

 
 

Diskussion 
 
Studien syfte var att få kunskap och förståelse för ungdomars tankar och upplevelser av 
att delta i en dagverksamhet som innefattar både hem, skola och socialtjänst och är 
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riktad till ungdomar med beteendemässiga problem. Nedan följer en sammanfattning 
och analys av resultatet.  
 
Anledningen till att deltagarna placerats i verksamheterna beror sannolikt på att de av 
olika skäl inte klarat av en vanlig skolmiljö. Samtliga deltagare har tidigare haft 
allvarliga beteendeproblem som innefattat skolk, bråk och utagerande beteenden 
gentemot familj, lärare och andra elever. Några av deltagarna beskriver svårigheter i 
skolan och deras berättelser vittnar om att de inte fått den förståelse och hjälp som de 
varit i behov av i den vanliga skolan. Kazdin (1997) skriver om olika riskfaktorer som 
påverkar utvecklandet av beteendemässiga problem. Bland annat nämns 
kommunikationsproblem mellan föräldrar och barn, svårigheter och dåliga färdigheter i 
skolan, konflikter med lärare och kompisar. Ytterligare faktorer är umgänget med 
antisociala kamrater och riskbeteenden på fritiden. Samtliga ovannämnda faktorer 
beskrivs av deltagarna i föreliggande studie.  
 
Den första tiden i verksamheten beskrivs som turbulent och några deltagare beskriver 
sig själva som extra stökiga och omedgörliga under denna period. Motståndet var hos 
många stort i början medan andra faktiskt uppskattade sin placering eller inskrivningen i 
verksamheten. Generellt så har deltagarna en positiv syn på verksamheten och beskriver 
att de trivs och att de är nöjda med personalen.  Även ungdomarnas beskrivningar i 
Länsstyrelsens tillsynsrapporter (2008) vittnar om liknade erfarenheter. Positiva aspekter 
som nämns i föreliggande studie är att personalen är hjälpsamma och har en förståelse 
för deltagarnas svårigheter och problematiken som finns kring dem. I Länsstyrelsens 
intervjuer (2008) framkom liknande resultat då ungdomarna ansåg att personalen visade 
respekt och var angelägna om elevernas välmående samt visade intresse för elevernas 
tankar och gav mycket beröm och uppskattning.   
  
Det upplevs positivt att personalen knyter personliga band och lär känna ungdomarna, 
vilket stämmer överrens med Länsstyrelsens tillsynsrapporter (2008) där ungdomarna 
beskriver att gemenskapen är stor och stämningen familjär. Skillnad görs mellan person 
och handling och personalen ser ungdomarna för den de är. Personalen beskrivs som 
tålamodiga och överseende med deltagarnas negativa beteenden. Engagemanget är stort 
för att deltagarna ska lyckas och motiverar dem att delta i undervisning och aktiviteter.  
Deltagarna är relativt nöjda med undervisningssituationen och ser det som positivt att 
det är få elever och många lärare på verksamheten. Deltagarna kan få mycket hjälp och 
undervisningen anpassas i stor utsträckning efter deras individuella behov och 
önskningar. Deltagarna straffas inte för att de inte deltar i undervisning/aktivitet utan ges 
istället möjlighet till enskild undervisning/samtal eller så får de göra något annat en 
stund. Samtliga ovannämnda aspekter stämmer med åsikter som framkommit i 
Länsstyrelsen tillsynsrapporter (2008). Ytterligare en gemensam åsikt är att det är 
lugnare och mindre bråk på verksamheten än i vanliga skolor.  
 
När det kommer till negativa aspekter av verksamheterna så upplever deltagarna att 
personalen tjatar om att de ska gå på lektioner och att de lägger sig i och har åsikter om 
saker som berör deras privatliv och fritid. En annan negativ aspekt är att de är få elever 
inskrivna i verksamheten och att personalen ibland är för ihärdig när det gäller att 
motivera elever att närvara vid undervisning och aktiviteter. Att personalen har för lite 
tid för deltagarna är en annan åsikt samt att nyinskrivna elever tar samtalstid ifrån ”de 
gamla” eleverna. Ungdomarna i Länsstyrelsens tillsynsrapporter (2008) beskriver på ett 
liknande sätt att ”gamla elever” hamnar lite utanför när nya elever skrivs in. Nya elever 



 26

beskrivs även som extra stökiga ibland och beskrivs störa övriga elever, vissa elever 
beskrivs påverkas mer än andra av de nykomna ungdomarna, beroende på hur långt de 
kommit i sitt förändringsarbete. Frick (2001) skriver att behandlingsmetoder som 
involverar antisociala kamratgruppsinteraktioner kan ha en motsatt effekt och istället 
innebära ökade nivåer och allvarlighetsgrad av antisociala beteenden. Föreliggande 
studies resultat tyder på att ”smittoeffekten” även kan vara aktuell på dagverksamheter. 
Eleverna påverkar varandra negativt och inspirerar varandra till negativa handlingar. 
Ungdomar som arbetat bra och skött sig beskriver att de påverkats och ifrågasatt sitt eget 
skötsamma beteende och förändrats i negativ bemärkelse. 
 
Det framkommer att verksamheterna har ett nära samarbete med föräldrar och 
socialtjänst i form av regelbundna möten och kontakt. Några av deltagarna ser positivt 
på samarbetet och menar att det medfört fördelar som exempelvis bättre relationer till 
föräldrar och att ungdomarna sköter sig bättre. En deltagare medverkar inte på möten 
med föräldrar och personal eftersom eleven upplever det jobbigt. Mycket av arbetet som 
deltagarna genomför sker tillsammans med föräldrar i hemmiljön vilket betyder att 
föräldrarna i hög grad är en viktig del av verksamheten.  Den kontinuerliga kontakten 
och uppföljningen med föräldrar berör skolarbetet, beteenden och fritid. Förändringen 
av deltagarnas negativa beteenden skulle på så vis kunna kopplas till de faktorer som 
Frick (2001) menar är betydelsefulla för en hållbar förändring, det vill säga ett 
helhetsperspektiv som involverar olika delar av ungdomarnas problem genom att 
multimodala behandlingsmetoder som ART används.  Enligt Ahlgren (2007) är det 
viktigt för en långsiktig förändring att behandlingen sker i närmiljön så att viktiga 
personer i ungdomarnas liv kan integreras i behandlingen. Både föreliggande studies 
resultat och länsstyrelsens tillsynsrapporter (2008) visar att negativa beteenden upphört.  
Även Grinzenko (1997) och Fecser (2003) påvisar genom sina undersökningar att 
multimodala dagverksamheter som innefattar specialundervisning och ett integrerat 
samarbete med familjen har positiva effekter på ungdomarnas negativa beteenden.  
 
När det gäller inflytande och delaktighet anser några av deltagarna att de har möjlighet 
att komma med synpunkter och att de blir lyssnade på och får vara med och bestämma 
om saker som rör dem själva och verksamheten i stort. Vilket även ungdomarnas utsagor 
i Länsstyrelsens tillsynsrapporter (2008) vittnar om. Andra deltagare menar att de sällan 
har möjlighet att komma till tals och att när så är fallet så sker ändå ingen förändring, 
något som även var en upplevelse bland deltagarna i Länsstyrelsens tillsynsrapporter 
(2008). Några deltagare upplever att de blir informerade om saker som rör dem, medan 
andra upplever att kommunikationen ofta sker mellan personal och föräldrar och att 
informationen når deltagaren långt senare. En åsikt är att deltagarna får ta för lite eget 
ansvar när det gäller skola och fritid, medan en annan åsikt är att de har lagom mycket 
ansvar samt att ansvar och krav på deltagarna ökat med tiden i verksamheten. 
Deltagarnas berättelser vittnar om att samtliga verksamheter kontrollerar och granskar 
ungdomarna i varierad grad, vissa finner detta irriterande och onödigt medan andra 
menar att de vant sig och inte bryr sig längre.  
 
Undervisningen beskrivs som bra men vissa önskar att få undervisning i fler ämnen. En 
åsikt är att det för deltagaren inte skulle vara möjligt att ha fler ämnen eftersom det då 
skulle bli svårt att hänga med. Det upplevs som positivt att deltagarna får extra hjälp 
eftersom de är fler lärare och färre elever, andra anser att det blir trist med så få elever. 
Vissa deltagare menar att de lär sig mycket både skolrelaterade saker men även sociala 
färdigheter och berättar att de förbättrat betygen. Även ungdomarna i Länsstyrelsens 
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tillsynsrapporter (2008) anser att undervisningen är bra och att de lärt sig mycket.  En 
negativ aspekt av undervisningen är att den inte stämmer med elevernas kunskapsnivå 
och en deltagare menar att det är tråkigt att behöva börja om i samma bok. Motivationen 
att delta i undervisningen tycks minska av att deltagarna inte förstår varför ett specifikt 
ämne är nödvändigt.  
 
Belöningssystem beskrivs under intervjuerna och mest positiva till systemen och 
motiverade blir de deltagare som får belöningar i form av pengar. Mest negativ är den 
deltagare som beskriver ett system som innebär belöning i form onödiga saker som 
suddgummi och leksaker. En av verksamheterna har ett pricksystem som kan förstås 
som en form av bestraffning, eftersom eleverna blir avstängda efter ett visst antal 
prickar. En deltagare är negativ till systemet men menar att det är bäst att sköta sig 
eftersom eleven vill vara kvar på verksamheten.  
 
Samtliga deltagare beskriver att de har förändrats under tiden i verksamheterna. Från att 
vara negativt inställda till verksamheten är många nu positiva och förstår vikten av att 
sköta sig och klara skolan. Deras svar vittnar om en personlig utveckling, mognad, 
social förmåga och självinsikt. Många beskriver att de nu är mer skötsamma och att de 
har förbättrat sina betyg. Gemensamt för många är att de med hjälp av 
behandlingsmetoden ART lärt sig kontrollera sin ilska och blivit mindre aggressiva. 
Även förmågan att kommunicera har förbättrats och relationen till föräldrar. I 
Länsstyrelsen tillsynsrapporter (2008) har det framkommit ett liknat resultat och de 
intervjuade ungdomarna beskriver att de har en högre närvaro vid undervisningen än 
tidigare och att de blivit mer skötsamma samt att de lärt sig att hantera konflikter och 
impulser. Föreliggande studies resultat och Länsstyrelsens tillsynsrapporter (2008) är 
inte i enlighet med de många studier som påvisat antisociala problems stabilitet och 
negativa prognos (Grinzenko, 1997; Hill, 2002; Robbinson, 1999). En anledning till att 
resultaten talar emot dessa studier kan vara att öppenvårdsinsatser och riktade 
dagverksamheter är relativt nya vård- och behandlingsinsatser och därför inte har 
utvärderats i någon större utsträckning. De behandlingsmetoder som utvärderas var 
kanske ineffektiva och inte anpassade efter målgruppens behov. 
 
En anledning till ungdomarnas förändring beskrivs bero på att deltagarna har personliga 
band till personalen samt att arbetet kring deltagarna har skett på olika plan, både 
personligt, socialt och skolrelaterat. En annan förändring som beskrivs är att några 
deltagare brutit med negativa kamratkretsar i samband med inskrivningen i 
verksamheten. En anledning som beskrivs ha påverkat förändringen hos deltagarna är de 
faktum att tiden för att börja gymnasiet närmat sig.  Deltagarnas uttalanden vittnar om 
en framtidstro och en förståelse för att det är viktigt att utbilda sig. Några deltagare 
önskar att det fanns möjlighet att få vara kvar längre på verksamheterna och läsa in 
gymnasiet där.  Andra menar att de länge tränat för att börja en ”vanlig” skola och vill 
genom att börja gymnasiet få bekräftelse på förändringen och ett bevis på att man 
lyckats. Det framkommer även en önskan om att successivt bli inslussad i den nya 
skolan.  En viktig aspekt att framhålla är att några av deltagarna känner sig stressade att 
lyckas med sitt förändringsarbete inom en viss tidsperiod. Vidare menar man att det är 
svårt att ändra sig så fort och poängterar att de finns bakomliggande orsaker till de 
negativa beteende, ungdomarna har inte valt att vara som de är och borde därför få mer 
hjälp.  
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Ett flertal av deltagarna beskriver faktorer som påverkar ungdomarnas förändringsarbete 
negativt. Deltagarnas motivation att delta tycks minska av att de inte förstår varför 
exempelvis undervisning i ett visst ämne är nödvändigt. En annan faktor tycks vara att 
de inte blir tillräckligt utmanade kunskapsmässigt. Den så kallade ”smittoeffekten” är en 
faktor som kan ha negativ inverkan på ungdomarnas förändringsarbete. Påverkan mellan 
gruppmedlemmar är på gott och ont. Negativ påverkan kan undvikas genom att 
personalen är närvarande och aktiva i gruppen för att kunna fånga upp och motverka 
negativa tendenser. En annan åtgärd för att motverka ”smittoeffekten” är att inte ta in 
nya ungdomar med allt för korta intervaller. De ”gamla” ungdomarna som kommit långt 
i förändringsarbetet kan då i stället fungera som rollmodeller och prosociala kontakter.  
Som jag nämnde tidigare så tycks brist på delaktighet och inflytande vara faktorer som 
har en negativ effekt på förändringsarbetet. Det torde vara viktigt att ungdomarna 
informeras och känner sig delaktig och förstår vad som sägs och händer samt varför, 
även fast de inte behöver acceptera olika mål och planeringar. Rätten att få uttrycka sin 
åsikt och bli beaktad är även är en av barnkonventionens principer (Socialstyrelsen, 
2003) och bör därför se till att uppfyllas i högsta möjliga mån med hänsyn till ålder och 
mognad.      
 
Min slutsats är att deltagarna upplever verksamheterna som övervägande positiv samt att 
deras möjlighet till en hållbar förändring av de negativa beteendena är stor. Merparten 
av deltagarna har varit inskrivna i verksamheten omkring 1 ½ år och för många är snart 
tiden inne att börja i en ”vanlig” skola igen.  Vilket kan ses som ett tecken på att tiden i 
verksamheten och behandlingen haft en positiv effekt.  Andra deltagare som fortfarande 
har relativt hög frånvaro ifrån undervisningen, uppvisar ett större motstånd emot 
verksamheten och är även de som är mest missnöjda och kritiska emot personalen 
jämfört med de andra deltagarna. Dessa deltagare tenderar även i mindre utsträckning att 
uppleva sig delaktiga, lyssnade på och menar att de inte får respons på sina önskemål.  
 
Många olika faktorer är viktiga för en hållbar förändring.  Viktiga element i 
behandlingen tycks vara ett nära samarbete med hemmet, multimodala 
behandlingsmetoder, anknytning till personal, en anpassad miljö och 
undervisningsmetoder där ungdomarna ges stort utrymme, uppmärksamhet och 
bekräftelse. Långsiktigt arbete där ungdomarna inte har möjlighet att ”straffa” ut sig, 
undervisning och behandling bör anpassas efter ungdomarnas behov och förmågor så 
risken att misslyckas minskar. Belöningssystem tycks stimulera och motivera 
ungdomarna till förändring av negativa beteendena. Några av verksamheterna behöver 
se igenom hur de använder sina belöningssystem, så att de blir tydliga och verkligen 
upplevs som belöningar av ungdomarna.  
 
Metoddiskussion  
Det finns många olika aspekter under forskningsprocessen som kan påverka resultatet.  
För att öka studiens trovärdighet är det viktigt att redogöra för och kritiskt reflektera 
över de metodologiska överväganden och val som gjorts och eventuella konsekvenser. 
Vilken inverka har metodval haft på resultatet? Har forskarens egen roll och 
förförståelse påverkat resultatet?  När det talas om validitet i kvalitativa undersökningar 
är det ofta aspekter som meningsfullhet, trovärdighet och kvaliteten i undersökningen 
som bedöms och kritiseras (Langemar, 2008). Utifrån ett bredare perspektiv hänvisar 
validitet till i vilken utsträckning datainsamlingsmetoden undersöker det som avsetts att 
undersöka (Kvale, 2004). Den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod försöker 
att förstå och beskriva den intervjuades livsvärld och det centrala är att fånga individen 



 29

tankar och erfarenheter och förstå innebörden i det som intervjupersonen säger (Bryman, 
2004). Studiens datainsamlingsmetod motiveras med att undersökningens fokus ligger 
vid individers tankar, vilka hade varit svåra att nå med exempelvis enkäter eller 
observation. En metod som eventuellt kunnat vara givande hade varit att låta deltagarna 
föra dagboksanteckningar en period om sina tankar och upplevelser om 
dagverksamheterna. Med tanke på urvalsgruppens problematik och unga ålder hade 
risken varit stor att det inte skrivits ner särskilt mycket.  
 
En intervjuguide användes som stöd under intervjuerna för att kontrollera att områden 
som var viktiga för studiens syfte berördes vilket ökar studiens innehållsvaliditet 
eftersom risken för ett snävt resultat minskar.  En nackdel är att intervjuguiden låser 
intervjuaren vid de förbestämda frågorna, vilket kan leda till att viktig information går 
förlorad genom att nya aspekter och perspektiv av det fenomen som undersöks inte 
framkommer (Bryman, 2004). Trovärdigheten och validiteten i undersökningen minskar 
eftersom bredden och variationen i datamaterialet minskar. Ambitionen var inte att 
intervjuguiden skulle följas strikt utan snarare att intervjun skulle likna ett samtal samt 
att en trevlig och okonstlad stämning skulle råda så intervjupersonerna vågade öppnade 
sig och mer fritt kunde berätta om sina tankar och erfarenheter. Min intention var även 
att intervjupersonerna skulle känna sig trygga samt att de skulle lämna intervjun utan att 
uppleva att de lämnat ut sig eller varit pressade. Av etiska skäl och mot bakgrund av 
deltagarnas sårbarhet samt för att bygga upp ett förtroende valde jag att låta ungdomarna 
i så stor utsträckning som möjligt styra samtalet.  En allt för strukturerad intervjuguide 
tror jag hade ökad risken att intervjupersonerna upplevt intervjusituationen som 
obekväm, känt sig utfrågade och nervösa vilket i sin tur hade bidragit till kortare och 
mindre detaljerade svar kring ämnet som undersöks.  
 
En fullgod och rättvis bild av fenomenet och dess olika dimensioner har föreliggande 
studies resultat tyvärr inte kunnat bidra med. Deltagarnas beskrivningar var stundtals 
kortfattade och motivationen och villigheten att delge sina erfarenheter och åsikter 
varierande i hög grad.  Deltagarnas beskrivningar blev inte fullt så djupa och fylliga som 
eftersträvats, vilket kan ha berott på att ungdomarna känt visst obehag inför att öppna sig 
för en främmande person men kan även ha berott på den problematik och de svårigheter 
som många av deltagarna i varierad grad har. Även det faktum att jag som intervjuare 
var relativt oerfaren av intervjusituationer och av urvalsgruppen kan ha bidragit.  
 
Aspekter som urval och huruvida resultatet är tillräckligt täckande och uttömmande för 
studiens syfte att öka förståelsen och kunskapen om deltagarnas tankar och upplevelse 
av dagverksamheterna, berör den kvalitativa generaliserbarheten (Langemar, 2008). 
Populationen som urvalet är hämtat ifrån är mycket heterogen och variationen på 
deltagarnas problematik är stor både när det gäller allvarlighetsgrad och vilka 
dimensioner som problematiken bottnar i och berör. Hur ungdomarna upplever 
verksamheten påverkas av ett flertal komplexa faktorer som exempelvis hur länge 
eleven varit inskriven, ålder, problematikens allvarlighetsgrad och innehåll, 
hemförhållande och föräldrars attityder, engagemang och aktivt deltagande i 
behandlingen samt personalens kompetens och engagemang. En ytterligare faktor som 
kan påverka uppfattningen av verksamheten är förknippad med vilka andra ungdomar 
som är inskrivna på verksamheten, vilket innefattar exempelvis om det är en trygg eller 
stökig miljö som den unge vistas i.  Mer kortsiktiga faktorer som kan påverka 
deltagarnas yttranden är deras dagliga ”form” vid intervjutillfället. Har det hänt något 
speciellt som är relaterat till hemmet eller verksamheten som medför att 
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intervjupersonen för stunden är mer positiv eller negativt inställd till verksamheten. 
Snedvridningar i resultatet går aldrig helt att kontrollera för när man undersöker sociala 
fenomen, dock kan man med bästa förmåga försöka minska dessa genom att exempelvis 
göra upprepade intervjuer eller handplocka deltagare som ger en mångsidig bild av 
fenomenet som undersöks. I denna undersökning har de flesta av ungdomarna varit 
inskrivna en längre tid vid verksamheten ca: 1 ½ år, vilket kan ha påverkat resultatet på 
så vis att eleverna efter en längre period i verksamheten ofta har genomgått en 
mognadsprocess och blivit mer positivt inställda till verksamheten. Det bör även 
reflekteras över vilken påverkan det faktum har att verksamhetscheferna valde vilka 
ungdomar som tillfrågades att delta i studien. Något som kan ha medfört ett snedvridet 
resultat eftersom det finns en risk att verksamhetscheferna valt ungdomar som är positivt 
inställda till verksamheten. För att få ett mer tillförlitlig resultat hade det varit 
fördelaktigt att tillfråga samtliga ungdomar som var inskrivna vid verksamheterna 
 
I föreliggande undersökning finns det etiska aspekter att ta hänsyn till mot bakgrund av 
deltagarna unga åldrar och på grund av att de uppfattas som en avvikande och sårbar 
grupp. Social önskvärdhet i kombination med att jag av ungdomarna kan uppfattas som 
en auktoritet kan medföra att deltagarna försöker svara på ett sätt som de tror svarar mot 
mina förväntningar, eller att de försöker framställa sig själva i positiv bemärkelse för att 
undvika att avvika ifrån normen.  För att undvika detta har ledande frågor i största mån 
undvikits och jag har försökt att vara neutral men samtidigt bekräfta deltagarnas 
uttalande för att de ska känna sig väl till mods och på så vis även vågar delge negativ 
information om sig själva. Det faktum att intervjuerna genomfördes i 
dagverksamheternas lokaler under skoldagen samt att personal och andra ungdomar 
hade vetskap om intervjuerna, kan ha begränsat deltagarna i viss mån att fullt delge sina 
synpunkter. Trots att intervjupersonerna blivit lovade anonymitet kan det ha funnits ett 
visst obehag inför att personalen kommer att läsa rapporten och kanske kan identifiera 
vem som sagt vad. För att undvika detta hade det varit fördelaktigt att genomföra 
intervjuerna på en neutral plats. På verksamhetschefernas begäran genomfördes alla 
intervjuer i verksamheternas samtalsrum. En fördel med detta var att deltagarna var 
bekanta med miljön och på så vis kände sig trygga och mer avslappnade under intervjun.  
.  
Jag bedömer meningsfullheten och användbarheten i undersökningen hög och anser att 
resultatet är ett kunskapstillskott eftersom det saknas forskning som belyser ämnet 
utifrån ungdomars perspektiv. Det finns många kvantitativa studier som med 
självskattningsskalor utvärderat effekterna av dagverksamheter vid behandling av barn 
och unga med beteendeproblem och neuropsykiatriska diagnoser. Det är dock svårt att 
dra slutsatser ifrån studierna eftersom de ofta har metodologiska brister. Undersökningar 
är vanligtvis retrospektiva och innehåller ingen kontrollgrupp eller också har de inte 
använt standardiserade mätningar. När det gäller att jämföra liknande studier med 
varandra är det problematiskt eftersom studierna använder olika kriterier vid 
diagnostisering och fokuserar på olika variabler. På så vis finns det ett behov av fler 
prospektiva undersökningar som följer barn och ungdomar ifrån inskrivning tills de 
skrivs och efter utskrivningen. Det är även fruktbart att fler kvalitativa studier 
genomförs då dessa kommer åt målgruppens åsikter och erfarenheter, vilka enligt mig är 
en ovärderlig komponent vid utveckling och effektivisering av behandling för barn och 
ungdomar med psykosociala problem. 
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Bilaga (1) 

 
  
 Intervjuguide 
 
VERKSAMHETEN 
 
Kan du berätta lite om hur det fungerar här?  
Beskriv typiska händelser en dag på verksamheten  
Hur ser en vecka ut? Minns du någon särskild händelse?  
 
Kommer du ihåg hur det var när du först kom till verksamheten?  
 
Har du varit någon annanstans innan du kom hit?  
Hur var det där? Var bor du nu? 
 
Vad trodde du skulle bli positivt respektive negativt med att börja här?  
Blev det som du tänkt dig/eller inte? 
 
Vad tycker du om att vara här på verksamheten?  
(Bra, dålig, Vad är bäst resp. sämst, roligt resp. tråkigt, meningsfullt.) 
 
Vad tycker du om verksamhetens behandlingsmetoder?  
 
Vad önskar du att ni gjorde på dagarna? 
Finns det något som du skulle önska var annorlunda här?  
Finns det något som du saknar här som kunde ha hjälp dig ytterligare?  
 
PERSONAL 
Vem brukar du prata med här?  
 
Lyssnar man och förstår på dig? 
 
Kan du berätta lite om personalen?  
Lägger sig personalen i sånt som du tycker inte rör dom? 
 
Upplever du att du vill ha mer ansvar, i så fall vad och när? 
 
Hur tror du personalen skulle beskriva dig? Skillnad på när du kom och nu?  
 
Är det någon skillnad mellan personalen här och hur personal har varit på andra 
ställen som skola institution eller behandlingshem? Kan du beskriva skillnaden i så 
fall? 
 
På vilket sätt blir ni informerade och delaktiga i sådant som rör er?  
 
Hur upplever du att dina möjligheter är att komma till tals och påverka vad ni gör 
här på dagarna?  
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Om jag har förstått rätt så blir ni noggrant granskade och personalen här har 
mycket kontakt med era familjer, Hur går det till, har du lust att berätta hur det känns 
eller hur det påverkar dig? Hade det kunnat vara annorlunda?   
 
Har det hänt att du blivit riktigt besviken, arg eller ledsen över något som hänt 
här? Vill du beskriva en sådan händelse 
 
 
UNDERVISNING 
Kan du berätta om hur undervisningen fungerar här?  
Vad gör ni, vilka ämnen, vad är bra, dåligt, roligt tråkigt? 
 
Finns det något du önskar var annorlunda när det gäller undervisningen? 
 
Vill du berätta lite om hur det fungerade i din gamla skola före du fick börja här?   
Vad är annorlunda här?   Saknar du din gamla skola, i så fall vad? 
 
 Tycker du att du lär du dig saker här? Vad och på vilket sätt? Kan du lära dig mer?  
 
 
 ÖVRIGT 
Har du fått vänner här på verksamheten som du umgås med?  
Har du vänner som inte går här? Vad tycker de om att du går här? 
 
Upplever du att du förändrats sedan du börjat här? Hur? Vad tror du det kan bero 
på? Finns det något som du vill ändra på hos dig själv? 
 
Har ditt deltagande här någon betydelse för dig i andra situationer? Finns det 
fördelar, nackdelar? 
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Bilaga (2) 
 
Stockholm 2008-12-08 

 
 
Förfrågan om deltagare till en studie om ungdomars upplevelser av att medverka i 
en öppen verksamhet. 
 
Jag heter Lisa Jansson och skriver min C-uppsats på psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Till våren blir jag färdig beteendevetare med psykologi som 
huvudämne.  
 
Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för ungdomars tankar, erfarenheter 
och upplevelser kring att delta i en öppen strukturerad verksamhet. Det saknas forskning 
inom detta område och den generella kunskapen om öppenvårdinsatser för barn och 
ungdom tycks vara begränsad. Forskning som berör området handlar till störst del om 
familjehemsvård och institutionsvård. Det finns dock viss adekvat forskning som 
undersökt verksamhetschefers, behandlingspersonal och socialsekreterares syn på 
öppenvårdsinsatser.    
 
Sammanlagt kommer ca 10 intervjuer genomföras med ungdomar ifrån 4-5 öppna 
verksamheter belägna i olika kommuner. Intervjuerna beräknas ta ca 1 timme och 
kommer att spelas in på band. Studien följer vetenskapsrådets etikregler. Allt materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i forskningssyfte. 
Rapporten kommer att skrivas på ett sätt som gör att det inte går att identifiera vem som 
har sagt vad.  Ungdomarnas deltagande är frivilligt och de har när som helst under 
intervjun rätt att avbryta.  
 
Om detta låter intressant så kontakta mig så snart som möjligt så bokar vi in ett möte 
eller samtalar på telefon om praktiska aspekter som plats och tid för intervjuerna. 
Intervjuerna är planerade att genomföras veckorna innan Jul eller i början av januari. Jag 
kommer gärna ut och genomför intervjuerna hos er på verksamheten men om 
ungdomarna föredrar att komma till universitet så finns det även samtalsrum att tillgå.  
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
Lisa Jansson 
0704 405 482 
Lija7936@student.su.se
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Lija7936@student.su.se
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Bilaga (3) 
 
Stockholm 2008-12-08 
 
 
Till ungdomar på verksamheten 
 
Hej! 
 
Jag heter Lisa Jansson och läser min sista termin på Stockholms universitet, vilket 
innebär att jag även skriver ett examensarbete som handlar om ungdomars upplevelse av 
att delta i en öppen dagverksamhet.  Jag är intresserad av att få veta vad du tycker och 
tänker om att gå i en öppen verksamhet.  Finns det några fördelar, vilka är de i så fall? 
Finns det några nackdelar, vilka är de i så fall?  Finns det något du skulle vilja förändra? 
Finns det saker som ni gör på dagarna som du tycker är roligt? Eller tvärtom, som du 
tycker är tråkigt? 
 
Intervjun kommer att ta ca 1 timme och spelas in på en bandspelare för att jag ska 
komma ihåg vad vi pratat om. Bandet kommer att förstöras när uppsatsen är färdig. Det 
är frivilligt att delta i undersökningen och du har när du vill rätt att välja att inte svara på 
frågor eller avbryta vårt samtal. Jag har tystnadsplikt och det du berättar kommer att 
avkodas och presenteras i rapporten tillsammans med andra ungdomars tankar om att 
delta i en öppen verksamhet. Det kommer på så vis inte gå att identifiera vem som har 
sagt vad.   
 
Om detta låter intressant, ring mig så bokar vi en tid för intervju och kommer överens 
om var vi ska träffas.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Lisa Jansson 
0704 405 482 
Lija7936@student.su.se  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Lija7936@student.su.se


 37

Bilaga (4) 
 
Stockholm 2008-12- 08 
 
Till Målsman! 
 
Jag heter Lisa Jansson och skriver min C-uppsats på psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Till våren blir jag färdig beteendevetare med psykologi som 
huvudämne.  
 
Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för ungdomars tankar, erfarenheter 
och upplevelser kring att delta i en öppen strukturerad verksamhet. Jag undrar om din 
ungdom vill delta genom att bli intervjuad. De övergripande frågorna som jag vill ha 
svar på är, vad som är bra med verksamheten, vad som är mindre bra, vad som hade 
kunnat vara annorlunda och vad verksamheten betyder för ungdomarna?   
 
Sammanlagt kommer ca 10 intervjuer genomföras med ungdomar ifrån ca 4 öppna 
verksamheter belägna i olika kommuner. Intervjuerna beräknas ta ca 1 timme och 
kommer att spelas in på band. Studien följer vetenskapsrådets etikregler. Allt materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i forskningssyfte. 
Rapporten kommer att skrivas på ett sätt som gör att det inte går att identifiera vem som 
har sagt vad.  Ungdomarnas deltagande är frivilligt och de har när som helst under 
intervjun rätt att avbryta.  
 
Om din ungdom är under 18 år behövs ett godkännande ifrån dig för att jag ska kunna 
genomföra intervjuerna.  
 

Samtycke 
 
Jag/vi samtycker till att …………………..(ungdomens namn) genom intervju bidrar 
med sina tankar och erfarenheter av att delta i en öppen verksamhet, vilken kommer att 
användas i en C-uppsats i psykologi på Stockholms Universitet 
 
Datum……………………Målsmans namnteckning…………………………………………. 
 
Datum……………………Målsmans namnteckning…………………………………………. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Lisa Jansson 
0704 405 482 
lija7936@student.su.se  
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