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ABSTRACT 
 
 
Title:  Care at treatment center – manipulation or liberation? 
 
Keywords: Girls at treatment center, neuropsychological impairments, 
  methods of treatment, gender aspects of institutional care, treatment 
  with CBT approach. 
 
Author:  Ola Holm 
 
Language:  Swedish 
 
Distribution: Halmstad University, School of Healt an Social Sciences. 
 
 
 
In this study have I examined how treatment of girls with neuropsychological impairments is 
functioning? I have looked at the theories and methods of treatment on the base of the care 
program and how it is put into practice. In addition I have interviewed four girls who have 
undergone the treatment program.  
 
To gain perspective on institutional care as a social phenomenon, I have tried to give a brief 
historical retrospect in which particular care for women are described. I am also affecting 
certain gender aspects of institutional care. I have also tried to make a brief account of 
current research on the treatment.  
 
The study is a qualitative study in which I am apart from literature studies used participant 
observation in depth interviews as a method. 
 
My results indicate that a well structured treatment with CBT approach can work well to 
achieve lasting behavioural changes in students.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

1. INLEDNING  
 
1.1 Bakgrund 
 
I mitt arbete som socialarbetare har jag vid ett flertal tillfällen medverkat till att 
institutionsplacera ungdomar med sociala eller personliga problem. Den fråga jag ställt mig är 
om en placering verkligen kommer att innebära en förbättring av ungdomens liv eller om det 
i värsta fall kommer att förvärra situationen? Det finns alltid en risk att ungdomar påverkas av 
den så kallade negativa smittoeffekten och lär sig kriminella kunskaper eller får nya 
drogerfarenheter av mer erfarna kamrater (Levin 1994).  Vistelse vid behandlingshem riskerar 
då att bli en skola i brott och missbruk stället för en hjälp till ett gott liv. Det minsta man kan 
begära är att vården inte bidrar till att förvärra situationen för den enskilde ungdomen 
(Tännsjö 2002). Den erfarenhet jag har av behandlingshem är att vårdinnehållet skiljer sig 
mycket åt mellan olika behandlingshem. Vissa ger ett professionellt intryck, har välutbildad 
personal och kan klart redogöra för sitt behandlingsprogram, medan andra har ett mer diffust 
vårdinnehåll och personal med varierande utbildning och erfarenhet. 
 
När jag påbörjade mina studier i handikappvetenskap var jag särskilt intresserad av att lära 
mig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anledningen till detta var att jag som 
socialarbetare märkt att ungdomar med dessa problem utgjorde en växande grupp som lärare, 
kuratorer och socialsekreterare hade svårt att hjälpa på ett bra sätt.  

 
Neuropsykologiska funktionsnedsättningar 
Vissa barn som har neuropsykologiska funktionsnedsättningar kan ha svårt att förstå sig på 
sociala sammanhang, vilket kan ge dem stora svårigheter med kamratkontakter i skolan. 
Andra har svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, vilket gör att skolgången 
riskerar att bli ett misslyckande för dem. Deras föräldrar kämpar ofta tappert för att få en 
diagnos fastställd, vilket många gånger är enda möjligheten för att få extra resurser 
Väntetiderna för utredning är ofta avsevärda, vilket innebär onödigt lidande i avvaktan på rätt 
psykologiskt och pedagogiskt stöd (Larssen 2008). 
  
Genusaspekter 
Flickor och pojkar uppmärksammas, bemöts och behandlas olika när det gäller 
neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Det är därför angeläget att analysera detta och 
försöka synliggöra hur våra traditionella könsroller påverkar samhällets insatser och stöd för 
dessa barn. Ofta är det pojkarna och hur deras problem yttrar sig som utgör normen för stöd 
och behandling, vilket gör att flickornas särskilda behov blir lidande. Det behöver i och för 
sig inte vara fel att behandla pojkar och flickor olika, men om resurserna fördelas ojämnt eller 
om flickorna inte upptäcks i tid eller felbehandlas finns det anledning att reagera (Claezon & 
Hilte 2005, Laanemets & Kristiansen 2008). 
 
Vård utanför hemmet 
Mina egna erfarenheter är att när alla stödinsatser på hemmaplan är uttömda och föräldrar 
och skola inte förmår mer, brukar tanken på en placering utanför hemmet framstå som en 
möjlig lösning. I första hand är det placering i familjehem som brukar bli aktuellt. Tyvärr 
fungerar det sällan bra, eftersom en vanlig familj vanligtvis inte har de pedagogiska och 
psykologiska kunskaper samt det tålamod som krävs för att orka med ett barn stora 
neuropsykologiska funktionsnedsättningar. När en placering i ett eller flera familjehem 
misslyckats återstår ofta endast placering på behandlingshem för dessa tonåringar.  
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Vård på behandlingshem 
Institutionsvården av ungdomar har av vissa forskare kritiserats för att den ger ett dåligt 
resultat (Levin 1998). Annan forskning har funnit att kognitiv beteendeterapi (KBT) ger 
bättre resultat med beteendestörda ungdomar än vad psykodynamiskt inriktade metoder gör 
(Andreassen 2003).  
 
Många behandlingshem som tar emot barn och ungdomar har brister i sitt 
behandlingsinnehåll. Vid en granskning som Socialstyrelsen gjorde tillsammans med landets 
länsstyrelser av 156 behandlingshem, var det bara 12 som klarade sig helt utan kritik. I flera 
fall visade granskningen att barnen utsatts för fysiskt och psykiskt våld av andra placerade 
barn. 11 flickor hade utsatts för sexuella övergrepp av pojkar på eller utanför hemmet. Man 
fann även att 24 barn varit helt utan skolundervisning mer än tre månader. Ofta visste de inte 
varför de var placerade eller vad som skulle hända med dem under den närmaste framtiden. 
En del av bristerna var mindre allvarliga men man påtalade i rapporten vikten av att barnen 
fick bättre tillgång till tandvård, sexualundervisning och att de inte kom åt 
beroendeframkallande medel (Socialstyrelsen 2008). 
  
Tvångsvård 
För vissa ungdomar anses det nödvändigt med tvångsvård enligt lagen om särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU (se bilaga 1). För en ung människa som har haft en 
otrygg barndom med brister i omsorgen orsakade av missbrukande eller psykiskt sjuka 
föräldrar, kan en tvångsplacering på institution innebära en allvarlig kris. De regler och 
förbud som råder på de flesta institutioner kan vara svåra att underkasta sig för en tonåring 
som många gånger tidigare har ignorerat allt vad skolan och den övriga vuxenvärlden sagt till 
dem. Om inte personalen är utbildad och erfaren finns en uppenbar risk för att den unges 
psykiska tillstånd försämras. I värsta fall kan en misslyckad placering leda till ett livslångt 
trauma och en kamp för att få upprättelse och en ursäkt från myndigheterna, vilket 
erfarenheter från Norge visat. Svenska undersökningar från övergrepp och kränkningar inom 
den sociala barnavården 1950-1980 visar på samma tendens (Socialstyrelsen 2006). 
 
Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en historisk tillbakablick på institutionsvården i Sverige. Därefter följer 
basfakta och statistik om placeringar av unga utanför hemmet. Efter det följer en kort 
redogörelse av forskning om behandlingsmetoder och resultat. Sedan följer en redogörelse 
för tre teorier som jag funnit relevanta och användbara som analysredskap. I metodavsnittet 
går jag igenom de kvalitativa undersökningsmetoder jag har använt mig av. I resultatavsnittet 
redogör jag för mina huvudsakliga undersökningsresultat. Avslutningsvis genomför jag en 
analys av mina resultat och tar upp en diskussion om behandlingshem som samhälleligt 
fenomen. Arbetet avslutas med några personliga reflektioner och förslag om vidare forskning. 
Förklaringar av nyckelbegrepp och förkortningar har jag valt att lägga sist i en bilaga.  
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1.2 Problemområden 
 

� Vård av barn- och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder på institution.  
 

� Institutionsvård som samhälleligt fenomen 
 

� Forskning om behandlingsmetoder 
 

 
1.2.1 Övergripande syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att undersöka innehåll och upplägg av ett behandlingsprogram 
vid ett hem för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 
 
Frågeställningar: 

  
• Vad anser forskningen om olika behandlingsmetoders effektivitet? 
• Hur ser behandlingsprogrammet ut vid den undersökta institutionen? 
• Vad berättar några av flickorna i efterhand om behandlingen? 

 
1.3 Fakta och statistik 
 

• Drygt 20.000 barn och ungdomar är årligen placerade utanför hemmet. De flesta 
vistas i familjehem men under 2007 var 5 815 barn placerade i hem för vård eller 
boende, HVB-hem (Socialstyrelsen 2008). 

 
• Av samtliga placerade barn och ungdomar var 70 % frivilligt placerade. De flesta är i 

åldern 13-17 år. Cirka en tredjedel har tidigare vistats antingen i familjehem eller på 
institution (a.a.).  

 
• Det finns c:a 360 HVB-hem för ungdomar i Sverige. Dessutom har Statens 

Institutionsstyrelse (SiS) 34 hem för ungdomar som tvångsvårdas med stöd av lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. (Socialstyrelsen 2009.) 

 
• 94% av HVB-hemmen för ensamplacerade barn bedrivs i privat regi, övriga har 

kommuner eller stiftelser som huvudmän. 48 privata hem anger att de behandlar 
ungdomar med neuropsykiatriska störningar. Av dessa är det 10 hem som enbart tar 
emot flickor. (a.a.). 

 
• Kostnaden för ett vårddygn vid ett behandlingshem varierar kraftigt men ligger 

vanligtvis mellan 2.500 och 6.000 kronor per dygn. År 2007 var 
genomsnittskostnaden 3 669 kr. (Socialstyrelsen 2008).  

 
De ungdomar som placeras på behandlingshem har ofta en avancerad kriminalitet och/eller 
ett missbruk av narkotika eller alkohol som huvudsakliga problem. Även ungdomar med 
annan form av asocialitet eller påtaglig aggressivitet placeras på institution. Erfarenheter av 
våld i hemmet och misshandel är vanligt hos de barn som placeras utanför hemmet.  
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Ibland är orsaken till placering missförhållanden i hemmet såsom missbruk, psykisk sjukdom 
eller kriminalitet hos föräldrarna. När det är föräldrarnas omsorgsförmåga som brister brukar 
socialtjänsten i första hand försöka hitta ett passande familjehem. Socialtjänstlagen föreskriver 
att ett familjehem i första hand ska sökas inom den unges egna släkt eller nätverk. För de 
mindre barnen är det oftast omsorgsbrist i hemmet som är den vanligaste orsaken till 
placering. 
 
1.4 Huvudmannaskap 
 
Huvudmannaskapet för den offentliga institutionsvården har under åren skiftat mellan stat, 
landsting och kommun. Dessutom har inslaget av privata vårdgivare alltid varit betydande. 
(Levin 1998).  
 
1938 förstatligades institutionerna och benämndes ungdomsvårdsskolor. Det fanns då 16 
statliga och 17 privata ungdomsvårdskolor. 1983 övergick huvudmannaskapet till kommuner 
och landsting. 1993 förstatligades den slutna vården och idag driver Statens 
Institutionsstyrelse 33 institutioner för ungdomar (Allmänna barnhuset 1992) 
 
Synsätt på funktionsnedsättningar 
Det finns olika sätt att se på funktionsnedsättningar. Det officiella svenska synsättet brukar 
benämnas som det miljörelativa synsättet, vilket innebär att ett funktionshinder uppstår i relation 
till en viss miljö. I ett annat sammanhang behöver en funktionsnedsättning inte innebära ett 
funktionshinder.  
 
Det miljörelativa handikappbegreppet infördes i kulturutredningens slutbetänkande från 
1976, Kultur åt alla. Det var första gången en definition av begreppet handikapp tog fasta på 
omgivningens betydelse för uppkomsten av handikapp. Funktionshinder skulle inte längre 
enbart kopplas till individen utan istället ta fasta på de svårigheter som personer, av fysiska, 
intellektuella eller psykiska skäl, möter i sin dagliga livsföring. Funktionshinder sades 
uppkomma och konfirmeras i relation till att den omgivande miljön ställde ouppnåeliga krav. 
  
Politiken och samhällsbyggandet bör enligt det miljörelativa synsättet inriktas på att minimera 
de miljöfaktorer som orsakar svårigheter för funktionshindrade, samt stimulera åtgärder som 
underlättar för människor med funktionsnedsättningar att klar av sin vardag och kunna leva 
ett självständigt liv.  
 
Innan det miljörelativa begreppet infördes dominerade det medicinska synsättet. Detta 
perspektiv utgår från att det är en egenskap hos individen som ska åtgärdas och behandlas 
med professionell, medicinsk kunskap. Individens upplevelser, liksom miljöfaktorer, tillmäts 
ingen större betydelse. 

 
Historiskt sätt har detta medicinska perspektiv på funktionsnedsättningar varit dominerande. Det 
har varit den funktionshindrades skada som har varit i fokus för uppmärksamhet och 
åtgärder. Detta synsätt har ibland inneburit att människan bakom funktionsnedsättningen 
kommit i andra hand och i stället har funktionshindret stått i fokus för intresset. Den 
funktionshindrade har istället för att bli behandlad som en unik människa, ett subjet, blivit 
objektifierad och osynliggjord bakom sin diagnos ( Börjesson & Palmblad 2003). 

 
En annan modell växte fram under 1960 och -70 talet. Den hävdade att ett funktionshinder är 
ett tillstånd som är resultatet av samspelet mellan en skada och dess sociala konsekvenser. 
Funktionshindret ses som ett samhälleligt förtryck av individen. Detta synsätt motsätter sig 
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att individen betraktas som en okunnig lekman, vilken ska underkasta sig en rationell, 
professionell auktoritet.  Denna inriktning brukar benämnas den sociala modellen och uppstod 
inom handikapprörelsen under 60-talet (Barnes & Oliver 1999). 

 
ADHD – en omstridd diagnos 
ADHD och övriga neuropsykiatriska diagnoser tillhör gruppen osynliga 
funktionsnedsättningar som är svåra att objektivt diagnostisera. När det gäller ADHD har det 
främst varit via en grundlig utredning som kartlagt beteende i olika miljöer och som funnits 
hos individen före 7 års ålder, som legat till grund för en beskrivande diagnos.  
 
Denna osäkerhet och brist på objektiva bevis har föranlett en omfattande kritik mot 
framförallt DAMP men även ADHD. (DAMP kan beskrivas som en variant av ADHD där 
de motoriska svårigheterna är särskilt framträdande). Diagnosen myntades av professor 
Christopher Gillberg och har endast används i Sverige. Den kritik som framförallt sociologen 
Eva Kärfe framfört mot DAMP har fått som resultat att denna diagnos nu försvunnit (Kärfe 
2000).  
 
Kärfes ifrågasättande av förekomsten av neuropsykiatriska diagnoser skapade en akademisk 
debatt som i sin förlängning slutade med att Gillberg, (Sveriges ledande forskare inom detta 
område), flyttade till England och hans medarbetare förstörde hans forskningsmaterial för att 
det inte skulle komma i händerna på obehöriga (Beckman 2007). 
 
Forskarna har länge antagit att signalsubstansen dopamin har haft en viktig roll när det gäller 
förekomst av ADHD. Den medicin som i många fall har lett till förbättring av symptomen 
hos individen har innehållit amfetaminliknande substanser, vilka stimulerar hjärnans 
frisättning av dopamin. De allra senaste forskningsrönen från USA bekräftar betydelsen av 
dopamin för uppkomsten av ADHD. För första gången har det bekräftats att personer med 
ADHD har ett annorlunda belöningssystem i hjärnan. Den amerikanska forskaren Nora D 
Volkow har funnit att personer med ADHD har ett lägre flöde av dopamin i de områden av 
hjärnan där människans belöningssystem är lokaliserat. Detta menar hon förklarar 
symptomen med koncentrationssvårigheter och låg impulskontroll. Den som inte har ADHD 
kan behålla en hög nivå av dopamin efter att ha fått ett stimulerande sinnesintryck. Den som 
har ADHD tappar snabbt din dopaminnivå när hon får nya intryck, vilket bland annat ger en 
förklaring till att personer med ADHD är överrepresenterade bland missbrukare, eftersom 
vissa droger ger en snabb tillfredställelse och en ökning av dopaminnivån i hjärnan (DN 
2009).  
 
När det gäller diagnoser och alla andra mänskliga fenomen får man emellertid aldrig glömma 
att det alltid är en kombination av arv och miljö som formar individen. Detta innebär att ett 
visst barn med anlag för ADHD kan klara sig väl i livet om han växer upp under gynnsamma 
förhållanden medan en annan individ kan få stora problem om förutsättningarna i miljön 
varit dåliga.  
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2. HISTORISK BAKGRUND 
 
I detta kapitel gör jag en kort historisk tillbakablick över hur det svenska samhället ordnat 
institutionsvården för unga personer. Jag beskriver kortfattat de ideologiska trenderna och 
synsätten inom det sociala behandlingsarbetet, samt redogör för på vilket sätt det rådande 
samhällets värderingar, moral och ideologi präglat vårdens utformning och innehåll och vilka 
individer som man ansett bör vårdas utanför hemmet. 
  

  
2.1 Behandlingshemmens historik 
 
Olika former av anstalter, skyddshem och ungdomsvårdskolor har sedan mitten av 1800-talet 
använts för att institutionsvårda barn och unga i Sverige. En av de allra första 
uppfostringsanstalterna för ungdomar var Råby räddningsinstitut som tog emot sina första 
pojkar 1840. I Stockholm öppnade ungefär samtidigt prins Carls uppfostringsanstalt en 
avdelning för vanartiga gossar. År 1896 flyttade verksamheten ut till Skrubba som blev 
skyddshem 1903. Verksamheten hade då övertagits av Stockholms stad (Allmänna Barnhuset 
1992). 
 
En av de historiska orsakerna till behovet av anstalter för barn och unga vid denna tid var 
uppkomsten av ett jordlöst lantarbetarproletariat. Befolkningen ökade och en stor invandring 
skedde till städerna, vilket orsakade en överbefolkning och brist på bostäder. Mellan 1870 och 
1890 ökade antalet barn på anstalt från 650 till över 2000 (a.a.).   
 
1902 års riksdag antog tre lagar som skulle reglera barnavården. En av lagarna reglerade 
fosterbarnsvården (det fanns 40.000 fosterbarn vid denna tid), en annan lag innehöll stadgar 
som rörde uppfostran av vanartade och i sedligt avseende försummade barn, samt en lag om 
behandling av minderåriga förbrytare (innan dess hade intagningen på räddningsinstituten 
varit helt oreglerad). Dessa lagar ersattes sedermera av 1924 års barnavårdslag. Där stadgades 
även att det skulle inrättas en kommunal barnavårdsnämnd bestående av läkare, präst och 
lärare, samt minst en kvinnlig ledamot. Städerna och landstingen skulle även inrätta 
skyddshemsplatser för barn i tillräcklig omfattning. 1924 års barnavårdslag var gällande ända 
till 1960, då den ersattes av en modernare lag som 1982 uppgick i nuvarande socialtjänstlag 
(a.a.). 
 
I början av 1900-talet överfördes begreppet behandling från den somatiska sjukvården till den 
psykiatriska vården. Ungefär samtidigt började det medicinska synsättet även att användas 
inom barnavården, där man angav medicinska orsaker till vanart, brottslighet och andra 
sociala problem. De barn som stal, missbrukade eller levde lösaktigt ansågs lida av psykopati 
och placerades på anstalt. Därifrån kunde barnen endast skrivas ut när läkaren bedömde att 
de var färdigbehandlade. Detta medicinska synsätt var dominerande under den första hälften 
av 1900-talet (a.a.). 
 
En av de främsta kritikerna till dåtidens anstaltsvård var Else Kleen (gift med socialminister 
Möller) som under 1930-talet kritiserade verksamheten vid Råby för dess användande av 
kroppsaga. Hon framförde även kritik mot den dåligt utbildade personalen och den stora 
åldersskillnaden mellan barnen, samt att det var en blandning av normalbegåvade och 
psykiskt utvecklingsstörda barn vid samma avdelning. 
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2.2 Barnbyn Skå  
 
Barnbyn Skå inrättades 1947 av Stockholms barnavårdsnämnd. Avsikten var att starta ett 
alternativ till de uppfostringsanstalter som i stor utsträckning använde aga som 
uppfostringsmetod. Barnbyn skulle utgöra ett alternativ och ett föredöme grundat på 
moderna psykologiska teorier. Verksamheten bedrevs i 12 stugor med plats för 7 barn, samt 
en husfar och en husmor, vilka skulle utgöra ställföreträdande föräldrar för de pojkar och 
flickor i åldrarna 7 tom 15 år som bodde där. 
 
Under åren utvecklades arbetet och barnbyn tog så småningom hand om hela familjer i sin 
behandling. Barnbyns främsta företrädare var Gustav Jonsson. Han har i sin studie Flickor på 
glid – en studie i kvinnoförtryck redogjort för de orsaker som låg bakom placering på Barnbyn 
Skå under åren 1947 till och med 1962. Han fann att anmärkningar mot sexuellt beteende 
riktades mot 52% av de placerade flickorna men för pojkarna tog man aldrig upp detta som 
en orsak till placering.  
 
Barnbyn Skå och dess forskare har spelat en stor roll i den sociala debatten och för 
utvecklandet av nya psykoterapeutiska metoder inom barnavården. Verksamheten upphörde 
2005.  
 
2.3 Kvinnoinstutioner 
 
I mitten av 1800-talet uppstod privata så kallade Magdalenahem1 för kvinnor. Där blandades 
unga kvinnor med äldre. Vid Ersta diakonianstalt fanns ett sådant hem. Verksamheten för de 
yngsta flickorna bedrevs vid en särskild avdelning som kallades skyddshem. Denna 
verksamhet flyttade 1903 till Sjötorp i Huddinge. Detta skyddshem var det första för flickor i 
Sverige och det var länge det enda. 
 
På 1920-talet tillkom Morängens skyddshem utanför Uppsala. Sedan startades Hornö 
skyddshem utanför Enköping och Härsjögården utanför Göteborg. I samtliga fall var det 
kyrkan och dess diakoniverksamhet som var huvudman för verksamheten. 
 
Vid rumsplaneringen på skyddshemmen förlade man regelmässigt flickorna antingen tre och 
tre eller i enrum. De fick aldrig bo två och två av rädsla för otuktigt beteende. Inte sällan var 
prostitution orsaken till placering vid skyddshem. Samhällets moral och dess syn på den 
kvinnliga sexualiteten finns med i flickinstitutionernas historia redan från början (a.a.).  
 
Än idag anges oro för att flickorna utnyttjas sexuellt eller för att de lever ett sexuellt 
utsvävande liv med många partner som ett vanligt skäl vid omhändertagande och placering på 
behandlingshem. Flickornas sexuella erfarenheter fokuseras på ett helt annat sätt än vad man 
gör med institutionsplacerade pojkar (Allmänna Barnhuset 2005). Antalet sexualpartners som 
skäl för omhändertagande används nästan uteslutande för unga kvinnor, vilket även 
internationell forskning visat. I svensk forskning har man funnit att normavvikande sexualitet 
är en viktig faktor i domstolsprocessen när det gäller flickor (Schlytter 1999). För pojkar är 
det sällan som sexualiteten används som ett argument vid omhändertagande, vilket tyder på 
att kriterierna för omhändertagande varierar beroende på kön (Hamreby 2004, Överlien 
2006).  
 

                                                 
1 Magdalena var dåtidens benämning på prostituerade kvinnor. 
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2.4 Genusperspektiv på bemötande och sexualitet 
 
I början av 1900-talet var en uppdelning mellan män och kvinnor en självklarhet inom alla 
vårdinstitutioner. Könen skulle hållas isär för att inte okontrollerade sexuella drifter skulle få 
fritt spelrum. Missbrukare, brottslingar och prostituerade skulle disciplineras och tuktas för 
att bli kvitt sina moraliska brister. Det var först under 1960 och 70-talen som en kritik mot de 
enkönade institutionerna började ta form. 
Under inflytande av den liberala tidsandan och klientrörelserna (RFHL och RSMH) reagerade 
företrädare för dessa organisationer och andra samhällsdebattörer mot den sexuella 
puritanism och moralism som ansågs ligga bakom en uppdelning av könen vid 
vårdinstitutionerna. Resultatet blev att samkönade avdelningar infördes vid 
behandlingshemmen och de psykiatriska klinikerna.  
 
Under 1980-talet förändrades kritiken till att angripa förhållandet att de samkönade 
institutionerna utgick från männens behov och att kvinnornas närvaro främst motiverades av 
att de hade en lugnande inverkan på verksamheten. Kvinnornas egna vårdbehov fick i 
allmänhet stå tillbaka till förmån för männens behov. Kritiken tog även upp den risk för 
sexuellt utnyttjanden av kvinnorna som ansågs föreligga (Sahlin 1996)  
 
Mot bakgrund av ovanstående kritik började enkönade behandlingshem åter att uppstå på 
flera håll i landet under 1990-talet. I ett projekt som Diana Mulinari studerade fann hon att 
”Inom den projektverksamhet som jag studerade blev kvinnorna synliggjorda och upptäckta, 
men inte som ”kvinnor”, utan som klienter med dålig självkänsla och ett problematiskt 
förhållande till den egna kroppen, och som offer för misshandel, incest och sexuella 
övergrepp” (a.a. s. 209).  
 
Kvinnorna saknade gränser och var i behov av ordning och disciplin. De sågs som 
manipulativa och lögnaktiga, vilket gav personalen argument för att intervenera i deras liv. 
”Att rädda arbetarklassens kvinnor från deras mäns orena och okontrollerade sexualitet är ett 
över hundra år gammalt, borgerligt projekt, och i dessa bilder av kvinnorna kan man spåra en 
kontinuitet från 1800-talets välgörenhetsarbete till de kvinnocentrerade projektens praxis” 
(a.a. s. 210).  
 
På institutionerna uppfattas flickorna inte enbart som omoraliska och sexuellt utsvävande 
utan de ses även som sexuellt utnyttjade offer. Forskarna fann att det var en utbredd 
uppfattning bland personalen att det var mer krävande att behandla flickor än pojkar (a.a.). 
Liknande åsikter bland personalen framkom vid undersökningen om vården vid Råby 
ungdomsvårdskola (Levin 1994). 
 
Överlien (2004) fann i sin studie av vården vid ett behandlingshem för flickor att personalen 
talar om unga kvinnors sexualitet på två sätt: Antingen benämner de flickorna som asexuella 
barn eller så är de offer för sexuella övergrepp. Hon fann att: ”Bemötandet av ungdomarna 
som sexuella varelser bygger på ett heteronormativt tänkande och stereotypa 
könsföreställningar” (a.a. s.176). Hon berör även personalens svårigheter att samtala med 
flickorna om sexualitet och sexuella övergrepp. Personalen hoppades att tiden på institution 
skulle utgöra en paus från sexualitet och relationer.  
 
Claezon och Hilte (2005) fann i sin studie om hur kön produceras och reproduceras på 
ungdomsinstitutioner, att behandlingshemmen har en mycket traditionell könsbild, där den 
kvinnliga personalen får stå för de känsliga ämnena och männen som upprätthållare av regler.  
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Kvinnorna ansågs lämpligare än den manliga personalen att trösta flickorna och att prata med 
dem om känslor. Hon fann även att den manliga personalen höll en viss distans till flickorna 
för att slippa anklagelser om sexuella övergrepp (a.a.).  
 
Claezon och Hilte noterade även att behandlingsarbetet vid de undersökta institutionerna 
styrdes av en manlig norm som resulterade i att pojkar ansågs ”raka och okomplicerade 
medan flickorna uppfattades som manipulativa och intriganta” (a.a. s. 91)  
 
Andersson (1997) fann att personalen även tog upp positiva aspekter av flickornas kontakter 
med manliga vårdare. Det ansågs viktigt att flickorna hade kontakt med män som inte lät sig 
påverkas av deras sexuella utspel.  
 
Statens institutionsstyrelse visade i en nyligen publicerad forskningsrapport att flickor och 
pojkar bemöts olika inom den egna ungdomsvården. Pojkarna behandlades mer rakt och 
auktoritärt än flickorna. Det var en betydligt hårdare attityd och fler konfrontationer med 
pojkarna. De tilläts inte visa osäkerhet utan förväntades vara stora och starka män som inte 
fick visa känslor eller andra tecken på svaghet (Laanemets & Kristiansen 2008).  
 
Flickorna bemöttes annorlunda. Personalen betraktade dem som psykiskt skörare än pojkarna 
och de sökte oftare förklaringar till deras beteende i flickornas bakgrund. De tilläts i högre 
utsträckning visa känslor och toleransen vid regelbrott var större än vad som gällde för 
pojkarna (a.a.).  
 
2.5 Behandlingsresultat - vad säger forskningen? 
 
Under den senare delen av 1900-talet har psykodynamiska teorier dominerat 
behandlingstänkandet vid ungdomsvårdsinstitutionerna. Detta har emellertid förändrats 
under det senaste decenniet då olika former av kognitiva och beteendeinriktade 
behandlingsmetoder fått en renässans.  
 
Enligt Levin (1998) saknas forskningsresultat som visar att behandling inom den sociala 
ungdomsvården och kriminalvården har positiva effekter. Andra forskare har funnit stöd för 
att vissa behandlingsmetoder fungerar bättre än andra och att det går att se ett tydligt mönster 
i vad som fungerar och vad som inte har någon bevisad effekt (Andreassen 2004).  
 
Enligt professor Kjell Hansson vid Lunds universitet finns det inget vetenskapligt stöd för att 
psykodynamiska modeller fungerar när det gäller beteendestörda ungdomar (Socialstyrelsen 
2009)  
 
Andreassen fann i sin grundliga genomgång av den internationella behandlingsforskningen att 
det fanns stöd för att kognitv beteendeterapi (KBT) i olika former hade viss effekt när det 
gällde att åstadkomma bestående beteendeförändringar hos asociala ungdomar. Forskningen 
har funnit stöd för att oönskat beteende såsom aggressivitet, lögner och kriminella handlingar 
måste tränas bort och nya sociala färdigheter läras in genom beteendepåverkande metoder för 
att resultaten ska bli bestående. Detta är emellertid av begränsat värde om inte ungdomens 
tankar kring dessa handlingar också förändras. För att beteendeförändringen inte bara skall bli 
en ytanpassning måste grundläggande värderingar i form av etik och moral diskuteras på en 
nivå och med begrepp som anpassas efter den unges kunskaps- och utvecklingsnivå. 
(Andreassen 2003). 
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Vid en undersökning av ungdomar i tvångsvård vid Råby ungdomsvårdskola konstaterades 
”att långvarig, tidsobestämd anstaltsvård som bygger på tvång och direkta maktbefogenheter 
från anstaltens sida inte leder till någon rehabilitering” (Levin 1997 s. 234).  
 
En risk vid all institutionsbehandling är att den i alltför hög grad riktar sig inåt mot det interna arbetet 
och glömmer bort den verkliga världen utanför institutionen. Levin (1998) fann att det dåliga 
behandlingsresultatet vid Råby ungdomshem delvis kunde förklaras av att ungdomarna isolerades från 
samhället och att personalen koncentrerade sig på hur det fungerade på institutionen istället för de 
problem som var anledning till placeringen. Kriteriet för en lyckad behandling likställdes med 
anpassning inne på institutionen istället för att fokusera på hur ungdomarna skulle kunna fungera ute i 
samhället. 
 
De beteendeförändringar som har uppnåtts i behandlingsmiljön har en tendens att försvinna 
om ungdomen återvänder till sin ursprungsmiljö och den inte har förändrats. Generellt sätt 
återvänder beteendeproblemen inom två år (Andreassen 2003). En stor andel av de 
ungdomar som vårdats vid behandlingshem återvänder till sina familjer och sin gamla 
hemmiljö. Om ungdomen då återknyter kontakten med de kamrater och det sociala nätverk 
som bidragit till institutionsplaceringen minskar sannolikheten för att de positiva 
behandlingseffekterna ska bestå (Sarnecki 1996).    
 
En varaktig resocialisering kan endast ske via en god kontakt med det normala samhället 
(arbete, skola, fritid och social gemenskap). När institutionsvård är nödvändig ska den vara 
”kort, tidsbestämd, fylld med planerad, fasindelad och meningsfull verksamhet och inriktad 
på stärkande av kompetens att återvända till vanligt samhälle…” (Levin 1997 s. 234).   
 
2.6 Skola och utbildning 
 
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat behandlingsresultat. De institutioner 
som satsar på skola och utbildning visar ett klart bättre behandlingsresultat än andra. Detta 
gäller även för ungdomar med stora och betydande beteendeproblem. Många ungdomar 
saknar skolkompetens efter avslutad institutionsbehandling. Lärarna har låga förväntningar på 
dem och samarbetet mellan personalen på institutionerna och skolan är ofta bristfällig. 
Återkommande tidigare flyttningar och stigmatisering har bidragit till att åstadkomma minskad 
motivation och störningar i inlärningen. En institutionsvistelse kan vara den stabiliserande 
faktor som möjliggör för ungdomar som haft många avbrott i sin skolgång på grund av 
flyttningar, familjeproblem och andra orsaker att våga satsa på sin utbildning (Andreassen 
2003). 
 
Vid en intervjuundersökning av 1000 ungdomar som vårdats med tvång, tillfrågades de om 
vilka hjälpinsatser de ansåg viktigast. Av nio hjälpområden kom skolan först. 63 % av samtliga 
intervjuade uppgav att de ville ha hjälp med skolan. En annan studie fann att det var viktigare 
hur väl en institution planerade för skola och utbildning än hur de betonade ett gott beteende 
för att uppnå en god anpassning efter avslutad behandling. En annan undersökning fann vid 
en uppföljning av 300 elever att de som hade blivit intresserade av skolan hade ett mer 
prosocialt beteende efter utskrivningen än andra. De var mindre kriminella, hade färre nya 
institutionsplaceringar och inte så stora psykologiska problem (a.a). 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
En teori kan liknas vid en karta som har till uppgift att hjälpa oss att orientera oss i tillvaron. 
Teorin/kartan kan användas till att tolka och systematisera våra iakttagelser, samt få oss att 
bättre förstå samspelet mellan individ och miljö. Viktigt att understryka är dock att en karta 
eller en teori aldrig fullt ut kan beskriva hela verkligheten som den gestaltar sig för den 
enskilde individen och hans sociala sammanhang.  
 
Hur en människa formas till en social varelse beror på en rad olika biologiska, psykologiska, 
och samhälleliga faktorer som samverkar på olika sätt, vilket sammantaget påverkar en 
persons livsval. Att förändra sitt beteende och sitt sätt att förhålla sig till sin omgivning är en 
svår och mödosam process som kräver en stark motivation hos den enskilde. 
  
I det här avsnittet redogör jag kortfattat för tre teorier som försöker förklara vad som 
påverkar och socialiserar en individ i vårt moderna samhälle, samt vad som gör att vissa klarar 
sig bättre än andra trots påfrestningar i livet. Två av teorierna har fokus på hur samhället 
påverkar individen men de lägger tyngdpunkten olika beträffande vilka faktorer som spelar 
störst roll i vår personliga utveckling. Den tredje teorin har fokus på individuella faktorer som 
får oss att förbli friska trots stora påfrestningar.  
 
Många teorier om människans utveckling har fokus på individuella psykologiska faktorer. 
Dessa individualpsykologiska teorier är viktiga för förståelsen av mänskliga fenomen men jag 
vill lyfta fram synsätt med en social och samhällsinriktad inriktning för att kunna diskutera 
institutioner som samhälleligt fenomen och ett uttryck för rådande värderingar. 
 
Först och främst interagerar och påverkas vi av våra föräldrar, men senare i livet även av 
andra betydelsefulla personer i vår omgivning. Vår närmiljö påverkas av hur samhället är 
utformat och vilka ekonomiska och sociala villkor vi lever under. Två teorier som beskriver 
detta är Utvecklingsekologin och den Symboliska interaktionismen. En teori som försöker förklara 
varför vissa individer klarar påfrestningar i livet bättre än andra är salutungenes eller KASAM 
(känsla av sammanhang) .  
 
3.1 Utvecklingsekologi 
 
Utvecklingsekologin är en teori om mänsklig utveckling. Den är utarbetad av den 
amerikanske psykologen och forskaren Urie Bronfenbrenner. Den första gången teorin 
presenterades på ett sammanhållet sätt var i boken The ecology of human development 
(Bronfenbrenner 1979). Det ekologiska perspektivet understryker helhet och sammanhang i 
barns uppväxt och utveckling. 
 
Barns och familjers villkor är alltid en del av ett större socialt sammanhang. 
Utvecklingsekologin söker beskriva samspelet mellan miljön och det växande barnets 
utveckling. Utveckling är en fortgående process genom hela livet där relationer mellan 
människor och närmiljöer formar och omformar oss som individer. Bronfenbrenner menar 
att särskilt närmiljön, med våra kamrater, lärare, föräldrar och syskon och deras inbördes 
relationer är viktiga för oss. Han kallar dessa sammanhang för mikrosystem. Mikrosystemen 
påverkas i sin tur av det samhälle och den kultur den verkar i. De större sociala 
sammanhangen och den tid vi lever i spelar en viktig roll för vår personliga utveckling. 
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Bronfenbrenner tänker sig att individen fungerar i ett system byggt på fyra strukturer eller 
sfärer på olika avstånd från individen, där varje inre struktur är begränsad av den högre 
strukturen. Dessa nivåer är dock inte hierarkiska (Andersson 1986). 

 
 
I mitten av Bronfenbrenners cirklar har vi de mikrosystem där individen agerar och har en 
specifik roll som barn, syskon eller förälder. I dessa system finns våra nära och viktigaste 
personer som utgör grunden för vår utveckling och våra ömsesidiga relationer. 
 
Nästa nivå benämner han Mesosystem. Detta system består av familj, skola och olika 
kamratgrupper (mikrosystem) där individen själv ingår och agerar. Mesosystemet utgörs av 
relationer mellan olika mikrosystem. (Det är alltså den direkta kontakten mellan föräldrar och 
lärare i skolan som äger rum inom mesosystemet). 
  
Däröver kommer det Bronfenbrenner kallar Exosystem. I detta system återfinner vi lokala 
strukturer såsom barnomsorg, skola, sjukvård, kommunikationer, fritid- och kulturutbud. I 
exosystemen agerar vi som individer emellertid inte direkt, utan vi kommer i kontakt med 
institutioner i detta system som brukare eller användare av till exempel sjukvård eller 
kollektivtrafik, utan att därför tillhöra dessa system. 
 
Den överordnade eller högsta strukturen kallar han Makrosystem. Där ingår våra politiska och 
ekonomiska system, lagar och regler liksom rådande ideologier och samhällsinstitutioner på 
nationell nivå.  
 
Bronfenbrenners teori är tänkt att användas som ett redskap för förståelse av samspelet 
mellan barn, familj och samhälle och hur detta samspel kan förändras så att nya relationer 
uppstår (Lagerberg & Sundin 2000). Bronfenbrenner menar att förståelse förutsätter 
förändring. Vi måste rubba ett system för att begripa det på ett nytt sätt. När en förälder 
flyttar från sin familj på grund av skilsmässa eller när ett barn byter klass, ändras 
förutsättningarna helt och ersätts med ett nytt sammanhang där samspelet mellan individ och 
miljö kommer att ses och förstås på ett nytt sätt.   
 
Teorin underlättar förståelsen för hur miljön påverkar beteendet och hur man kan planlägga 
enhetliga och integrerade åtgärder och tjänster. Bronfenbrenners forskning har framför allt 
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handlat om barn, men den kan användas under hela livsloppet, eftersom utveckling är något 
som pågår under hela livet (Andersson 1986).  
 
3.2 Symbolisk interaktionism  

 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv inom socialpsykologin. Det är ett synsätt 
och ett redskap för analys av den sociala verkligheten. Det finns flera olika inriktningar och 
uttolkare inom teorin. Jag kommer här att redogöra för några av de vanligaste 
grundbegreppen inom den symboliska interaktionismen. Teorin förklarar framförallt hur 
socialiationsprocessen går till. Med socialisation menas hur vi lär oss hur vi ska bete oss i olika 
mänskliga situationer (Giddens 203).  
 
”Det är individens kontinuerliga samspel och ‘förhandling’ med yttervärlden som bidrar till 
att skapa eller forma hans eller hennes upplevelse av sig själv” (a.a. s. 44).  

 
Trost och Levin (2004) framhåller fyra hörnstenar i teorin. Den första hörnstenen utgörs av 
en definition av situationen. Med detta menas att människan inte bara upplever och definierar sin 
situation utan även handlar därefter. ”Om människorna definierar eller varseblir situationen 
som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser” (a.a. s.12). Varseblivningen styr i den 
meningen människans beteende. Vi tolkar en situation utifrån våra tidigare erfarenheter och 
vår fantasi. Upplevelsen av den sociala verkligheten är subjektiv och kan därför omdefinieras.  
 
Den andra hörnstenen är social interaktion. Detta begrepp innefattar hur vi kommunicerar med 
ord, tystnad, mimik, beröringar och gester. Även om vi inte agerar, i en social situation då vi 
förväntas att agera, interagerar vi.  
 
Den tredje hörnstenen är symboler. Teorin utgår från att interaktion sker med hjälp av 
symboler. Våra ord är symboler om de har samma betydelse för andra som för mig. Gester, 
föremål och färger är andra exempel på vad som kan utgöra symboler. Hur symbolerna 
uppfattas är beroende på situationen. 
 
Den sista hörnstenen är tonvikt på aktivitet. Det är vad människan gör som är det viktiga. De 
mänskliga egenskaperna genomgår en ständig förändringsprocess som är beroende av våra 
handlingar. Symbolisk interaktionism förutsätter föränderlighet. Inom teorin säger man inte 
att någon är neurotisk, utan att personen beter sig neurotiskt i en viss situation. ”Människan 
är inte, människan gör!” (a.a. s. 20) 

  
En av den symboliska interaktionismens främsta företrädare var Georg Herbert Mead. Han 
menade att jaget och medvetandet uppstår i samhället. Detta sker i olika stadier som han 
kallar leken och spelet. I leken övertar barnet roller i sin omgivning utan att bry sig om 
omgivningens reaktion.  I spelet har barnet blivit medvetet om omgivningens respons och 
agerar utifrån den uppmärksamhet och den reaktion han åstadkommer (Trost & Levin 2004). 
 
Mead delade även in vår socialisation i primär och sekundär socialisation. Den primära 
socialisationen sker under vår barndom då vi internaliserar vår första värld. De personer som 
hjälper oss under den primära socialisationen kallas för signifikanta andra. Det är personer som 
vi inte kan välja själva, exempelvis våra föräldrar. Barnet har inget val utan identifierar sig 
känslomässigt och på andra sätt med de personer som står det närmast. Barnet övertar roller 
och attityder från de signifikanta andra för att därigenom skapa sig en egen identitet (a.a.).  
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Den sekundära socialisationen sker när barnet träffar andra personer i samhället. Det kan vara 
kamrater eller lärare i skolan som introducerar nya värderingar och synsätt. Dessa personer 
benämns i den symboliska interaktionismen som de generaliserade andra. Denna process fortgår 
sedan hela livet.  
 
Förhållandet mellan primär och sekundär socialisation kan jämställas med hur ett barn först 
lär sig ett modersmål och sedan lär sig ytterligare språk genom att översätta ord och fraser i 
det nya språket till modersmålet (a.a.).  
 
I den interaktionistiska teorin ingår också stämplingsteorin där man menar att människor blir 
”avvikare” genom att andra personer och myndigheter benämner eller stämplar någon som 
avvikare eller kriminell. Individen blir härmed stigmatiserad och beter sig i större utsträckning 
som omgivningen förväntar sig. Avvikelserna är inte egenskaper hos individen eller gruppen, 
utan man tolkar dem mer som ett samspel mellan avvikare och ickeavvikare (Giddens 2003).  
 
3.3 Salutogenes  
 
Antonovsky (1991) menar att människors förmåga att hantera och skapa meningsfullhet, se 
sammanhang och känna delaktighet i tillvaron, är avgörande för vår överlevnad. Hans 
resonemang brukar sammanfattas i begreppet KASAM - Känsla Av Sammanhang.  
 
Genom sina studier fann Antonovsky tre viktiga komponenter som hade betydelse för att 
klara av stress – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
Begriplighet innebär att yttre och inre stimuli är förnuftsmässigt gripbara och att de upplevs 
som 
sammanhängande, strukturerade och ordnade. Den andra komponenten 
hanterbarhet, innebär enligt författaren en upplevelse av att det står resurser till ens 
förfogande med vilkas hjälp individen kan möta de krav som ställs av de yttre stimuli 
människan kontinuerligt utsätts för. De resurser vilka upplevs stå till förfogande kan finnas 
både inom och utanför individen, resurser som man själv har eller som andra behöriga har. 
Det kan vara en partner, vänner, kollegor, Gud, en läkare eller någon annan som man känner 
förtroende för. 
 
Komponenten meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning individen känner att livet har 
en känslomässig innebörd, att de problem som uppstår är värda att investera energi i och att 
de ses som utmaningar, istället för bördor som man hellre skulle ha varit utan. Antonovsky 
anser att komponenten meningsfullhet är den viktigaste. Om en individ verkligen är 
engagerad och upplever ett problem som begripligt, kommer det att finnas en stark 
motivation till att söka efter de resurser som krävs för att lösa problemet och individen 
kommer inte att ge upp sökandet förrän resurserna är funna (Antonovski 1991). 
 
Teorin KASAM grundar sig på Antonovskys studier av kvinnors problem i klimakteriet i 
olika etniska grupper i Israel. Kvinnorna i en av dessa grupper hade överlevt sin vistelse i 
koncentrationsläger under andra världskriget. Trots detta hade de klarat sig bra i livet och 
uppnått god hälsa. Dessa kvinnor hade en hög känsla av sammanhang, vilket ledde 
Antonovski fram till det salutogena perspektivet (friskskapande faktorer) som fokuserar på 
vad som gör att personer trots svåra förhållanden överlever med den psykiska hälsan i behåll 
(Andersson 1986).  
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3.4 Sammanfattning  
 
Ovanstående teorier kan användas för att analysera det studerade materialet utifrån olika 
aspekter. KASAM utgår från den enskilde individens medfödda och förvärvade egenskaper. 
Den symboliska interaktionismen har fokus på hur vi beter oss i samspelet med andra; hur vi 
interagerar, påverkas och samverkar med människor omkring oss. Den utvecklingsekologiska 
modellen ser till individens roll i samhället och hur allt hänger samman. Jag menar att dessa 
tre teorier ger olika infallsvinklar som på olika sätt kan hjälpa oss att förstå hur individer 
fungerar i samhället och i detta fall på en institution.  
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4. Metod  
 
Detta är en kvalitativ studie där jag har använt mig av intervjuer, observation och 
litteraturstudier. Intervjuerna har bestått av i förväg fastställda frågor inom olika teman. 
Frågorna har varit likartade men varierat något från intervju till intervju Dessa 
semistrukturerade intervjuer har spelats in på band och därefter skrivits ut och analyserats 
utifrån mina frågeställningar.  
 
Kvale beskriver denna typ av intervjuer på följande sätt: ”halvstrukturerade intervjuer som 
varken öppna samtal eller färdigformulerade frågeformulär. Intervjuerna är uppbyggda utifrån 
relevanta teman och frågeförslag, men det finns möjlighet att under intervjusituationen 
förändra frågornas form och ordningsföljd för att följa upp svaren från den intervjuade” 
(Kvale, 1997, s 117).  
 
För att erhålla en kunskapsgrund inför intervjuerna närvarade jag vid behandlingshemmet 
under två dagar. Dessutom intervjuade jag personalen om arbetssätt, organisation och 
behandlingsmetoder.   
 
Observation är en användbar metod för att samla in information som rör beteenden i 
vardagliga situationer. Informationen måste planeras och registreras systematiskt och används 
ofta som komplement till andra tekniker (Patel & Davidsson 2003). 
 
Litteraturstudierna har bestått av svensk och internationell forskning, nationell statistik samt 
styrdokument från behandlingshemmet.  
 
4.1 Fenomenologi 
 
Inom fenomenologin betonas beskrivningen av ett fenomen. Den studerar hur individen 
upplever ett fenomen och vilken mening det har i hans värld. Kvale beskriver det på följande 
sätt: ”Fenomenologin har relevans för strävan att klargöra förståelseformen hos den 
kvalitativa forskningsintervjun, som ju fokuserar på den mening som den intervjuade 
upplever i sin livsvärld”. (Kvale 1997 s. 54). Fenomenologin lägger inte fokus vid förklaring 
och analys, utan söker klargöra det detaljerade subjektiva perspektivet (a.a.). 
 
Under intervjuerna med flickorna försökte jag inta ett fenomenolgiskt förhållningssätt. Detta 
betydde att jag fokuserade på flickornas individuella erfarenheter och förklaringar. Mitt 
intresse riktades sig mot hur flickorna subjektivt hade upplevt sin vistelse vid 
behandlingshemmet.  
 
4.2 Hermenutik 
 
”Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en 
texts mening” (Kvale 1997 s. 49). Utifrån den förförståelse intervjuaren har om ett visst 
område sker en tolkning av materialet samt en reflexion över intervjuprocessen för att 
komma fram till en djupare mening i intervjumaterialet. Processen avslutas då en rimlig 
mening framkommit som är fri från inre motsägelser (a.a.).  
 
Vid tolkningen av intervjuerna har jag använt mig av den hermeneutiska metoden där 
förförståelsen är ett viktigt inslag för förståelse av textens innehåll och betydelse. Enligt Kvale 
(1997) är hermeneutiken lämplig för intervjuforskning ur två perspektiv. Dels genom att 
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belysa den dialog som ligger till grund för den text som ska tolkas, dels ”genom att klarlägga 
den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en dialog eller ett 
samtal med texten”. (Kvale 1997 s. 49). 
 
Den hermeneutiska tolkningen växlar mellan helheten och delarna. (Kvale 1997). Vid 
tolkningen av intervjuerna lyssnade jag först igenom varje intervju för sig. Därefter skrev jag 
ut dem i sin helhet och läste igenom dem noggrant. Sedan delade jag in intervjusvaren i vissa 
teman som enligt Andreassen (2004) är grundläggande för att ett behandlingsresultat skall bli 
lyckat (behandlingsmetod, skolgång, fritid och föräldrakontakt). Därefter jämförde jag 
intervjuerna utifrån de frågeställningar jag haft. Jag har på detta vis försökt använda mig av 
både helheten och delarna enligt den hermeneutiska tolkningsprincipen. 

 
Vid intervjuerna med personalen, samt under den deltagande observationen, hade jag en 
hermeneutisk ansats, vilket innebar att jag använde mig av den förförståelse jag tillägnat mig 
under 30 års yrkesverksamhet.  
 
Urvalsprocessen 
I samband med min deltagande observation vid behandlingshemmet informerade jag 
föreståndaren om att jag önskade intervjua några flickor som hade genomgått hela 
behandlingsprogrammet och där det hade gått minst två år sedan de avslutade sin behandling. 
Föreståndaren kontaktade därefter ett antal före detta elever och frågade om deras intresse av 
att ställa upp för en intervju. De som var intresserade lämnade ut sitt telefonnummer eller sin 
mailadress vilka sedan förmedlades till mig. Sammanlagt fick jag åtta namn, varav sex flickor 
sedan svarade på min kontakt. Därefter ringde jag upp flickorna och presenterade mig samt 
gav information om vad jag ville intervjua dem om. De fick samtidigt kortfattad information 
om anonymitet samt att de när som helst under processen hade möjlighet att avbryta sitt 
deltagande. Jag bokade därefter in tider för intervjuerna. Vid en förnyad telefonkontakt strax 
innan intervjun skulle äga rum ändrade sig två av flickorna och tackade nej. Den ena uppgav 
att hon skulle resa bort den helgen och den andra skulle flytta. Sammanlagt genomförde jag 
fyra intervjuer. Samtycke från föräldrarna behövdes inte då samtliga flickor var myndiga. 
 
Datainsamling och bearbetning 
Intervjuerna genomfördes på platser som flickorna själva fick bestämma. Den första intervjun 
ägde rum på behandlingshemmet. Vi satt i ett ostört samtalsrum men det var personal i 
angränsande rum. Den andra intervjun ägde rum i flickans eget hem. Vi satt i vardagsrummet 
och hennes man var närvarande under första hälften av intervjun. Den tredje intervjun 
genomfördes i flickans hem med hennes biologiska pappa närvarande i ett angränsande rum.  
Den fjärde intervjun ägde rum på ett socialkontor. 
 
Intervjuerna inleddes med att flickorna fick detaljerad information om studiens syfte och att 
det var frivilligt att delta och även frivilligt att svara på de frågor som ställdes under intervjun. 
Jag fick godkännande från dem att använda bandspelare och förklarade vad materialet skulle 
användas till och om innebörden av anonymitet och sekretess. Det fick också möjlighet till 
frågor innan intervjun påbörjades. Efter varje intervju har intervjupersonerna haft möjlighet 
till kommentarer och synpunkter på intervjun.  
 
Åldersskillnader och kön 
Det går inte att bortse från att jag som man och dubbelt så gammal som flickorna har andra 
referensramar och värderingar, vilket kan påverka intervjusituationen. Ett sätt att hantera 
detta är att inledningsvis ta upp frågan om hur det känns att bli intervjuad av någon betydligt 
äldre och om det kan innebära svårigheter av något slag. En av flickorna kommenterade min 
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ålder och sa att hon hade förväntat sig någon som var yngre. Hon tyckte att jag hade låtit 
yngre i telefonen. När jag frågade om det var något problem med min ålder svarade hon att 
det inte var något bekymmer för henne. 
 
När det gällde frågor av mer känslig karaktär som till exempel om relationer och sexualitet 
valde jag att vara försiktig och diskret i mina frågor. Anledningen var helt enkelt att jag med 
hänsyn till min ålder och mitt kön inte ville ställa alltför intima frågor direkt till den 
intervjuade. Att vid ett enstaka intervjutillfälle ta upp alltför personliga frågor kan vara 
integritetskränkande och är enligt min mening etiskt tveksamt. Trots detta var det några 
flickor som berättade tämligen öppet om känslor och relationer som de upplevt under 
behandlingstiden.  
 
Flickor, tonåringar eller unga kvinnor 
Jag använder olika benämningar på de ungdomar som förekommer i uppsatsen. Anledningen 
är främst att de som jag mötte vid min deltagande observation var tonårsflickor men de som 
intervjuades var unga kvinnor omkring 20 år.  Beroende på sammanhanget har jag därför valt 
olika benämningar. Ibland har variation och det som känts språkligt bäst fått styra ordvalet.  
Det vardagliga uttrycket tjej har jag undvikit. 
 
Reliabilitet 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet. Det är ett mått på i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen och under liknande omständigheter.  
Vid en intervju sker ett samspel mellan den intervjuade och intervjuaren. Intervjuarens sätt att 
ställa frågor påverkar svaren. Om reliabiliteten är hög skulle en annan intervjuare få samma 
svar med samma meningsinnehåll även om ordalydelsen inte skulle var exakt lika i relation till 
den genomförda studien. 
 
Validitet 
Med validitet menas att studien verkligen mäter det som är avsett att mätas och inget annat. 
Ger intervjuerna svar på det jag är intresserad av?  Framträder de fenomen jag är intresserad 
av?  
 
En vanlig kritik av forskningsintervjuer är att resultaten blir ogiltiga eftersom 
intervjupersonernas berättelser kan vara falska (Kvale, 1997). Eftersom jag avsett att 
undersöka intervjupersonernas egna upplevelser av sin tid vid behandlingshemmet så finns 
det inga svar som är rätt eller fel. Det som de berättat under intervjuerna är det jag har haft 
att utgå ifrån. Det viktiga är att jag uppfattat dem på det sätt som de själva menat, utan egna 
värderingar och tolkningar. Validiteten ökar om man har intervjupersoner som ger mycket 
information. Kvale menar att under intervjusituationen bör det som sägs hela tiden 
ifrågasättas och kontrolleras (Kvale, 1997). För att öka validiteten har jag därför under 
intervjusituationernas gång ställt följdfrågor och bett om förtydliganden.  
 
Det är även av stor betydelse för validiteten att intervjuerna äger rum på en plats där 
intervjupersonerna känner sig hemma och är trygga med miljön (Wibeck, 2000). Av det skälet 
har jag låtit intervjupersonerna själva välja i vilken miljö det vill bli intervjuade och även i ett 
fall tillåtit en annan person att närvara under inledningen av en intervju. 
 
Om en fråga inte är reliabel, saknar den också validitet, men bara för att reliabiliteten är hög 
behöver inte validiteten vara det. 
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Generaliserbarhet 
Målet med generaliserbarheten är att söka fastställa det typiska (Kvale, 1997). Studien bygger 
på endast fyra intervjuer och de resultat som kommit fram gäller enbart dessa intervjuer. 
Huruvida de är representativa för andra som genomgått samma behandling går inte att 
avgöra. Däremot kan man jämföra intervjusvaren med tidigare forskning och den kunskap 
som finns om liknande behandlingsmetoder. Jag har därför byggt mina tolkningar med hjälp 
av forskning, andra studier och egen erfarenhet. 
 
Problem med utskrift och citat 
De citat jag valt ut kommer från två av de intervjuade kvinnorna. Orsaken är dels teknisk då 
ljudupptagningen vid en av intervjuerna blev ohörbar. (Jag hade emellertid noteringar som jag 
nedtecknade direkt efter intervjun då jag upptäckte misstaget). Vid en annan av intervjuerna 
var svaren vaga och diffusa, samtidigt som de gav ungefär samma bild av verksamheten som 
övriga intervjuer. Om jag hade varit en skickligare och mer erfaren intervjuare hade jag 
antagligen fått fram mer information av henne trots att hon var eftertänksam och fåordig. 
Detta skulle antagligen ytterligare ha fördjupat bilden av erfarenheterna från 
behandlingshemmet. Samtliga intervjuer utgör dock underlag till mina resultat.  
 
Avgränsningar 
Studien handlar om ett utvalt privat HVB-hem, där endast tonårsflickor vårdas. Flickorna har 
i regel någon form av neuropsykiatrisk diagnos, varför generaliseringar till behandlingshem 
som inriktar sig på andra problemområden är svår att göra. Behandlingsmodellen vid det 
undersökta behandlingshemmet är strikt inriktad på kognitiv beteendeterapi (KBT). Detta är 
emellertid inte någon studie i olika terapiformers fördelar eller nackdelar, även om frågan 
berörs.  
 
Anledningen till att jag valde just detta behandlingshem berodde på att jag i mitt arbete hörde 
talas om en institution som lyckades behandla flickor med mycket svår problematik. Ryktet 
sade att de klarade av att hjälpa flickor där andra institutioner och familjehem misslyckats 
tidigare. Detta väckte min nyfikenhet och fick mig att ta kontakt för att ta reda på mer hur de 
arbetade. 
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5. Resultat  
 
Det här kapitlet ger en kort bakgrund till behandlingshemmet, samt basfakta om personal och 
organisation. Dessutom beskrivs behandlingsprogrammets innehåll och upplägg i grova drag. 
Sedan följer en redogörelse av mina observationer, iakttagelser och samtal med personal. 
Därefter följer en redovisning av resultatet av mina intervjuer med före detta elever. 
Avslutningsvis summerar jag mina intryck i en sammanfattande analys. 
 
Behandlingshemmets namn kommer inte att nämnas och intervjupersonernas namn har 
ändrats för att skydda deras identitet.  
 
 5.1 Fakta om behandlingshemmet  
 
Det undersökta hemmet är ett behandlingshem för flickor i åldern 13 till 20 år. Hemmet har 
specialiserat sig på vård av flickor med neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, Aspergers 
och Tourettes syndrom (se bilaga 1). Behandlingsmodellen är inriktad mot beteendeterapi 
med kognitiva inslag. Skolgången tillmäts stor betydelse och föräldrarnas medverkan i 
programmet betonas särskilt.  
 
Behandlingshemmet startade sin verksamhet för 10 år sedan. Verksamheten riktade sig från 
starten till flickor i åldern 13-15 år med neuropsykiatriska diagnoser eller andra allvarliga 
beteendestörningar. Två år senare öppnades ytterligare en enhet med samma målgrupp men 
för flickor i åldern 16-19 år. Därefter har verksamheten kompletterats med en boendeenhet 
med plats för 3 flickor som är på väg att skrivas ut, eller av andra skäl behöver ett boende i 
mindre format. 
 
Alla tre boendeenheterna ligger i nära anslutning till varandra och består av 2 före detta 
gruppboenden samt en vanlig villa. Sammanlagt har behandlingshemmet tillstånd för 16 
flickor men det är aldrig mer än 14 pågående placeringar samtidigt. I genomsnitt är det 11 
elever placerade samtidigt. 
 
5.2 Personal 
 
Behandlingshemmet har 15 årsarbetare anställda, samt 2 halvtids timvikarier. Dessutom 
tillkommer 2,5 lärarresurs som är anställda av kommunen men ingår som en fast del av 
verksamheten. Den sammanlagda personaltätheten är 18,5 årsarbetare på cirka 11 elever. 
 
5.3 Behandlingsprogrammet 
 
Verksamheten riktar sig till flickor som har någon form av neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. De flesta är utredda och har fått en diagnos. Andra har problem 
liknande ADHD eller Aspergers syndrom, men är inte utredda på vedertaget sätt.  
 
Den behandlingsmodell som tillämpas är utpräglat beteendemodifierande. Grunderna är 
inlärningspsykologi och behavioristisk psykologi i form av beteendeterapi och kognitiv terapi. 
All personal är utbildad inom KBT-terapin och den tillämpas strikt. Även skolpersonalen är 
utbildad inom denna terapi inriktning. Syftet är att åstadkomma en konsekvent och likartad 
hållning från all personal gentemot flickorna och deras anhöriga.   
 
Den yttre ramen för behandlingsprogrammet består av en indelning i tre faser som eleverna 
ska genomgå. Den första fasen innehåller en stark yttre kontroll som innebär att eleven inte 
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får gå utanför institutionens område utan personal. När eleven klarat av de mål i form av 
beteendeförändringar som den första fasen satt upp sker en uppflyttning till nästa fas. Eleven 
bedöms då ha ökat sin sociala kompetens och får större möjligheter att själv planera sin 
vardag. I den andra fasen får eleven vistas ute i närområdet på egen hand och uppmuntras att 
påbörja egna aktiviteter. I den tredje fasen utökas självständigheten i form av större frihet att 
vistas ute i det närliggande samhället och att göra flera hemresor. En konkret planering inför 
utslussningen påbörjas också. 
 
Social träning 
Varje vecka har behandlingshemmet ett gemensamt tema som grund för veckans sociala 
träning. Det kan handla om att ta emot och ge kritik, starta samtal, ha ögonkontakt, lösa 
problem tillsammans med andra, känna igen och visa känslor. Temat presenteras och 
demonstreras för gruppen. De får ta del av tips och exempel från personalen, samt möjlighet 
att själva öva. Därefter delas hemläxor ut till var och en. Läxorna övas både på 
behandlingshemmet och ute i samhället. Syftet är att öka elevens beteenderepertoar så att de 
kan undvika konflikter och bättre kunna handskas med svåra situationer, vilket ökar 
möjligheterna till att skaffa och behålla nya vänner.  
 
Teckenekonomi 
När eleven visat att den behärskar nya sociala färdigheter uppmuntras detta genom en 
belöning i form av tecken som sedan kan växlas in mot olika förmåner eller saker. Detta 
bygger på grundtanken i beteendeterapin att all inlärning systematiskt bör uppmuntras och 
förstärkas (Wadström 2004). 
 
Ilskekontroll 
Ilskekontrollen syftar till att ge eleven ökad förmåga att hantera konflikter eller provocerande 
situationer utan att tappa kontrollen i form av okontrollerade ilskeutbrott. Övningarna består 
av en serie strukturerade samtal och övningar, där flickorna får lära sig att identifiera 
risksituationer och lära sig känna igen kroppsliga signaler vid ilska. De får träna på 
ilskereducerande tekniker och försöka identifiera risksituationer för aggressionsutbrott. 
Träningen sker med hjälp av rollspel, förevisningar och hemläxor. 
 
Avslappning 
De flesta av flickorna har problem med en okontrollerad impulsivitet som är orsakad av de 
egna tankarna och känslorna vid stressrelaterade situationer. För att lära flickorna att hantera 
sin impulsivitet tränar de kroppslig avslappning två gånger i veckan. Avslappningen är en 
stressreducerande teknik som utgör ett komplement till den övriga behandlingen. 
 
Motion 
För att ytterligare hjälpa flickarna att reducera stress samt förbättra konditionen innehåller 
dagsprogrammet olika schemalagda fysiska aktiviteter, vilket även främjar skolarbetet och den 
övriga behandlingen.  
 
Skolan 
Undervisningen bedrivs i en gammal skolbyggnad från förra seklets början som ligger c:a 5 
km från boendet. Lärarna är anställda av kommunen som också har rätt att placera en elev 
som inte är inskriven vid behandlingshemmet. Behandlingspersonalen deltar även i 
skolundervisningen, vilket möjliggör en hög personaltäthet under skoldagen. Lärarna i sin tur 
deltar aktivt vid behandlingshemmets elevkonferenser och känner väl till hur de olika 
flickorna följer sina behandlingsprogram.  
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En majoritet av flickorna har någon form av diagnos inom det neuropsykiatriska spektrat, 
främst ADHD, Asperger och Tourette syndrom. Pedagogiken är utformad för att passa 
flickornas funktionsnedsättningar och utgår från den kognitiva beteendeterapi som tillämpas 
vid behandlingshemmet.  
 
I undervisningen använder man sig i stor utsträckning av dataprogram som är utformade för att passa 
elevernas kunskapsnivå och funktionsnedsättning. Varje elev har en individuell plan som syftar till att 
de ska lyckas uppnå godkänt i kärnämnena (svenska, matematik och engelska), eftersom många av 
flickorna har stora kunskapsluckor och ofta saknar godkända betyg i dessa ämnen. 
 
5.4 Deltagande observation 
 
Under min deltagande observation, som varade under två dagar, följde jag arbetet från 
frukosten fram till läggdags. Jag deltog i behandlingsmöten med både behandlingspersonal 
och skolpersonal. Jag kommer här att redogöra för mina intryck som jag skrev ner i direkt 
anslutning till de olika momenten under dagen.  
 
Behandlingshemmet 
Det första intrycket vid frukosten var att det var lugnt och avspänt och liknade frukosten i 
vilken tonårsfamilj som helst. Flickorna droppade in till frukosten efterhand under den timme 
som var avsatt. De var lite sömniga och småpratade med varandra. Ingen tog särskild notis 
om mig. Mitt intryck var att eleverna inte var främmande för att det fanns nya obekanta 
vuxna i huset.  
 
Innan elever och personal åkte till skolan var det ett möte med behandlingspersonal och 
lärare där personalen kort gick igenom situationen för varje elev. Fokus låg på var de befann 
sig i behandlingsprogrammet och vad de tränade särskilt på. Vad som gått bra och vad som 
gått mindre bra diskuterades, samt om det inträffat något speciellt som skolpersonalen 
behövde känna till. Lärarna i sin tur gav en bild av hur det fungerade i skolan för respektive 
elev. Mitt intryck var att all personal var väl insatta i situationen för alla elever och att de 
talade om dem på ett välvilligt och sympatiskt vis. Jag noterade uttalanden som att ”Stina 
kämpar på bra med matten” eller att ”Mia gör framsteg i den sociala träningen”.   
 
Utbildning 
Efter mötet åkte elever och personal till den närbelägna skolan. Där startade dagen med att 
elever och lärare tillsammans såg på nyheterna på TV. Därefter gick var och en till sin 
arbetsplats. Det som framförallt gjorde intryck på mig var det lugn och den koncentration 
som rådde under lektionerna. Trots att 15 tonåringar arbetade i lokalen hördes under långa 
stunder nästan inget annat ljud än rasslet från tangentborden. Eleverna arbetade mestadels 
med pedagogiska PC-program som var utvalda efter respektive elevs särskilda förutsättningar. 
 
Efter lunch åkte alla till gemensam gymnastik i en närbelägen gymnastikhall. Där uppstod en 
viss oro när en av flickorna inte ville vara med på gymnastiken. En av personalen gick åt 
sidan och pratade med den flickan, men hon deltog sedan inte i aktiviteterna. Under 
gymnastikpasset ägnade man sig åt lagsporter som passade de flesta och som inspirerade 
flickorna att springa och röra på sig. Efter gympapasset var de flesta lite andfådda och 
svettiga. Stämningen var påtagligt munter och personal och elever skojade med varandra och  
kommenterade det man som hänt under gymnastiken.  
 
Jag noterade att en av flickorna var lite utanför under gymnastikaktiviteterna och att hon 
sällan fick bollen av de andra. När jag senare frågade personalen om de hade observerat detta 
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så kommenterade en personal att det troligtvis berodde på den flickans beteende gentemot de 
andra. Hon hade en attityd som de andra inte gillade. En av personalen uttryckte en påtaglig 
medkänsla med flickan. Det hela avrundades med ett konstaterande att om hon följde 
behandlingsprogrammet skulle hon bli mer medveten om hur hon fungerade i relation till 
andra och därmed få det lättare att bli accepterad i gruppen. 
 
Fritiden 
Efter kvällsmaten var det tid för olika enskilda fritidsaktiviteter. Någon åkte in till simhallen. 
En annan åkte till stallet och andra gick på gym. Det var en påtagligt munter och uppsluppen 
stämning innan alla hade kommit iväg på sina aktiviteter och det gick inte att ta miste på att 
de skulle iväg på något som de uppfattade som positivt.  
 
Känslomässigt klimat, relationer och könsroller 
När jag frågade personalen hur de tröstade flickorna om de blev ledsna blev svaren lite olika 
beroende på om det var manlig eller kvinnlig personal. Några ur den kvinnliga personalen 
kunde tänka sig att hålla om och krama den som var ledsen och behövde tröst. Den manliga 
personalen däremot sade sig aldrig ha någon fysisk kontakt med flickorna. Detta beroende på 
att all form av beröring kunde misstolkas och de ville undvika anklagelser för otillbörligt 
närmande. Den manliga personalen var medveten om att om de blev anklagade för sexuellt 
ofredande av något slag, kunde det vara svårt att helt rentvå sig, även om anklagelserna helt 
saknade grund. Det var då bättre att hålla en tydlig gräns som inte någon kunde ifrågasätta. 
Den fysiska kontakten mellan den manliga personalen och flickorna var därför mycket 
begränsad.  
 
Mitt intryck var att personalen hade en öppen och avspänd inställning till flickornas 
sexualitet. De var helt på det klara med att många av flickorna var sexuellt aktiva och att det 
var viktigt att bemöta detta på ett lämpligt sätt. Behandlingshemmet hade en god samverkan 
med den lokala ungdomsmottagningen som gav råd till flickorna om preventivmedel, 
könssjukdomar och andra frågor som rörde sexualitet och relationer. Alla flickor fick lämna 
graviditetstest innan de påbörjade behandlingen och om någon var gravid fick de inte komma 
till behandlingshemmet förrän efter en eventuell abort. Skälet till detta uppgavs vara att de 
känslor som kan behöva bearbetas efter en abort kan vara svåra att förena med det krävande 
behandlingsprogrammet.  
 
Andra privata och känsliga frågor som kunde bli aktuella, togs upp i den tjejgrupp som 
träffades en gång per vecka och som leddes av en av de kvinnliga behandlarna. Där hade 
flickorna möjlighet att ta upp allt från kärlek och känslor till kläder och smink. Det som sades 
i den gruppen fick inte föras vidare eller användas i något annat sammanhang. De intervjuade 
flickorna utryckte sig alla positivt om denna ”tjejgrupp”. 
 
En flicka beskrev att de andra flickorna var så barnsliga jämfört med henne att det inte var 
någon större idé att prata med dem om killar och kärlek. Hon upplevde att de andra flickorna 
mest var förälskade i popidoler och andra kändisar. Ibland var de även lite förtjusta i någon 
av den manliga personalen, särskilt i början av vistelsen. Några av de intervjuade flickorna 
beskrev även att det under behandlingstiden utvecklades nära och varma känslor inför någon 
särskild person ur den kvinnliga personalen.  
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5.5 Intervjuer 
 
Presentation av intervjupersonerna 
De intervjuade flickorna hade varierande erfarenheter av samhällsvård innan de kom till 
behandlingshemmet. De flesta hade tidigare erfarenhet av sociala och psykologiska 
behandlingsinsatser. En av flickorna hade flera placeringar bakom sig och för en annan var 
det hennes första placering. En av flickorna ville inte berätta något om tiden före 
behandlingshemmet medan de andra berättade tämligen utförligt hur livet varit innan. Flera 
av de flickorna hade erfarenhet av kriminalitet, missbruk och våld. Samtliga intervjuade levde 
vid intervjutillfället socialt välordnade liv med egen försörjning och ingen kontakt med sociala 
myndigheter eller psykiatrisk sjukvård.  
 
Flicka 1. 
Arbetar inom vården och är sammanboende med pojkvän. Funderar på att studera vidare till 
något vårdyrke. Har bosatt sig i närheten av behandlingshemmet. Berättar gärna om sin tid 
vid behandlingshemmet. Hade varit på många andra hem tidigare. Anser att 
behandlingshemmet räddat henne från att gå under. 
 
Flicka 2.  
Är barnledig från en tjänst inom vården och sammanboende med barnets far. Bor nära sina 
föräldrar på landet där hon växt upp. Är positiv till att bli intervjuad. Har en nyanserad bild av 
sin tid vid behandlingshemmet. Är i huvudsak positiv till sin vistelse. Hade inte varit placerad 
tidigare. 
 
Flicka 3. 
Studerar på gymnasiet i en större stad. Bor hemma hos föräldrarna i ett mindre samhälle. Är 
tveksam till att berätta om sig själv. Vill inte tala om orsakerna till att hon var på 
behandlingshem. Hon svarar kortfattat och med många reservationer på frågorna. Hon anser 
att det var negativt att hon behövde vara på behandlingshem men att den behandling hon fick 
var bra och att hon fick kunskaper och redskap som förändrade hennes liv till det bättre.   
 
Flicka 4. 
Arbetar inom vården och bor ensam i egen lägenhet i sin hemstad. Har haft en trasslig 
uppväxt med skilda föräldrar. Medger att tiden vid behandlingshemmet förändrat hennes 
beteende till det bättre men är kritisk till vissa delar av behandlingsprogrammet. 
 
Tematisering av intervjumaterialet 
Jag kommer i detta avsnitt presentera resultatet utifrån fyra teman: Behandlingsprogrammet, 
undervisningen, fritidsaktiviteterna och föräldramedverkan. Anledningen är att Andreassen 
(2004) framhåller dessa inslag som särskilt betydelsefulla i ett effektivt behandlingsprogram. 
 
Behandlingsprogrammet 
De olika behandlingsinslagen utgår från den enskilde flickans specifika bekymmer. Personalen 
gör en kartläggning av hur varje enskild elev fungerar och utarbetar sedan ett 
behandlingsprogram där de framförallt tränar på sådant som innebär problem i förhållande 
till andra människor och förorsakar svårigheter i det sociala umgänget.  
 
Jag frågade inte flickorna direkt varför de varit placerade på institution, utan det framkom i de 
flesta fall efterhand under intervjuerna, förutom hos en av de intervjuade flickorna som var 
mycket återhållsam med information om varför hon varit placerad. Tre av de intervjuade 
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hade haft stora problem med att kontrollera sin ilska. De reagerade våldsamt och utan 
kontroll på minsta motgång, vilket gjorde att de ofta fick sin vilja igenom och därmed 
uppnådde en kortsiktig vinst. I det längre loppet blev resultatet att människor i deras närhet 
tog avstånd från dem och helst undvek närmare kontakt. Detta beteende hade i sin tur fått 
som följd att deras sociala uppträdande var outvecklat och deras beteenderepertoar 
begränsad. De uppfattades av omgivningen som svåra, aggressiva och trotsiga. 
 
Citat från intervjuerna med kommentarer 
Den första tiden vid behandlingshemmet prövade flickorna gränserna för vad som var tillåtet 
och vad man inte fick göra. Därefter inträdde en period då personalens pålitlighet och 
uthållighet testades. Så småningom inträdde en fas då man accepterade att man var på 
behandlingshem och bestämde sig för att göra det bästa av tiden.  
 
”Och då tänkte jag att då får jag väl ge det en chans. Men jag var väldigt obstinat det första halvåret här. Jag 
tyckte allt var skit”. (Maria) 
 
Det strukturerade behandlingsprogrammet och de inrutade dagarna upplevde flickorna som 
en trygghet, vilket fick till följd att de inte behövde grubbla så mycket över personliga 
problem. 
 
”Men samtidigt tyckte jag det var jobbigt för det var ju så mycket striktare regler här. Klockan sju äter man 
frukost. Kvart över sju gör man det och halv åtta... Att det var, alltså det var ett riktigt schema, som skulle 
följas till punkt och pricka. Och det tyckte väl jag var jobbigt till en början, men jag märkte att i och med 
min Asperger, som jag har, min diagnos, så var det här perfekt. För att vi behöver ju struktur och schemalagt 
för att det ska funka runt omkring”. (Maria) 
 
Den så kallade ilskekontrollen var ett moment som de intervjuade hade synpunkter på. Några 
av flickorna hade haft stora problem med att kontrollera sitt humör, vilket var ett beteende 
som hade stött bort och skrämt andra människor. Vid ilskekontrollen fick de lära sig olika 
strategier för att undvika okontrollerade utbrott. De fick träna och öva samt reflektera över 
sitt beteende.  
 
”Jag tror att jag är den som haft mest ilskekontroll . För jag förstod inte och ville inte förstå, tror jag. Utan 
jag tyckte det var ganska skönt att bli arg och skrika och smälla i dörrar. Det var ju mitt sätt att få ut det 
på”. (Maria)  
 
Att behöva ändra på ett beteende som man har haft sedan man var liten och som många 
gånger fungerat bra i den meningen att man ofta fått sin vilja igenom, var en långsam och 
mödosam process där inte allt gick på räls. 
 
”Sociala färdighetsträningen gick bra. Den har alltid gått bra. För det är en kul grej…Och vi har ju rollspel 
och jag har alltid tyckt om teater och musik… Men ilskekontrollen däremot. Den vart jag bara arg på. För 
jag tyckte det var så konstigt allting… att istället för att bli arg, att tillåta sig att bli arg, så ska man göra 
hundra steg innan. För att tillåta sig att bli arg. Jag förstod inte själva konceptet”. (Maria) 
 
Jag var intresserad av om det fanns det något särskilt tillfälle eller moment i behandlingen där 
flickorna själva började bli allvarligt intresserade av en verklig personlig förändring och inte 
endast en anpassning till behandlingshemmets regler? Av det som framkom under 
intervjuerna gick det inte att tydligt urskilja någon sådan särskild vändpunkt, utan det var 
snarast fråga om en gradvis framväxande insikt och personlig mognad. För några flickor kan 
det bäst beskrivas som en utmaning de antog. De ville visa att de kunde förändras trots att 
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föräldrar och myndighetspersoner tvivlade. Det som blev tydligt för mig var att flickorna var 
otroligt viljestarka. På samma sätt som de tidigare hade varit värst när det gällde asocialt 
beteende, så visade de nu att de kunde vända denna kraft till något positivt. Sedan växte en 
insikt fram hos dem där fördelarna med att bete sig socialt acceptabelt övervägde mot det 
tidigare beteendet.  
  
”Jag bara bestämde mig att: - Jävlaranamma, nu fixar jag det här”. ( Sofia) 
 
”För jag satt ju här och ville få det serverat. Att det var dom som skulle hjälpa mig. Men jag förstod sen att 
det är jag som måste hjälpa mig själv. Jag kan få verktyg av dom… Och där var den största vändpunkten 
och sen har det faktiskt bara gått bra för mig… Det är klart man har haft några snedsteg.” (Maria) 
 
Undervisningen 
Samtliga intervjuade flickor framhöll skolans betydelse för deras positiva upplevelse av 
behandlingstiden. De hade alla haft problem i sin tidigare skolgång och hade betydande 
kunskapsluckor när de kom till behandlingshemmet. Att de fick undervisning anpassad till 
sina funktionshinder gjorde att de kunde tillgodogöra sig undervisningen och insåg att de 
hade förmågan att lära sig. Det var när de märkte att resultaten i skolan började förbättras 
som lusten att lära vaknade till liv och självkänslan ökade.  
 
”Alltså, innan jag kom hit då hade jag I.G. (icke godkänt) i allting…. Så att när jag flyttade hit då hade 
dom en egen skola,  där vi kunde läsa grundkurserna i matte, svenska  och engelska. Och då började jag där. 
Så då läste jag upp mina betyg från högstadiet då, från nian. Så då läste jag upp dom så att jag fick…. Först 
hade jag godkänt då. Så det var ju jätteskönt att bara klara av det. Sen så läste jag upp dom andra terminen 
så att jag gick ut med V.G. på dom. Så det var jättebra”. (Maria) 
 
En del flickor önskade emellertid att de fått ta del av ett större kursutbud när de väl bestämt sig för att 
satsa på skolarbetet.  
 
”Det tyckte jag nog inte var så bra om jag ska vara ärlig. För att jag ville ha läst en massa fler ämnen än vad 
vi gjorde. För vi läste svenska, engelska och matte. Sen så gymnastik. Det var alla ämnen som vi hade”.(Sofia) 
 
Eftersom eleverna hade så olika kunskapsnivåer blev klass- och gruppundervisningen inom de 
teoretiska ämnena inte så vanlig som i den ordinarie skolan. Den individuellt upplagda undervisningen 
skedde delvis på bekostnad av gemensamt arbete och den inspiration och stimulans som det kan ge. 
 
”Och alla hade ju sådär individuellt. Som man läste då liksom. Alla gick ju på olika klasser eftersom vi var 
olika ålder. Så att ja, jag är inte riktigt så där jättepositiv till det”. ( Sofia) 
 
För elever med koncentrations- och uppmärksamhetsproblem var den lugna arbetsmiljön och 
goda lärartätheten en förutsättning för att kunna studera effektivt. 

 
”Det är klart att man fick mycket mera hjälp än vad man får i en vanlig skola eftersom det är så små 
klasser”. (Maria) 
 
”Och man behövde inte sitta och räcka upp handen en halvtimme, utan efter en minut så kom dom. På det 
sättet var det bra, faktiskt”. (Sofia) 
 

I gymnastiken deltog emellertid alla gemensamt och det var ett viktigt inslag i vardagen där de fick ta ut 
sig fysiskt och ge utlopp för sin överskottsenergi. 
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”Men gymnastiken var faktiskt jättebra. Det måste jag ge ett plus i kanten. Det var jättebra den där 
gymnastiken för det var mycket, mycket roliga saker” ( Sofia) 
 
Flickorna beskrev att det fanns fördelar med undervisning i en egen skola men nackdelen var att de inte 
fick möjlighet till ett socialt umgänge med andra ungdomar.  

  
”Jag skulle nog ha velat gått i en riktig skola…... Det skulle ha varit roligt att få ha träffat andra i ens egen 
ålder också”. (Sofia) 
 

”Och då vart jag så där att nej, jag vill gå i vanlig klass. Jag vill gå i vanlig skola och jag är trött på att gå i 
särklasser och såna där saker. Så att jag kände att, nej!”. (Maria) 

 
Det var dock möjligt för en elev som var påstridig och målmedveten att få lov att gå i den vanliga 
kommunala skolan. 
 
”Så att då pratade jag med Åsa och sa det att du måste respektera mig och ge mig en chans att prova i alla 
fall. Så att då hade vi möte och sådär och då kom vi fram till att jag skulle få prova i alla fall”. (Maria) 
 
”Då fick jag börja inne på gymnasiet här då. Och från att läsa fyra ämnen här, till att läsa 16 ämnen där. 
Det var jättetufft. Saker som jag inte kunde över huvud taget. Men jag kämpade liksom. Och första året var 
jättetufft”. (Maria) 
 
”Och alla bara äää. - Det kommer ju inte du att klara av. Det kändes att det var så negativt. Som att:  - Är 
du säker på att du skulle klara det?” (Maria) 
 
”Och sen, nu när jag tog studenten, då sa Gunnar att”    -Gud va stolt jag är över dig. (Maria) 
 
”För att det hade jag sagt till alla. Det var att jag skulle gå ut med alla godkänt, det är mitt mål. Och jag 
gick ut med, alltså med mindre än hälften hade jag godkänt, resten hade jag bara M.V.G. och V.G. Så det 
är jag jättestolt över”.(Maria) 
 
Fritidsaktiviteterna 
Personalen vid behandlingshemmet strävade efter att ha en god kontakt med 
fritidsverksamheterna i det närliggande lokalsamhället. Ungdomarna uppmuntrades att ta del 
av föreningsverksamheten i kommunen när de hade kommit så långt i 
behandlingsprogrammet att det bedömdes som lämpligt. Tanken var att flickorna skulle få en 
chans att knyta kontakter med andra ungdomar utanför behandlingshemmet. Möjligheten att 
på olika sätt pröva sin sociala förmåga utanför institutionen blev större vartefter de 
avancerade i behandlingsprogrammets olika steg. Meningen var att de genom att skaffa sig ett 
fritidsintresse och få nya kamrater skulle få en ökad social förmåga och förbättrade 
förutsättningar att klara sig efter behandlingstiden.  
 
”Det var ju när man kom upp i faserna och var mer friare om man säger så. Då skulle man åka in till stan 
och ha någon form av aktivitet som man tyckte om att göra. Så då fick man ju komma ut själv och skaffa 
sig vänner och sådär, så man inte lutade sig mot personal och dom andra ungdomarna här. Och det var 
också jättebra tyckte jag”. (Maria) 
 
”Att komma till stallet det var nog det bästa. Det tycker jag ju var jättebra att dom hade, faktiskt. För 
dom flesta var ju hästintresserade som var där när jag var där i alla fall”. (Sofia) 
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Föräldramedverkan 
Vid behandlingshemmet hade föräldrarna möjlighet att hälsa på sitt barn och bo i en särskild 
övernattningslägenhet intill behandlingshemmet. Dessutom genomfördes permissioner till 
hemmet i nära samarbete med föräldrarna. Om något särskilt inträffade underrättades 
föräldrarna omedelbart av personalen per telefon. Flickorna hade också möjlighet att själva 
ringa sina föräldrar. 
 
Allt detta sker i syfte att få ungdomen att fungera hemma efter behandlingen. Genom att 
hålla föräldrarna informerade om den förändringsprocess som deras barn genomgår ökar 
förutsättningarna för en bestående förändring. Tyvärr fungerar det inte med alla föräldrar. En 
del har egna problem och små möjligheter att ställa upp i den omfattning som vore önskvärd. 
Det är ändå en medveten strävan från behandlingshemmets sida att få med föräldrarna i 
barnens behandlingsprogram. 
 
Två gånger per år anordnas föreläsningar dit man bjuder in föräldrar och syskon samt andra 
intresserade. Föreläsningarna handlar huvudsakligen om medicinska och pedagogiska 
aspekter på neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Allt sker i syfte att återupprätta 
föräldraskapet och ge dem ökad förståelse för flickornas problem och ökade förutsättningar 
att få en bra kontakt med sina barn efter behandlingen. 
  
”Då när jag kom hit hatade jag dom (föräldrarna, min anmärkning) mest av allt i hela världen. Vi kom 
inte överens alls. Men sen liksom så … det tog ju några dagar så insåg man ju att man är ensam här på 
jorden. Då började man längta hem istället. Men jag var ju ändå så bitter. Jag var ju så jävla arg på dom. Så 
jag pratade ju inte med dom på länge ( Sofia). 
 
Efter en tids vistelse vid behandlingshemmet kom den första permissionen till hemmet och 
då först märkte föräldrarna att något positivt hade hänt. 
 
 -Vad har ni gjort med henne ungefär? För då var man liksom sitt riktiga jag. Eller vad man ska säga. Då 
var man ju varken arg eller någonting sånt där. Då fick vi en helt annan kontakt.” (Sofia) 
 
Även om föräldrakontakten har varit begränsad eller obefintlig tidigare, är det av avgörande 
betydelse för flickorna att den om möjligt återupprättas för att öka förutsättningarna för att 
kunna tillgodogöra sig behandlingen.  
 
”Mamma, när jag flyttade hit, hade jag inte haft kontakt med över huvud taget, på tretton år. Vi visste inte 
var hon var någonstans. Och då hjälpte de mig och letade efter henne. Så hittade de på henne till slut, i 
Danmark…Och sen, nu har vi jättebra kontakt. Nu pratar vi i telefon två gånger i veckan och liksom 
sådär. Så det är jättekul; att ha fått tillbaka en mamma”. (Maria) 
  
5.6 Sammanfattning av resultat  
 
Samtliga intervjuade flickor ansåg att tiden vid behandlingshemmet varit både viktig och 
betydelsefull för deras personliga utveckling. De trodde inte att de på egen hand hade kunnat 
leva som de gör idag med arbete, familj och vänner om de inte hade fått professionell hjälp.  
Flickorna var även eniga om att skolgången hade varit betydelsefull för dem. Det gav dem en 
ökad självkänsla när de upptäckte att de hade en förmåga att lära sig vanliga skolkunskaper 
och att de inte var ”dumma i huvudet”, vilket deras tidigare skolgång fått dem att känna. 
 
Alla flickor var också överens om fritidsaktiviteternas positiva betydelse. Det ansåg att det 
varit både roligt och utmanande att få prova på olika aktiviteter. Det var särskilt de fartfyllda 
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och fysiskt utmanande verksamheterna som de uppskattat mest. Det som låg på gränsen till 
vad de trodde att de klarade ökade självkänslan och välmåendet. Däremot var de lugna och 
pysselliknande aktiviteterna inte lika uppskattade.  
 
Mitt intryck är att frågor om känslor och relationer inte var av särskilt stor vikt för flickorna 
under behandlingstiden. Det framstod som om de haft så mycket annat att jobba med när det 
gällde den personliga utvecklingen, att dessa frågor varit underordnade. Tiden vid 
behandlingshemmet hade varit en period då man lade ner mycket psykisk energi på att ta igen 
vad man missat i skolgången, hur man hanterade ilska och uppträdde i sociala situationer att 
andra frågor fick vänta. 
 
Kritiska synpunkter 
Även om alla fyra intervjupersoner huvudsakligen var positiva till den vård de fått, fanns det 
vissa nyansskillnader dem emellan. Den flicka som jag uppfattade hade haft den svåraste 
bakgrunden var den som var mest positiv till behandlingen. Hon hade i stort sett inga 
negativa synpunkter på verksamheten. Övriga hade kritiska synpunkter på vissa delar av 
behandlingen. En av flickorna uttrycket en sorg över att ha varit så illa ute att hon behövde 
vård på behandlingshem men kunde se att det hade varit bra för henne.   
 
Under intervjuerna framhöll en av flickorna att hon inte tyckte om att behandlingshemmet 
tog emot så många studiebesök. Det var ständigt nya människor som kom för att titta på 
verksamheten, vilket inte kändes bra. Hon upplevde det lite som att vara en apa på zoo.  
 
En annan sak som en av flickorna reagerade emot var den psykofarmakatilltro som hon 
menade rådde bland personalen och framförallt hos behandlingshemmets läkare. Hon fick 
själv argumentera för att slippa medicinering och för att minska doserna. Till slut slapp hon 
all medicin men menar ändå att tilltron till medicinernas betydelse var en del av den rådande 
kulturen på behandlingshemmet.  
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6. ANALYS, DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Det behandlingsprogram som tillämpas vid det studerade behandlingshemmet, tycks vara väl 
anpassat för de beteendeproblem som de inskrivna flickorna har. Det är en form av kognitiv 
beteendeterapi med stark betoning på beteendemodifikation. Genom olika övningar som är 
ordnade i en trappa med ökande svårighetsgrad tränas elevernas sociala förmågor. Den 
kognitiva delen i övningarna är individuellt anpassade efter varje individs intellektuella 
förutsättningar. Sist men inte minst finns det ett starkt engagemang hos personalen för 
flickorna. Personalen lyckas ge dem hopp om förändring och en tro på de egna resurserna 
och möjligheterna till ett gott liv. Utan denna personliga relation som skapas mellan 
personalen och flickorna skulle antagligen ingen förändring kunna uppnås hur raffinerat 
behandlingsprogram man än tillämpade. 
 
I min studie har jag noterat att behandlingshemmet arbetar efter några av de grundläggande 
behandlingsinslag som Andreassen (2003) fann vara viktiga framgångsfaktorer i ett 
fungerande behandlingsprogram: 
 

• Ett strukturerat behandlingsprogram med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi  
• Stor vikt vid skola och undervisning 
• Fritidsverksamhet för att erbjuda nya erfarenheter och nya kamrater 
• Ambition att få föräldrarna delaktiga i barnens behandling  

 
Personalen var samtliga utbildade i grunderna i KBT-terapi och delade grundläggande 
värderingar i synen på ungdomar. Dessutom hade man kunskap och erfarenhet av 
neuropsykiatriska diagnoser och hur ungdomar med dessa funktionsnedsättningar bör 
bemötas. Ett konsistent och enhetligt bemötande från personalens sida är enligt Andreassen 
(2003) grundläggande för att man ska kunna hantera utagerande ungdomar.  
 
De anställda lärarna var utbildade och hade specialpedagogiska kunskaper för den målgrupp 
de arbetade med. De var även insatta i KBT-terapins grunder. 
 
Genusperspektiv 
När det gällde genusperspektivet fann jag att personalen i stort sett hade samma 
värderingsgrunder och synsätt som tidigare forskning iakttagit hos behandlingshemspersonal 
(Hilte & Claesson 2005). Det rådde ett i huvudsak traditionellt eller heteronormativt synsätt 
på kön och könsroller. I praktiken visade det sig genom att den kvinnliga personalen oftast 
fick ta hand om relationsfrågor och känslor hos flickorna, medan den manliga personalen 
hade en viss fysisk distans och stod för en god manlig förebild. Personalen uttryckte att tiden 
vid behandlingshemmet kunde betraktas som en parantes för flickorna, när det gällde sex och 
relationer. Flickorna skulle erbjudas en frist från spelet mellan killar och tjejer. Det som avvek 
från det som Överlien (2006) beskrev i sin studie, var att personalen inte var moraliserande 
eller främmande eller avståndstagande från flickornas sexualitet. Sexualundervisning och 
kontakten med ortens ungdomsmottagning var naturliga inslag i verksamheten. Fokus i 
behandlingen låg emellertid på andra delar av den personliga och sociala utvecklingen hos 
flickorna. 
 
6.1 Teoretiska reflektioner 
 
Hur kan man då se på det studerade behandlingshemmet utifrån de teorier som refereras i 
uppsatsen?  
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Salutogenes 
Utifrån Antonovskys teori om KASAM är det viktigt att känna meningsfullhet i det man gör. 
De intervjuade flickorna fick svara på en enkät med KASAM-frågor. Alla hamnade på en 
poängsumma som visade att de hade ett KASAM-värde som var normalt, vilket tyder på att 
de upplevde livet som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Eftersom ingen KASAM-enkät 
finns från tiden före vistelsen vid behandlingshemmet, är det svårt att spekulera om vilken 
betydelse vistelsen vid behandlingshemmet haft för flickornas känsla för sammanhang. 
Antingen var de flickor som från början hade en god potential med normalt KASAM och 
som därför klarat sig bra i behandlingen eller så utvecklades deras KASAM under tiden vid 
behandlingshemmet. 
 
Behandlingsprogrammet har enligt min uppfattning ökat flickornas förmåga att uppfatta livet 
som begripligt, meningsfullt och möjligt att påverka. De har genom ökade kunskaper 
förbättrat sina möjligheter att möta omvärldens krav, vilket sammantaget ökat deras känsla av 
sammanhang. 
 
Den symboliska interaktionismen 
Inom den symboliska interaktionismen betonas vikten av betydelsefulla personer som lärare, 
fritidsledare och andra vuxna förebilder för att vi ska kunna utvecklas som sociala varelser. 
Personer som i den teoretiska modellen benämns ”de generaliserande andra”.  Där tror jag att 
personalen vid behandlingshemmet har spelat en viktig roll för flickornas utveckling.  
 
Behandlingsprogrammet har lärt flickorna att definiera situationer på ett nytt sätt. De har fått 
redskap att tyda och tolka andra människors beteenden på ett mer nyanserat sätt och kunnat 
hantera verkligheten mer konstruktivt. Flickorna har genom att förändra sitt beteende fått nya 
erfarenheter av hur de kan bli bemötta av andra, vilket möjliggjort ett annat förhållningssätt 
till omgivningen.  
 
En annan hörnstenarna inom den symboliska interaktionismen handlar om social interaktion; 
d.v.s. hur vi kommunicerar med andra genom ord och gester. Även i denna del fyller KBT-
terapins träningsprogram en viktig roll för att ge flickorna nya redskap när de kommunicerar 
med andra. 
 
I behandlingsprogrammet läggs stor vikt vid aktiviteter av olika slag. Detta betonas även 
inom den symboliska interaktionismen, där man framhåller att det är vad människan gör som 
är det viktiga. Det är via våra handlingar som vi förändras och får nya erfarenheter.  
 
Sammanfattningsvis tror jag att behandlingsprogrammet har gett flickorna erfarenheter och 
kunskap som gör att de inte definierar sig själva som avvikare (Goffman 1972), utan som 
kapabla individer som själva kan påverka sin situation och sin framtid.  
 
Utvecklingsekologi 
Den utvecklingsekologiska modellen visar hur olika nivåer interagerar och påverkar varandra.  
Det som sker inom den politiska makronivån ger återspeglingar på exonivån inom kommun och 
landsting, vilket i sin tur påverkar den enskilde individens situation. Exempelvis så fick 
nedskärningarna inom välfärdssystemen i början av 90-talet konsekvenser inom skola och 
socialtjänst. När verksamheter inom mesonivån , såsom förebyggande verksamheter för barn 
och familjer avvecklades, var det de mest utsatta barnen som drabbades värst. Det var de 
socialt utsatta som starkast fick uppleva konsekvenserna av nedskärningarna, vilket i många 
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fall ledde till personliga svårigheter och socialt utanförskap. När situationen inom mikronivån 
försämras rubbas stabiliteten för den enskilde och hans familj.  
 
Bronfenbrenner betonar i sin teori omgivningens betydelse för individens utveckling. Han 
visar hur de olika delarna förhåller sig och påverkar varandra, liksom samhällsordningen och 
politikens betydelse. Utifrån den ekologiska teorins synsätt borde man i möjligaste mån 
undvika institutionsplaceringar av barn och ungdomar, då de genom en placering rycks ur sitt 
naturliga sammanhang och inte längre ingår i de cirklar som är så viktiga för vår personliga 
utveckling. Det går ändå att se hur behandlingsprogrammet i vissa avseenden betonar samma 
faktorer som utgör en väsentlig del av Bronfenbrenners teori, främst inom mikronivån där 
skola, kamrater och familj samspelar, vilket han anser är avgörande för vår utveckling.  
 
Manipulation eller frigörelse? 
Vad är då svaret på uppsatsens undertitel ”Manipulation eller frigörelse?” Hur ska man 
karaktärisera den vård som bedrivs vid det studerade behandlingshemmet? Möjligen är frågan 
fel ställd? Den eventuella manipulation som förekommer kanske leder till frigörelse. 
Problemet är att ordet manipulation har en negativ klang. Manipulation inom psykologin kan 
definieras som ”hemligt utnyttjande av kännedom om en individs karaktär, önskningar och 
behov till att påverka vederbörandes åsikter, beslut eller handlingar” (NE 1994). 
 
I en viss mening går det nog att påstå att delar av behandlingsprogrammet hade inslag av 
manipulation. Det gäller särskilt de beteendepåverkande inslagen. Det som emellertid skiljer 
manipulation från seriöst bedriven terapi är att det råder öppenhet om de metoder som 
tillämpas och vad syftet med behandlingen är. Det intressanta, enligt min mening, är om 
terapin leder till sådan frigörelse av flickornas personliga resurser att de får möjlighet att 
forma sina liv på egna villkor.   
 
De flickor jag intervjuat levde självständiga liv, utan inblandning från socialtjänst, psykiatri 
eller andra samhällsinstitutioner. Detta menar jag är ett resultat som inte går att förbise. Om 
det var behandlingen eller andra faktorer som spelat in är svårt att spekulera om. Antagligen 
är det flera samverkande faktorer som gjort att slutresultatet blivit lyckosamt. 

 
Behandlingsideologier 
Har vi idag uppnått det optimala sättet att behandla unga med sociala och personliga problem 
eller kommer morgondagens sociala samhällsdebattörer att kritisera hur vi tog hand om och 
stöttade ungdomar med funktionsnedsättningar och särskilda behov i början på 2000-talet? 
  
Vid en historisk tillbakablick blir det tydligt hur starkt rådande värderingar i samhället 
påverkar institutionsvårdens omfattning och innehåll. Hur samhället definierar sociala 
problem påverkar hur individen behandlas. Samhällsordning och klassförhållanden påverkar 
de värderingar som styr innehållet i den offentliga vården.  
 
Institutionernas existensberättigande bygger på att de ska ta hand om ungdomar som inte kan 
bo hemma. I Storbritannien gjordes ett försök att lägga ner alla institutioner inom en viss 
geografisk del av landet. Efter en tid visade det sig ohållbart och man blev tvungen att köpa 
platser från andra delar av landet (Sallnäs 2008) 
 
Olika behandlingsideologier och metoder har avlöst varandra under hela 1900-talet. I början 
av seklet dominerade det medicinska synsättet, där individen sågs som ett objekt och utsattes 
för diverse behandlingsmetoder som vi idag förkastar. Efter andra världskriget har 
psykoanalysiskt och psykodynamiskt tänkande haft en stark ställning som förklaringsmodell 
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och huvudsaklig behandlingsmetod.  Den kognitiva beteendeterapi som förespråkas idag 
skulle ha haft svårt att bli accepterad bland socialarbetare under 70-talet. Då var allt som 
härrörde från behaviorismen oacceptabelt och reaktionärt. Det psykodynamiska synsättet 
dominerade och familjen och föräldrarna ansågs vara orsaken till de flesta psykiska och 
sociala problem. Dagens inriktning mot diagnos och beteendepåverkan innebär samtidigt en 
förskjutning mot ett medicinskt synsätt på beteendeproblem. En risk finns att den enskilde 
objektifieras och att individens roll som unikt subjekt reduceras till en diagnos. 
 
Gamla traditioner och synsätt lever ännu kvar på många håll inom institutionsvården, inte 
minst en fördomsfull syn på flickors sexualvanor. Påstådd sexuell promiskuitet har under hela 
1900-talet varit ett av de vanligaste kriterierna för omhändertagande av flickor, till skillnad 
mot pojkar, där det varit kriminalitet och missbruk som dominerat bland skälen till att vård 
på institution ansetts som nödvändig. Det var först under 1960-talet som drogmissbruk 
ersatte sexuellt beteende som den främsta orsaken till att flickor omhändertogs för vård. 
Ännu idag är det en av de vanligaste kriterierna för omhändertagande vid tvångsvård. 
Schlytter (1999) visar att det inte är ovanligt att länsrätterna hänvisar till flickors sexuella 
beteende vid tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU, vilket praktiskt taget aldrig sker när det 
gäller pojkar.  
 
I flera studier finns det tecken som tyder på att behandlingen av flickor på institution än idag 
har inslag av moralisk fostran men med moderna förtecken. Hamreby (2004) menar att det 
handlar om olika gränser där flickor har snävare, mindre töjbara gränser jämfört med pojkar i 
samma situation. Det går emellertid inte att bortse från att många flickor som placeras på 
institution har utnyttjats sexuellt och därför behöver kvalificerad behandling för att bearbeta 
de trauman som detta skapat. 
 
Intellektuella funktionsnedsättningar och skolan 
Flickor med ADHD uppmärksammas inte på samma sätt som pojkar i skolan, trots att 
sviktande skolprestationer tycks vara det tydligaste tecknet på ADHD hos flickor. Lärarna 
upptäcker relativt sett fler pojkar än flickor med ADHD, medan föräldrar identifierar pojkar 
och flickor i samma utsträckning (SBU 2005). 
 
I skolan blir barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar ofta placerade i en liten 
grupp eller får en personlig assistent som stöd och hjälp. Assistenterna har i allmänhet ingen 
pedagogisk utbildning och endast ett fåtal har en utbildning över gymnasienivån. Önskvärt 
vore att assistenterna hade någon form av eftergymnasial behandlingsassistentutbildning med 
inriktning mot barn med särskilda behov. 

 
Föräldrar, skolpersonal och socialarbetare sätter ofta sitt hopp till de möjligheterna att via 
läkemedel hjälpa barnen med svårigheter i skolan och beaktar inte miljön och dess 
möjligheter i samma utsträckning. Att påbörja en medicinering innan alla tänkbara 
pedagogiska och stödjande insatser är prövade innebär att individens möjligheter att utvecklas 
optimalt begränsas. Enligt Christoffer Gillberg behöver mindre än hälften av alla barn med 
ADHD medicineras. De flesta blir enligt honom hjälpta med pedagogiska och andra 
stödjande insatser. (TV-program 2008-09-03) 
 
Den alltmer populära KBT-terpapin passar väl ihop med den utbredda medicineringen av 
psykiska störningar (Carlberg 2008). Terapin syftar till en snabb anpassning av individen till 
samhället och omgivningens krav. Ett allmänt problem idag är att den som är annorlunda 
eller extra känslig inte passar in i arbetslivet. Om man i större utsträckning anpassade skola 
och arbetsliv så att även personer med funktionsnedsättningar på ett bättre sätt kunde 
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inkluderas, skulle fler människor slippa den stämpling och utslagning som kan bli resultatet av 
en neuropsykiatrisk diagnos (Goffman1972).  
 
”Den psykodynamiska modellen har under 1990-talet börjar tappa mark till behaviorismen 
och den nya vetenskapliga pedagogiken. Nu består pedagogiken av beteendeterapi för att 
förändra ”felaktiga” beteenden, och den medicinska modellen av diagnos, behandling och bot 
av de unga brottslingarnas psykiska törningar eller biologiska brister. Fortfarande är det 
individen det är något fel på - antingen det är hans inre eller yttre. Kommun, samhälle, 
ekonomiska faktorer och grundläggande institutionella mönster lämnas utanför förklaringar 
och förändringsförsök”. (Levin 1998 s. 95) 
 
Behövs behandlingshem – förslag till framtida forskning 
Under detta arbetes gång har frågan om behandlingshem verkligen behövs ständigt 
återkommit. Varför kan inte samhället i form av skola, socialtjänst och barnpsykiatri ge dessa 
ungdomar och deras familjer det pedagogiska, psykologiska och sociala stöd som de behöver, 
utan att behöva tillgripa en institutionsvistelse. Dessutom kan man fråga sig om den kostnad 
som det innebär att ha en ungdom på institution verkligen är försvarbar. En månad på 
behandlingshem kostar c:a 100 000 kr, vilket skulle räcka till en avsevärd personalförstärkning 
om skolan fick möjlighet att använda pengarna. Detta illustrerar problemet med att pengar till 
dessa ungdomar tas från olika kommunala budgetar. Skolan kan göra en ekonomisk vinst om 
en ungdom placeras på behandlingshem. Man slipper en resurskrävande elev och 
socialtjänsten tar det ekonomiska ansvaret för behandlingskostnaden.  
 
En bättre resursallokering inom kommunerna och ekonomiska incitament för att behålla och 
behandla ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser i den ordinarie skolan, borde vara den 
väg som man i framtiden satsade på. Att utveckla pedagogiska resurser och andra stödinsatser 
för barn med neurologiska funktionsnedsättningar och andra särskilda behov, skulle 
antagligen snabbt ge märkbara resultat, även om det inte helt skulle ta bort behovet av 
institutionsvård för de ungdomar som har de största svårigheterna, vilket erfarenheterna från 
England visar (Sallnäs 2008). Det borde emellertid vara samhällsekonomiskt och mänskligt 
bättre att använda en del av de 4,5 miljarder som institutionsvården för unga kostar till att 
utveckla förebyggande insatser inom det som Bronfenbrenner kallar Mesosystemet (skola, 
förskola, familj och kamrater). En hög kvalitet inom dessa system utgör det bästa skyddet för 
en negativ utveckling hos ett barn ( Lagerberg & Sundelin 2000). 
 
Det finns idag inga nationella riktlinjer för hur en väl fungerande institutionsvård bör 
utformas. Statens institutionsstyrelse (SiS) har påbörjat en utveckling av sina behandlingshem 
i linje med vad Andreassen (2003) funnit verksamt. SiS vårdar endast ungdomar med stöd av 
LVU-lagen, vilket innebär att de i allmänhet har en komplicerad problematik, vilket ställer 
stora krav på vårdgivaren. Den största delen av ungdomarna som finns på behandlingshem 
vårdas frivilligt i privata HVB-hem med stöd av socialtjänstlagen.  
 
Det finns många skäl att lyssna på ungdomarnas egna röster. Det borde vara rimligt att alla 
som vårdats på behandlingshem fick möjlighet att berätta om sina egna personliga 
erfarenheter, antingen i form av intervjuer eller i enkätform. Detta tror jag skulle ge 
forskningen ett värdefullt bidrag och därmed befrämja kunskapsutvecklingen inom den 
sociala barnavården.  
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BILAGA 1 . 
 
Nyckelbegrepp i studien 
 
Här presenteras några viktiga begrepp och förkortningar som förekommer i texten. 
 
SoL 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) reglerar kommunernas socialnämnd och socialtjänst. Lagen 
anger vilka sociala rättigheter individen har, samt vilka skyldigheter kommunen har inom det 
sociala området. Bland annat regleras förutsättningarna för att inleda en s.k. 
barnskyddsutredning, vilken ligger till grund för insatser för barn och unga. Socialnämnden 
ska enligt 5 kap. 1 § SoL verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 
förhållanden. Nämnden ska i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdomar 
som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om 
hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet. 
 
LVU 
Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. I denna lag regleras under 
vilka förutsättningar ett barn får vårdas mot sin eller föräldrarnas vilja. Förutsättningarna är 
att det finns brister i omsorgen om barnet eller att något annat förhållande i hemmet utgör en 
påtaglig riska för att den unges hälsa eller utveckling ska skadas. Det kan även vara den unge 
själv som utsätter sig för en risk genom missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande 
beteende. Denna lag kompletterar socialtjänstlagen. 
 
Familjehem 
Kallades tidigare fosterhem och är den vanligaste vårdformen då barn  placeras utanför 
hemmet. Familjehemmen är vanliga familjer med intresse och utrymme för att ta emot ett 
barn i sin familj. Ofta har de egna barn. Den behandling som ges är alltså boende i en vanlig 
familj med normala vanor och värderingar. Numera ska man alltid först försöka finna en 
släktingfamilj eller annan närstående som familjehem. 
 
HVB- hem 
Hem för Vård eller Boende. Behandlingshem av varierande storlek. De minsta har 4 platser 
och de största kan ha upp till 20 platser eller mer. Har  både privata och offentliga huvudmän. 
Kräver tillstånd från länsstyrelsen.  
 
§ 12-hem 
Behandlingshem för unga som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn. De drivs av 
Statens Institutionsstyrelse (SiS). Regleras i LVU-lagen.  
 
Kognitiv beteendeterapi – KBT 
KBT är ett samlingsbegrepp för terapiformer som innehåller inslag av både beteendeterapi 
och kognitiv terapi. KBT är en relativ ny terapiform som är i stark utveckling. Terapin kan 
ha tyngdpunkten antingen åt de beteendepåverkande inslagen eller åt de kognitiva delarna. 
Terapin brukar dock alltid inledas med en beteendeanalys där de problem som orsakar 
svårigheter för individen analyseras. KBT-terapin är alltid väl strukturerad och innehåller 
övningar och hemläxor (Kåver 2006) 
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En huvudfilosofi inom KBT är att det inte räcker med samtal för att uppnå bestående 
beteendeförändringar. Den som behandlas måste även i praktiken pröva nya beteenden för 
att få nya erfarenheter (a.a). 
 
Funktionsnedsättning och funktionshinder 
Enligt socialstyrelsens definieras funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 
 
Neuropsykiatriska funktionshinder 
Beteckningen neuropsykiatriska funktionshinder används för att sammanfatta diagnoser som 
ADHD, Tourette syndrom, Asperger syndrom m.fl. Dessa funktionsnedsättningar liknar i 
vissa avseenden varandra och kan även överlappa varandra, vilket innebär att man kan ha en 
huvuddiagnos men även inslag av andra diagnoser.  
 
Det är huvudsakligen inom följande områden som man har svårigheter: 
 
- impulskontroll och aktivitetsnivå  
- att samspela med andra människor 
- att reglera sin uppmärksamhet 
- inlärning och minne 
- kontrollera motoriken 
- att uttrycka sig i tal och skrift 
 
Idag är de flesta överens om att neuropsykiatriska funktionshinder har en biologisk grund och 
inte är orsakade av en dålig uppväxtmiljö. Däremot kan en ogynnsam uppväxtmiljö förvärra 
svårigheterna. På samma sätt kan en god miljö med förstående familj, kamrater, lärare och 
chefer minska och underlätta symtomen (Attention 2005). 
 
ADHD 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), är ett neuropsykiatriskt funktionshinder 
som förekommer hos cirka fem procent av alla skolbarn. Det anses vanligare bland pojkar än 
bland flickor men underrapporteringen kan vara stor beträffande flickor.  
 
Barn med ADHD har problem med uppmärksamhet, överaktivitet och bristande 
impulskontroll. Dessa svårigheter kan uppträda var för sig eller i kombinationer. För att dessa 
symptom ska klassificeras som ADHD krävs att de innebär betydande svårigheter för 
individen. Symtomen ska även ha debuterat tidigt och vara bestående.  
 
Barn med ADHD har nedsättningar i de så kallade exekutiva funktionerna, vilket innebär att 
de har svårigheter när det gäller att organisera sitt handlande för att uppnå ett visst mål. 
De flesta med ADHD har en bristande uthållighet och har svårt för att mobilisera tillräckligt 
med energi för att genomföra en tråkig eller enformig uppgift.  
 
De barn som främst har problem med sin impulsivitet reagerar utan reflexion på både stora 
och små händelser. Resultatet kan bli oöverlagda beslut eller spontana infall som får följder 
som man inte kunnat förutse. Omedelbar behovstillfredsställelse styr vardagen mer än 
långsiktiga mål. Impulsiviteten blir mer framträdande i ostrukturerade sammanhang där det 
saknas yttre styrning och tydliga mål och belöningar. 
Hyperaktivitet eller överaktivitet yttrar sig i att barnet inte kan sitta still utan far planlöst 
omkring i rummet. Den påtagliga energin kan sedan plötsligt avta och ersättas med ett passivt 
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och apatiskt tillstånd. Hos den vuxne individen kan ADHD-problemen visa sig i att man är 
rastlös och har svårt att varva ner. Sömnproblem och otålighet är också vanliga symptom.  
 
Ofta tillkommer andra svårigheter såsom svårigheter i samspelet med andra, trots- och 
uppförandeproblem, dålig självkänsla och inlärningsproblem. Det går inte att bota ADHD 
men det är möjligt att begränsa svårigheterna genom att utveckla färdigheter och strategier 
när det gäller att klara vardagen (Attention 2008). 
 
När det gäller behandling av ADHD har en så kallad multimodal behandling visat sig 
effektivast. Det innebär att man kombinerar psykosociala insatser med läkemedel. Enligt 
Gillberg behöver c:a 50 % medicineras. För övriga räcker det med pedagogiska och 
psykosociala insatser riktade i första hand till föräldrar och lärare. Dessutom är en anpassad 
skolsituation ofta nödvändig. 
 
Mycket tyder på att en orsak till ADHD kan vara en obalans eller brist på signalämnena 
dopamin och/eller noradrenalin. En annan hypotes är att hjärnans bromsmekanismer inte 
fungerar optimalt, vilket bl.a. leder till problem med att skjuta upp handlingar och förmågan 
att bortse från störande moment. 
 
ADHD hos flickor 
ADHD ger lika stora problem och symptom hos pojkar som hos flickor men flickorna 
presterar oftare sämre i skolan och de har svårare att organisera sin vardag. Jämfört med 
flickor utan ADHD stöts de oftare ut från kamratkretsen och har oftare konflikter med 
jämnåriga kamrater. Det är även vanligare med depression och ångest hos flickor med 
ADHD än jämfört med pojkar med ADHD och flickor utan ADHD. 
 
Förekomsten av ADHD för flickor ligger mellan 2 till 5 procent i de flesta studier som rör 
flickor i åldern 6 till 15 år. (ADHD är mellan 1,3 till 4 gånger vanligare hos pojkar än hos 
flickor). Lärare upptäcker fler pojkar än flickor med ADHD relativt sätt, medan föräldrar 
finner symptom på ADHD hos pojkar och flickor i samma utsträckning.  
 
Flickor med ADHD får mer sällan behandling med beteendeterapi eller läkemedel jämfört 
med pojkar. (Nadeau, Littma & Quinn 2002; SBU 2005).  
 
ADD 
ADHD utan hyperaktivitet brukar även förkortas ADD. Det är ofta flickor som får 
diagnosen ADD. Det som är gemensamt för både ADHD och ADD är svårigheter med 
uppmärksamhet och koncentration. Vanligt är även att dessa barn har svårt att komma igång 
med aktiviteter och behålla motivationen under en längre period. Ibland beskrivs det som om 
barnet tycks sakna en ”inre motor”. Dessa barn stör sällan i skolan och kan därför lätt bli 
bortglömda bland mer högljudda och livliga elever. Eftersom skolans personal har svårt att se 
dessa elever kan de gå igenom hela grundskolan utan att lära sig särskilt mycket (Attention 
2008).   
 
Aspergers syndrom 
Aspergers syndrom är en neurologisk avvikelse. Orsakerna är biologiska och till stor del 
genetiska. Personer med Aspergers syndrom har ofta problem i sina relationer till andra 
människor. De kan ha svårt för socialt umgänge och problem med att anpassa sig till 
förändringar. Ofta har de något specialintresse som upptar en stor del av tiden och 
uppmärksamheten. Vanligt är även att de har svårigheter att förstå och använda språket i 
kommunikation med andra(a.a).  
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Tourettes syndrom 
Kännetecknande för personer med Tourettes syndrom är motoriska och vocala tics som kan 
förekomma dagligen eller nästan varje dag. Tillståndet förorsakar ofta nedsatt social förmåga. 
Orsaken är så vitt man vet biologisk och delvis ärftlig (a.a). 
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BILAGA 2. 
 
Intervjuguide 
 
 
Berätta lite om hur du lever idag. 
 
(arbete, familj, vänner, yiskt och psykiskt mående) 
 
Berätta om hur det var när du kom till behandlingshemmet.  
 
Hur såg ditt liv ut då? 
 
Hade du varit på något annat behandlingshem tidigare? 
 
Berätta om hur du minns tiden vid behandlingshemmet. 
 
Vad gillade du bäst? 
 
Vad gillade du minst? 
 
Hur kunde en vanlig dag se ut? 
 
Berätta om de olika delarna i behandlingen och vad du tyckte om dem. 
 
Hur uppfattade du personalen? 
 
Hur var din kontakt med de andra flickorna? 
 
Var det någon särskild händelse som fick avgörande betydelse för dig? 
 
Vad anser du idag om den behandling du fick?  
 
Skulle du kunna rekommendera samma behandling till någon annan med samma 
problem som du? 
 
 
 


