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Sammanfattning:
Bakgrunden till studien var ett gemensamt intresse kring ungdomars identitetsutveckling. Då
inga studier kring hur just hemmaplanslösningar kan bidra till en positiv identitet gått att finna,
så blev det intressant att genomföra en studie kring detta. Studiens syfte är att utifrån ett
personalperspektiv öka förståelsen för vilken innebörd arbetet med hemmaplanslösningar har då
det gäller att ta tillvara och stärka ungdomars positiva identitetsprocesser. För att kunna besvara
detta syfte har frågeställningar utvecklats som först handlar om hur en personalgrupp beskriver
att identitetsskapande sker i deras verksamhet och hur de sedan beskriver att
hemmaplanslösningar kan bidra till att stärka dessa ungdomar i en positiv riktning. Studien har
utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som har varit genomgående i hela uppsatsen.
För att samla in vårt material har sex stycken enskilda kvalitativa intervjuer genomförts som
sedan har analyserats och bearbetats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar
på att personalgruppen beskriver identitetskapande som något socialt format med och av
individens kontext. De beskriver också att hemmaplanslösningar kan bidra till en stärkt
identitetsprocess genom deras arbetsmetoder, människosyn och sätt att vara.

Vår tolkning och slutsats blir att personalen anser sig i sitt arbete med hemmaplanslösningar
kunna påverka ungdomars identitetsskapande i en positiv riktning. Eftersom studien har ett
personalperspektiv hade vidare forskning kring ett ungdomsperspektiv varit intressant att
genomföra.
Nyckelord: Identitet, identitetsskapande, identitetsstärkande, hemmaplanslösningar, sociala
konstruktioner, självbild
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Summary:
The background to our research is a common interest in adolescent identity development. We
have found no previous studies of how home solutions can contribute to a positive identity
development so we considered it interesting to do such a study. The purpose of the research is
based on a staff point of view to increase understanding of the meaning to the work with home
solutions when it comes to taking advantage of and strengthen young people's positive identity
processes. In order to answer this purpose, we have chosen to problematize questions about how
identity formation takes place in their activities and how they with home solutions can strengthen
these young people in a positive direction.

We have used a social constructionist point of view throughout this research. To collect our
material we have done six individual qualitative interviews that have been analyzed and
processed using a qualitative content analysis. Our results shows that the staff group describes
identity as socially constructed with and by the individuals context. They also describe that home
solutions can contribute to a stronger identity development through their work, their view of man
and ways of being. Our interpretation and conclusion is that the staff considers their work with
home solutions contributes to influence young people's identity development in a positive
direction. Since our study has a staff point of view it would be interesting to do further research
on a youth perspective.
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Förord
Ett stort tack till de informanter som bidragit till att göra denna studie möjlig och som inspirerat
oss att lägga ner ett stort engagemang under en process som varit både utmanande och rolig. Vi
vill naturligtvis också tacka vår handledare Mikael Lorentzen, universitetsadjunkt i socialt arbete
vid Högskolan Väst. Han har genom sitt engagemang varit stödjande i vår process att utforma
studien, och har med konstruktiva och utvecklande kommentarer fört vårt arbete framåt.
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Introduktion
Hemmaplanslösningar är ett allt vanligare begrepp som nämns i kontrast till institutionsvård och
har blivit lite av ett modeord i dag. Grundkonceptet handlar om att erbjuda en bättre behandling
till en lägre kostnad, men några exakta definitioner av vad som ska innefattas i en
hemmaplanslösning finns inte (Forkby, 2005). Till skillnad från institutionsvård sker
behandlingen på ungdomens hemmaplan, där också de problem ungdomen har gör sig påminda.

Är hemmaplanslösningar ett för ungdomen bättre alternativ än institutionsvård? Och i så fall
varför? Denna fråga är omfattande och avses därför inte att besvaras i denna studie. Frågan är
dock i allra högsta grad intressant och har inspirerat oss till vår studies syfte och frågeställningar.
Studien kommer istället att belysa hur en personalgrupp upplever att de kan stärka ungdomar i
deras identitetsprocesser. Förhoppningen är att utifrån ett personalperspektiv bidra med en bild
om hur hemmaplanslösningar kan vara stärkande för ungdomars identitet samt motivera till
vidare forskning på området.

Verksamheten som studerats arbetar med hemmaplanslösningar riktade till ungdomar 13-21 år,
med i huvudsak drogproblematik. Personalgruppen består av fyra socialarbetare och deras arbete
sker i ungdomens eget sammanhang. Verksamheten har en byggnad att utgå ifrån, men där
mycket av behandlingsarbetet sker individuellt anpassat och på ungdomarnas egna arena. Tanken
med studien har alltså varit att undersöka hur denna personalgrupp anser att de kan bidra till att
stärka ungdomars positiva identitetsprocesser. Genom detta kan en bild ges av hur man i en liten
västsvensk kommun arbetar med hemmaplanslösningar och vad en personalgrupp i sitt arbete
anser kan gynna ungdomar i deras identitetsprocesser.
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Problemformulering
Trenden i Sverige från sekelskiftet 1990 fram till idag visar på hur anstaltsvård och
institutionsvård som länge varit dominerande vid behandling av avvikande beteenden i samhället
nu fått konkurrans av andra alternativ (Forkby, 2005). Även i andra delar av Europa ses en
liknande utveckling men där det på en del ställen saknas bra och effektiva alternativ (Carter,
2005). I Sverige har dessa alternativ kommit att benämnas som öppenvårdsinsatser och
hemmaplanslösningar, som förväntas ge en både bättre behandling för individen, till en lägre
kostnad för kommunen (Forkby, 2005).

Alternativ som kommit att nämnas i diskussionen om hemmaplanslösningar är bland annat
socialpedagogisk insats, boendestöd, enskilt samtalsstöd och kvalificerat nätverksarbete
(Ahlgren, 2007) (Socialstyrelsen, 2009). Även manualbaserade metoder som Multisystemisk
Terapi (MST) och Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) är exempel på
hemmaplanslösningar. Dessa båda metoder utgår från ett systemteoretiskt perspektiv där man
arbetar med hela ungdomens situation som familj, skola, fritid och där hela nätverket blir
delaktigt i behandlingen (Fransson, Balldin, Hansson, Schüller, 2009) (Löfholm, 2011).

Denna utveckling av fler och fler alternativa lösningar har bidragit till vårt intresse att studera en
verksamhet som arbetar med hemmaplanslösningar. Vidare har ett från författarna gemensamt
intresse kring ungdomars identitetsutveckling bidragit till utvecklandet av studiens
problemformulering och syfte. Identitet kan enligt Stier (2003) liknas med självbild och ur ett
socialkonstruktionisitiskt perspektiv kan denna ständigt förändras och påverkas av den
omgivande miljön (Johansson, 2006). Den här studien kommer därför att belysa hur
yrkesverksamma socialarbetare som arbetar med hemmaplanslösningar upplever att de kan vara
med och påverka ungdomar i en positiv identitetsprocess. Uppsatsen utgår från ett
personalperspektiv, då hur socialarbetare ser på sin egen roll och förmåga är relevant i socialt
arbete, för både studenter och andra yrkesvärksamma. Studien kan bidra med en ökad förståelse
för hur arbetet med hemmaplanslösningar kan utvecklas. Resultatet kan förhoppningsvis också
ge yrkesverksamma inom liknande verksamhetsfält ett vidare perspektiv på hur man kan arbeta
identitetsstärkande, samt ge ungdomar verktyg och förutsättningar att utveckla sin identitet i en
positiv riktning.
3

Syfte och frågeställningar
Syftet är att utifrån personalperspektiv öka förståelsen för vilken innebörd arbetet med
hemmaplanslösningar har då det gäller att ta tillvara och stärka ungdomars positiva
identitetsprocesser.


Hur beskriver personalgruppen identitetsskapande hos ungdomarna de möter?



Hur beskriver personalgruppen att hemmaplanslösningar kan bidra till att stärka
ungdomarna i en positiv identitetsprocess?
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Forskningsläget
För att beskriva det aktuella forskningsläget och ge en kortare redogörelse för historien bakom
begreppet hemmaplanslösningar så har två avhandlingar varit vår utgångspunkt, den ena skriven
av Thorbjörn Ahlgren (2007) och den andra skriven av Torbjörn Forkby (2005). De båda
avhandlingarna ger oss en övergripande bakgrund och en god möjlighet att definiera hur
begreppet hemmaplanslösningar uppkommit och vad det egentligen innebär. Med stöd i
vetenskapliga artiklar tas sedan fasta på några metoder som är typiska för hemmaplanslösningar.
För att ge ett ytterligare djup åt vår uppsats kompletteras också med rapporter och statistik från
Socialstyrelsen publicerade mellan åren 2006-2012.

Bakgrund till hemmaplanslösningar
Forkby (2005) beskriver forskningsläget kring den moderna ungdomsvården i Sverige från 1900talet och fram till tidigt 2000-tal. Han skriver att det var först under de första decennierna av
1900-talet som samhället började ta ansvar för de ungdomar som inte passade in i samhällets
norm, ungdomarna började allt mer att ses som ett socialt problem. Anstaltsvård sågs under tidigt
1900-tal som en lösning snarare än ett problem men fick under mitten av 1900-talet allt mer
kritik, vilket bidrog till utvecklingen av öppenvård och hemmaplanslösningar. Men det dröjde
fram till 90-talet innan några alternativa öppenvårdsinsatser på allvar fick genomslag i vård och
behandling av socialt utsatta ungdomar. Syftet med hemmaplanslösningar bygger på bättre vård
till en lägre omkostnad (Forkby, 2005). Hemmaplanslösningar kan alltså fungera som ett
alternativ till institutionsvård men hur hemmaplanslösningarna är utformade och vilka typer av
hemmaplanslösningar som kan erbjudas kan variera mellan kommunerna i Sverige. Olika former
av ekonomsikt stöd finns att tillgå för de kommuner som väljer att utveckla behandlingsalternativ
i linje med de riktlinjer som tagits fram på statlig nivå, detta samtidigt som det kommunala stödet
för institutionsvård har minskat. Förändringar i socialtjänstlagen från 1982 kan också ha bidragit
till utvecklingen av hemmaplanslösningar. Förändringarna innebar att man inte bara skulle se till
individen, utan även till det systemiska sammanhang som han/hon befinner sig i.
Socialtjänstlagen har på så sätt bidragit till utvecklandet av andra insatser för att uppnå detta
(Ahlgren, 2007).

Antalet unga som placeras på institution har ökat samtidigt som brister i institutionsvården har
bidragit till ny forskning på området. Detta har medfört att kommuner runt om i Sverige valt att
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satsa på utveckling öppenvårdsinsatser (Ahlgren, 2007). Enligt statistik från Socialstyrelsen
(2006b) (2012) har antalet barn och ungdomar som deltagit i strukturerade öppenvårdsprogram
ökat från ca 8 000 år 2005 till ca 10 000 år 2011. Under samma period har antalet insatser med
behovsbaserat personligt stöd ökat från 21 500 till 24 600. Samtidigt visar statistiken på att
antalet heldygnsinsatser på institution har ökat från ca 20 000 till ca 26 000 från 2005 till 2011.
Detta ger en bild av att både behandling på institution och olika former av öppenvårdsinsatser
tenderar att bli fler och fler. Däremot har antalet heldygnsvistelser på institution som är kortare
än en månad blivit nästan dubbelt så många sedan 2005 (Socialstyrelsen, 2006b) (Socialstyrelsen,
2012). Då de kortare placeringarna också har ökat, visar detta på en tendens om att
placeringstiden för ungdomar går mot en utveckling av fler men kortare placeringar. Sverige har
internationellt sett relativt få institutionsplaceringar, och i de fall där placering är nödvändig så
dominerar familjehemsplaceringar snarare än placeringar på institution. Liknande tendenser kan
ses i länder som England och Norge medan många länder i övriga Syd och Centraleuropa har en
tradition av att i högre grad ta till institutionsvård. Detta kan ha sin grund i ideologiska
traditioner och olika välfärdsmodeller som skiljer på vad som är bäst för barnet, familjen och
samhället (Socialstyrelsen, 2006a). Carter (2005) beskriver hur institutionsvården ökar i Central
och Östeuropa, detta beror enligt honom på avsaknaden av andra alternativ och förödande
ekonomiska förutsättningar. Vid avsaknaden av statligt stöd till barn i behov blir
institutionsplacering ofta det enda möjliga alternativet för familjer som inte får annan hjälp.
Carter (2005) uppmanar i sin rapport till fler och bättre alternativ till institutionsvård för att
åstadkomma en positiv förändring hos barn och ungdomar, samtidigt som pengar finns att spara
för många länder i regionen.

Hemmaplanslösningar som metod och behandling
Ahlgren (2007) diskuterar begreppen öppenvårdsbehandling, mellanvård och
hemmaplanslösningar som närmast synonyma. Vidare väljer Ahlgren (2007) att definiera insats
som en av socialtjänsten framtagen åtgärd som syftar till att förbättra enskildas eller gruppers
situationer. Det saknas en exakt definition av vad för insatser och behandlingslösningar som
innefattas i begreppet hemmaplanslösningar. Socialstyrelsen (2006a) använder sig av termen
vård i öppna former och menar då olika typer av insatser för individen och/eller dennes familj
som kan ges när placering utanför det egna hemmet inte bedöms nödvändig. Här nämns bland
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annat målinriktade program som ett öppenvårdsalternativ. Vilka öppenvårdsinsatser som kan
erbjudas skiljer sig åt mellan kommunerna i Sverige (Socialstyrelsen, 2006a).

Ahlgren (2007) väljer istället att utgå från andra begrepp så som socialpedagogisk insats,
boendestöd och enskilt samtalsstöd när han beskriver öppenvårdsbehandling. Han menar också
utifrån sin egen definition att öppenvårdsbehandling är en individuell eller gruppinriktad insats
som syftar till förbättra antingen ungdomens eller anhörigas situation. Totalt finns 90 metoder i
socialtjänstens öppenvård som kan användas som insatser gentemot barn och unga som riskerar
psykisk ohälsa. Nedan beskrivs de insatser Ahlgren (2007) utgår från samt kvalificerat
nätverksarbete som Socialstyrelsen (2009) benämner som en vanlig insatsform i öppenvård kring
ungdomar.

Socialpedagogisk insats kan enligt Ahlgren (2007) handla om att genom vardagsstöd i aktiviteter
och andra upplevelser påverka ungdomens situation. Vidare kan manualbaserade metoder som
exempelvis Multisystemisk Terapi (MST) räknas hit. Boendestöd till unga kan enligt
Socialstyrelsen (2009) också räknas som en socialpedagogisk insats. Som bland annat kan handla
om att stödja ungdomen i hushållet med att få en fungerande struktur, hålla tider och sköta
ekonomin (Ahlgren, 2007). Enskilt samtalsstöd är en vanlig insatsform i svenska kommuner och
syftar till att genom antingen samtalsbehandling eller rådgivning gentemot individen och/eller
hans/hennes familj stödja deras situation. Det är i insatsformen enskilt samtalsstöd också vanligt
med egenutformande metoder men där även manualbaserade metoder som Motiverande samtal
(MI) används (Socialstyrelsen, 2009). MI som visat sig vara effektivare än traditionell
rådgivning bygger på att behandlaren försöker locka fram en inre vilja till förändring. Det
handlar om att visa tilltro till individens egna tankar och åsikter, visa på vad en förändring kan
medföra för effekter, stärka individens tro på sig själv samt försöka reducera det motstånd till
förändringar som kan finnas hos individen (Forsberg, 2006). Kvalificerat nätverksarbete är en
övergripande beskrivning av ett flertal olika metoder och handlar generellt om att involvera
nätverket i form av familj, släkt, vänner och professionella för att påverka ungdomens situation
till det bättre (Socialstyrelsen, 2009).
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Då hemmaplanslösningar består av ett stort antal olika insatser och metoder kan denna
kandidatuppsats inte beskriva alla. Nedan kommer dock två metoder som kan vara just ett
alternativ till institutionsbehandling och som är utformade för arbete på hemmaplan att beskrivas
närmare.

MST är en förkortning för Multisystemisk Terapi och är en evidensbaserad metod som utgår från
ungdomens närmiljö. Metoden implementerades i Sverige första gången 2001 och kommer från
början från USA där den utvecklats som ett alternativ till institutionsvård för kriminella
ungdomar. Utgångspunkten för metoden ligger nära det systemteoretiska perspektivet och
innebär att man måste rikta behandlingen mot alla områden kring individen för att åstadkomma
en bestående förändring. Metodens grund är att man arbetar tillsammans med familjen för att
formulera delmål mot det huvudmål man önskar uppnå, och sedan formas åtgärder för att nå
dessa delmål (Löfholm, 2011). Multisystemisk terapi utvecklades för att minska antalet
placeringar utanför det egna hemmet och kan tillämpas som en sista åtgärd innan placering blir
aktuellt. Metoden kan även användas för ungdomar som ska återanpassas i hemmet efter en
tidigare placering. MST praktiseras i över 30 stater i USA och i flera andra länder som Danmark
och Kanada. Forskning visar att metoden är effektiv inom ett flertal olika områden, som unga
lagöverträdare, sexbrottslingar och missbrukare (Woodford, 1999). I sin avhandling har Löfholm
(2011) fokuserat på hur implementeringen av MST metoden från USA till Sverige fungerat
genom att utgå från fyra olika studier. Hon konstaterar genom dessa att metoden fungerar väl i
Sverige och att metoden minskat berörda ungdomarnas problem lika effektivt som forskningen
sedan tidigare visat i USA.

En annan metod som sker på hemmaplan är IHF som står för Intensiv Hemmabaserad
Familjebehandling. Grundstenar i metoden är att se till individen, familjen och hur dessa
tillsammans relaterar till varandra och till omgivningen som exempelvis skolan. Tillsammans
med familjen skapas ett nytt system där behandlaren blir en del av systemet. I interaktion med
individen och berörda nätverk utarbetas sedan en plan att utgå ifrån. Metoden utgår från ett
behandlingsteam som består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare
där den sistnämnda arbetar med att skapa förtroende hos ungdomen och vid behov föra
hans/hennes talan. Andra grundstenar i metoden är tillgänglighet och att man arbetar i familjens
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egen miljö utefter behov. Vidare har metoden grund i ett salutogent1 och lösningsfokuserat
perspektiv (Björk, Schüller, Balldin, Olsson, 2004). Metoden har flera likheter med MST som
också utgjort en inspirationskälla för utvecklingen av IHF som är en svenskutvecklad
manualbaserad metod. I en utvärdering från 2009 har metoden visat mycket positiva resultat för
både ungdomar med antisociala problem och deras familjer (Fransson, Balldin, Hansson,
Schüller, 2009).

Enligt Antonovskys (1991) teori om salutogenes ser man till att alla människor är i ett tillstånd mellan frisk
och sjuk där man inte är antingen det ena eller det andra. Ett salutogent perspektiv ser enligt honom till vad
som skapar hälsa snarare än vad som orsakar problem eller sjukdom.
1
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Teoriavsnitt
Begrepp och perspektiv
Vårt fokus ligger på begreppet identitet och hur identitet skapas och utvecklas. Vidare fokuseras
på begreppen positiv identitet, kontra negativ identitet för att förstå hur personalen arbetar för att
ungdomarna ska stödjas mot en positiv identitetsutveckling. Då identitetsbegreppet är
omfattande och det inom ramen för en kandidatuppsats inte finns möjlighet att redogöra för alla
perspektiv så har ett socialkonstruktionistiskt synsätt använts. En förespråkare av det
socialkonstruktionistiska perspektivet var Giddens (1991) som såg hur samhälleliga förändringar
också förändrat människors sätt att vara och leva genom olika epoker. Detta perspektiv har valts
då författarna har en människosyn och en tro på människan som föränderlig och anpassningsbar i
förhållande till sitt sammanhang. Ett perspektiv som kan ses i kontrast till
socialkonstruktionismen är det essentialistiska perspektivet som förespråkades av bland annat
Erikson (2004) som såg människans utveckling utifrån olika faser som börjar i barndomen och
sedan fortsätter genom hela livet. Därmed påverkas människans utvecklingspotential senare i
livet mycket av hur väl man genomgått de olika faserna tidigare i livet. Detta perspektiv delar
inte vår syn på människans utveckling och därför har det essentialistiskta synsättet valts bort,
som i grund och botten utgår från att människan har en fast kärna och inte är lika öppen för
förändring (Stier, 2003). Det socialkonstruktionistiska perspektivet har varit dominant under vår
utbildnings gång. Detta har gett oss ett intresse om hur människor själva är med och skapar och
omskapar sin verklighet i sociala sammanhang, vilket har kommit att prägla vårt val av
vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Valet landande alltså på det socialkonstruktionistiska
perspektivet där individen är med och formar och omformar sin identitet i en process som aldrig
tar slut (Johansson, 2006).

Ett konstruktionistiskt synsätt på begreppet identitet innebär att det är något föränderligt som
skapas och formas i interaktion till samhället. Detta perspektiv kan delas in i två delar, svag
konstruktionism och stark konstruktionism. Förespråkare av stark konstruktionism hävdar att allt
består av sociala konstruktioner, medan förespråkare av svag konstruktionism snarare kan se
människors fysiska och biologiska olikheter som en del i sin förståelse av vad identitet är
(Hammarén & Johansson, 2007). Valet av ett svagt socialkonstruktionistiskt perspektiv grundas i
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författarnas syn om att samhällets inverkan på människan och människans inverkan på samhället
är stor, men där människor också kan påverkas av sina biologiska skillnader.

I vårt syfte och våra frågeställningar samt genomgående i uppsatsen används begrepp som
identitetsprocess, identitetsutveckling och identitetsstärkande processer. För oss hänger dessa
begrepp ihop och handlar ur ett socialkonstruktionistitskt perspektiv om hur identiteten hela tiden
är under förändring i samspel med den omgivande kontexten. Vår syn på identitetsutveckling ska
inte förknippas med en mer psykodynamisk och essentialistisk syn på att utvecklingen sker i på
förhand givna faser.

Identitet
Identitet kan definieras på många olika sätt och utifrån flera olika begrepp. Frisén och Hwang
(2006) tar dock fasta på identitet i betydelsen självbild. Begreppet självbild kan förklaras med
hur man ser på sig själv som individ, huruvida man känner att man är en och samma person, att
trots motgångar och förändringar i livet är jag fortfarande jag (Frisén och Hwang, 2006).
Identitet handlar dock inte bara om en fast självbild, utan i mångt och mycket handlar identitet
om vem du känner att du är i interaktion med samhället och andra människor. Under
ungdomstiden präglas identitetssökandet av drömmar som önskas uppnås i kombination med den
sociala verklighet man lever i och där det finns en möjlighet att testa olika roller och positioner.
Utifrån ett socialkonstruktionisitskt perspektiv handlar det inte om att finna någon fast identitet,
utan där dessa roller är en del i ett föränderligt samspel (Johansson, 2006).

Enligt Hammare och Johansson (2007) påverkas människor av andra individers uppfattningar
och genom att jämföra om man känner likhet eller olikhet gentemot dem inverkar detta på
identiteten och personens på självbild. Detta kan liknas vid att individen speglar sig i andra
människor, det innebär att individen betraktar sig själv genom andras värderingar (Sjögren,
2003). Att vilja veta vem man är och att söka efter en mening kan ses som ett mänskligt behov,
och en del i det är att människan som individ har förmågan att reflektera över sina erfarenheter,
upplevelser och handlingar vilket är en förutsättning för vår identitetsutveckling. Sådant som kan
påverka en människas identitet är därmed en mängd olika faktorer så som sexualitet, kön, genus,
klass och etnicitet (Hammarén och Johansson, 2009). Hwang och Nilsson (1996) diskuterar kring
hur identitetsprocessen hos ungdomar handlar om att kunna definiera sig själv som den man är,
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identifiera sig själv med och utifrån olika grupper och samtidigt finna en egen utveckling framåt
och behålla känslan av att man fortfarande är sig själv. Även kollektiv gemenskap påverkar alltså
identiteten, kanske blir klädval viktigt för att visa sin musikstil och/eller samhörighet med
kompisgänget. Det går alltså att tala om individuell kontra kollektiv identitet, vem man själv är
eller vad en grupp är och står för (Hammarén & Johansson, 2007).

Enligt Giddens (1991) kan identitet i mångt och mycket ses som en socialkonstruktion då
identitetsutvecklingen påverkas av de samhälleliga förändringar som hela tiden sker, och därmed
kan identitet inte ses som något statiskt. Samhället har på relativt kort tid kommit att förändras.
Tidigare var de traditionella levnadsmönstren betydligt klarare, framtiden mindre ovis och
osäker. I takt med en förändring från det traditionella till det senmoderna samhället blir vikten av
kärnfamiljen allt mindre viktig för formandet av identiteten hos ungdomar, samtidigt som valen
och förändringarna i samhället blir allt fler. Hwang och Nilsson (1996) diskuterar social
konstruktion på ett liknande sätt då de menar att samhällets syn på barn och ungdomar kommit
att förändras genom olika tidsepoker och att dessa kontextuella uppväxtvilkor sätter sin prägel på
ungdomens utveckling.

Positiv identitet - Negativ Identitet
Positiv identitet kan antas vara motsatsen till vad Stier (2003) benämner som negativ identitet.
Han diskuterar här hur olika sociala avvikelser hos människor som är annorlunda kan göra att de
kan tillskrivas exempelvis en främlingsidentitet, en syndabocksidentitet eller en
missbrukaridentitet. Dessa identiteter kan i sin tur ses som socialt konstruerade genom att den
sociala omgivningen tillskriver dem egenskaper som avskyvärda och oönskade. Det kan
förklaras dels genom att det avvikande måste existera för att det normala ska kunna definieras.
Genom tillskrivandet av negativa egenskaper på en annan grupp, kan den egna gruppen framstå
som mer normal, men förstärker även den redan utpekade gruppens utsatta position. Och sist
handlar det om hur individen kan komma att anamma den identitet som samhället tillskrivit och
gör den till en del av sig själv (Stier, 2003).

Stier (2003) diskuterar begreppen självbild och självkänsla som något svårt att skilja från
varandra och som kopplade till identitetsbegreppet. Självbild berör kognitiv kunskap om oss
själva så som utseende, erfarenheter, värderingar och personlighetsdrag. Självkänslan och andra
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sidan är emotiv och handlar om individens kärlek och trygghet till sig själv. Sådant som enligt
Stier (2003) kan bidra till en negativ självbild kan vara dåliga erfarenheter under uppväxten där
brist på bekräftelse och omtanke varit påtaglig. Att ha varit utsatt för mobbing är också en faktor
som kan ha påverkat självbilden och som bidragit till att en individ helt tror att hon/han saknar
positiva sidor. Stier (2003) problematiserar här kring hur en sådan negativ självkänsla kan få
konsekvenser i att individen beskyller samhället för att inte ha tagit sitt ansvar. Detta kan i vissa
fall leda till att individen själv gör valet att avvika för att inte ställa upp på samhällets normer
eftersom hon/han inte ser någon mening i att anpassa sig efter dessa. Han skriver dock vidare om
hur en av omgivningen tillskriven negativ identitet inte behöver uppfattas som negativ av
individen själv. Med detta perspektiv blir positiv identitet det samma som att räta in sig i det
samhälleliga ledet där man inte bör sticka ut för mycket från normen.

Berglund (2000) tar upp en bild av socialproblematik som handlar om att ungdomar vars
föräldrar har en social problematik har en förhöjd risk att drabbas själva, men där de flesta ändå
undgår att drabbas. Här handlar det om en samlad miljö och livsstil, snarare än individens
personliga egenskaper. Han lyfter också fram att det här tillsist handlar om hur den enskilde
ungdomen hanterar de möjligheter och de svårigheter som hon/han står inför. Detta kan knytas
an till hur Skerfving (2008) talar om att så kallade maskrosbarn klarar av stora påfrestningar
tidigt i livet och ändå utvecklas till självständiga och goda vuxna. Hon diskuterar här vikten att
föräldrarnas attityd om omtanke och omsorg, men även hur andra stödjande personer i den
närmsta omgivningen blir viktiga för att klara av steget ut i vuxenlivet. Sist poängterar hon hur
möjligheten till förändring öppnat sig genom stora val som skett i livet och att dessa ofta betytt
en vändpunkt mot ett oberoende vuxenliv. Exempel på sådana val som öppnat möjligheter är att
gå in ett nytt förhållande eller att finna en ny sysselsättning (Skerfving, 2008). Detta visar att
många trots motgångar i livet inte utvecklar en enbart negativ självbild och att miljön
runtomkring till stor del kan vara med och påverka vilken bild man har av sig själv.
Identitet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kommer hela tiden att relateras till mötet med
andra människor och en negativ självbild kan i och med detta förändras. I arbetet med ungdomar
kommer Berglund (1998) i sin avhandling fram till att människor är viktigast för människor. I
sammanhanget skriver han att ungdomar upplever att människor som lyssnat, sett, trott och ställt
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upp haft ett inflytande över dem i deras sätt att hantera svåra situationer. Han talar också här
utifrån att det inte är de terapeutiska samtalen eller de ordentligt skrivna utredningarna som varit
viktiga vändpunkter i ungdomarnas liv. Det handlar istället om den relation som görs och det
samspel där ungdomen får bekräftelse och där ungdomen blev någon genom att hon/han blev
synliggjord.

Trondman (2003) talar också om relationen mellan ungdomar och socialarbetare och menar att
relationen blir viktig för att socialarbetaren överhuvudtaget ska kunna arbeta effektivt med
ungdomar. Vidare skriver han att ungdomar behöver bli bemötta på ett sådant sätt att de kan se
sig själva på ett nytt sätt och utvecklas socialt. Att visa på valmöjligheter och reflektera med
ungdomen kan vara ett sådant sätt, även om valen inte är bättre så ger fler val en ökad möjlighet
till att välja. Genom att bidra med sociala utmaningar och undvika onödig misstänksamhet kan
den unge utmanas i att bli mer socialt kompetent, det handlar om att ge stöd på rätt sätt.
Trondman benämner vad han kallar för relationskapital som betydande i arbetet med ungdomar.
Relationskapital bygger på att ungdomen tillskriver socialarbetaren ett värde, en betydande roll,
och det är först när det skett som ungdomen låter sig utmanas och läras. När någon med för
ungdomen högt relationskapital tar ett beslut, gör ett ingripande eller sätter en tydlig gräns som
går emot ungdomens vilja är chansen att det tas emot väl av ungdomen betydligt större än om
någon som saknar eller har ett lågt relationskapital hos ungdomen gjort samma sak (Trondman,
2003).
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Metod
Här beskrivs i kronologisk ordning arbetet och de tillvägagångssätt som använts i att finna,
behandla och analysera empirin. Detta för att du som läsare enkelt ska kunna följa vår process.

Metodval
Utefter valet av verksamhetsområde där intresset var att se till en personalgrupps perspektiv och
se hur dessa kan ge ungdomar förutsättningar att utvecklas i en positiv identitetsprocess, har det
blivit naturligt att använda en kvalitativ ansats. I enighet med Kvale och Brinkmann (2009)
valdes en kvalitativ ansats först efter att syfte och frågeställningar presenterats detta eftersom det
först då visar sig vilken metod som är mest lämplig. Kvalitativa intervjuer är enligt Kvale och
Brinkmann (2009) en lämplig metod när man vill studera och förstå människors upplevelser och
perspektiv utifrån deras egen livsvärld, vilket varit vår avsikt. Här övervägdes en kvantitativ
ansats, men då våra frågor av sin karaktär mer handlat om att gå ner på djupet blev en kvalitativ
ansats mer lämplig (Bryman, 1997). Det har här handlat om att förstå sig på hur personalen
genom sina beskrivningar egentligen ser på identitetsskapande och hur de menar att de i sitt
arbete med hemmaplanslösningar kan bidra till att stärka ungdomarna i deras identitetsutveckling.
En kvalitativ intervjumetod lämpar sig väl eftersom personalgruppen är liten och endast består av
fyra personer samt deras teamledare och närmsta chef och där något generaliserigs anspråk inte
görs.
Genom att använda intervjuer har både djup och tillförlitlig information om personalgruppens
egna upplevelser kunnat fångas, detta då de fått berätta fritt och det funnits möjlighet att ställa de
följdfrågor som väckts under intervjuernas gång. Detta hade inte kunnat göras vid exempelvis en
kvantitativ enkätstudie. För att fånga och förstå våra informanters upplevelser så föll valet på att
använda en intervjumetod som Kvale och Brinkmann (2009) benämner som halvstrukturerade
livsvärldsintervjuer. Denna metod kan liknas vid ett vardagssamtal, där informanten berättar hur
han/hon upplever de teman som diskuteras. Att metoden är halvstrukturerad innebär att
informanten ska få utrymme att själv berätta om sin livsvärld genom de teman och öppna frågor
som forskaren ställer (Kvale och Brinkmann, 2009). Hur dessa teman och frågor skapats framgår
i avsnittet datainsamlingsinstrument. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det i dessa
livsvärldsintervjuer är viktigt att ha kunskap kring ämnet som man ska intervjua kring, för att
kunna ställa rätt frågor. Därför har teoretisk litteratur och forskning kring identitet och
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identitetsutveckling studerats innan intervjuerna genomfördes. Men där det under intervjuerna
kommit fram viktiga fakta som gjort att annan teori också lästs in. Detta ger uppsatsen en
abduktiv ansats, där det sker en växelverkan mellan teori och empiri (Larsson, 2005).

Litteraturanskaffning
Forskning om hemmaplanslösningar har sökts genom Google Scholar, Sage och idunn.no samt
kompletterats med socialstyrelsens publikationer som funnits via socialstyrelsen.se. De sökord
som använts är: hemmaplanslösning, ungdomsbehandling, öppenvård, hemmabaserad
behandling och multisystemiskt terapi. Engelska sökord har varit: Home based alternatives,
alternative care, institutional care, institutional childcare och home-based care. Sökorden har för
att få färre antal sökträffar kombinerats med varandra för att finna relevant forskning.
Framförallt har de engelska sökorden var för sig gett ett stort antal träffar och där många artiklar
handlat om vårdrelaterade studier. Avgränsningen som gjorts är att utifrån vår studies syfte
avgöra relevansen genom att läsa inledning och abstracts till de studier som funnits.
De första sökningar som gjordes var på begreppen hemmaplanslösning och ungdomsbehandling
där två intressanta avhandlingar påträffades, Forkby (2005) och Ahlgren (2007) som redogjorde
för begreppet hemmaplanslösning. Utifrån dessa två avhandlingar kom inspiration till övriga
sökord som berörde sådana insatser och behandlingar som enligt dessa båda författare kan anses
innefatts i hemmaplanslösningar. Genom att läsa litteraturförteckningar i funna artiklar så har
samband kring sökord och forskning gått att finna som sedan sökts vidare kring för att ringa in
området kring hemmaplanslösningar. Den litteratur som använts i studiens teorikapitel har
funnits genom biblioteksdatabaser som Libris och Gunda där sökningar gjorts på följande
begrepp, också i kombination med varandra: identitet, unga, ungdomar, positiv identitet,
identitetsutveckling. Samt kring socialkonstruktionsimen och dess koppling till
identitetsbegreppet. Då identitetsbegreppet är stort har avgränsningar gjorts genom att litteratur
valts ut som fokuserar på ungdomar och identitet samt diskuterar det socialkonstruktinistiska
perspektivet.

Urval
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att antalet intervjupersoner bör vara så många som behövs
för att kunna besvara studiens syfte. De skriver vidare att om målet med studien är att förstå en
särskild persons livsvärld så kan en enda intervju räcka. För att ge en heltäckande bild av
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personalens uppfattningar och besvara vårt syfte om ett personalperspektiv, så har urval gjorts
där alla i personalgruppen är representerade. Personalgruppen består av fyra personer som
dagligen arbetar i direktkontakt med ungdomarna, men där också deras teamledare och chef
intervjuats då de har ett tätt samarbete krig alla ärenden. Detta har gett totalt sex intervjuer. Vår
tidsram har begränsat vår möjlighet att fokusera på både hur personalgruppen och ungdomarna
själva upplever att identiteten kan stärkas genom hemmaplanslösningar. Därför har en
avgränsning gjorts för att fokusera på hur verksamhetens personalgrupp kan bidra till att stärka
och bevara ungdomarnas positiva identitet. Då studien har ett fokus kring ett personalperspektiv
blir det även intressant för oss och vår profession som blivande socialpedagoger.
Figur 1.0 (Tabellen visar de personer som intervjuats och deras roller.)
Arbetar i direktkontakt

Arbetar som teamledare

Arbetar som chef

med ungdomen
Män

2

Kvinnor

2

1
1

Genom vårt urval, där hela arbetsstyrkan ingår har studien förutsättningar att ge en ökad
förståelse till vad som personalen kan göra för att uppnå en positiv identitetsutveckling hos
ungdomarna de möter. Här kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) intervjuerna i sig leda till en
produktion av kunskap och bidra till att personalen får en utökad förståelse för hur de själva
arbetar.

Att finna respondenter
Kontakten med verksamheten uppstod genom att verksamhetens chef valde att ta kontakt med en
av våra lärare då de var intresserade av att ha studenter som kunde göra en utvärdering av en
verksamhet som arbetar med hemmaplanslösningar. Utifrån detta tog författarna kontakt med
verksamheten och fick information om att den än så länge inte är permanent. Personalgruppen
ingår i ett projekt som beviljats att arbeta med hemmaplanslösningar för att minska antalet
placerade ungdomar på institution. Det framgick av vår kontakt att de var intresserade av att
studenteter skulle göra en utvärdering av deras arbete. Men det framgick också att de även var
öppna för andra förslag från oss studenter. Under processens gång valdes därför alternativet att
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göra en utvärdering bort. Istället utvecklades ett eget syfte som utifrån författarnas perspektiv var
mer intressant och som även kunde bidra med värdefull information för verksamheten och
yrkesfältet.

Datainsamlingsinstrument
Inför våra intervjuer utvecklades en intervjuguide som hjälpt oss att ställa den typ av frågor som
kan leda fram till sådan empiri som kan besvara vår studies syfte. Intervjuguiden är kopplad till
intervjumetoden, halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Grunden till guiden beskrivs av Kvale
och Brinkmann (2009) och går ut på att skapa olika teman med öppna frågeställningar där
informanten förväntas berätta och beskriva sina svar fritt utifrån sin egen upplevda livsvärld.
Detta gör att informanten delvis själv kan välja vad som är viktigt att lyfta fram utifrån valda
teman och öppna frågor. Guiden utgör en slags mall att luta sig mot under intervjun, men då
intervjumetoden är halvstrukturerad finns utrymme för att utveckla nya frågor och ställa
följdfrågor på det informanten berättar. Det har funnits en möjlighet att utveckla och i viss mån
forma om intervjuguiden mellan intervjuerna för att bättre fånga den empiri som var tänkt.
Intervjuerna på ledningsnivå blev genom denna bearbetning mer fokuserade på hur dessa kunde
ge förutsättningar för personalen att arbeta stärkande. Citat från chefen har därför använts
mycket sparsamt samtidigt som inga citat från teamledaren använts, men där dessa båda
intervjuer gett oss en bredare förståelse för personalens arbete. Intervjuerna inleddes med
allmänna frågor om hur verksamheten arbetar för att sedan dyka djupare in kring vårt syfte.
Frågeställningarna har sedan använts som teman och utifrån dessa har öppna frågor och
följdfrågor ställts. Intervjuguiden ligger med som bilaga längst bak i dokumentet.

Informationsbrev
Innan intervjuerna genomfördes skickade via mejl ett informationsbrev ut om vad studien avsåg
undersöka och varför. Där redogjordes för studiens syfte och hur det var tänkt att
datainsamlingen skulle gå till. I informationsbrevet klargjordes också att vårt material skulle
behandlas och förvaras konfidentiellt och vilka som skulle ha tillgång till materialet. Här
upplystes också om att varken personlig information eller deltagarnas identitet skulle komma att
avslöjas eller publiceras. Samt att deltagandet i våra intervjuer var frivilligt och att de
närsomhelst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Detta gjordes för att informanterna skulle
kunna bilda sig en egen uppfattning om de var beredda att delta i vår studie eller inte. Ungefär en
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vecka efter att informationsbrevet skickats ut kontaktades verksamheten igen, denna gång via
telefon för att fråga om de tagit del av informationsbrevet och om de kunde tänka sig att delta
eller inte.

Datainsamling
Alla informanter som önskades delta i intervjuerna valde att medverka och det finns därför inget
bortfall. Alla intervjuer genomfördes i verksamhetens egna lokaler, i ett mindre samtalsrum.
Först gjordes intervjuerna med de fyra som arbetar i mer direkt kontakt med ungdomarna, och
sedan intervjun med chefen och därefter teamledaren. Utefter vårt syfte där fokus ligger på
personalgruppen, så har intervjuerna på teamledarnivå och chefsnivå inriktats på hur dessa kan
bistå personalen som har en mer regelbunden kontakt med ungdomarna. Det fanns en medveten
tanke med att sprida ut intervjuerna under några dagar för att kunna komplettera våra frågor i de
efterföljande intervjuerna detta för att få ut mer relevant information av informanterna. Vilket
passade väl överens med hur verksamheten hade möjlighet att ställa upp tidsmässigt. Vid första
intervjutillfället kunde därför en intervju genomföras för att två dagar senare utföra ytterligare tre.
Intervjuerna med chefen och teamledaren gjordes på två skilda dagar ungefär en vecka senare.
Intervjutillfälle 1

–

En intervju med behandlingspersonalen

Intervjutillfälle 2

–

Tre intervjuer med behandlingspersonalen

Intervjutillfälle 3

–

En intervju med verksamhetens chef

Intervju tillfälle 4

–

En intervju med teamledaren

Analysmetod
Redan tidigt under arbetet med studien bestämdes att någon form av innehållsanalys eller
meningsanalys skulle användas eftersom det var intervjupersonernas upplevelser och livsvärld
som skulle undersökas. Den slutgiltiga analysmetoden valdes dock efter att materialet samlats in.
Bland annat diskuterades kring Kvales och Brinkmanns (2009) meningsanalys, men då metoden
inte uppfyllde våra krav på en tydlig genomförandeprocess och analysstruktur landade valet på
en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). Analysmetoden valdes för att
den enligt oss ger en tydlig och överskådlig bild över processen. Kvalitativ innehållsanalys är
vanlig inom human och vårdvetenskap och fokus ligger på tolkning av texter. Till skillnad från
kvantitativ forskning där man söker efter en objektiv sanning, så bygger en kvalitativ anats på att
sanningen finns subjektivt hos varje enskild människa. En intervjutext måste också förstås med
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intervjupersonens livsvärd och historia i åtanke. Tolkning av en text bör ske i sitt sammanhang,
delar av texten måste analyseras utifrån textens helhet (Graneheim och Lundman, 2008).

Graneheim och Lundman (2004) benämner begreppet latent som handlar om att se till den
underliggande meningen i en intervjutext. Vilket blir aktuellt för oss, som vill se till mer än
textens faktiska betydelse. Metoden är relevant för vår intervjustudie eftersom den syftar till att
fånga personalens uppfattning och upplevelse. Att fånga en annan individs verkliga upplevelse är
enligt oss omöjligt men genom tolkning i vår analysmetod är det möjligt att komma en bit på väg
mot personens egentliga uppfattning.

Graneheim och Lundman (2008) utgår från ett antal begrepp i sin kvalitativa innehållsanalys.
Analysmetoden går ut på att man från sitt insamlade empirimaterial skapar meningsenheter, som
består av meningar och stycken av vikt. Genom kondensering förenklas och förtydligas sedan
meningsenheterna utan att det centrala innehållet går förlorat. Efter detta abstraherats materialet
först till koder och sedan till kategorier, vilket ger de enskilda meningsenheterna ett större
sammanhang. Genom vår tolkning har kategorier som av oss ansetts viktiga vid
identitetskapande i hemmaplanslösningar skapats utifrån dessa meningsenheter. I en kvalitativ
innehållsanalys sker analysarbetet i faser, steg för steg där texten delas in i olika delar som sedan
jämförs gentemot varandra och samordnas i kategorier och teman. Resultaten kan sedan
diskuteras utifrån dessa teman och kategorier som ringat in det centrala sammanhanget kring
studiens syfte och frågeställningar (Graneheim och Lundman, 2008). Nedan följer ett exempel:
Figur 2.0 (Exempel ur analysprocessen)
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Rent praktiskt har vår analysprocess gått till enligt följande: Först lästes all transkriberad
intervjutext igenom för att hitta menigsenheter som genom koder namngavs. Redan efter första
genomläsningen sågs ett mönster av de som kom utmynna i våra underkategorier och kategorier.
Med tiden utvecklades och sorterades meningsenheterna in under respektive kategori.
Kategorierna reviderades dessutom ett flertal gånger under processens gång för att fånga det
centrala, samtidigt flyttades meningsenheterna runt mellan olika kategorier tills de enligt oss
funnit sin rätta plats. Utifrån dessa underkategorier och kategorier framkom sedan studiens
resultat. I analysen har sedan dessa kategorier kopplats till vår teori kring identitet samt till
tidigare forskning kring hemmaplanslösningar. Genom att koppla personalens upplevelser om
hur de kan stärka ungdomars identitet till vårt teorikapitel kan studien visa på hur ungdomar ges
förutsättningar till att utveckla en positiv identitet, i arbetet med hemmaplanslösningar.

Validitet
Validitet handlar om trovärdighet, om man verkligen undersöker det som man i sitt syfte sagt att
man skall undersöka. Innan man startar en kvalitativ intervjustudie bör man ställa sig frågan om
den tilltänka metoden är den mest lämpliga för att svara på studiens syfte (Kvale och Brinkmann,
2009). Kvalitativa intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) en lämplig metod när man
vill studera människors upplevelser och förstå deras perspektiv och deras egen livsvärld. För att
öka validiteten i vår studie har en metod valts som väl passar för det syfte som skall undersökas
och då också kan ge trovärdiga resultat.

Syftet med studien handlar om att utifrån ett personalperspektiv öka förståelsen för vilken
innebörd arbetet med hemmaplanslösningar har i att stärka ungdomars positiva
identitetsprocesser. En kvalitativ studie blir relevant för att kunna besvara vårt syfte och våra
frågeställningar eftersom ett personalperspektiv utgår från att ta reda på hur personalen själva
upplever att de är med och bidrar till att stärka identiteten hos ungdomarna de möter. Genom
intervjuer är det troligt att få ut betydligt mer och tillförlitlig information om deras egna
upplevelser än exempelvis genom en kvantitativ enkätstudie. Validitet handlar också om hur
resultatet som ges har en hög sanningshalt eller inte vilket är svårt att svara på i kvalitativ
forskning då det handlar om tolkning (Kvale och Brinkmann, 2009). Studien baseras på
personalens egna upplevelser och har genom vår tolkning utmynnat i ett resultat. Under alla
intervjuer har båda medverkat och turats om i att leda dessa. Den som inte har lett intervjun har
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istället fokuserat på att anteckna och ställa följdfrågor för att säkerställa att det som
intervjupersonen vill ha sagt verkligen framkommer. Samma dag som intervjuerna genomfördes
transkriberades de. Båda har varit delaktiga och transkriberat tre intervjuer var och sedan läst
igenom varandras text för att validera den. Analysarbetet har gjorts tillsammans så att de
kategorier och koder som framkommer är vår gemensamma bild av det personalen velat
förmedla. Att båda två deltagit i alla dessa delar ger oss en hög validitet om att de tolkningar som
gjorts är korrekta.

Reliabilitet
Reliabilitet går hand i hand med validitet och handlar om tillförlitlighet. Skulle någon annan som
gjort om studien kommit fram till samma eller liknande slutsatser så har studien hög reliabilitet.
Här blir forskarens roll avgörande i allt från förförståelse till hur och om ledande frågor ställs.
Om intervjupersonerna i hög grad påverkas av studiens syfte och av vad de tror att forskaren vill
veta är möjligheten stor att de påverkas i sina svar och att deras egentliga uppfattning i frågan
inte framkommer fullt ut (Kvale och Brinkmann, 2009). Frågorna i vår intervjuguide är öppet
formulerade och har gett intervjupersonen möjlighet att själv berätta om sina tankar och
upplevelser kring de ämnen och teman som tagits upp. Valet av en halvstrukturerad intervjuform
har bidragit till att öka reliabiliteten då våra intervjuer till stor del kan liknas vid ett avslappnat
vardagssamtal kring särskilda ämnen och teman. Informanterna har upplysts om att studien vill
fånga deras upplevelse av ungdomars identitetsutveckling och utifrån detta hur de anser att de
kan vara med och stärka de positiva bitarna hos ungdomarna de möter. Det har under hela
uppsatsprocessen funnits en medvetenhet och ett kritiskt förhållningsätt till vår egen förförståelse.

Generaliserbarhet
Generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet är representativt för andra liknande
verksamheter (Kvale och Brinkmann, 2009). Då endast en verksamhet undersökts vilket också
varit vårt syfte så går det inte att avgöra om resultatet talar för andra liknande verksamheter eller
inte. Hade kandidatuppsatsen inte varit styrd av en tidsbegränsning så hade en liknande studie av
två skilda verksamheter varit intressant att genomföra. Något som uppmärksammats är att de fyra
informanter som arbetar med direkt behandling av ungdomarna i enskilda intervjuer till ganska
stor del valt att lyfta fram liknande saker som viktiga. De har själva uppgett att de inte har
diskuterat intervjuerna med varandra förrän alla var genomförda. Det ger oss ingen tillförlitlig
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generaliserbarhet men en liten antydan om vad som skulle kunna vara generaliserbart hos
behandlingsarbetare var för sig.

Etiska Aspekter
De etiska dilemman man ställs inför i en intervjustudie har noga övervägts. Grunden för våra
etiska ställningstaganden baseras på de krav som Kalman och Lövgren (2012) nämner som
närmast obligatoriska att ta hänsyn till innan genomförandet av en studie. De nämner
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som de krav
som bör uppfyllas. I vårt informationsbrev har informanterna i förväg meddelats vad studien
syftar till att undersöka och ungefär hur intervjuerna kommer gå till. Här framkommer också att
det insamlade materialet kommer att behandlas och förvaras konfidentiellt och endast användas i
forskningssyfte. Därmed har informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
uppfyllts. Innan intervjun har alla deltagare skrivit under en samtyckesblankett där de medger att
de tagit del av informationsbrevet och dess innehåll samt godkänner på vilka villkor materialet
kommer att användas och förvaras. Därmed har också samtyckeskravet uppfyllts.
Under studieprocessen har även många av de frågor Kvale och Brinkmann (2009) nämner som
viktiga problematiserats kring, exempelvis följande frågor: Vilka goda effekter väntas studien
bidra med? Hur viktigt är det att intervjupersonerna förblir anonyma? Vilka konsekvenser kan
studien få deltagarna? Hur kan forskarens roll påverka studien? (Kvale och Brinkmann, 2009).
Studien är fokuserad kring hela personalgruppens gemensamma upplevelse och syftar inte till att
beröra några personligt känsliga frågor. Trots detta kommer deltagarnas riktiga namn och i
vilken kommun verksamheten finns inte att avslöjas, detta då deltagarnas anonymitet och
integritet är viktigare än nyttan med att publicera denna information.

Metoddiskussion
I valet av en kvalitativ metod, halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale och Brinkmann,
2009) följer vissa faktum som kan diskuteras och problematiseras. Sådant som kan påverka
studiens resultat är vår roll som forskare i intervjusituationen, i vilken kontext intervjuerna
genomfördes och hur intervjusituationen i övrigt såg ut. Det finns sammanfattningsvis ett antal
detaljer i de val som gjorts vilket troligen färgat det material som samlats in och eventuellt
påverkat studiens resultat.
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Vårt urval har utgått från studiens syfte. Eftersom syftet handlar om att utifrån ett
personalperspektiv se på hur hemmaplanslösningar kan bidra till en positiv och stärkt
identitetsutveckling hos ungdomar så har förhoppningen varit att intervjua hela personalgruppen.
För att kunna svara utifrån ett personalperspektiv har det alltså varit viktigt för oss att så många
som möjligt i personalgruppen deltagit i intervjuerna. Utöver de fyra i personalgruppen som
arbetar i direkt kontakt med ungdomarna så har även deras chef och teamledare intervjuats. Det
finns en medvetenhet om att enhetschefen och teamledaren inte kan sägas vara egentliga
deltagare av personalgruppen, och kan därför inte svara utifrån det personalperspektiv vårt syfte
önskar belysa. Dessa två har ändå ansetts relevanta att intervjua för att öka vår egen förståelse för
de förutsättningar personalen har att arbeta utifrån. Dessa intervjuer har gett oss en bättre
förståelse för hur personalen svarat under intervjuerna och utefter vilka förutsättningar de svarat
som de gjort, detta har bidragit till en ökat validitet i analysarbetet av vårt empirimaterial.

Under alla intervjuer som genomfört har båda deltagit, då alla informanter intervjuades var för
sig har det inneburit en situation med två intervjuare och en informant. Detta val har motiverats
med att båda två velat ha en bild av intervjusituationen inför transkribering och analys av
materialet. Detta för att kunna göra så korrekta tolkningar som är möjligt. Att vara två har också
gjort att en av oss haft möjlighet att anteckna och ställa följdfrågor medan den andra kunnat leda
intervjun framåt. Denna avvägning kan anses ge en bättre tillförlitlighet. Här pratar Kvale (1997)
om att forskaren ska vara expert på både samtalet och ämnesområdet. Att vara två har inneburit
att det blivit lättare att fatta beslut om vilka frågor som är värda att dyka djupare i. Situationen
med en informant och två intervjuare medför dock en ojämlik maktbalans som kan ha färgat vårt
material. Ett annat faktum är att alla våra intervjuer spelats in med en digital bandspelare. Alla
informanter har själva valt att samtycka till att intervjuerna spelats in men det frångår inte
möjligheten att svaren som getts kan ha påverkats av detta. Som skrivits tidigare kan
intervjusituationen liknats vid ett vardagssamtal, men kan i och med inspelning, ojämn
maktbalans och andra kringliggande faktorer ses som ett konstruerat vardagssamtal då
situationen inte blir helt naturlig.

Som framgått av vårt metodavsnitt har teori lästs in kring identitetsbegreppet innan
genomförandet av intervjuerna, vilket är förenligt med vår intervjumetod. På grund av detta är
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det troligt att de frågor som ställts genom vårt språk och de begrepp som använts vid
intervjusituationen har blivit färgade av vår förförståelse kring teoribildningen. Vår roll och
förförståelse kan också ha färgats av vår utbildning vilket reflekterats över. Även om studien är
riktad mot utbildade socialarbetare så har fackspråk när det är möjligt undvikts, detta för att
frågorna skall vara så begripliga som möjligt.

Intervjuerna genomfördes på en tidpunkt som var svår att styra på grund av vår tidbegränsning.
Intervjutiderna fick därför också anpassas utefter de tider verksamheten kunde erbjuda vilket
medfört att även utformningen av intervjuguiden och inläsningen av teorin varit tidbegränsad.
Hade möjligheten funnits att utföra studien under en längre tid hade frågeguiden kunnat
utvecklas och intervjuerna genomföras på tidpunkter som passat alla parter bättre.

Möjligheten att generalisera resultatet har också påverkats av vårt metodval, det hade självklart
varit möjligt att jämföra flera liknande verksamheter men även här har den begränsade tidsramen
spelat in. Ett alternativ hade varit att använda en kvantitativ insamlingsmetod med exempelvis
enkätfrågor och skicka dessa till flera olika verksamheter för att göra resultatet mer
generaliserbart. En sådan studie hade dock troligen inverkat på validiteten, då deltagarnas svar
om sina upplevelser hade blivit betydligt svårare för oss att tolka, och följdfrågor hade heller inte
kunnat ställas.

Validiteten har på flera sätt försökt att höjas genom att hjälpas åt i alla delar från intervju till
analys av materialet, för att vår tolkning ska vara så korrekt som den kan bli. Från början fanns
en tanke om att personalen skulle få validera de kategorier som lyfts fram och avgöra om de
tolkningar som gjorts varit korrekta enligt dem. Tyvärr har analysarbetet dragit ut på tiden och en
sådan validering har inte varit möjlig på grund av tidsramen. Gällande reliabiliteten så finns det
alltid en möjlighet att någon annan skulle kunna ha gjort en annan tolkning. De tolkningar som
gjorts kan ändå anses goda då de gjorts i samråd mellan oss genom hela processen.
Utgångspunkten har varit det gemensamma hos personalgruppen som i studien benämns med
personalperspektiv, enskilda åsikter har därför inte fokuserats på. Det valet har också gjorts av
etiska skäl för att inte utelämna personliga åsikter, därav har alla intervjupersoner blivit tilldelade
en bokstav istället för ett namn, en bokstav som inte har något att göra med i vilken ordning
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intervjuerna genomfördes. Vårt val att inte nämna verksamhetens namn är också ett val som
påverkar reliabiliteten negativt, då möjligheten att återupprepa studien blir svår. Nyttan med att
publicera sådan information är enligt oss inte är tillräckligt stor i förhållande till den lilla
arbetsgruppens integritet.
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Resultat
Ungdomarnas identitetskapande enligt personalgruppen
Några viktiga punkter har uppfattats gällande hur personalgruppen ser på identitetskapande och
hur det ter sig hos ungdomarna de möter. Personalens samlade bild av identitetsskapande i
ungdomsåren kan enligt oss sägas handla om att fundera över vem man är och att hitta sig själv.
De ger en bild av identitetskapande som något föränderligt, att man kan ha flera identiteter i
olika sammanhang. Man är exempelvis en person inför kompisgänget och en annan person
utanför kompisgänget. De menar också att ungdomar ofta speglar sig i hur andra ungdomar och
vuxna är och gör, både gällande positiva och negativa fenomen. Personalen anser därför att det är
viktigt för dem att framstå som goda förebilder och goda vuxna i alla situationer där de har
kontakt med ungdomarna.

I ett skapande av identitet blir det också tydligt att ungdomens självbild påverkas av den
kulturella omgivningen och hur man värderar och ser på sig själv. De menar att ungdomar ofta
identifierar sig med sina problembilder och det då blir en del av identiteten. Personalen har en
syn på identitet som föränderlig, men har man identifierat sig med sin problembild kan det ta
lång tid att förändra den självbilden. Under intervjuerna framkommer en syn om att ogynnsamma
förhållanden från uppväxten kan ta mycket lång tid att vända, men där de anser att de är möjligt.

.. jag tänker att man ofta ser sig själv som problemet. Och att man har integrerat det som en del
av sin självhet, att jag är ett bekymmer. Och att man där också har gjort sitt för att skapa sin
identitet i den kultur man befinner sig, är det ungdomar som har rört sig mycket med andra
ungdomar som gillar cannabis till exempel så har det blivit en del av vem jag är…förhållanden
från uppväxten som vart väldigt ogynnsamma är inte heller något man vänder på sex eller tolv
månader.[Informant C]

Personalen ger en bild av hur inlärning tidigt i livet ofta sker genom att härma och imitera andra,
och att detta även blir viktigt senare i livet. För att skapa sig en egen identitet måste man också
lära sig vilka val man har att agera utefter genom att jämföra sig med andra. När man ser hur
andra gör och beter sig i sociala situationer i samhället får man erfarenheter av hur saker och ting
går till. Genom både positiva och negativa erfarenheter kan man sedan göra sig egna val och
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värderingar om vem man själv är och väljer att agera socialt. Personalen blir då viktiga som
positiva förebilder i hur man utvecklar sin identitet.

Och det handlar om asså på ett tidigt stadium i vårt liv när vi är små barn så är det ju mycket
modellinlärning, imitation. [Informant C]

Dom tittar på oss, och kollar av hur vi gör, och kan också få frågor som ibland kan tyckas ganska
privata...hur gör du med det här eller hur blir det här för dig liksom? Och där kan man ju där
tror jag det är viktigt att man är en förebild, att man väljer att svara på dom frågorna på ett sätt
som gör att det blir en positiv förebild. [Informant D]

Det blir tydligt att personalen ser att identitet handlar om hur man ser på sig själv, och att präglas
av de upplevelser och erfarenheter man har.

Har du bott på institution en längre tid så blir det också en del av vem du är och hur du
framställer dig. [Informant D]

Både negativa och positiva erfarenheter påverkar hur man ser på sig själv och på andra. Vidare
ger de exempel på hur en del ungdomar kan identifiera sig med sitt missbruk men att de själva
inte ser missbruk som en identitet utan som en del av vem man är och som kan förändras. Att de
ser identitet som föränderligt blir tydligt i följande citat:
…när man lyfter in kunskap om, så att man omvärderar sin syn, på sig själv och sin samtid.
[Informant A]

Identitet kan också handla om att söka en mening med livet, och då frågan är svår att besvara
söks tillfredställelse och mening i andra saker. Citatet nedan visar på hur identitet kan ses som ett
sökande efter att lyckas och att jämföra sig med andra för att bli bekräftad och betydelsefull i
andras ögon.
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…människor söker sin tillfredställelse i missbruk, eller i alkohol, i droger, i pengar, i
sysselsättning, i bil, i hus, utseende, sex, you name it. [Informant A]

Personalen beskriver hur ungdomens nätverk och samhället i övrigt har stor inverkan på vad som
är okej och inte. De menar att den omgivning ungdomen befinner sig i präglar hur ungdomen
agerar. Personalen beskriver också hur ungdomarna de möter testar sin identitet genom att
utmana samhällets normer och lagar och att de själva oftast är medvetna om när de gått över
gränsen i något avseende. Samhällets normer och värderingar påverkar alltså hur ungdomar
skapar sin identitet, och i ännu högre grad påverkas de av sitt specifika kulturella sammanhang så
som kompisgrupper och familj. I följande exempel ges ett exempel på detta:
Självklart ser vi att omgivningen påverkar ungdomen, kompisar deras värderingar och moral och
etik påverkar ju och det, asså det är en del av den naturliga identitetsutvecklingen, asså det ska ju
testas, asså ungdomar måste ju testa sin identitet och att det blir i ett förhållande kring dom
förebilderna som personen har växt upp med, alltså ungdomen har växt upp med, och det blir ju
oftast föräldrar eller signifikanta andra. [Informant C]

Sammanfattningsvis uppfattas att personalgruppen ser att identitetskapande handlar om att testa
och utmana gränser mot samhällets normer och lagar men också rent allmänt, att hitta sig själv
handlar om att testa sig fram, vem är jag.

Hemmaplanslösningars bidragande till en positiv identitetsutveckling
Genom vår innehållsanalys har sex olika underkategorier växt fram där hemmaplanslösningar
kan anses bidra till en positiv identitetsutveckling hos ungdomar enligt personalgruppen.
Underkategorierna som framkommit är: Att skapa förtroende och bygga allians, Stärkt
självförtroende, Människosyn, Att fatta självständiga beslut, Att göra förändring inför och med
sitt nätverk och Utmärkande arbetsmetoder och förhållningssätt i hemmaplanslösningar. Dessa
underkategorier presenteras i följande text som kommer underbyggas med citat från vår
innehållsanalys för att du som läsare bättre ska kunna skapa dig en egen tolkning av vårt resultat
samt få en ökad förståelse om hur analysarbetet gått till. Dessa kategorier som gjorts tillräckligt
stora för att kunna innefatta relevant information, men där de samtidigt försökts göra tillräckligt
små för att inte överlappa varandra vilket inte varit enkelt.
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Att skapa förtroende och bygga allians
I de identitetsprocesser som ungdomar genomgår har det genom våra intervjuer visat sig att en
viktig del är den relation som personalen och ungdomarna bygger upp tillsammans. Utmärkande
för denna relation är att personalen står kvar, de sviker inte. Personalen talar om hur många av
ungdomarna de möter har otrygga relationer till sina föräldrar sedan tidigare. För de ungdomarna
blir personalens roll av att inte svika extra viktig. I följande citat talar en av informanterna om
just detta:
Faan att ni alltid står kvar….vad vi än gör för att bli av med er så blir vi fan inte av med er. Och
det kan ju vara irriterande, samtidigt som dom ser att det finns vuxna som finns kvar.
[Informant B]

Att personalen står kvar och inte sviker gäller även när ungdomar som har drogproblematik
återfaller, vilket många av dessa ungdomar gör. Där personalen på så sätt genom sitt sätt att
handla visar på att det är okej att göra misstag. Tolkningen blir här att det är okej att misslyckas
och att detta blir är en naturlig del i ungdomens positiva identitetsprocess.
Relationen, eller alliansen som personalen hellre väljer att benämna den, är en grundförutsättning
till det förändringsarbete som ungdomen står inför. I sitt arbete är personalen flexibel och jobbar
med ungdomens familj, eller i ungdomens egna hem, om det är där han/hon befinner sig. Här
gäller det också att vara förutsägbar, och förbereda ungdomen inför vad som ska hända. Detta
kan göras konkret genom att de innan drogtester, ringer upp och träffar ungdomen en gång innan
testet och förklarar hur allt kommer gå till när testet väl ska genomföras. Ett annat exempel är att
jobba med förutsägbarhet, det kommer här fram att när kontrakt för träningslägenheter skrivs gör
man tydligt vad som gäller, och på så vis skapas förutsägbarhet och förtroende gentemot
personalen.
I ett arbete med att skapa förtroende är det även viktigt att lyssna på ungdomen vad hon än säger,
vilket kan tydliggöras genom följande citat:
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Alltså vi, vad dom än säger så låter vi dom inte slippa, utan där jobbar vi hela tiden med att “Ok
du säger det”. Då målar vi upp det och då kan ju dom se att “va fan det här ser ju helidiotiskt ut”,
"nä jag vill inte bli mördare längre", nä men okej. Alltså vi viftar ju inte bort någonting så direkt.
[Informant B]

Här kan här ses hur ungdomen tas på allvar i alla situationer, oavsett vad dem säger. Och där
personalen genom att lyssna visar att de bryr sig.

Stärkt självförtroende
I citaten nedan kommer först ett exempel utifrån att en ungdom med lågt självförtroende inte tror
sig kunna någonting, när det handlar om att göra saker. Personalen betonar då att det i deras
arbete handlar om att inte ta över och göra sakerna åt ungdomen utan istället stå där tillsammans
med ungdomen och göra sakerna ihop tills hon/han känner sig trygg. När tryggheten kommer, så
ger detta på sikt en känsla av att ungdomen kan mer än vad hon/han trodde sig kunna från början.
Att stärka både självförtroende och självbild hos ungdomarna på detta sätt kan enligt oss ses som
ett identitetsstärkande arbete.
- Jag kan ingenting! Så jobbar man med att bygga upp att det kan du visst...inte att man tar över
och gör någonting åt dom utan vi gör det tillsammans tills dom känner sig trygga. [Informant B]

En annan viktig del är följande exempel som handlar om att stärka det som ungdomen faktiskt
gör. Där ungdomen kanske inte gör allt rätt, men där den ändå behöver bekräftelse för det som
fungerar.
Du behöver att någon säger att det var bra att du hjälpte till hemma...Det kanske inte blev så bra,
men du hjälpte till. Och då är det bättre att du säger att du hjälpte till än att det inte blev så bra.
[Informant A]

Det kommer vid intervjuerna fram att det är viktigt att hitta en lagom utmaningsgräns, där
ungdomen klarar av något, men inte knäcks för att det är övermäktigt. Personalen väljer att
stärka jag kan perspektivet hos ungdomarna där de försöker göra sig själva överflödiga, och där
de menar på att ungdomen kan fixa det mesta på egen hand.
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Det framkommer i vårt analyserade material att det handlar om att bygga upp en alternativ bild
av sig själv och att se till att en del saker kan jag vara ganska duktig på. I detta arbete är det en ur
personalgruppen som pratar om att försöka hjälpa en ungdom att själv se någon positiv sak som
ungdomen har gjort under veckan, eller ett positivt barndomsminne. Det viktigaste är att
ungdomen själv ser något positivt han/hon har gjort som de sedan kan utgå ifrån, alla är bra på
något. En annan av de intervjuade i personalen pratar vidare om att upphöja det positiva något
enormt i ett sammanhang där ungdomarna varit drogfria under en period. Detta handlar om att
stärka det som fungerar.
Så försöker vi få in dom i någon form av sysselsättning som är anpassad efter deras förmåga och
det kan ju stärka dom själva i att jag kan ju faktiskt. [Informant C]

Men emellanåt kan det också vara så att problemen kan vara för stora från början och då börjar
man med att bygga från början på att ungdomen duger som den är och stärker självförtroendet.
... vi får ibland bygga upp en person ifrån början med att den duger som den är... det handlar om
att hitta någonting som ersätter drogen, någonting positivt. [Informant B]

En annan viktig del handlar om hur personalen arbetar med att förändra självbilden hos
ungdomarna och på så sätt bidra till en positiv identitet är arbetet där man gör saker tillsammans.
På så sätt stärks ungdomens självbild genom att de får tilltro till sig själva. Ur en av intervjuerna
tas det upp att en av ungdomarna får testa på att åka skidor och där ungdomen genom denna
upplevelse får känslan av att jag kan ju faktiskt. För att stärka detta självförtroende blir
personalens sätt att arbeta motiverande mot ungdomarna, till att vilja och våga testa på nya saker.
Ett hinder mot den positiva utveckling som personalen pratar om är den rädsla som ungdomarna
kan känna för nyfikenheten. Detta i situationer då personal och ungdomar planerar aktiviteter
tillsammans, men då dagen väl kommer så har ungdomen mått dåligt hela natten och vill inte
fullfölja. Dessa ungdomar är inte vana vid förutsägbarheten det innebär att planera saker i förväg.
Eftersom drogproblemantiken många gånger är en del av ungdomens bekymmer har
personalgruppen även en del tankar kring hur detta påverkar ungdomens självbild, där drogen
uppfyller något. Detta behov, som inte bara kan tas bort, utan där intervjuerna visar att detta
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tomrum behöver fyllas upp med något annat. Det handlar alltså om att ersätta något negativ, med
något annat positivt, vilket på sikt kan bidra till att ungdomen kan bygga upp en identitet som
inte ses som avvikande gentemot samhällsnormen och som bidrar till en stärkt självkänsla hos
ungdomen. Här framhålls också att om en ungdom bott på institution en längre tid, tenderar detta
att påverka hur ungdomen identifierar sig själv. Här kan personalen också se till det systemiska
perspektiv som verksamheten har, där det handlar om att se till ungdomens eget sammanhang.

Att fatta självständiga beslut
Att fatta egna beslut är en viktig kategori som tidigt uppmärksammats genom analysmaterialet.
Kategorin innebär inte att ungdomarna alltid kan eller har möjlighet fatta egna beslut i alla
situationer, men utgångspunken är att beslutet att delta i behandling och att vilja förändra sin
situation ska vara ungdomens eget. De hemmaplanslösningar som verksamheten erbjuder är det
sista som kan erbjudas innan det blir fråga om placering så även om insatsen är av frivillig
karaktär så innebär ett beslut att inte delta risken att en tvångsplacering på institution kan bli
aktuell. Så även om det finns ett indirekt tvång med i bilden så innebär det också en motiverande
möjlighet för ungdomen att bevisa att hon/han fixar det på hemmaplan och därmed ta ett beslut
om att vilja förändra sin situation.
Är en frivillig insats…det sista du prövar på innan du blir placerad…en chans att bevisa att jag
fixar detta på hemmaplan. [Informant C]

Något som framkommit i arbetet på hemmaplan och som fyller en viktig funktion är ungdomens
nätverk och även här väljer man att lyssna på ungdomen, då hon/han blir den som avgör vilka
nätverkskontakter som ska kopplas in i behandlingsarbetet. Det som personalen sedan gör är att
stödja ungdomens beslut då man tror att förändring bäst sker med det nätverk ungdomen själv
vill ha omkring sig. Att fatta självständiga beslut kan diskuteras på flera olika nivåer, från att ta
det första beslutet att delta i behandlingen på hemmaplan, till att få egen insikt i hur vissa
negativa mönster påverkar ungdomens liv. Först när den insikten framträder kan ytterligare ett
självständigt beslut fattas, att vilja bryta mönstret.
Personalens roll blir många gånger att vara ett bollplank för att problematisera tankar och idéer. I
följande citat illustreras hur personalen ger ungdomen chansen att fundera kring vad som ska
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hända när hon/han kommer hem. Här visar personalen på hur de hjälper till att problematisera
men lägger sedan över besluttagandet hos ungdomen att själv bestämma.
Vad ska vi göra när du kommer hem? Kan du komma hem? Eller är det kanske så att du behöver
komma till ett hem innan du kan komma hem? [Informant B]

Något som genom analysen uppmärksammats som väldigt centralt är motivation. För att fatta
självständiga beslut om förändring blir motivation hos ungdomen jätteviktigt. Därför arbetar
personalgruppen med individuellt anpassade mål och delmål som motivation. Det framkommer
också under intervjuerna att de alla har grundläggande utbildning i MI (motiverande samtal).
Det skapar mer motivation och drivkraft om de vet att det är en avgränsad period. [Informant C]

Bilden personalen ger av att kunna arbeta motiverande med belöning bekräftas av enhetschefen
som kan bevilja aktiviteter av olika slag. Man gör då en individuell bedömning om huruvida
ungdomens möjlighet att lyckas med en förändring kan uppnås med tilltänkt belöningsaktivitet.
Vardagsaktiviteter av mindre slag kan personalen själva ta beslut om att genomföra i arbetet med
ungdomarna, som att exempelvis åka och fiska eller spela bowling.
Då kan vi gå till våran chef och säga att om vi får den här personen att vara drogfri här nu ett
visst antal månader, kan vi få ta med honom på en skidresa? Då får vi oftast det. Då har vi ett
långsiktigt mål. Vi jobbar jättemycket med mål och delmål med ungdomarna och då. [Informant
B]

Ah, det ligger på mig att okeja det...Vad är situationen med ungdomarna eller för vem skulle det
här vara viktigt? Eftersom det ofta får vägas liksom med vad är det dom i så fall vill göra och
vilket syfte och när och så. [Enhetschef]

Personalens syn är enligt vår uppfattning att det är lättare att motivera till förändring när målet
inte är så långt borta och därmed känns genomförbart för ungdomarna. Här kan personalen också
stödja ungdomen i att prioritera sina val, vad som är viktigast och vad som bör göras först. I
deras arbete till att stödja ungdomen att själv fatta sina beslut, blir det här tydligt att man
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använder sig av motiverande samtal (MI). Här sker samtal i olika former, inte nödvändigtvis i ett
samtalsrum utan även i vardagliga situationer eller i samband med aktiviteter där ungdomen
känner sig trygg, på ungdomens egen arena.

Människosyn
Utifrån analysmaterialet framkom personalens människosyn som väldigt återkommande. Alla de
intervjuade poängterar vikten av att se alla människors lika värde, och att inte försöka stå över
någon annan. Det innebär att inte fokusera på de misslyckanden som personen har gjort tidigare
och att inte döma någon på förhand.
Min människosyn handlar om att alla har något gott i sig, alla är lika värda. [Informant C]

Något som också var väldigt återkommande under intervjuerna var just som citatet ovan visar på,
att alla har något gott i sig, att man har en utgångspunkt att finna och lyfta fram det positiva hos
varje individ. Genom den gemensamma utgångspunkten om att alla har något gott i sig kan
personalgruppen också stötta ungdomarnas positiva förändringspotential, detta har av oss tolkats
som en gemensam tro hos personalgruppen om att alla kan förändras.

Att göra förändring inför och med sitt nätverk
Den här kategorin har utvecklats eftersom alla i personalgruppen betonat nätverket som
betydelsefullt i deras arbete. Även här är ungdomens beslut avgörande på många sätt och det är
svårt att arbeta med nätverket om ungdomen själv inte vill. Därför kan det hända att man arbetar
med några få betydelsefulla personer kring ungdomen eller med ett större nätverk, allt beroende
på vad ungdomen och personalen beslutar tillsammans. Hur mycket arbete som läggs på
familjenätverket beror också på om ungdomen bor hemma eller flyttat till egen lägenhet där
familjen inte är lika närvarande.
Vidare betonar personalgruppen att begreppet nätverk kan innebära såväl kompisgäng, familj
eller andra betydelsefulla personer i ungdomens liv. Nätverksarbetet blir viktigt just för att de är
de personer man har omkring sig i sitt vardagsliv. Personalen betonar att om man ska göra en
bestående förändring som ska fungera så måste det ske inför sitt nätverk.
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Alla nätverk är inte positiva för ungdomen, och ibland kan nätverket vara en del av ungdomens
problematik vare sig det rör sig om familj, kompisar eller andra. Det som personalen betonar här
är att utan nätverk blir man ensam, och även ett negativt nätverk kan man arbeta med.
Så vi är väldigt måna om att ha kvar nätverket, vare sig det är bra eller dåligt faktiskt. För att
ibland har bara ungdomen ett dåligt nätverk. Men har den inget nätverk, då är den väldigt ensam,
då har den ingenting. [Informant B]

I deras arbete framkommer det att många ungdomar kommer från en familj där föräldrarna också
har en egen problematik, vilket kan försvåra ett nätverksarbete.
”Många av dom här barnen har ju aldrig fått göra nånting, dom kommer från missbrukande
familjer” [Informant B]

Genomgående handlar personalens samlade tankar kring nätverksarbete om att förändring lättast
kan ske om man gör den inför sitt nätverk. Det har också framkommit att personalen anser att
institutionsvård många gånger kan vara något positivt och något som kan vara nödvändigt, men
att det blir svårt att arbeta med sociala bitar som nätverk och vardagssituationer då ungdomen
befinner sig i en ”konstruerad verklighet”. Denna verklighet som inte kommer finnas kvar när
ungdomen lämnar institutionen. Följande citat belyser just att man arbetar med olika delar av
nätverket och de personer som ungdomen har förtroende för.
Det finns allt möjligt, men vi jobbar med alltihopa och vi försöker om och om igen bjuder vi in
föräldrar. Sedan jobbar vi med skola. Det kanske är någon som har en tränare som han en gång
kände förtroende för och då ringer vi upp den tränaren och frågar, skulle du kunna tänka dig och
kanske börja träna den här killen igen? [Informant B]

Utmärkande arbetsmetoder och förhållningssätt i hemmaplanslösningar
Utmärkande vid att stärka ungdomars positiva identitet är de arbetsmetoder och förhållningssätt
som personalen har. I analysarbetet har flera konkreta arbetsmetoder uppmärksammats men
många gånger handlar det snarare om hur man är och förhåller sig till ungdomen och dennes
situation för att stärka bilden ungdomen har av sig själv. Denna kategori blir grundläggande
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genom att personalen betonar olika arbetsmetoder och förhållningssätt som de använder sig utav
i sitt arbete med ungdomarna. De talar också om hur de genom dessa använder sig själva som
verktyg för att ge förutsättningar för ungdomarna att vända en negativ självbild till en positiv.
Denna kategori går inte att särskilja från de andra, då deras arbete ger förutsättningar för
ungdomarna att bland annat jobba med sin självkänsla och sin omgivning, men även stärka dem i
att fatta självständiga beslut.
Hela personalgruppen betonar hur viktigt det är att inte bara plocka bort något ur ungdomens
system, som en drog eller ett kompisgäng som bidrar till ett destruktivt levnadssätt. De menar
istället att när något betydelsefullt försvinner i ungdomens liv, även om det är negativt, så måste
det ersättas med något annat betydelsefullt av positiv karaktär för att ett tomrum inte ska uppstå.
Det visar sig att tydlighet, krav och förutsägbarhet är viktiga bitar i arbetet med ungdomarna.
Genom att ställa tydliga krav, visa vad som gäller och hur det kommer gå till så skapas en
förutsägbarhet. På så vis vet ungdomarna vad nästa steg blir, vad som kommer att hända och vad
de kan förvänta sig.
En annan viktig del är att de inte lämnar ungdomen utan att de finns kvar under hela
behandlingsinsatsen, även om ungdomen blir placerad på institution så behåller de kontakten. De
hälsar på ungdomen för att kunna fortsätta arbetet när ungdomen är tillbaka på hemmaplan. Detta
har förståtts av oss som en strategi de arbetat fram för att inte svika eller bara lämna vidare som
många ungdomar har tidigare erfarenheter utav, de finns istället kvar vilket skapar trygghet. De
arbetar också genom samverkan med bland annat skola och socialsekreterare för att alla ska
försöka ha ett gemensamt bemötande som känns igen av ungdomen.
Vi jobbar på ungdomens egen arena, i ungdomens eget system. [Informant D]

Citatet beskriver hur personalen arbetar på ungdomens hemmaplan, där ungdomen är expert på
sin egen verklighet, varje behandlingssituation är unik och varje ungdom måste ses utifrån sitt
eget system. I viss mån får personalen också närmast fråga om lov att ta del av ungdomens
verklighet för att behandlingen ska bli effektiv. Att ungdomen vill och väljer att samarbeta blir
därför viktigt vilket kan kopplas till underkategorin att fatta självständiga beslut.
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Att varje behandlingssituation är unik är något som återkommer i alla våra intervjuer och något
som uppfattats som betydande i deras arbetssätt. Som exempel så har de ett antal olika
behandlingsprogram som de inte strikt använder sig utav utan utformar behandlingen individuellt
utefter de behov som framträder.
Vi är ganska duktiga på att bygga ihop det som behövs och liksom pussla ihop ungdomen i sitt
eget system och det ser aldrig likadant ut. [Informant D]

Att arbeta individuellt kan innebära att se vad som är viktigast att prioritera hos ungdomen för att
den ska må bättre. Det behöver inte nödvändigtvis vara det som på pappret ser allvarligast ut.
Dom orkar inte ta tag i allt utan vi får hitta vad är det som är viktigast att ta tag i här. Det kanske
visar sig där ibland att det inte är drogen, det kanske är att det är riktigt riktigt risigt hemma med
mamma och pappa då är det där vi börjar. [Informant B]

Genom att arbeta på hemmaplan kan man arbeta med den verklighet som ungdomen ständigt
kommer ställas inför i livet.
Vi vill klara så mycket som möjligt på hemmaplan för att på en institution så lär du dig att ta
hand om din ångest etcetera, men du lär dig inte hur du ska klara dig när du väl kommer hem.
[Informant B]

Många ungdomar behöver arbeta med socialfärdighetsträning, hur man är och gör i vardagliga
situationer, när man exempelvis inte är påverkad. Då ser personalen till att de får öva på det.
Vi jobbar med hur beter man sig ute på stan utan en drog i kroppen, hur är man social utan
alkohol, utan droger, för många av dom vet inte det. [Informant B]

Arbetet på hemmaplan inbegriper ofta kontakt med föräldrar. Här där personalen inte arbetar
med föräldrarnas problem, men hjälper dem i deras föräldraroller. Hur föräldrarna bäst stödjer
sina barn i hemmiljön.
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Så här tänker vi, så här vill vi stötta er. Så här jobbar vi med din pojk just nu, det här ser vi är
jobbigt för honom. Hur kan du stötta i det? [Informant B]

Vi ser att vi har ett helhetsgrepp över ärendet, vi är liksom inte en del utav en behandling utan vi
ÄR behandlingen på hemmaplan. [Informant C]

Verksamheten arbetar väldigt intensivt med ett fåtal ungdomar åt gången och tar nästan över
ärendet från socialtjänsten när de får uppdraget. De har då ett finger med i spelet i alla bitar kring
ungdomen, som nätverket, skolsituationen, och en eventuell drogproblematik. Fokus i
behandlingen är att stärka det friska, det som fungerar i ungdomens liv, man arbetar utifrån ett
salutogent förhållningssätt. Personalen beskriver hur de försöker vara stödjande och stöttande på
ett sätt så att ungdomen orkar lite till och inte ger upp.
För att arbeta med det som fungerar krävs information om ungdomens liv där det som nämnts
tidigare krävs ett gott samarbete med ungdomen. Man använder sig bland annat av en metod som
kallas ADAD2 som består av ett stort intervjumaterial med ungdomen där man försöker kartlägga
dennes situation.
Här pratar vi inte om att dom är missbrukare, utan vi pratar om dom som person. Om det är ett
missbruk, så är det bara en del av dom, för tillfället kanske. [Informant B]

Man har ett förhållningssätt där man inte försöker att inte kategorisera och döma, man är inte
missbrukare utan har ett missbruk. Motiverande samtal (MI) är en arbetsmetod som genomsyrar
nästan all kontakt verksamheten har med ungdomarna och används inte bara i konkreta samtal
utan mer som ett förhållningssätt.
Vi jobbar med MI - alltså att, att motivera dom till ett beslut som dom själva tar och i så fall så
får dom väl att, aj då, det här blev inget bra beslut. [Informant B]

ADAD är en för kortning för: Adolescent Drug Abuse Diagnosisoch är ett utrednings och
bedömningsinstrument som vanligen används inom SiS- (Statens institutions styrelse) boenden. ADAD består
av ett omfattande intervjumaterial som samlas in kring nio stora områden i ungdomens liv (Carpelan och
Hermodson, 2004)
2
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Genom att ta egna beslut kan ungdomarna också lära sig av eventuella konsekvenser som man
sedan kan arbeta vidare med. Arbetet handlar i hög utsträckning med att försöka stödja
ungdomarna i att finna en insikt och en förståelse till varför man har den problematik man har.
Personalen menar att man först då kan uppnå en motivation till förändring och finna positiva
alternativ att ersätta problematiken med. Verksamheten försöker vara till hjälp med nästan vad
som helst för att stödja ungdomen att lämna sitt negativa liv bakom sig som märks i följande och
avslutande citat:
Då har vi hjälpt dom att söka så att dom kan bli av med tatueringar … det var den identiteten
dom levde i då, dom såg sig som missbrukare. [Informant B]
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Analys
Här analyseras de kategorier som framkommit i resultatet och kopplas till teori och tidigare
forskning. Genom detta kan förståelsen för vår empiri fördjupas. Våra frågeställningar har fått
namnge de kategorier som genom innehållsanalysen växt fram till resultatet, detta för att tydligt
redogöra för dess innehåll. Frågeställningarna som handlar om både hur personalen beskriver
identitetsskapande samt hur de anser att de kan bidra till en för ungdomen stärkt positiv identitet,
har med hjälp av dessa kategorier enligt oss lyckats besvaras.

Ungdomarnas identitetskapande enligt personalgruppen
Utmärkande för den här kategorin är hur personalen beskriver att ungdomar skapar sig sin
identitet. Denna kategori beskriver hur både positiv och negativ identitet skapas. Personalen
beskriver ett flertal viktiga punkter i detta identitetsskapande. De menar att ungdomar skapar sig
identitet i förhållande till andra människor och då i huvudsak sina kompisar och sitt
familjenätverk. Men där personalen också ser att andra betydelsefulla människor i ungdomars liv
har betydelse för hur dessa hur dessa ungdomar ser på sig själva. Personalgruppen ger en
gemensam bild av hur ungdomar skapar sin identitet. De har en föreställning om att ungdomar
genom att se på andra människor, skapar sig en bild av hur de själva bör bete sig. Detta kan
kopplas till hur Sjögren (2003) talar om att människor speglar sig i andras värderingar. Eftersom
personalgruppen menar att de har denna syn på identitetsskapande, så blir deras roll att försöka
uppträda som positiva förebilder mycket viktig då ungdomarna påverkas av både positiva och
negativa förebilder i omgivningen.

Personalen menar att de i sitt arbete kan se hur samhället och omgivningen runt omkring
ungdomen påverkar individens egen uppfattning om sig själv i likhet med Giddens (1991). De
nämner som exempel att individen riskerar att identifiera sig med sin problembild, men att det
finns en möjlighet för dem att vara med och påverka detta genom ett förhållningssätt där man
visar på ungdomens starka sidor snarare än dess problem. Detta kan knytas till hur Skerfving
(2008) diskuterar att andra stödjande personer i ungdomens omgivning blir viktiga för att
utvecklas vidare positivt mot vuxenlivet.

En bild som framträtt är personalgruppen generellt beskriver identitet som något socialt
konstruerat. Ett exempel på detta är när de drar en parallell mellan den imitation barn gör
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gentemot sina föräldrar och andra vuxna för att lära sig saker och hur de själva arbetar med
social färdighetsträning med en del ungdomar. Ett annat exempel de tar upp är om en ungdom
har bott på institution en längre tid så finns det en möjlighet att ungdomen framställer sig utifrån
detta och att detta blir en del av ungdomens självbild. Deras resonemang kan tolkas som att man
skapar sin identitet med och tillsammans med sin omgivning, man färgas av sin kontext.
Hammarén och Johansson (2007) har en liknande syn där de betonar att människans syn på sig
själv formas i bemötandet av andras värderingar i kombination med egna tidigare erfarenheter.
Utifrån vår innehållsanalys har det framträtt att personalen försöker förhålla sig till detta. Där de
genom sin uppfattning att inte se individen som exempelvis missbrukare, för att han/hon för
tillfället missbrukar. De menar på att ungdomen inte är sin problembild. Istället ser man att
individen kan ha ett missbruk och identifierar sig med detta men där det går att förändra och där
det ofta beror på något. De anser också att även om ungdomen identifierar sig med sin
problematik och gör den till sin identitet, så är denna självbild enligt personalen bara en del av
ungdomen. Stier (2003) diskuterar hur en individs självbild kan påverkas av att bli kategoriserad
som avvikare och därmed få känslan av att man saknar positiva egenskaper. Personalens syn om
att se människan bakom problemet visar på att de aktivt undviker att kategorisera ungdomarna de
möter. Detta är enligt oss är en viktig del i arbetet med människor, att se människan och inte
problemet, vilket också är något som ständigt återkommit under vår utbildning på
socialpedagogiska programmet.

En annan del som kommit fram genom innehållsanalysen är att de uppfattar att identitet är
sammanknutet med ett behov av att hitta en mening i livet och att många ungdomar har svårt att
veta vad man vill med sitt liv. För att finna en mening menar de att vissa väljer att söka sin
tillfredsställelse i negativa saker som fyller upp detta behov. För många av ungdomarna som
verksamheten har kontakt med handlar detta om att söka meningen i droger. I detta sker
samtidigt ett testande av de normer och värderingar som samhället har. Hammarén och
Johansson (2009) beskriver likt personalgruppen hur identitet kan ses som sökandet efter mening
och sökandet efter vem man är kan liknas vid ett mänskligt behov.
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Hemmaplanslösningars bidragande till en positiv identitetsutveckling
Här kommer att föras en diskussion kring de underkategorier som skapats utifrån personalens
samlade bild över hur hemmaplanslösningar kan bidra till en positiv identitetsutveckling.
Samt i vår problematisering och analys i viss mån jämföra vad som överensstämmer och vad
som skiljer sig åt mellan de olika underkategorierna.

Att skapa förtroende och bygga allians
En viktig del som lyfts fram av alla informanter är att det måste till en relation för att
behandlingsarbetet ska bli lyckat. De väljer ofta begreppet allians när de beskriver relationen
som arbetats fram med ungdomarna. Personalgruppen menar att grunden till att skapa allians
med en ungdom ligger i att få förtroende och skapa trygghet, att man vet var man har varandra.
De poängterar också att de finns med hela vägen, de står kvar när ungdomen misslyckas eller
återfaller vilket också stärker alliansen. Berglund (1998) talar om hur det viktigaste för många
ungdomar är att de i den relation som skapas med den professionella blir synliggjorda och
bekräftade för att uppnå en vändpunkt i livet. Vidare betonar personalen vikten av en
förutsägbarhet, att ungdomen redan på förhand vet personalens uppgift och hur de kommer agera
i en situation då ungdomen går över gränsen. De talar också om samarbete, om att tillsammans
sträva efter ett gemensamt mål vilket endast är möjligt genom att ungdomen själv vill vara med.
De menar också att om alliansen byggts upp av gemensamma positiva erfarenheter och är stark
så har de mandat att även ta beslut som går emot ungdomen med bibehållet förtroende. Detta
känns igen i vad Trondman (2003) benämner som relationskapital där ungdomen tillskriver
personalen ett värde och tillåter sig att utmanas och läras. På samma sätt skriver Trondman
(2003) att någon med för ungdomen högt relationskapital i högre grad får lov att sätta gränser
som går emot ungdomens vilja.

Att fatta självständiga beslut
Personalen beskriver att nästan allt utgår från ungdomens egen vilja till att vilja förändra sin
situation till något bättre. Personalens roll blir som de beskriver mer av motiverande och
stödjande karaktär. Därför har de alla utbildning i MI- inriktat (motiverande samtal) arbete. De
menar att de ofta får agera bollplank åt ungdomens tankar och idéer. Genom att problematisera
dessa kan de bolla tillbaka tankarna lite mer bearbetade för ungdomen att fatta ett bra
självständigt beslut. Här finns en likhet med metoden MST som Löfholm (2011) beskriver som
uppbyggd kring mål och delmål utformande tillsammans individens omgivning. I samråd med
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ungdomen kan de också hjälpa till i att sätta upp olika mål där små delmål är att föredra då de
menar att motivationen är starkast i början. Trondman (2003) menar att socialarbetaren kan visa
på vilka valmöjligheter som finns för ungdomen för att de sedan ska kunna reflektera kring dessa
tillsammans så att ungdomen kan utveckla socialt. Genom att även visa på mindre bra val så
ökar det ungdomens möjlighet att själv ta ett beslut. Denna tanke är enligt oss väldigt
socialpedagogisk där man utgår från individens egen vilja till förändring. Det är dock svårt att
undgå det indirekta tvång som finns med i bilden om ungdomen väljer att inte samarbeta och då
med största sannolikhet bli placerad. Det är svårt att i socialt arbete komma ifrån det faktum att
tvång ibland är nödvändigt för individens bästa och utifrån vår studie gör verksamheten sitt
yttersta för att motivera dessa ungdomar till att ordna upp sin situation innan det går så långt.

Stärkt självförtroende
Ett stärkt självförtroende kan genom analysen ses som en bidragande faktor till en positiv
identitetsprocess. Där personalen genom sitt arbete kan vara med och bidra till att förändra den
syn som dessa ungdomar har på sig själva. Självförtroende kan här kopplas till självbilden och
som enligt Frisén och Hwang (2006) är en del av identiteten. I arbetet med att förändra en
negativ identitetsbild mot en positiv är personalen noggrann med att säga att man inte vill ta över
ansvaret, utan att de istället vill göra förändringen tillsammans med ungdomen tills dessa känner
sig trygga. I detta arbete blir det viktigt att hitta en lagom utmaningsgräns och där man stärker
ungdomen i att hon/han klarar mycket på egen hand. Vilket Trondman (2003) diskuterar som
viktigt för att utvecklas socialt. Frisén och Hwang (2006) styrker denna bild om identiteten när
de nämner att man trots motgångar och förändringar fortfarande är sig själv. Det som kan
förändras är självbilden, synen man har på sig själv men med en bibehållen känsla av att vara
samma som förut. Där självbilden inte bara är något fast, utan något som hela tiden förändras i
interaktion med samhället (Johansson, 2006).

I arbetet med att förändra ungdomens problembild försöker man utgå ifrån att göra förändringen
tillsammans, och där inga beslut tas över huvudet på ungdomen. I arbetet med att förbättra ett
självförtroende blir det tydligt att vissa problem är vanliga såsom att många ungdomar inte är
vana vid den förutsägbarhet som verksamheten arbetar med. En del i det stärkande arbete de
beskriver blir att stärka det positiva som fungerar hos ungdomen och att arbeta med att ersätta ett
negativt beteendemönster mot något positivt, för att undgå att ett tomrum uppstår. De försöker
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exempelvis få ungdomarna att själva benämna positiva saker de gjort den närmsta tiden. En
annan del kan vara att hjälpa ungdomen in i någon sysselsättning, som är anpassad efter deras
förmåga. Här talar Skerfving (2008) om att just en sysselsättning kan vara en brytpunkt för
förändring.

Människosyn
Genom analysen så framkommer att personalen anser att deras egen människosyn kan vara med
och påverka ungdomen och hans/hennes identitetsutveckling. Viktiga delar som kommer upp här
är att det handlar om att inte döma ungdomen för vad som har hänt tidigare och att alla personer
har något gott i sig själva. De tar med hjälp av sin människosyn fasta på de positiva delar de
menar att alla har i sig, vilket ger en hoppfull bild om att alla människor kan förändras och har
något gott att plocka fram. Här talar Berglund (1998) om att människor som blir viktiga i
ungdomarnas liv i svåra situationer är de som har lyssnat, trott och ställt upp. Det kan här vara
rimligt att tänka att personalens människosyn också är med och påverkar hur dessa handlar i
praktiken.

Att göra förändring inför och med sitt nätverk
Här återknyts tills den syn som personalen har på identitetsskapande, att nätverket är betydande
för ungdomen. Både kompisar, familj och andra betydande personer har ofta en viktig roll i
ungdomars liv enligt personalgruppen. Det blir därför en självklarhet att arbeta med dessa bitar i
en hemmaplanslösning. Detta liknas vid kvalificerat nätverksarbete som Socialstyrelsen (2009)
beskriver som vanlig i öppenvård i Sverige, där ungdomens hela nätverk involveras för att
förändra situationen till det bättre. Metoderna Multisystemisk Terapi och Intensiv
Hemmabaserad Familjebehandling har också denna utgångspunkt om att hela nätverket bör
engageras för att uppnå förändring (Löfholm, 2011) (Björk, Schüller, Balldin, Olsson, 2004). För
att uppnå en förändring kan det enligt personalen ibland krävas att ungdomarna behöver bryta
med ett kompisnätverk som har dålig inverkan på dem, men som nämnts tidigare är det ett beslut
ungdomen måste fatta själv. Generellt har personalen en syn där nätverket är centralt oavsett om
det påverkar ungdomen positivt eller negativt eftersom man då har en möjlighet att involvera och
arbeta med det som behöver förändras. De har en tro på att de nätverk som har en betydande roll
för ungdomen måste involveras i förändringsarbetet om förändringen ska bli bestående och
lyckas. En rimlighet som kan ses i detta är att ungdomen i svåra beslut kan få stöttning att
fortsätta kämpa och att det blir lättare att ta sig igenom svåra perioder om det närmsta nätverket
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har en förståelse för det svåra man går igenom. Berglund (1998) bekräftar detta när han skriver
om hur det viktigaste för ungdomar varit att betydande personer sett, lyssnat och trott på dem i
svåra situationer. Personalen beskriver att många av de ungdomar de arbetar med på olika sätt
haft svåra hemförhållanden som bidragit till deras nuvarande situation. Detta kan knytas till den
bild Berglund (2000) ger av att ungdomar vars föräldrar har egen socialproblematik, också har en
ökad risk att drabbas själva. Skerfving (2008) talar dock om hur så kallade maskrosbarn klarar
av stora påfrestningar utan att det drabbar deras utveckling mot vuxenlivet, här nämns hur andra
stödjande personer i ungdomens nätverk då varit viktiga för att hantera dessa påfrestningar.

Hemmaplanslösningar beskrivs av personalen som ett bra alternativ till institutionsvård med
motiveringen att verkligheten ungdomen möter på institution blir konstruerad. Även om all
verklighet kan ses som konstruerad så menar personalen att hur bra man än klarar vardagen på
institution, så är verkligheten när man kommer ut en helt annan liksom de val och beslut man
ställs inför. Hemmaplanslösningar beskrivs som en bra lösning just eftersom man kan arbeta på
ungdomens egen arena, där ungdomens verkliga problem finns och kan bemötas. Detta kan
knytas till Ahlgrens (2007) avhandling där han beskriver hur förändringarna i socialtjänstlagen
från 1982 kommit att förändra människosynen till att bli mer systemisk, att se individen i sitt
sammanhang. Hemmaplanslösningar blev i samband med denna förändring betydligt mer
adekvat än institutionsvård då man kan arbeta just med alla bitar kring ungdomens system i en
hemmaplanslösning. Personalgruppen betonar dock det finns mycket positivt med
institutionsvård i de fall det är nödvändigt, men att när det kan undvikas så förespråkar de arbetet
på hemmaplan som den för ungdomen bästa lösningen.

Utmärkande arbetsmetoder och förhållningssätt i hemmaplanslösningar
Denna kategori handlar till skillnad från övriga kategorier om hur personalen med hjälp av mer
konkreta arbetsmetoder och förhållningssätt kan hjälpa ungdomarna till en positiv
identitetsutveckling. Här återkommer också en del av det som tidigare uppmärksammats då
underkategorierna i deras arbete blir beroende av varandra.

Genom vår innehållsanalys är det i denna kategori utmärkande att man arbetar utifrån ett
salutogent förhållningssätt där man ser till det friska hos individen. De menar utifrån detta att
ungdomarna redan är så bra på att veta vad som är negativt hos dem att deras fokus blir att höja
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upp det positiva. Utifrån detta diskuterar Stier (2003) hur individer med en negativ självbild ofta
har svårt att se några positiva sidor alls hos sig själva. Att personalen här har ett övergripande
salutogent tänk blir därför mycket viktigt i deras arbete med att stärka en positiv identitet.
Salutogent förhållningssätt som också är en del i metoden Intensiv Hemmabaserad
Familjebehandling (IHF) som genom en utvärdering från 2009 visat sig framgångsrik i
behandling av ungdomar på hemmaplan (Fransson, Balldin, Hansson, Schüller, 2009).

De arbetar också systemiskt, genom att de väljer att se ungdomen i sitt eget sammanhang och
utifrån sin omgivande kontext. Detta är också en del i att varje behandlingsinsats är individuellt
anpassad till varje ungdom de möter då alla har olika behov. Genom att arbeta systemiskt
försöker det pussla ihop den bästa lösningen för varje ungdoms individuella behov. Ibland kan
det innebära att det centrala är att arbeta med föräldrarollen och hur en förälder kan stötta
ungdomen bättre hemifrån. Medan det i andra fall kan vara skolsituationen som är den centrala.
Det som personalen framhåller som viktigast är att de är med i alla delar kring ungdomen, som
spindeln i nätet. Personalens tanke om att inte svika, att vara någon som finns med även när det
går dåligt är intressant. Då många ungdomar har negativa erfarenheter av vuxna bidrar detta till
en trygghet att någon alltid finns kvar vid deras sida. Utifrån den systemiska tanken personalen
har betonas också att när någon del i ungdomens system försvinner så måste den ersättas med
något annat, något positivt. Detta kan anses ge en trygghet för ungdomen att verksamheten vet
vad som försiggår och de kan då ha en förståelse och hjälpa till där det behövs som mest. Även
här kan finns många likheter med metoden IHF som Björk, Schüller, Balldin, och Olsson (2004)
beskriver utgår från både en salutogen och systemisk tanke där alla delar i individens omgivning
involveras.

För att personalen ska få denna bild över ungdomens hela situation som de behöver ha så
använder det sig av en metod som kallas ADAD, vilket är ett stort intervjumaterial som samlas in
kring ungdomen för att kartlägga dennes situation. Det kan här vara både positivt för ungdomen
att verksamheten har denna helhetssyn samtidigt som det kan vara väldigt utelämnande av
ungdomens integritet med en sådan kartläggning. Det mest centrala i verksamhetens arbetssätt
förutom det salutogena förhållningssättet är MI (motiverande samtal) som enligt dem själva
genomsyrar allt de gör ihop med ungdomarna. Eftersom allt sker på frivillig väg och en
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hemmaplanslösning är det sista som prövas innan det blir tal om en institutionsplacering så blir
den motiverande biten väldigt viktig. Vid enskilt samtalsstöd är egenutformande metoder vanliga,
och även om personalen använder sig av MI som är en manualbaserad metod så har de anpassat
metoden på ett sätt som passar deras verksamhet (Socialstyrelsen, 2009). Personalens arbete
handlar därför om att tillsammans skapa en förändring, en förändring som ungdomen själv ska
finna motivation till att vilja genomföra. Personalen kan då genom att stödja ungdomen i att
finna insikt om sina problem stärka motivationen till förändring, detta i likhet med hur Forsberg
(2006) beskriver att behandlaren kan visa på vilka effekter en förändring kan innebära, för att
stärka motivationen.

Som framkommit anser personalen att de kan vara med och påverka ungdomarna till en positiv
identitet. Alla människor har troligen en egen syn och uppfattning om vad en positiv identitet är.
En vanlig syn kan dock kopplas till hur den samhälleliga synen på hur man som individ bör
agera och bete sig i samhället för att passa in. Stier (2003) talar här om hur en negativ självbild
kan bidra till att en del individer väljer att inte ställa upp på samhällets normer och därför blir
betraktade som avvikare. Personalens samlade bild kan sammanfattas i att ungdomarna de
arbetar med testar sina identiteter genom att pröva olika roller och positioner på ett liknande vis
som det Johansson (2006) diskuterar. Där dessa roller naturligtvis präglas av vilka drömmar
ungdomarna har och den sociala verklighet som de lever i. I en identitetsprocess där ungdomar
söker sin identitet i ett testande av roller blir personalen enligt dem själva ambassadörer för hur
man bör vara och agera i ett svenskt samhälle, och där ungdomarna präglas av personalen som
förebilder. Om positiv identitet hur ett samhälleligt perspektiv kan handla om att inte vara
avvikare i samhället och ur ett personligt perspektiv om att ha en stärkt självbild. Så blir
personalens arbete att både stödja ungdomen i hur hon/han ser på sig själv och sina förmågor och
samtidigt stödja ungdomen till en anpassning utefter samhällets normer. Det är också överlag
detta personalen lyfter fram att de arbetar med, och de anser att ungdomarna oftast har en stärkt
identitet när insatsen avslutas. Personalen menar att även om ungdomarna många gånger har en
problembild kvar så har de ofta lärt sig att förhålla sig till den på ett annat sätt än tidigare.
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Slutdiskussion
Studien har påvisat hur identitetsskapande och positiva identitetsprocesser enligt personalen sker
i förhållande till den kontext som ungdomen befinner sig i. Här har samhället och ungdomens
nätverk enligt oss uppfattas som vikiga aktörer. Ungdomarnas identitet kan liknas med självbild
(Frisén och Hwang, 2006) och det finns en risk att ungdomarna påverkas negativt genom att
hon/han identifierar sig med sin problembild. Bakomliggande till detta är att identitet utifrån
personalen ses som något som är socialt konstruerat (Giddens, 1991), där ungdomen är påverkad
av sin kontext. Personalen försöker förhålla sig till detta, genom att inte gå med i den
problembild som ungdomarna kan ha av sig själva.

Studien har också visat att personalgruppen själva anser att de kan vara med att påverka
ungdomarna till en positivare identitet genom hemmaplanslösningar. Här där viktiga delar är att
kunna skapa en allians med ungdomen, att bidra till att stärka ungdomen i fatta egna beslut, att
verka för ett stärkt självförtroende, att ha en positiv människosyn, att göra förändring inför och
med sitt nätverk och genom deras arbetsmetoder och förhållningssätt. Dessa kategorier som
framkommit i vår analys och som visar på hur personalen anser sig kunna bidra till en positiv
identitetsutveckling hos ungdomarna är intressant för det socialpedagogiska fältet. Verksamheten
kombinerar ett motiverande arbetssätt med ett salutogent förhållningssätt, nätverksarbete och en
god människosyn i en enligt dem vinnande lösning för ungdomarna. Detta stämmer väl överens
med våra föreställningar om hur socialt arbete bör bedrivas.

Kopplingar mellan våra kategorier och den tidigare forskning kring ämnet som erhållits visar på
stora likheter med de arbetssätt och metoder personalen använder sig utav. Såväl nationellt som
internationellt handlar metoderna kring hemmaplanslösningar om att se till mer än bara individen,
det handlar om att se till den närmiljön som ungdomen har runt omkring sig. Utvecklingen av
hemmaplanslösningar grundas delvis på tanken om ett bättre ekonomiskt alternativ för
kommunerna. Men där vår studie också visar på att personalen genom att arbeta på ungdomens
egen arena ser goda möjligheter till att uppnå en bestående förändring av individens negativa
beteende, och där identiteten i denna process kan förändras i en positiv riktning .
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Slutsats
Studiens slutsats är att personalgruppen ser att identiteten påverkas av ungdomens omgivning
och där de anger självbild som synonymt med identitet. De anser också att de i sitt arbete med
hemmaplanslösningar kan påverka ungdomars identitetsutveckling i en positiv riktning, genom
arbetsmetoder, förhållningssätt och en god människosyn.

Uppsatsen har bidragit till en vidgad syn på hur ungdomars identitet kan påverkas i en positiv
riktning när man väljer att arbeta på hemmaplan. Forskning har tidigare funnits kring både
identitetsbegreppet och kring hemmaplanslösningar, men ingen studie som sammanfogat dessa
två. Genom att göra denna sammanslagning har studien kunnat belysa hur en personalgrupp kan
bidra till positiva identitetsprocesser hos ungdomar.

En objektiv bedömning för om hemmaplanslösningar verkligen kan bidra till en positiv identitet
blir dock svårt för oss att svara på, då intervjuer inte gjorts med några ungdomar. Då denna
intressanta del inte rymdes inom vår studie vore det spännande med vidare forskning kring hur
ungdomar upplever att identiteten kan förändras genom hemmaplanslösningar. Denna forskning
skulle då kunna sammankopplas med den bild som vår studie bidragit med.
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Bilagor
[Grundläggande Intervjuguide 1.0]

Frågor att utgå i från

Frågor att utgå i från

Vad tror du är viktigt i formandet av en identitet?

Hur tror du ungdomar påverkas av er kontakt?

Hur upplever du att ungdomar generellt sett ser på sig
själva när de kommer i kontakt med er verksamhet?

Upplever du att din kontakt med ungdomarna kan
påverka hur de ser på sig själva?

Upplever du att bilden förändras under er kontakt med
ungdomarna? Hur märks detta?

Hur arbetar ni med ungdomarnas
självbild/självkänsla?

Hur ser du att ungdomarnas identitetsskapande
påverkas av normer och ideal från samhället och
nätverk?

Vad kan ni bidra med för att stärka
identitetsutvecklingen hos ungdomar?

Hur tänker du kring hur ungdomar identifierar sig med
de grupper hon/han är delaktig i?

Är hemmaplanslösningar alltid att föredra?
Varför/varför inte?
Hur tänker du att hemmaplanslösningar kontra andra
lösningar påverkar identitetsutvecklingen?

Hur tänker du kring identitet som en social
konstruktion?

Hur kan hemmaplanslösningar bidra till att ge
ungdomarna en stärkt självbild?
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Till dig som arbetar med hemmaplanslösningar!
Vi är två studenter som läser sista terminen på socialpedagogiska programmet vid Högskolan
Väst i Trollhättan, och har under våren påbörjat arbetet med vår kandidatuppsats. Vi vill, utifrån
ett personalperspektiv, öka förståelsen för vilken innebörd arbetet med hemmaplanslösningar har
då det gäller att ta tillvara och stärka ungdomars positiva identitetsprocesser.
Därför tillfrågas du, och 3-5 andra personer som arbetar med hemmaplanslösningar, om att bli
intervjuad. Vi vill genom vår undersökning belysa hur din verksamhet arbetar med att skapa och
förstärka positiva identitetsprocesser hos ungdomar. Genom att öka förståelsen för hur
hemmaplanslösningar påverkar ungdomars positiva identitetsprocesser vill vi bidra med en
vidare syn på hur man kan arbeta med och utveckla arbetet med identitetsprocesser hos unga.
Intervjun kan genomföras på den tid och plats som passar dig, vi försöker vara så flexibla som
möjligt. Intervjuerna beräknas ta mellan 45-60 min och sker individuellt. Innan intervjun
kommer vi fråga dig om det går bra att spela in intervjuerna. Om du inte vill detta så kommer
intervjun inte att spelas in.
Information som framgår av intervjuerna kommer behandlas och förvaras konfidentiellt. Det är
endast vi som utför studien samt vår handledare som kommer ha tillgång till materialet. Alla
inspelningar och transkriberade texter kommer direkt efter att uppsatsen godkänts att raderas. Vi
kommer inte att röja någon privat information som eventuellt framkommer och
intervjudeltagarnas identitet kommer inte att avslöjas. Deltagandet är frivilligt och du som
deltagare kan när som helst välja att avbryta intervjun.
Vi kontaktar er snarast för svar om deltagande i studien.
Tack på förhand för din medverkan!
Har ni några frågor eller funderingar vänligen kontakta oss eller vår handledare.

Markus Sundemo
E-post: xxxxxxx
Tfn: xxxxxxx

Mattias Andersson
E-post: xxxxxxx
Tfn: xxxxxxx

Handledare:
Mikael Lorentzen
Institutionen för individ och samhälle
Avdelningen för socialpedagogik och sociologi
E-post: xxxxxxx
Tfn: xxxxxxx
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Samtycke
Jag ger mitt samtycke till att delta i er intervjustudie och kandidatuppsatts. Uppsatsen
kommer handla om hur en verksamhet arbetar med att ta tillvara och stärka ungdomars
identitetsprocesser. Vi är intresserade av hur du upplever och beskriver verksamheten
samt av hur din roll fungerar.
Genom att skriva under detta dokument godkänner jag att intervjumaterialet som
samlas in får används i kandidatuppsatsen. Jag har tagit del av ert informationsbrev och
har fått information om att intervjumaterialet kommer behandlas konfidentiellt, samt
att ingen privat information om någon deltagare kommer att röjas. Jag kan också när
som helst under intervjuns gång välja att avbryta mitt deltagande.

Okänd stad 2/5
Informant:

Student:

Student:

Underskrift:
_____________________

____________________ ____________________

Namnförtydligande:
_____________________

____________________ ____________________
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Arbetsfördelning
Vår arbetsfördelning har sett ut enligt följande:
Vi har båda varit delaktiga under processens alla delar.
Syftet och frågeställningarna har vi gemensamt formulerat i dialog med varandra. Vår frågeguide
har vi också arbetat fram tillsammans. Själva intervjuerna gjordes av oss båda där vi turades om
att vara ledare i tre intervjuer var, men där vi båda var delaktiga i alla. Transkribering av
intervjuerna delade vi upp och gjorde tre intervjuer var, där vi sedan gick igenom varandras
texter för att validera att de var korrekt genomförda.
Analysen av materialet gjorde vi tillsammans med vi gick först igenom tre intervjuer var där vi
strök under viktiga bitar. Sedan i själva analysarbetet gick vi ändå igenom allt tillsammans för att
diskutera de tolkningar vi gjorde så att vi kunde finna en gemensam bild som vi båda skrev under
på.
I övrigt har vi haft en väldigt jämn arbetsfördelning där vi båda varit delaktiga i alla delar men
där vi ibland delat upp arbetet oss i mellan den aktuella dagen för att nästa dag byta tillbaka.
Från början skrev Mattias teoriavsnittet och tidigare forskning medan Markus stod för
metodavsnittet, men allt eftersom processen fortskridit har vi reviderat de båda delarna så många
gånger att vi båda anser oss lika delaktiga i hela arbetet.
I de avslutande delarna av arbetet som berört diskussion och slutsats har vi skrivit dessa helt och
hållet tillsammans.
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