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Sammanfattning 

Inledning: Det finns idag en brist när det gäller forskning kring privata HVB-

institutioner. Denna studie ämnar undersöka miljöterapeutiskt behandlingsarbete 

på HVB-institution. Författaren är intresserad av hur ett anknytningsbaserat 

behandlingsarbete kan se ut.  

Frågeställning: Hur skapar behandlingspersonalen förutsättningar för 

ungdomarnas möjlighet till anknytning? 

Metod: Genom att göra djupintervjuer med fem behandlingshemsterapeuter om 

deras arbete i den ostrukturerade miljöterapin, ämnar författaren att bidra till 

förståelsen och innebörden av anknytningsbaserat arbete på institution. 

Intervjuerna har analyserats med hjälp av förutbestämda dimensioner tagna från 

anknytningsteorin. Dessa fyra dimensioner, som beskriver olika aspekter av 

lyhördhet i föräldra-barn samspel, antas utgöra grunden för att anknytning skall 

kunna uppstå.  

Resultat: I intervjuerna framkommer att personalen använder sig av olika former 

av anknytningsbaserat samspel. I deras berättelser finns många exempel och 

beskrivningar av hur detta samspel tar sig uttryck i vardagliga situationer mellan 

personal och ungdom. Vid en analys av materialet hittar författaren samspel som 

faller in under samtliga fyra dimensioner.  

Diskussion: Författaren tycker sig kunna påvisa att det pågår ett medvetet arbete 

med att skapa förutsättningar för att anknytning skall kunna uppstå. Resultatet 

överensstämmer med den forskning som finns idag. Forskning har visat att de 

flesta terapeutiska behandlingar är verksamma, oavsett specifik metodik. En god 

allians är avgörande för ett positivt behandlingsutfall. För att kunna arbeta med 

anknytningsrelaterad problematik behöver fokus ligga på att åstadkomma en god 

relation mellan behandlare och klient. Kvar åsterstår att undersöka vilka 

ungdomar som kan vara betjänta av en anknytningsbaserad behandling och vilka 

som är i behov av andra insatser och i så fall vilka?  

 

Nyckelord: behandlingshem, institution, HVB, anknytningsteori,  

 

 
Abstract 
 
Introduction: There is a lack of research in the field of HVB-institutional care. In 

this study Environmental therapy treatments in HVB institutions are examined. 

The author is interested in what a attachment-based treatment can look like in the 

day to day work of the treatment-center therapists. 

Question: How do treatment-staff create the conditions for young people to have 

the opportunity to develop an attachment? 

Method: Through in-depth interviews with five treatment-center therapists about 

their work in unstructured environmental therapy, the author wishes to contribute 

to the understanding and significance of attachment-based work in HVB-

institutions. The interviews have been analyzed with the help of predetermined 



 
 

 
 

 

aspects of attachmenttheory. These four dimensions, which describe different 

aspects of responsiveness in parent-child interaction, are assumed to be the 

foundation upon which it is possible for attachment to occur. 

Result: In the explanations, given by the staff, there are examples and 

descriptions of interaction which can be attributed to all four dimensions. 

Discussion: The author believes that they can demonstrate that there is a 

conscious effort to create the conditions under which it is possible for an 

attachment to occur. The result of this study corresponds with research which 

exists today. Research has shown that most therapeutic treatments are effective, 

regardless of the methodology. A good alliance is decisive for determining a 

positive result. To be able to work with attachment-based problems, there needs 

to be focus on achieving a strong relation between the therapist and the client. 

What remains is to look at which young people would benefit from an 

attachment-based treatment and which are in need of other treatments and in 

such cases, what are these? 

 

Keywords: Treatment-centers, institution, HVB, attachmenttheory, relational 

therapy 
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1 Inledning 

Forskning har visat att oavsett terapiform är kvaliteten i relationen mellan terapeut 

och klient en betydande faktor för om terapiutfallet blir lyckat eller ej (Hill 

2005:21). Miljöterapi är inte psykoterapi, samtidigt finns det goda skäl att anta att 

även i miljöterapi är det relationen mellan institutionsterapeut och ungdom som 

blir avgörande för att ungdomarna under institutionsvistelsen skall utvecklas 

positivt (Duncan et.al 2009:56).   

Det finns idag en brist när det gäller forskning på privata institutioner som 

bedriver så kallad HVB-verksamhet, hem för vård och boende. Arbetet i 

verksamheterna sker ofta bakom stängda dörrar och en stor del av den sociala 

barn- och ungdomsvården består av privata HVB där det kan vara svårt att få 

tillträde. Insynen i de privata verksamheterna har blivit bättre, med regelbundna 

granskningar av IVO (institutet för vård och omsorg, tidigare socialstyrelsen). Det 

är av största vikt att dessa verksamheter beforskas då de har hand om en av 

samhällets svagare grupper, barn och ungdomar som helt eller delvis avskilts från 

sina föräldrar och övriga samhället (Severinsson 2010:11).  

I stort sett alla ungdomar som placerats på de i undersökningen inkluderade 

institutionerna har upplevt någon form av anknytningsbrott i förhållande till 

primära och/eller sekundära anknytningspersoner. Ofta har anknytningsbrotten 

skett tidigt i deras liv och vanligen upprepade gånger. Anknytningsbrotten kan 

variera i karaktär och svårighetsgrad, gemensamt för dem är dock att de påverkat 

ungdomarnas utveckling negativt under större delen av deras unga liv.  

På en institution kan ett anknytningsarbete ske på många olika arenor och den 

ostrukturerade miljöterapin är en av dessa. Ett grundläggande antagande är att för 

att ungdomarna skall kunna påbörja ett förändringsarbete tillsammans med 

personalen behöver en anknytning skapas mellan ungdom och behandlare. 

Personalen behöver skapa förutsättningar för ungdomarna att våga ”återanknyta” 

till en vuxen person, och sedan ”knyta av”, när placeringen går in i en 

avslutningsfas, på ett positivt och utvecklande sätt så att inte ännu ett 

anknytningsbrott skapas. Dessa förutsättningar kan ta år att åstadkomma om det 

någonsin lyckas. Denna uppsats avser att undersöka personalens arbete för att 

skapa förutsättningar för ungdomarnas möjlighet till anknytning. Syftet med 

undersökningen är inte att komma till en slutsats som kan generaliseras till 

behandlare i allmänhet utan att med hjälp av kvalitativa djupintervjuer 

exemplifiera och belysa hur fem behandlingshemsterapeuter tänker kring sitt 

arbete i den ostrukturerade miljön. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Anknytningsteori och fyra dimensioner av lyhördhet 

 

Dagens moderna anknytningsforskning vilar på de första beskrivningarna av 

samspelet mellan barn och förälder som gjordes av John Bowlby och Mary 

Ainsworth. De påvisade genom sina undersökningar hur skillnader kan gestalta sig 

när det gäller föräldrars sätt att möta sina barns överlevnadsbehov. Resultaten från 
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studierna utgjorde grunden till de fyra mödravariabler som Ainsworth 

identifierade. Man tänkte sig att dessa variabler, eller dimensioner, innehöll 

nycklarna till de individuella skillnaderna mellan barn med kvalitativt trygg, 

respektive otrygg anknytning. Det finns ingen rangordning mellan de fyra 

dimensionerna och de beskriver tillsammans en och samma underliggande 

dimension; mammornas känslighet eller lyhördhet för barnens signaler. 

Dimensionerna är dikotoma, d.v.s. varje dimension har två ”poler” som man 

tänker sig att förälderns beteende varierar emellan (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2002:248ff, Broberg m.fl., 2006:214f): 

 

Graden av lyhördhet – brist på lyhördhet för barnets signaler och kommunikation. ”En förälder 

behöver vara beredd att tolka sitt barns signaler utifrån den specifika situationen och kunna 

värdera vilket svar som är bäst för barnet just nu”. ”En mamma som är lyhörd ger ett socialt svar 

på en social invit och en lekfull respons på en inbjudan till lek”(Broberg 2006:215).  Hon märker 

när barnet önskar närhet och uppfattar när barnet inte behöver närhet utan vill utforska sin 

omgivning. När barnet är ledset förstår mamman hur mycket tröst barnet behöver och anpassar 

sin kontakt därefter. 

  

Graden av tillåtelse/acceptans– bortstötande, ”d.v.s. balansen mellan förälderns positiva och 

negativa känslor för barnet. En förälder kan tycka mindre bra om vissa sidor hos barnet, 

uppskattar inte allt vad barnet gör men förmedlar ändå till barnet att hon accepterar barnet fullt 

ut”(Broberg 2006:215).  

 

Graden av samarbete – inblandning (inference), handlar om förälderns förmåga att respektera 

barnets integritet och egna önskningar. En förälder som är inställd på förhandling söker lösningar 

som bägge kan acceptera, samt är mer benägen att vägleda än kontrollera sitt barns beteende. I 

praktiken kan detta betyda att barnet får öva på att ta vissa beslut, exempelvis välja färg på tröjan, 

men att andra beslut inte är öppna för förhandling, som att ha jacka när det är minusgrader ute.  

 

Graden av tillgänglighet – ignorans. Denna dimension avser anknytningspersonens förmåga att 

vara både psykiskt och fysiskt närvarande i barnets vardag. För det lilla barnet innebär det att inte 

behöva vänta på närhet och kroppskontakt, för det lite äldre att väntan är anpassad till vad barnet 

klarar av. Men det räcker inte med att vara fysiskt närvarande, barn behöver ges upplevelsen av att 

det alltid finns i sin förälders sinne, även då de inte är tillsammans.  

 

 

Miljöterapi: 

 

”Miljöterapin bygger på det grundläggande antagandet att hela institutionen – inte 

enbart särskilda åtgärder såsom mediciner, frisk luft, meningsfull sysselsättning, 

motion, psykoterapi etc. – påverkar patienternas attityder och förhållningssätt. Av 

detta följer en strävan att på ett planerat och systematiskt sätt påverka den yttre, 

fysiska miljön, t ex möblering och tidsschema för dagliga aktiviteter, såväl som de 

umgängesformer som präglar relationerna inom personal- och patientgrupper 

samt mellan dessa grupper” (Gordan & Palmgren, 2001:42) 
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Miljöterapin kan i sig utgöra en läkande kraft, men kan också fungera som ett 

verksamt hjälpmedel för att skapa optimala förutsättningar för andra 

behandlingsformer som tillämpas inom institutionen, exempelvis individualterapi 

och familjeterapi. Institutioner som huvudsakligen präglas av en psykodynamisk 

referensram, exempelvis de i studien inkluderade behandlingshemmen, har som 

mål att skapa en ”scen” där ungdomarna, under trygga förhållanden, med 

personalen som ”projektionsskärmar”, kan spela upp tidigare konflikter som ägt 

rum iförhållande till exempelvis viktiga anknytningspersoner. Miljöterapin bidrar 

här till att möjliggöra att aktuell relationsproblematik stiger till ytan och därmed 

kan bearbetas. För att detta skall kunna ske behöver det finnas en symtomtolerans 

i personalgruppen, det vill säga ett tillåtande klimat när det gäller ungdomarnas 

möjligheter att visa upp känslor som sorg och vrede och deras uttryck, i form av 

olika sorters utåtagerande beteende så som skrik, bråk och gråt, såväl som 

inåtagerande beteende som olika former av självskadande exempelvis att rispa och 

skära sig eller att utsätta sig för olika riskfyllda situationer (Gordan och Palmgren 

2001:28). Personalens förmåga att härbärgera patienternas ångest, aggressioner och projektioner 

blir avgörande för att ungdomarnas tidigare erfarenheter ska nyanseras och om möjligt leda till 

nya, mer positiva erfarenheter av vad det innebär att ”vara med annan”(Gordan & 

Palmgren, 2001:42ff). Det som på institutionen allmänt kallas för den 

ostrukturerade miljöterapin, innebär allt arbete som bedrivs utanför de rena 

samtalsterapierna, familje- och individualterapi samt utanför skola och praktik, 

som delvis är förlagda utanför institutionens väggar.   

 

Relationell terapi 

 

Det relationella perspektivet, som har många beröringspunkter med bland annat 

det systemiska perspektivet, har sina rötter i objektrelationsteorin och 

anknytningsteorin. Man fokuserar på det faktum att människor existerar i en 

relationell kontext. Paul Wachtel skriver att en människa bär flera olika relationer 

inom sig. Det är relationer med människor i nuet, men även relationer i dåtid som 

”satt spår i oss” och som fortfarande påverkar oss. Vi har även relationer till den 

kultur vi lever i och relationen med den vi är, den vi var och föreställningen om 

oss själva i framtiden (Wachtel 2008:1). 

Det finns flera olika relationella perspektiv vars innehåll både har skillnader och 

likheter. Holmqvist säger även att man, istället för att tänka på detta perspektiv 

som en ny terapiform, kan se det relationella perspektivet som ett synsätt, ett sätt 

att förhålla sig till psykoterapiprocessen (Holmqvist 2007:12).  

Begreppet enactment, iscensättande, är av vikt inom detta perspektiv. All interaktion 

som sker inom en relation, exempelvis klient-terapeut, är betingad av de 

interpersonella mönster som deltagarna bär med sig. Terapeuten och klienten 

spelar i relationen dem emellan upp sina relationsmönster. Det centrala i arbetet 

blir för terapeuten att tydliggöra och benämna det som sker dem emellan, 

tillsammans med klienten. Det finns ett värde med att beskriva alla handlingar 
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som sker inom en terapi som enactments, eftersom man då betonar att allt som 

sker inom terapin är av värde (Holmqvist 2007:236ff).   

Winnicotts begrepp holding är ett annat centralt begrepp. Inom detta perspektiv 

gäller inte den traditionella definitionen av holding. Här avser holding ett aktivt 

samskapande, snarare än att terapeuten erbjuder en behövande passiv klienten 

något. Det som skapas är dock likväl ett lekområde för terapeut och klient att 

utforska det som sker i relationen dem emellan. Terapeutrollen kan enligt detta 

perspektiv liknas vid en affektreglerande förälder. Det handlar då inte om att göra 

rätt, varken när det gäller intoning eller kärlek, utan mer om att terapeuten 

behöver ha ambitionen och föresatsen att det är viktigt att arbeta för att behålla 

den känslomässiga relationen samt att reflektera över den (Holmqvist 2007:242ff). 

Ett tredje begrepp värt att nämna är self-disclosure. Begreppet innebär att 

terapeuten, av olika skäl, väljer att berätta något om sig själv inom ramen för 

terapin. Frågor som väcks i detta sammanhang är exempelvis: ”self-disclosure, för 

vems skull?”. Vem gynnas av terapeutens självavslöjanden? I bästa fall blir 

terapeuten verklig och mänsklig i klientens ögon och därmed kan relationen 

fördjupas och utvecklas. I värsta fall blir det terapeutens behov som nu kommer i 

fokus och klienten tar ansvar för relationen på ett icke hjälpsamt sätt. Det finns 

dock studier som visar att klienter till största delen upplever terapeutens 

självavslöjanden som positiva och främjande för relationen dem emellan 

(Holmqvist 2007: 257-266). Harlene Anderson talar om att som terapeut vara 

öppen för insyn eller being public (Anderson & Gehart 2007:50). Hon menar att  

terapeuten behöver ha en större beredskap för att tala om privata inre dialoger 

och monologer, att dela tankar, fördomar, undringar, spekulationer, frågor, åsikter 

och farhågor med klienten. I och med det öppnar man upp för feed-back, 

utvärdering och kritik (Anderson 2006:110ff). 

 

3 Tidigare forskning 

Undersökningen ämnar undersöka anknytningsbaserat behandlingsarbete på 

HVB-institution och närmare bestämt det behandlingsarbete som bedrivs i den 

ostrukturerade miljöterapin. Författaren hittade ingen forskning som kopplade 

ihop miljöterapi med anknytningsarbete på HVB för ungdomar. Med tanke på att 

det idag finns en uppsjö privata hem för vård och boende i Sverige, som på sina 

hemsidor beskriver att de arbetar med miljöterapi och anknytning, kan det tyckas 

besynnerligt att inte mer forsking är gjord inom detta område. Författaren kan 

konstatera att forskningen inom detta specifika ämnesområde område är högst 

bristfällig (Sallnäs 2000:42, Severinsson 2010:11, Lagerlöf 2012:63). 

Nedan följer en genomgång av den forskning som författaren anser vara relevant 

för uppsatsen. Det som presenteras är studier rörande behandlingsarbete som 

vilar på anknytningsteoretisk grund, eller relationellt arbete som det också kallas, 

samt studier som beskriver behandlingsarbete på institution. En del inkluderade 

studier berör låsta institutioner. Dessa studier är relevanta, samtidigt bör beaktas 

att det är stor skillnad att vara inlåst mot att ha möjlighet att komma och gå som 

man vill. 
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3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

 

I boken Relationella perspektiv på psykoterapi tittar Rolf Holmqvist närmare på 

forskningsläget och gör en historisk summering fram till idag. Tomas French och 

Frantz Alexander (1946) gjorde begreppet ”corrective emotional experience” känt. 

Trots att Alexander och French fick mycket kritik av sina dåtida kollegor, främst 

från psykoanalytiskt håll, har det idag visat sig att begreppet corrective emotional 

experience fortfarande är aktuellt i allra högsta grad. Weiss & Sampson (1986) 

formulerade en liknande teori. De tänkte att det räckte om terapeuten höll fast vid 

en välvillig och bekräftande inställning. Carl Rogers utarbetade en klientcentrerad, 

ibland kallad Rogeriansk terapimodell. Den liknar i grunden de terapiformer som 

baseras på anknytningsteorin. Rogers lyfte fram tre principer som terapeutens 

förhållningssätt behöver vila på: kongruens (ärlighet och att vara äkta inför 

patienten), empati och aktning (positiv regard) det vill säga ett accepterande samt 

en ovillkorlig respekt för patienten (Holmqvist 2007:153–155).  

 

I boken The heart & soul of change redogör Bruce Wampold med flera för aktuell 

forskning inom det relationella perspektivet. En rad faktorer, så kallande common 

factors, är enligt forskningen avgörande för att en behandling skall bli 

framgångsrik. Dessa faktorer inbegriper bland annat en god allians mellan terapeut 

och klient, med fokus på att det skall finnas ett gemensamt mål för behandlingen 

och ett tydligt sätt för hur målet skall nås, som de ingående parterna är överens 

om. En annan faktor är att terapeuten behöver ha tilltro till att den valda 

teorin/tekniken fungerar (Duncan et al 2009:66). Wampold framhåller att 

generellt sett så är psykoterapi verksamt och att studier har visat att det inte finns 

några större skillnader i utfall mellan terapier som är utförda efter konstens alla 

regler och terapier som har placebokaraktär men där en god relation till patienten 

åstadkoms. Slutsatsen blir att det som är verksamt är inte tekniken som utmärker 

en viss metod, utan de kurativa faktorerna är avhängiga i vilket sammanhang de 

används i. Det huvudsakliga att fokusera på nu, menar Wampold med flera, är att 

kunna matcha rätt psykoterapimetod med rätt tillstånd (Duncan et.al 2009:49).    

 

Tor Wennerberg har i boken Vi är våra relationer gjort en noggrann genomgång av 

aktuell relationell och anknytningsteoretisk forsking. Redan på 1970-talet insåg 

Bowlby betydelsen av den terapeutiska relationen. Han tänkte sig att det som har 

skadats i (anknytnings) relationer kan bara läkas genom nya relationella 

erfarenheter. 1999 beskriver Lyons-Ruth effekten av psykoterapi som en gradvis 

förändring av det implicita relationella vetande som reglerar individens beteende i 

nära relationer (Wennerberg 2010:270). Diana Fosha skriver, i en artikel från 2000, 

att i nya omvandlande relationella erfarenheter som på djupet aktiverar 

anknytningssystemet kan en ny känslomässig inlärning ske. Det avgörande i 

relationen blir om patienten får tillgång till upplevelsen av självomvandlande 

affekter, som regleras med hjälp av en förstående annan (Wennerberg 2010:271).  

McCullough Vaillant skriver att nuet kan förändra det förflutna. Med detta menas att 
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man, genom att ingå i en god terapeutisk relation, kan omstrukturera de 

omedvetna regler som styr individens sätt att strukturera och förstå verkligheten. 

En person som tillsammans med terapeuten vågar utforska smärtsamma och ofta 

skamfyllda delar av självet, kan omstrukturera hur han/hon ser på den egna 

livshistorien (Wennerberg 2010:266ff)   

 

I boken Vad är verksamt i psykoterapi? ämnar Björn Philips och hans medförfattare 

att svara på frågor som: Vad är det som gör att olika former av psykoterapi 

fungerar och är till hjälp för patienten? Vilka är de verksamma principerna eller 

mekanismerna som driver på den positiva förändringen? Genom att gå igenom 

den forskning som finns i nuläget har man kommit fram till att psykoterapi 

generellt är en verksam behandlingsmetod. Den fråga som återstår att besvara är 

dock, vilken psykoterapimetod som är verksam för vilket tillstånd (Philips & 

Holmqvist 2008:9)?  

 

I rapporten Barnavårdens institutioner – framväxt, ideologi och struktur från 2000, 

presenterar Marie Sallnäs aktuell forskning kring institutionsbehandling av barn 

och ungdomar. Andersson och Johansson (1994, 1995, 1997) har undersökt 

arbetet på en institution utifrån både personalen och de placerades perspektiv. 

Personalens och ungdomarnas bilder skiljde sig ganska mycket åt. Ungdomarna 

såg som regel den konkreta livssituationen (till exempel skolan eller kris i familjen) 

som sitt huvudproblem, medan behandlarna oftare betonade inre svårigheter och 

individualpsykologiska faktorer. Ytterligare en slutsats är att för vissa ungdomar 

kan problem i relation till de andra ungdomarna innebära att en vistelse på 

behandlingshem blir nästan oöverstigligt svår (Sallnäs 2000:33). I en longitudinell 

studie gjord på Enebackens barnhem utanför Malmö, menar Andersson (1984, 

1991, 1995) att institutionen främst har tre viktiga funktioner: kontroll, omsorg 

och behandling. Barnen placerades på barnhemmet utan sina föräldrar, men 

personalen arbetade aktivt med att intensifiera barn–föräldra-kontakten och få 

föräldrarna och resten av nätverket delaktiga i vården. Andersson menar att detta 

är nödvändigt för att inte placeringen skall vara direkt skadlig för barnen. 

Andersson betonar även vikten av att nya relationer knyts mellan barn och 

personal (Sallnäs 2000:31). 

 

Tore Andreassen gör i sin bok Institutionsbehandling av ungdomar – vad säger 

forskningen? en översikt av forskningen kring institutionsbehandling av ungdomar. 

Genomgången berör främst SIS – institutioner, det vill säga låsta enheter och 

deras motsvarighet internationellt. Författaren visar att även om institutionsvård i 

allmänhet har ganska dåliga resultat och till och med kan vara negativt, så finns 

det behandlingsmodeller som är effektiva och framgångsrika: ”En viktig slutsats 

måste bli att det är möjligt att uppnå goda effekter med institutionsbehandling. Det ställer 

emellertid stora krav på institutionen och personalen, eftersom goda resultat är beroende av så 

mycket. Både valet av metoder, förändringsmål, personalgruppens sätt att fungera, institutionens 

organisation, kontakt med familj och normalsamhället, eftervård och skolinsatser har 

betydelse”(Andreassen 2003:340).    
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1995 gjorde Tjersland i Norge en studie av Tyrilikollektivet. Det som är av största 

intresse för denna uppsats är vad Tjersland beskriver som centrala inslag i 

behandlingen: Att etablera relationer med tron på att en förändring bara kan komma till 

stånd när människor knyts till varandra på ett positivt sätt. Syftet är både att eleverna skall få 

en möjlighet att förstå sig själva bättre, och att de skall få hjälp att hitta andra sätt att agera, 

samt att ge ungdomarna en känsla av tillhörighet. Behandlingstider med genomsnitt på 

18 månader, som följs av en utflyttningsfas som varar mellan ett och ett och ett 

halvt år då möjligheten finns att flytta tillbaks till kollektivet för en tid om så 

behövs (Andreassen 2003:119f). 

Helgelands longitudinella studie som utfördes i Norge, omfattade 85 ungdomar 

med stora beteende problem. Studien visade att det gick bättre för dem som 

placerades i förstärkta fosterhem och mindre institutioner så kallade kollektiv. 

Sämst gick det för dem som placerades på större traditionella institutioner, 

likställda med SIS i Sverige. Det som är intressant i denna studie är att medan de 

som placerades på stora institutioner skaffade nya kamratrelationer som förstärkte 

deras negativa beteende, så lyckades de som placerades i familjer och i mindre 

kollektiv i högre grad bryta en negativ utveckling. Slutsatsen blev att det som var av 

betydelse för ungdomarnas möjlighet till förändring var, förutom att bryta ett kriminellt beteende 

innan det befästs, att i de förstärkta familjehemmen och i kollektiven erbjöd ungdomarna 

förpliktigande (goda) relationer och en kombination av struktur, gränser och vård som varar över 

flera år (Andreassen 2003:117).  

 

När författarna i boken Miljöterapi går igenom aktuell forskning betonar de att när 

det gäller miljöterapins behandlingsresultat så råder ett komplicerat samspel 

mellan en rad faktorer, varav en del är nödvändiga men inte tillräckliga för att 

individen ska lyckas förbättra sin situation och andra betydelsefulla utan att vara 

nödvändiga. Miljöterapeutiska behandlingsprogram är svåröverskådliga och 

innefattar både social och psykologisk verksamhet med en mängd komponenter 

som knappast låter sig renodlas. Då det finns goda resultat för miljöterapi vid 

vissa typer av tillstånd är frågan vi behöver ställa oss, enligt författarna: Vilka 

effekter ger olika typer av insatser? För vilka klienter? Och under vilka 

förhållanden? (Hagqvist & Widinghoff, 2000:32) 

 

Genomgången av tidigare forskning leder författaren till två viktiga slutsatser: 

 

– Det finns goda forskningsresultat när det gäller behandlingsarbete med en 

relationell/anknytningsteoretisk grund inom institutionsvården, och i terapeutiskt 

arbete i allmänhet. 

 

– Idag verkar det vara relativt godtyckligt när det gäller vem som placeras i vilken 

verksamhet, faktorer som tillgång till platser och ekonomi spelar större roll än 

lämplighet och matchning utifrån barnet/ungdomen/den vuxne i fråga (Hagqvist 

& Widinghoff 2000:32, Anderassen 2003:16, Sallnäs 2000:42). Om vi med gott 

samvete skall kunna påstå att vi erbjuder barn och unga den vård och behandling 

som de behöver, måste vi ha belägg för att behandlingen är både tids- och 
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kostnadseffektiv för den specifika individen. Annars riskerar vi att slösa bort 

värdefull tid för de barn och ungdomar som är föremål för insatserna. 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

 

Författaren har inte hittat några erfarenhetsbaserade studier som anses vara av 

vikt för denna uppsats. 

 

4 Frågeställningar 

Syftet med denna C-uppsats är att exemplifiera och belysa hur anknytningsbaserat 

behandlingsarbete med en relationell utgångspunkt kan se ut på HVB-institution. 

Undersökningen ämnar besvara följande övergripande frågeställning: 

 

Hur skapar personalen förutsättningar för ungdomarnas möjlighet till 

anknytning? 

 

5 Metod 

Nedan följer en genomgång av de metoder och tillvägagångssätt som ligger till 

grund för undersökningen. 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

De två behandlingshemmen som ingår i studien ligger i Stockholmsregionen och 

ägs av samma företag. Fyra av intervjuerna gjordes med personal från den ena 

enheten. En provintervju gjordes på den andra enheten där författaren tidigare 

arbetat. Denna intervju inkluderades senare i materialet då det var svårt att hitta 

undersökningsdeltagare och det var önskvärt att uppnå fem intervjuer som grund 

för dataanalysen.  

En förfrågan om medverkan i undersökningen skickades till en av enhetscheferna 

via mail. Enhetschefen erbjöd sin hjälp men författaren valde att först försöka att 

leta efter intervjupersoner utan stöd från ledningen. Genom att ringa till 

behandlingshemmets kontor och fråga personen som först svarade om de var 

intresserade av att bli intervjuade om sitt arbete i den ostrukturerade miljön, 

hittades intervjuperson ett. Författaren frågade därefter vidare på 

behandlingshemmet, för att hitta fler möjliga intervjupersoner. Personalen har en 

hög arbetsbelastning och hänsyn till detta behövde tas i valet av intervjupersoner. 

De som tackade ja, var de som ansåg sig ha tid att delta, intervjupersonerna valdes 

alltså ut utifrån tillgänglighet. Författaren känner till alla intervjuade vid förnamn, 

på grund av tidigare arbete inom organisationen. 
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5.2 Undersökningsmetod 

Undersökningen är en kvalitativ studie. Som datainsamlingsmetod användes 

djupintervjuer, med samtal kring intervjupersonens arbete i den ostrukturerade 

miljöterapin. Öppna frågor användes och mer riktade följdfrågor.  

För att minska författarens påverkan tillfrågades initialt endast personal från den 

dygnetruntenhet där författaren inte arbetat. Den provintervju som gjordes på den 

egna enheten inkluderades senare i materialet av två skäl. Dels eftersom svaren 

inte skilde sig åt, det vill säga de stack inte ut från övriga intervjusvar. Dels 

eftersom det var svårt att få ihop fem intervjupersoner och genomföra 

intervjuerna med personal från den andra enheten inom tidsramen, och det var 

nödvändigt att få ihop fem intervjuer för att ha en grund för uppsatsen. 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Då målet var att belysa och exemplifiera valdes, utifrån den tidsram som fanns att 

följa, fem djupintervjuer. För att styra och påverka intervjupersonernas svar så lite 

som möjligt genomfördes intervjuerna i samtalsform där intervjupersonerna gavs 

möjlighet att relativt fritt resonera kring sitt arbete i den ostrukturerade 

miljöterapin. Intervjuerna kom på så vis inte att handla om hur intervjupersonerna 

tänker kring sitt arbete utifrån anknytningsteori eftersom det då finns en stor risk 

att samtalet skulle ske på en, utifrån frågeställningen, tämligen ointressant 

teoretisk nivå. För att kunna besvara frågeställningen krävs att personalen berättar 

mer fritt om sitt arbete i den ostrukturerade miljön. En del, mer övergripande 

frågor ställdes till alla, exempelvis frågan: ”Berätta om ditt jobb i den 

ostrukturerade miljön”. Andra, mer specifika frågor, ställdes endast under den 

intervju där de utvecklades, som en direkt följd av det intervjupersonen berättat, 

till exempel: ”Tänker du att ungdomarna är medvetna om att du har en tanke med 

det du gör i den ostrukturerade miljön?” 

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Bearbetningen av rådatan skedde i flera steg. Först och främst transkriberades 

intervjuerna från ljudinspelning till text. Därefter lästes materialet igenom ett 

flertal gånger. Författaren såg en rad anknytningsteoretiska begrepp och 

resonemang i personalens berättelser och beslutade sig för att återvända till teorin. 

Inom anknytningsteorin, som den formulerades av Mary Ainsworth, återfanns 

fyra dimensioner, grundläggande för att anknytning skall kunna uppstå mellan 

barn och förälder (se teoriavsnittet). Dimensionerna omarbetades av författaren 

för att kunna användas vid analysen av materialet (se nedan). Vid analysen av 

texterna användes alltså teoristyrd tematiskanalys med förutbestämda teman, eller 

dimensioner som de benämns inom den valda teorin (Langemar, 2008:127ff). 

Utifrån det som sägs i intervjuerna sorteras olika citat följaktligen in under 

respektive dimension för att om möjligt se om det går att skönja ett medvetet eller 

omedvetet arbete, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 

ungdomarnas möjlighet till anknytning, det vill säga går det att svara på 

frågeställningen?  
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Nedan följer en redogörelse av de omarbetade dimensionerna med exempel på 

hur de skulle kunna ta sig uttryck i personalens dagliga arbete i den ostrukturerade 

miljöterapin på institutionen. Viktigt att nämna är att i analysen har dimensionens 

gradering frånsetts, dikotomin, ”graden av”, har alltså tagits bort. Detta gjordes 

dels eftersom materialet är för litet för att kunna generalisera och avgöra om 

personalen gör något i större eller mindre grad. Dels eftersom det inte är 

intressant utifrån undersökningens frågeställning, att belysa och beskriva, att mäta 

i hur liten eller stor utsträckning personalen arbetar med anknytning.    

 

Lyhördhet   

Personalen klarar av att tolka varje specifik ungdoms signaler och anpassa arbetet 

därefter. Personalen kan i det vardagliga arbetet hålla viktiga frågor levande som 

exempelvis: Vilken bakgrund bär ungdomen med sig i bagaget? Hur nära kan/ska 

personal gå ungdomen, när det gäller tröst och omvårdnad? Vad blir hjälpsamt, 

vad blir kvävande och i vilka situationer? 

 

Tillåtelse/acceptans 

Personalen klarar av att förmedla till ungdomen att ”det är inte du som är fel utan 

det är ditt beteende som bidrar till svårigheter i vår relation”. I det dagliga arbetet 

behöver personalen uppmärksamma olika former av gränsöverskridanden och 

rena regelöverträdelser på ett sätt som blir möjligt för ungdomarna att ta till sig, 

samt att hjälpa ungdomarna att skilja ut sig själva från sina handlingar.  

 

Samarbete 

Personalen behöver i sitt arbete balansera ungdomarnas behov av kontroll och 

frihet. Att utifrån varje specifik ungdom avgöra hur mycket frihet och ansvar 

ungdomen klarar av, respektive hur mycket kontroll och inflytande personalen 

behöver utöva för att ungdomen skall utvecklas till en självständig individ. Vart 

går gränsen mellan att skydda och överbeskydda? Hur kan man tillsammans med 

ungdomen förstå det som sker, handlingar och konsekvenser, så att ungdomarna 

inte lämnas ensamma med sina känslor av misslyckande utan att förstå hur, eller 

varför det blev som det blev? 

 

Tillgänglighet  

Personalen klarar av att vara både fysiskt och psykiskt närvarande på ett sätt som 

blir genuint och äkta. Personalen balanserar och integrerar anknytningsarbetet 

med de praktiska och administrativa uppgifter som finns att göra på institutionen. 

Detta innebär att då personalen behöver finnas där för ungdomarna på ett 

praktiskt plan, exempelvis hjälpa till med läxor, skjutsa och hämta till olika 

aktiviteter m.m., behöver anknytningsarbetet integreras i dessa ”vardagliga 

sysslor”. Personalen arbetar hela tiden, i samförstånd med ungdomen själv, med 

närhet och avstånd. En del av ungdomarna ha tidigare blivit utsatta för övergrepp 

av olika karaktär, där är det oerhört viktigt att fundera kring fysisk och psykisk 

närhet och vad det gör med ungdomen och relationen.  
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5.5 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes mellan januari och mars 2013. De varierade i längd från 

60 minuter upp till 90 minuter. Alla intervjuerna spelades in på band med hjälp av 

en filmkamera, endast ljudupptagningen användes. Kameran riktades mot ett 

fönster eller liknande. Fyra av intervjuerna gjordes på plats på 

behandlingshemmet. En del av dessa intervjuer avbröts en eller flera gånger på 

grund av att olika personer kom in i rummet. Detta påverkade intervjuaren och 

den intervjuade så till vida att tråden tappades några gånger. En av intervjuerna 

ägde rum hemma hos författaren, i enighet med intervjupersonens önskan. Då 

verksamheten är akutstyrd behöver personalen ofta anpassa sig efter olika 

omständigheter som inträffar. Det var en utmaning att hitta tider som passade alla 

inblandade. Ofta ändrades de bokade tiderna några gånger innan intervjun 

slutligen kunde genomföras.   

 

5.6 Forskningsetiska frågeställningar 

Författaren har tagit ställning till de forskningsetiska principer som formulerades 

av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990, och uppfyller de fyra 

huvudkraven gällande humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. De 

intervjupersoner som tackade ja till att ingå i uppsatsen informerades om att den 

är en del av mitt examensarbete på en steg 2 utbildning i familjeterapi. De 

informerades om att intervjun skulle handla om deras arbete i den ostrukturerade 

miljöterapin samt vilken metod som kommer användas, djupintervju, samt vem 

som är huvudman för forskningen, Ersta Sköndals högskola. Deltagandet är 

frivilligt och de som valt att delta kan när som helst avbryta sin medverkan om de 

så önskar. Intervjupersonerna är i den färdigställda forskningsuppsatsen 

avidentifierade. Det som sägs i intervjuerna lyfts fram i form av belysande citat i 

olika delar av uppsatsen. Ingen information kring vem som sagt vad kommer att 

redovisas. Detta eftersom behandlingshemmen är relativt små enheter och det 

annars är lätt att identifiera intervjupersonerna utifrån kön och ålder. 

Då analysmetoden för intervjuerna bestämdes först efter datainsamlingen 

avslutats har intervjupersonerna inte informerats om denna.  

 

6 Resultat 

Syftet med undersökningen är att, genom fem intervjuer med 

behandlingshemspersonal, besvara frågeställningen: 

  

Hur skapar behandlingspersonalen förutsättningar för ungdomarnas 

möjlighet till anknytning? 

 

I intervjuerna berättar personalen fritt om sitt arbete i den ostrukturerade miljön. 

Berättelserna har sedan analyserats med hjälp av en omarbetad version av Mary 

Ainsworths fyra dimensioner av lyhördhet i föräldra-barn samspel (se avsnitt 5.4 
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för en mer detaljerad beskrivning av dimensioner och tillvägagångssätt för 

analysen).  

Utifrån den intervjuade personalens berättelser finns det skäl att tro att det pågår 

ett medvetet arbete kring att skapa förutsättningar för anknytning. I intervjuerna 

berättar personalen om hur i vardagen arbetar med relationen till ungdomarna för 

att skapa en grund för förändring. När författaren använder sig av Ainsworths 

fyra dimensioner av lyhördhet för att analysera materialet kan man se att 

personalens arbete faller inom ramen för samtliga av de fyra dimensionerna. 

Svaret på frågeställningen blir följaktligen att personalen, genom att använda sig av 

olika former av anknytningsskapande samspel, befrämjar ungdomarnas möjligheter att 

knyta an, och därmed ökar deras förutsättningar till att utveckla en anknytning.  

I resultatredovisningen nedan utgör varje dimension en rubrik, sammanlagt fyra 

rubriker; lyhördhet; tillåtelse/acceptans; samarbete; psykologisk tillgänglighet. 

Innehållet i intervjuerna redovisas i citatform. Citaten och texten ämnar att för 

läsaren tydliggöra dimensionens innehåll och betydelse, samt även att belysa hur 

den tar sig uttryck i personalens berättelser. 

 

 

Lyhördhet 

 

I personalens berättelser speglas denna dimension delvis genom olika 

beskrivningar av det anknytningsteoretiska begreppet intoning. Personalen 

berättar om hur de behöver vara lyhörda inför de olika ungdomarnas specifika 

behov och anpassa arbetet i stunden och på lång sikt efter dessa:  

 

”Jag tänker att vad behöver den här ungdomen i kontakten med mig? Är det primärt att få 

prata om sitt? Är det primärt att jag bara lyssnar och tar emot? (---) jag menar, alla behöver ju 

allting såklart, men det är som att det blir olika, man gör ju olika(---) Att jag försöker möta 

den här ungdomen. Var är den här ungdomen just nu och vad är de främsta behoven just nu?”  

 

Personalen beskriver att de använder sig själva som ”verktyg” för att kunna närma 

sig ungdomarna. En viktig del i arbetet är att kunna anta olika roller i förhållande 

till ungdomarna. Att använda sig av roller i arbetet ger personalen en flexibilitet i 

kontakten med ungdomarna. Ibland behöver man anta en gränssättande och mer 

fyrkantig roll, och kan kanske då, i ungdomarnas ögon, liknas med vid 

föräldragestalt. Vid ett annat tillfälle krävs att personalen intar en mer stödjande 

och hållande roll, som skulle kunna beskrivas som mer av en kompisroll. Nyckeln 

ligger i att vara lyhörd och kunna känna av vad som behövs i den givna 

situationen. En personal uttryckte det på detta sätt:  

 

”i första hand ska vi vara personal med ett terapeutiskt förhållningssätt. Och sen kommer det 

på många sätt att efterlikna en föräldragestalt, eller en storasystergestalt, eller en kompis. Vi 

kommer anta massor av olika roller” 
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Personalen pratade även kring att lyhördheten berör saker som att hitta en balans 

mellan det personliga och det privata, att komma ihåg varför man är där och för 

vems skull? Det fanns en samstämmighet kring att man alltid måste anpassa sig 

efter ungdomens behov i stunden och sätta sina egna behov inom parentes:  

 

”Men just när det kommer dom här situationerna när jag, för det måste man ju alltid göra även 

när man är trött på kvällen, tänka att vad gör jag nu? Varför säger jag det här? Varför rör jag 

i det här, är det hjälpsamt för någon? Eller… annars kan jag lika gärna vara tyst liksom. Det 

är ju en avvägning, så man jobbar ju som fan på kvällarna”  

 

”hur mycket skall jag använda mina egna erfarenheter? (---) Man kan ju inte bara lägga ut 

saker, berätta om min mamma bara för att jag vill berätta om min mamma, men har det någon 

koppling? Kan det leda till någonting?” 

 

Personalens känslor för ungdomarna är viktiga arbetsredskap som visar vägen i 

relationen dem emellan. Och även om man inte kan utgå från sina egna behov i 

samspelet med ungdomarna läggs ändå fokus på att det man gör är ”genuint och 

äkta” inte bara en teknisk intervention: 

 

”jag är ju mig själv till hundra procent, eller det går ju inte att… man måste ju använda sig 

själv som verktyg. Det är ju omöjligt på nått annat sätt, annars blir det ju inte äkta”  

 

 

Tillåtelse/acceptans  

 

Personalen berättar att de på olika sätt fokuserar på att förmedla till ungdomarna 

att de är accepterade som de är. Begreppet knyts i berättelserna samman med att 

vara som en modell för hur en vuxen kan bete sig. Eftersom det arbetar många 

vuxna på institutionen tänker personalen att ungdomarna får en nyanserad bild av 

vad det innebär att vara vuxen och att det behöver finnas en acceptans och en 

tillåtelse för olikheter. Personalen visar att de gör ”fel” och hur de reparerar i 

relation till någon annan, ungdom eller personal. Genom att visa acceptans inför 

egna snedsteg och misslyckanden samt att visa att en person kan göra ”fel”, inse 

detta och sedan göra annorlunda, hur illa än situationen ter sig, hjälper de 

ungdomarna att inte fastna i sina befästa bilder av sig själva som misslyckade och 

hopplösa: 

 

”där får jag jobba väldigt mycket med mig själv som redskap. Jättemycket, mycket mer än när 

det är mer struktur. (---) Alltså en modell, jag är ändå en vuxen person som har ett jobb och 

som fungerar hyfsat bra, jag är normalbegåvad och ”jag strular till det, och såhär är jag när jag 

ordnar upp det…”   (---)Så dom ser mig hela tiden i hur jag gör. Och jag säger inte att dom 

skall göra precis som jag gör, men det blir liksom ett sätt att göra saker på” 

 

Personalen berättar även om att de försöker nyansera ungdomarnas bild av vad 

det innebär att vara en vuxen människa med olika känslor. Genom att uppvisa ett 



 
 

14 
(25) 

 

 

mer eller mindre anpassat sätt att göra saker och ting, gör personalen en 

avvägning i varje relation och möte. Exempelvis: Hur kan jag visa ilska på ett 

konstruktivt sätt så att den här ungdomen kan ta det till sig och eventuellt 

nyansera sin tidigare bild av vad ilska är? Om ungdomen kommer ifrån en familj 

där ilska och aggression inte fick uttryckas kanske det kan vara lämpligt att 

uttrycka sina tankar tydligt och klart, fast på ett sätt som inte blir för främmande 

och skrämmande. Om ungdomen är van vid skrik och gap i samband med ilska 

och bråk behöver personalen anpassa sin reaktion efter det. Det är inte så att man 

som personal inte får eller kan reagera med basala känslor som uppkommer i 

relation till ungdomarna. Det är däremot viktigt att man kommit så långt i sitt eget 

arbete med sig själv att man klarar av att reflektera över sin reaktion, helst innan, 

under och efter man haft den. Detta kan göras i handledning, tillsammans med 

kollegor och tillsammans med ungdomen fast då i en mer omarbetat form. 

Att visa att ”du är okej, dina fadäser till trots, precis som jag är okej fast jag ställer 

till det då och då”, blir en sorts modellering, en lek med roller och vad det kan 

innebära att vara vuxen: 

 

”att vara en förebild för hur man skulle kunna vara, eller för all del, hur man inte skulle 

kunna va (skrattar) Det är också en sorts förebild. (---) som kanske lite utmanar deras gängse 

bild av hur vuxna brukar bete sig och hur vuxna är. Hur mycket jag kan bjuda på mig själv 

och bli mer personlig i kontakten och att det i sig gör någonting med… jag tänker individens 

möjlighetet att se sin egen utvecklingspotential också. Att det kan få vara okej att va på vissa 

sätt och att… att man faktiskt är välkommen i alla fall!”  

 

Ungdomarna har ofta olika former av misslyckanden med sig i bagaget. Vanligt är 

att de, efter att ha blivit förflyttade från sin ursprungsfamilj, även ”straffat ut sig” 

från en rad familjehem innan de slutligen landar på institutionen. Känslan av att i 

grunden vara fel och avvikande är ofta djupgående: 

 

”vi behöver bytas av för att orka bemöta dom på ett sätt som blir främjande och stärkande. För 

att om vi faller dit för ofta och blir… tar ut vår… den frustration det väcker i oss att dom gör 

som dom gör, så skulle vi bara förstärka deras självbilder och vilka dom är för sig själva. Och 

det vill vi ju inte. Vi vill att dom ska få känna någonting annat. Väcka nått, att dom skall få 

känna att dom väcker någonting annat i människor än frustration och ilska och trötthet”  

  

Personalen talar om att förmedla ett grundläggande tillåtande klimat. Detta kan 

göras exempelvis genom att se till att ungdomarna har det fint på sina rum och i 

de gemensamma utrymmena. En personal beskriver att genom att värna och ta 

hand om ungdomarnas miljö, den gemensamma miljön i huset, så visar man 

ungdomarna att dom är värda att få ha det fint. Annan personal ger följande 

beskrivningar:     

 

”Att ha rätten att få höra till. (---)Att få finnas och känna att man faktiskt är accepterad. Du 

behöver inte vara någon speciell. Du behöver inte vara på något särskilt sätt eller så. 
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Förhoppningsvis så kan dom med tiden, i den ostrukturerade samvaron, hitta fler sidor av sig 

själv”  

 

”Att en människa har rätt att vara på väldigt olika sätt. Man har fortfarande rätt att finnas. 

Det är ganska få sidor egentligen, som man behöver välja bort” 

 

 

Samarbete 

 

Samarbete mellan personal och ungdom kan ske i flera olika situationer i den 

ostrukturerade miljön. Överenskommelser angående regler och rutiner, som när 

man skall komma hem på kvällen och hur man kan göra om man märker att man 

kommer att bli försenad. Förklara hur ansvar och ökad valfrihet hänger ihop. Att 

ge spegling i form av att våga möta en ungdom i en diskussion och hjälpa till att 

reglera nivån av känslor när debatten blir alltför ”het”. Var går gränsen mellan 

diskussion och bråk? I beskrivningen av denna dimension ligger fokus på att 

vägleda snarare än att kontrollera, något som speglas i personalens berättelser: 

 

”Jag tror att jag, försöker i alla fall, gå bredvid. (---) Vi får gå bredvid varandra, och ibland får 

jag gå före och dra lite i dig och ibland, ganska ofta, får du gå före mig, så får jag följa efter och 

se lite vart du tar vägen (---) men nu går vi åt det här hållet, jag tror det blir bättre faktiskt, 

men okej du vill testa det..”   

 

Samarbete mellan personal och ungdomar kan även ske kring gemensamma 

behandlingsmål. Då handlar det om att samarbeta med ungdomarna så att de 

gradvis kan ta mer ansvar för sitt eget mående. Och även om det alltid är de vuxna 

som har det yttersta ansvaret så syftar samarbetet till att hjälpa ungdomarna att bli 

mer delaktiga i beslut som tas kring dem för att så småningom, när det är dags för 

utflytt, helt ta över: 

 

”Att dom tar ansvaret, eller… Dom känner att vi finns för dom på nätterna. (---) Och likaså 

säger att dom kan känna att man tillsammans kan bestämma: ”När ska man åka in till 

psyk?” till exempel. Att det inte bara är vi som säger, utan att målet kan vara att dom säger”  

 

”Både bekräfta och fånga upp, beroende på var dom (ungdomarna) befinner sig. Man känner 

att det finns ett hållande och har en överenskommelse hur det ska se ut. Kring varje ungdom, 

tillsammans med den ungdomen”  

 

Att samarbeta bygger på att personalen både är tillmötesgående, men samtidigt 

klarar av att stå upp för absoluta gränser och göra dem begripliga i samtal med 

ungdomarna. En personal beskriver sin roll i förhållande till ungdomarna och 

betonar vikten av att som personal våga vara tydlig och gränssättande: 
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”jag tänker nog nån kombination av ”ställföreträdande juste vuxen”, men också i det, våga vara 

gränssättande. Det är också att vara juste (---) att man faktiskt också kan vara med och sätta 

gränser och diskutera konsekvenser av beslut utifrån ungdomarna och deras situation” 

 

Personalen tar ungdomarnas önskan om diskussion på allvar och avfärdar inte 

dem som jobbiga eller grälsjuka. Många ungdomar har inte erfarenheter av en 

kreativ diskussion, vilket leder till att diskussioner ibland urartar till bråk, och i 

värsta fall slagsmål. Personalen visar, genom att tillsammans med ungdomarna 

delta i samtal, diskussioner och förhandlingar, att samarbete lönar sig. Istället för 

att försöka luras och manipuleras kan ungdomarna då lära sig att argumentera för 

sin sak, få hjälp att formulera sig och därmed föra fram sin åsikt. 

 

 

Tillgänglighet 

 

I denna dimension beskriver personalen olika aspekter av att finnas till för 

ungdomarna på ett känslomässigt- och ett praktiskt plan. En personal berättar om 

vad som känns viktigt att uppnå för att en kväll i den ostrukturerade miljön skall 

kännas tillfredställande: 

  

”På en generell nivå, tänker jag, att den stora uppgiften är att skapa en god stämning och att 

försöka förmedla en tillgänglighet. (---) Att det inte bara handlar om att jag aktivt söker upp, 

eller att bekräfta, utan att det också skall finnas en tillgänglighet, en hos ungdomarna upplevelse 

av det. Att dom kan komma till mig om det är någonting utöver praktiska saker och så”  

 

Precis som inom dimensionen lyhördhet, kopplas även tillgänglighet samman med 

begrepp som mänsklig, äkta, tydlig och trovärdig. Personalen beskriver att de vill 

förmedla att de är tillgänglig för ungdomarna som mer än en personal bland 

andra, utan som en människa: 

 

”Man måste vara en människa, en person i det där huset. (paus) Också där jag ger av mig 

själv” 

 

En annan likhet med dimensionen lyhördhet är att man även här talar om vilka 

roller som blir aktualiserade i förhållande till ungdomarna. Om man som personal 

gör sig psykiskt tillgänglig, det vill säga gör sig mottaglig för ungdomarnas 

medvetna och omedvetna projektioner, vem blir man då?   

 

”man gör ju saker som en förälder inte skulle göra (---). Man gör inte saker som en förälder 

skulle. Det blir en egen kategori verkligen, och det är ju lite speciellt” 

 

De intervjuade resonerar kring föräldrarollen och hur de ser på den i förhållande 

till sitt eget arbete. De uppmärksammar att det, i arbetet i den ostrukturerade 

miljön, uppstår många situationer där arbetet tangerar de uppgifter som en 
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förälder i vanliga fall skulle inneha, och där istället behandlarna kliver in om 

nödvändigt: 

 

”jag tror att vi gör väldigt olika och att vi halvmedvetet förhåller oss väldigt olika till den rollen 

(föräldrarollen). Men jag tror ingen medvetet skulle säga såhär: ”Jo, men jag ser att mitt jobb är 

att vara en, en god förälder i det här huset”  

 

”vi försöker ju inte efterlikna att vara förälder. Sen blir vi mycket föräldrar i situationen, men 

jag tror inte vi har någon strävan att vara som en familj” 

 

 

7 Diskussion 

Nedan följer diskussioner kring studien och dess resultat. Avsnitt 7.1 är uppdelat i 

två delar. Först diskuteras valet av datainsamlingsmetod och därefter följer en 

diskussion kring val av analysmetod. I avsnitt 7.2 diskuteras de resultat som 

framkommer i undersökningen.  

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Författaren valde att använda sig av djupintervjuer i samtalsform kring olika 

övergripande frågor för att besvara frågeställningen. Valet av datainsamlingsmetod 

ansågs lämplig då frågeställningen är bred och författaren önskade styra 

intervjupersonerna i så liten utsträckning som möjligt, i syfte att få varje 

intervjupersons specifika tankar och kunskap om sitt arbete. Författaren valde i 

intervjuerna att fokusera på det vardagliga praktiska arbetet då en farhåga var att 

svaren skulle bli intetsägande och ointressanta om samtalet tilläts kretsa kring 

anknytningsteorins roll i behandlingsarbetet. Flera intervjupersoner knöt dock 

ihop säcken själva genom att dels prata i anknytningsteoretiska termer, och dels 

genom att på ett praktiskt plan beskriva ett anknytningsarbete i vardagen.     

Då undersökaren till stor utsträckning låter intervjupersonerna styra samtalet, 

skiftar innehållet i intervjuerna mycket. I en del intervjuer presenteras arbetet på 

ett mycket konkret och koncentrerat sätt, utifrån de övergripande frågor som 

presenterats. I andra intervjuer flyter samtalet ut och kom att handla om mycket 

annat än det som frågorna berör. En del av det som framkom i intervjuerna är 

mycket intressant och relevant, när man rör sig inom området behandlingsarbete, 

institutionsvård och miljöterapi, trots att det inte föll inom ramen för denna 

undersökning.  Man skulle kunna fundera kring hur samtalen skulle ha påverkats 

om undersökningens frågeställning hade varit en tydlig utgångspunkt för 

intervjuerna. En tanke skulle vara att alla intervjuerna skulle innehålla fler 

beskrivningar och exempel av personalens arbete i vardagen. De fyra dimensioner 

som användes för att analysera intervjumaterialet skulle, om de hade varit aktuella 

i datainsamlingsskedet, kunnat tjäna som teman att samtala kring. Författaren 
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tänker att intervjuerna då möjligen skulle kunna fått en mer strukturerad karaktär, 

men samtidigt kunnat bidra med att få en djupare förståelse för personalens 

arbete. Samtidigt uppskattade författaren att intervjupersonerna själva, i sina 

beskrivningar av arbetet, ”klev in och ur” teorin och gjorde egna kopplingar. Även 

om anknytningsteoretiska begrepp användes av intervjupersonerna i samtalet, höll 

sig samtalet på en högst praktisk och vardaglig nivå, vilket var en förutsättning för 

att kunna besvara frågeställningen. Det viktiga, och enda möjliga med denna 

metod, var att få beskrivningar av vad personalen tänker att de gör i sitt arbete med 

ungdomarna. Det som speglas genom den valda metoden är alltså personalens 

subjektiva bild av det behandlingsarbete som bedrivs. Då denna undersökning är 

högst begränsad, både vad gäller tid och resurser, anser författaren att den valda 

metoden varit användbar och passande för att besvara undersökningens 

frågeställning. För att uppnå en bredare och mer nyanserad bild av vad som sker i 

behandlingsarbetet på institutionen behöver man komplettera materialet med 

observationer, samt intervjuer med resten av personalgruppen och ungdomarna.  

 

Analysmetod 

 

Vid genomläsningen av datamaterialet bestämde sig författaren att välja en 

analysmetod med förbestämda dimensioner. Dimensionerna, som togs från 

anknytningsteorin, ansågs lämpliga eftersom de beskriver det samspel mellan barn 

och förälder som utgör grunden för att anknytning skall kunna uppstå. Författaren 

anser att valet av analysmetod varit mycket tillämpbar och att resultatet som 

framkomit därav är tillräkneligt. Det har alltså gått att besvara frågeställningen 

med hjälp av den valda analysmetoden. Det är dock viktigt att påpeka att då 

materialet sorterades in i de förutbestämda dimensionerna, skedde en viss 

reducering av rådatan. Data som inte ”passade in” i dimensionerna,    

föll följaktligen utanför den valda ramen, och användes inte som grund för att 

besvara frågeställningen. Det som föll utanför dimensionerna var data rörande 

organisationens struktur, det vill säga personalens förutsättningar för att kunna 

utföra sitt arbete. Detta är en högst väsentlig del när det gäller att förstå 

institutionsarbete och dess tillgångar och begränsningar. Frågeställningen för 

denna uppsats berör dock inte verksamheten på en organisationsnivå och därmed 

kan datan beaktas, men frånses ur resultatsynpunkt.   

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Genom att intervjua personal och därefter analysera deras berättelser om arbetet i 

den ostrukturerade miljöterapin ämnar författaren besvara följande frågeställning: 

 

Hur skapar personalen förutsättningar för ungdomarnas möjlighet till 

anknytning? 

 

De resultat som presenteras bygger på personalens berättelser och beskriver därmed deras 

subjektiva upplevelser av att samspela med ungdomarna i olika situationer i den 
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ostrukturerade miljöterapin. Undersökningen visar att personalen använder olika 

former av föräldra- barnsamspel för att skapa en grund för en möjlig anknytning. 

De olika formerna av samspel utgör förutsättningen för att en positiv förändring 

skall bli möjlig under behandlingstiden. Personalen berättar om ett medvetet 

arbete där de ”använder” sig själva, sin livserfarenhet och egna egenskaper, för att 

skapa ett gynnsamt klimat där ungdomarna i bästa fall kan knyta an och påbörja 

ett förändringsarbete tillsammans med personalen. 

Om man tittar på de resultat som presenteras kan man hitta förankring i det 

relationella perspektivets teori.  

I Marie Sallnäs rapport från 2000 skriver Andersson om att institutionen har tre 

viktiga funktioner. Dessa tre funktioner framträder tydligt i personalens 

berättelser, vilket får författaren att dra slutsatsen att personalen aktivt arbetar för 

att uppfylla dessa. Den första är kontroll. Genom att upprätthålla institutionens 

regler, och samarbeta med ungdomarna kring dessa strävar personalen att utöva 

en adekvat kontroll över ungdomarna. Det handlar om att personalens uppgift är 

att skydda och samverka, snarare än att via en auktoritär kontroll ansvara för 

upprätthållandet av ramar och regler. Den andra funktionen är omsorg. Samtliga 

personal talar om att deras uppgift är att finnas till för ungdomarna, både psykiskt 

och fysiskt. Det vill säga att uppfylla deras behov av att ha en psykologisk 

tillgänglig vuxen att vända sig till med känslomässiga svårigheter, såväl som att 

hjälpa dem med mer vardagliga problem som hur man lagar mat och tvättar. 

Sista funktionen är behandling. När det gäller miljöterapi på institution, är det som 

tidigare nämnts svårt att skilja ut vad som är vad när det gäller behandling, omsorg 

och kontroll. Så som det är beskrivet, i personalens berättelser, ingår alla tre 

ovanstående funktioner i institutionens definition av behandling. Behandlingen 

omfattar sociala, såväl som psykologiska aspekter och dessa skiljs inte åt i 

berättelserna. Allt ingår i begreppet ostrukturerad miljöterapi och allt ligger till 

grund för att skapa förutsättningar för en grundläggande anknytning. 

Inom alla dimensioner finns viktiga begrepp representerade och personalen verkar 

systematiskt använda sig av olika former av samspel och begrepp som återfinns 

inom teorin. Nedan följer en resultatdiskussion utifrån de fyra dimensionerna. 

Varje dimension utgör en rubrik under vilken resultat, teori och/eller tidigare 

forskning vävs samman.  

 

Lyhördhet 

 

Ungdomarna utmanar personalens känslomässiga gränser och knyter dem nära 

sig, eller stöter dem ifrån sig på olika, mer eller mindre tydliga sätt. Av stor vikt är 

hur personalen klarar av att vara lyhörda och hantera dessa nära relationer och 

avvisanden. Om en ungdom söker närhet och en personal är lyhörd för detta, 

betyder det inte nödvändigtvis att personalen möter upp ungdomen genom att gå 

nära på ett känslomässigt eller fysiskt plan. Ibland kan andra mål vara prioriterade, 

som att värna om ungdomens behov av att utveckla autonomitet och självagens. 

Författaren kopplar samman begreppet Self disclosure (Holmqvist 2007: 257-266) 

med det som sägs i personalens berättelser. Begreppet lyhördhet speglas i 
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personalens resonemang kring hur man kan förena den man är som person i sitt 

professionella arbete, med en specifik ungdoms behov. Vilken ungdom blir hjälpt 

av att personalen visar sig som kännande och tyckande individer, och vem får 

svårt om relationen får en mer ”verklighetsnära” prägel?  Det Harlene Anderson 

talar om, att som terapeut vara öppen för insyn eller ”being public” (Anderson & 

Gehart 2007:50), är ständigt aktuellt i det dagliga arbetet. Personalen behöver även 

klara av att balansera ungdomarnas behov med sina egna. En personal pekade på 

vikten av att kunna se till att få sina egna behov av stöttning och bekräftelse 

tillfredställda utanför relationen med ungdomarna. Detta påvisar en stor skillnad i 

jämförelse med relationen barn-förälder, där en ömsesidighet råder, även om det 

även där råder en obalans då barnen är beroende av den vuxne för att få 

grundläggande känslomässig och praktisk omsorg, åtminstone när barnet är litet. 

Ovanstående resonemang hänger samman med en annan viktigt uppgift som 

personalen berättar om. De beskriver att de i sitt arbete antar olika roller i 

förhållande till ungdomarna. Det kan exempelvis vara att vara lyhörd inför en 

ungdoms behov av exempelvis en ”modersfigur” eller en ”fadersfigur”. Det är 

dock en tydlig skillnad mellan att vara en modersfigur, och att anta olika moders-

liknande roller. Personalen är noga med att påpeka att de inte är  ungdomarnas 

föräldrar, däremot kan de ansvara för att utföra olika sysslor i en frånvarande 

förälders ställe. En fråga som väcks blir dock vilken skillnad det blir för en 

ungdom, som inte har tillgång till sina föräldrar i vardagen och som har en eller 

flera ur personalen som primära anknytningsobjekt.     

 

Acceptans/tillåtelse 

 

Personalen använder sig av sig själva och sina erfarenheter och förmedlar dessa på 

ett lekfullt sätt i arbetet med ungdomarna. Fokus blir att nyansera vad det innebär 

att vara exempelvis en vuxen person och att utmana vad som är normalt och 

vanligt. Målet är att visa att människor kan vara på väldigt olika sätt och att det är 

tillåtet att vara annorlunda och ändå bli accepterad. Begreppet corrective emotional 

experience, först nämnt av French & Alexander 1946 (Holmqvist 2007:153), speglas 

i flertalet berättelser. Man betonar vikten av att ge ungdomarna en chans att 

uppleva en respektfull relation, till vuxna och till andra ungdomar. Personalen ser 

sig själva som modeller, både för hur man kan agera som vuxen, men också för 

hur man kanske inte skall göra. Inom de ramar och regler som råder på 

institutionen, tänker personalen att det inte handlar om att förmedla ett rätt och 

ett fel sätt att göra saker och ting på, men mer som att erbjuda en nyansering av 

vad det innebär att vara i relation med andra, som förhoppningsvis leder till att 

ungdomarna i förlängningen kan skapa sig en egen vuxenidentitet. 

Personalen använder sig av enactment (Holmqvist 2007:236ff) och institutionen 

utgör den ”scen” där tidigare relationsmönster kan ageras ut i förhållande till 

personalen. Vikten ligger vid att personalen i dessa möten, förmedlar ett sätt att 

göra saker på, som skiljer som från vad ungdomarna är vana vid, men som 

samtidigt, i lagom grad, utmanar deras världsbild. 
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Även begreppet Holding (Holmqvist 2007:242ff ), beskrivs av personalen.  Inom 

det relationella perspektivet beskriver holding terapeutens förmåga att tillsammans 

med klienten skapa ett ”lekområde” och åstadkomma en gynnsam relation 

därinom. Personalens förmåga att härbärgera ungdomarnas ångest, aggressioner 

och projektioner blir avgörande för att ungdomarnas tidigare erfarenheter ska 

nyanseras och om möjligt leda till nya, mer positiva erfarenheter av vad det 

innebär att ”vara med annan” (Gordan & Palmgren, 2001:42ff). 

 

Samarbete 

 

Samarbete kan röra allt från regler och strukturer på institutionen till 

överenskommelser och ansvar kring ungdomarnas behandling. Tyngdpunkten 

ligger vid att skapa ett samarbetsklimat där ungdomarna kan växa på olika 

områden i sitt liv och ta ökat ansvar för sig själva, sin behandling och sitt varande 

på institutionen. Personalens jobb skiftar beroende på vilka specifika behov 

ungdomarna har. Något som är tydligt inom denna dimension är att man behöver 

hitta en balans i samarbetet där personalen både leder och följer, både stöttar och 

utmanar, allt i samråd med ungdomen om möjligt. 

Andreassen visar på flera studier där man kan se att relationen mellan ungdom 

och personal står i fokus och blir avgörande för ett gott behandlingsutfall 

(Andreassen 2003:117–119). I denna undersökning kan författaren konstatera att 

personalen lägger stort fokus på att åstadkomma goda relationer och en fördjupad 

kontakt med de placerade ungdomarna. Även om gränser, regler och rutiner 

betonas som viktiga, framgår det av personalens berättelser att fokus ligger på 

samarbetet mellan personal och ungdom. Det handlar alltså inte om att 

personalen endast själva skall ansvara för upprätthållandet av institutionens ramar.  

Personal och ungdom måste i slutändan tillsammas kunna definiera varje specifik 

ungdoms förutsättningar för att vistas på institutionen.  

I personalens berättelser framgår att ett stort arbete läggs ner på att åstadkomma 

en grund för förändring, denna grund kan benämnas på olika sätt, exempelvis 

terapeutisk allians eller arbetsallians, och syftar i förlängningen till att en 

förändring i positiv riktning skall kunna ske för ungdomen. Wampold med flera, 

nämner en rad så kallade common factors som avgörande för en framgångsrik 

behandling (Duncan et al 2009:66). En god allians är en viktig faktor, som tidigare 

nämnts syftar en stor del av det arbete som personalen utför, till att skapa en god 

grund och ett tillåtande klimat där förändring kan bli möjlig. En annan viktig 

faktor är att det behöver finnas ett delat mål för behandlingen. Även om 

vuxenvärlden kan ha ett mer uttalat behandlingsmål än ungdomen, vars mål 

kanske är att ”må bättre” eller ”att kunna flytta tillbaks till mamma” finns det i 

personalens berättelser en önskan och en strävan mot ömsesidighet. Man pratar 

om att man tillsammans med ungdomen behöver ta viktiga beslut rörande 

behandlingen. Att terapeuten behöver ha tilltro till sin metod och en övertygelse 

att det fungerar är ytterligare en framträdande faktor. I personalens berättelser 

uttrycks inga tvivel kring att institutionens behandlingsmetod inte skulle vara 

verksam. Däremot kan personalen fundera kring om en del av ungdomarna skulle 
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vara bättre betjänta av en annan behandlingsinsats, utifrån att deras specifika 

behov kanske visar sig inte kan tillgodoses inom ramen för placeringen. Denna 

fundering är i högsta grad relevant och viktig att ständigt ha aktuell. Speciellt 

eftersom forskning visar att det verkar vara relativt godtyckligt när det gäller vem 

som placeras i vilken verksamhet och att faktorer som tillgång till platser och 

ekonomi spelar större roll än lämplighet och matchning utifrån ungdomen i fråga 

(Hagqvist & Widinghoff 2000:32, Anderassen 2003:16, Sallnäs 2000:42).  

 

Tillgänglighet 

 

Denna dimension handlar om att vara både fysiskt och psykiskt tillgänglig för 

ungdomarna. Personalen tänker att de genom att skapa ett tillåtande klimat 

förmedlar till ungdomarna att de är tillgängliga för kontakt. Fysisk och psykisk 

tillgänglighet är begrepp som hänger samman och en uppgift som först handlar 

om att skjutsa en ungdom till skolan kan utvecklas till ett djupare samtal som 

engagerar både personal och ungdom på en känslomässig nivå. En personal tänker 

att den miljöterapeutiska tillvaron utgör den grund där relationerna kan utvecklas 

och ett mer djupgående förändringsarbete kan bli möjligt. I Carl Rogers 

klientcentrerade modell finns tre principer gällande terapeutens förhållningssätt 

och som återfinns i personalens berättelser. Första principen, att vara kongruent 

det vill säga att vara äkta och ärlig inför patienten blir tydlig då personalen i sina 

berättelser diskuterar och problematiserar svårigheten i att vara kongruent i 

förhållande till ungdomarna. Andra principen, att visa empati och aktning (positiv 

regard)blir tydlig då personalen funderar kring vikten av att ”känna in” den 

specifika ungdomen, samt hur de på olika sätt visar ungdomarna att de är värda att 

behandlas med respekt, oavsett vem de är och hur de agerar. Sista principen, en 

ovillkorlig respekt för patienten, speglas av olika resonemang kring att man får vara 

som man vill och ändå vara välkommen, att förmedla ett tillåtande och 

respektfullt klimat där ungdomarna uppmuntras att få syn på andra mer positiva 

sidor av sig själva (Holmqvist 2007:153–155). Även under denna dimension 

diskuteras personalens olika roller. Att vara psykologiskt tillgänglig förutsätter att 

man delvis har förmågan att anta olika roller i förhållande till ungdomarna. Att 

kunna göra sig tillgänglig och kunna ta emot projiceringar av olika slag och i en 

behandlad form ge dem tillbaks till ungdomen, är en förutsättning för att en 

nyansering av verkligheten skall kunna ske. Som tidigare nämnts behöver 

personalen kunna ta ansvar för att tillfredsställa sina egna behov av exempelvis 

bekräftelse och uppskattning utanför varandet med ungdomarna. 

Rollfördelningen mellan personal och ungdom är tydlig på det sättet att 

personalen är till för ungdomarna, och inte det omvända. Samtidigt finns det 

naturligtvis gränser för vad en personal kan klara av. Det finns alltså gränser för 

när man inte längre kan eller orkar finnas tillgänglig för ungdomarna, både på en 

fysisk- och psykisk nivå. Det är i slutänden personalens ansvar att stå upp för 

institutionens gränser och gränserna för den egna integriteten och identifiera när 

dessa riskeras att överträdas. Den psykologiska tillgängligheten är ett viktigt 



 
 

23 
(25) 

 

 

verktyg, och samtidigt behöver det finnas en ödmjukhet inför det faktum att vi är 

bara människor.  

I berättelserna blir det tydligt att det råder ett komplicerat förhållande mellan 

behandlarrollen och föräldrarollen på en institution. I arbetet med att vara både 

psykiskt och fysiskt tillgänglig för ungdomarna dygnet runt, uppkommer olika 

situationer där en utomstående betraktare troligen skulle blanda ihop de båda 

rollerna. Skillnaden ligger troligen i hur behandlarna förhåller sig till ungdomarna 

och sin uppgift.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Om man skulle vidareutveckla undersökningen skulle den kunna användas som 

grund för en aktionsforskning. Att utveckla verksamheten till att mer systematiskt 

arbeta med relationen utifrån anknytningsteorin skulle kunna vara ett intressant 

och eventuellt framgångsrikt sätt att bedriva behandling. Speciellt när det gäller 

ungdomar där man tänker att det finns en anknytningsproblematik som ligger till 

grund för många av de svårigheter som ungdomen och familjen upplever i dag.  

Som tidigare nämnts behöver man fortsätta forska kring de metoder som används. 

Det är naturligtvis viktigt att veta om en behandling har effekt eller inte, det vill 

säga att utföra in och utmätningar. Samtidigt kan man inte stanna där, det är av 

största vikt att också ta reda på för vem, alltså för vilka tillstånd, behandlingen har 

effekt, och vilka tillstånd som inte gynnas av en anknytningsbaserad behandling.  
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