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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till ungdomarna på Älgeredskollektivet för att vi fick dela ett dygn 

med dem på kollektivet, samt för deras öppenhjärtliga medverkan i denna studie. Tack även 

till de vuxna på Älgeredskollektivet för information, svar på frågor och övrig hjälp kring allt 

det praktiska inför och under vår vistelse på kollektivet. Vi vill även tacka vår handledare, 

Leif Franzén, för stort engagemang kring vårt val av uppsatsämne och råd under skrivandets 

gång. 

 

Kristin Harning och Viktoria R. Norin 

Östersund, den 15 jan 2009 
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1. INLEDNING 
Ett stort problem vid institutionsbehandling är att en del av de placerade ungdomarna 

utvecklas i en negativ riktning. Detta har inte bara betydelse för behandlingen utan blir också 

ett etiskt problem utifall ungdomar placeras i åtgärder som medverkar till en negativ 

utveckling. Av denna anledning är det av största vikt att institutionerna vet vad som bidrar till 

den negativa utvecklingen och att de har metoder som kan motverka en sådan effekt 

(Andreassen, 2003). Det finns tydliga regler i lagstiftningen som syftar till att skydda 

ungdomars integritet och skapa garantier för att de ska komma till tals och göra sin röst hörd. 

Ungdomar i tvångsvård är utsatta och det är därför viktigt att studera hur just denna grupp 

upplever sin relation till personal, sina möjligheter att komma till tals, samt hur de kan 

påverka sin situation, om de upplever att de kan påverka denna (Hermodsson & Hansson, 

2005). Forskning som betonar ungdomarnas subjektiva upplevelse av den aktuella situationen 

är dock undermålig. Den forskning som finns visar bland annat att ungdomar kan uppleva 

institutioners restriktivitet som både hindrande och stödjande, att det finns en ovilja till att 

vända sig till personal vid bekymmer, samt att ungdomar upplever rädsla för att bli straffade 

och därför väljer att vara tysta än att yttra sig (Currie, 2003). Älgeredskollektivet i 

Hälsingland beskriver sig vara ett demokratiskt kollektiv som vill lära ungdomarna att ställa 

relevanta krav på sin omgivning, att stå upp för sin röst och att lära sig demokratiska 

spelregler. I detta får ungdomarna en inblick då alla beslut fattas i demokratisk anda genom 

diskussion och motivation. Älgeredskollektivet har en idé om att medlevarskap (för definition 

medlevarskap se resultat kap. 2.2 ) ska vara förändringens främsta verktyg 

(Verksamhetsbeskrivning, 2008).  

 

Denna studie avgränsar sig till att utifrån ett brukarperspektiv, studera den subjektiva 

upplevelsen av att leva och bo på ett kollektiv som bedriver medlevarskap.  

 

1.1 BAKGRUND 
Institutionsbehandling kännetecknas av stor variation. En definition är: en 24-timmars 

boendeenhet där en grupp barn och unga som inte är släkt med varandra lever tillsammans 

med vuxna som de inte är släkt med. Gemensamt för alla institutioner är att de fullständigt 

ersätter de biologiska föräldrarnas dagliga omvårdnad samt att den institutionella 

behandlingsformen fokuserar på grupprocessen som verktyg vid identifierandet och 

hanterandet av problem. Institutionsvård kan delas in i tre huvudgrupper utifrån miljön: 
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grupphem eller mindre familjeliknande insatser, öppna institutioner samt slutna institutioner. 

Öppna institutioner utformas antingen av en miljö bestående av skiftarbetande personal eller 

kollektiv, där personalen lever med de unga. Kollektiven bygger på detta medlevarskap därför 

att man har uppfattningen om att den täta kontakten mellan ungdomar och personal bidrar till 

att förändra ungdomarnas identitet. Den tidigare traditionella träningsinstitutionen med 

skiftarbetande personal ersätts mer och mer av mindre grupphem med mer familjeliknande 

atmosfär och utbildad personal som lever tillsammans med ungdomarna. Precis som vid andra 

institutioner råder det stor variation på kollektiven när det gäller metoder och arbetssätt.     

Graden av restriktivitet samt val av teoretisk grund karaktäriserar likväl behandlingen på 

institution. Restriktiviteten begränsar ungdomens val och frihet i sin miljö på institutionen 

gällande exempelvis kontakt med familj, vardagliga aktiviteter, personliga val, rörelsefrihet 

samt kontakt med vänner och omgivning. Detta kan regleras vid slutna institutioner genom 

låsta dörrar och vid de öppna institutionerna genom regler och gränsdragningar. 

Restriktiviteten ska anpassas till ungdomens problemnivå och ungdomen ska placeras i en 

miljö som inte är mer restriktiv än vad som behövs för att tillgodose dennes och familjens 

behov. Teoretiska utgångspunkter och metoder varierar när det gäller sätten att angripa 

problemen (Andreassen, 2003).  

 

Det psykosociala arbetssättet, socialpedagogiken, är ett synsätt som allt oftare formar vården 

och behandlingen. Begreppet psykosocial strävar efter att sätta in psykisk utveckling och 

psykiska fenomen i ett socialt sammanhang. Begreppet har tillskrivits psykoanalytikern Erik 

Homburger Eriksson som beskriver den sociala och kulturella omgivningens betydelse för 

individens personliga utveckling. Det psykosociala synsättet uppmärksammar och betonar 

samspelet mellan människa och miljö det vill säga den sociala omgivningen.                       

Den socialpedagogiska verksamheten går hand i hand med det psykosociala arbetssättet.   

Idag betecknar socialpedagogiken ett kvalificerat förändringsarbete med samhällets 

psykosocialt utsatta individer och grupper. Socialpedagogiken syftar till att lära klienter att 

handskas med sina sociala resurser och sin livssituation, att hjälpa dem tillägna sig sådana 

kunskaper, färdigheter, normer och värderingar att de kan skapa, bibehålla, utveckla eller 

avveckla sociala resurser, inklusive relationer till andra.  En viktig del i denna process är den 

sociala fostran, den medvetna, aktiva, kommunikativa påverkan som förekommer mellan 

föräldrar/vuxna/lärare och ungdomar. Att arbeta med ungdomar med avvikande beteenden 

innebär att pedagogen/behandlaren tar på sig ett långsiktigt fostrar- eller föräldraansvar för 
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sina ungdomar. Behandlingen innebär i princip att ungdomarna måste genomgå alla faser i en 

normal utvecklings- och fostringsprocess. Pedagogen behöver se ”barnet” i den vuxna 

kroppen och kunna möta detta barns grundläggande behov av kärlek och vägledning. Det är 

pedagogens uppgift att hantera ungdomarnas ångest, manipulationer, testningar och 

aggression. Pedagogen behöver stötta, vägleda och ge positiv bekräftelse. Under processens 

gång behöver ansvar och kontroll successivt flyttas över från pedagogen till ungdomarna 

(Stensmo, 1991).  

 

Familjefostran bygger på gruppnormer. Dessa reglerar de sociala kontakterna, hur man 

förhåller sig till varandra, hur man tillsammans löser problem och vilka individuellt anpassade 

uppgifter familjemedlemmarna har. Normerna uttalar samtidigt föräldrarnas ansvar för 

barnen, syskonens ansvar för varandra samt accepterandet av familjemedlemmarnas olika 

personligheter och svårigheter. Felaktigt fostrande består vanligen i att föräldrarna ställer för 

höga eller för låga krav på barnen, och ungdomarnas sociala position hamnar därmed i 

familjens mittpunkt eller i periferin. Otillräcklig fostran kan i värsta fall aktualisera en 

omplacering av barnet till hem för vård eller boende och därmed talar man om 

institutionsfostran. Denna kollektiva fostran av ungdomar sker i rummet mellan ungdomen 

och dennes familj, men vill inte överta familjens roller. Familjerelationen ska bibehållas eller 

upprättas under institutionsvistelsen. Verksamheten vid kollektiven ska bygga på utbildning, 

arbete, fritid och vila. Institutionsfostran bygger på grupputveckling där pedagogen påverkar 

gruppen och gruppen påverkar individen. Mål och krav på individen ska anpassas till 

utvecklingsnivån och målen ska nås genom ansträngning. Pedagogens uppgift blir att förmå 

ungdomen att eftersträva den position i gruppen som motsvarar de sociala och pedagogiska 

krav som kan ställas på ungdomarna. Pedagogen behöver påverka gruppens mål, normer och 

gruppdisciplin så att den främjar den enskilda individens positiva utveckling.           

Pedagogen ansvarar för att ingen ungdom står utanför gruppen och att alla är delaktiga och får 

det stöd de behöver. Ungdomarnas uppgifter måste motsvara deras enskilda förutsättningar 

och utvecklingsnivå och därmed behöver pedagogen medvetet behandla ungdomarna olika. 

Gruppdisciplinen fungerar som ett mått på gruppnormernas funktion. Gruppdisciplinen 

påverkar gruppens förmåga att nå sina mål, d.v.s. var individs rätt till en fri och skyddad 

position samt trygghet genom rättigheter och skyldigheter. Gruppdisciplinen visar sig särskilt 

när gruppen måste ta sig an en obehaglig uppgift. Pedagogen kan ge form åt disciplinens 
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utformning genom sin ledarstil: den auktoritära stilen, den demokratiska stilen eller ”låt-gå”-

stilen. En demokratisk ledarstil skapar öppna och tillitsfulla förhållanden (Stensmo, 1991).  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Omhändertagna ungdomar vid institution är en utsatt grupp som enligt tidigare forskning 

sällan kommer till tals gällande sin situation. Det torde vara av stort intresse att undersöka 

ungdomarnas egna synpunkter kring konstruktiva och destruktiva faktorer under 

behandlingsvistelsen, i syfte att främja en positiv utveckling.    

 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet är att utifrån ett brukarperspektiv belysa ungdomarnas upplevelse av att vara placerad 

på institution, i detta fall Älgeredskollektivet. Vidare är syftet att undersöka vad ungdomarna 

finner positivt (konstruktivt) samt negativt (destruktivt) i sin situation och miljö. 

• Hur upplever ungdomarna sin vistelse på Älgeredskollektivet? 

- Hur kan denna upplevelse kopplas till medlevarskapet som begrepp? 

- Hur upplever ungdomarna känslan av sammanhang (KASAM) i denna vistelse? 

 

1.4 MATERIAL OCH METOD 
För att få en bredare kunskap om det valda ämnet undersöktes först vad det fanns för tidigare 

forskning och annan litteratur som var relevant för studien. Därefter klargjordes vilka teorier 

som skulle kunna vara aktuella samt hur undersökningen skulle genomföras och därefter 

analyseras.                                                                                                          

1.4.1 Litteratursök 
Vid insamling av vetenskapligt granskade artiklar kring tidigare forskning nyttjades 

databaserna CSA Social Sciences och Google Scholar. Följande sökord användes i olika 

konstellationer: residential institutions, treatment community, treatment outcome, adolescen*, 

experience, ungdomar, delaktighet. Annan relevant litteratur påträffades genom 

bibliotekskatalogen MIMA, samt genom rekommendationer från handledare och personal på 

Älgeredskollektivet.   
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1.4.2 Datainsamlingsmetod  
Då avsikten med studien var att undersöka och tolka ungdomarnas subjektiva upplevelse av 

vistelsen på Älgeredskollektivet samt upplevelsens koppling till medlevarskapet och 

KASAM, gjordes en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats.  Tillvägagångssättet var 

induktivt i den bemärkelsen att studien närmade sig en verklighet utan större kunskap om 

denna och utan ställda hypoteser, i syfte att skapa sig en helhetsförståelse (Halvorsen, 1992; 

Kvale, 1997).  

 
Utifrån en förfrågan från Älgeredskollektivet riktad till studenter inför c-uppsats, att på något 

vis utvärdera deras verksamhet, lämnade författarna av denna studie ett intresse till detta. 

Efter klartecken gjorde författarna studiebesök vid Älgeredskollektivet för att sedan utforma 

studien. Uppsatsen kommer förhoppningsvis inte bara läsas utav Älgeredskollektivet, utan 

också av andra yrkesverksamma i arbete med ungdomar under liknande förhållanden. Detta 

torde vara intressant då denna studie är unik i och med att den fångar ungdomars upplevelse 

av en situation som de är mitt uppe i. Urvalet av respondenter i denna studie kan beskrivas 

som självselektion utifrån att ungdomarna ställde upp i intervjuerna av egen vilja efter att de 

blev varse om att en intervju skulle äga rum. Fem respondenter, där båda könen 

representerades, valde att delta. Respondenternas spenderade tid på kollektivet skiljde sig 

mellan sex och tjugo månader. Majoriteten av respondenterna hade tidigare erfarenhet av 

placering utanför hemmet.    

 
Då fokus på individens upplevelse av ett fenomens kvaliteter och där sammanhangsbestämd 

kunskap eftersträvades, gjordes intervjun riktat öppen. Frågeställningarna belystes utifrån 

flertalet frågeområden och respondenterna fördjupades i de områden som besvarade syftet på 

ett tillfredställande vis (Lantz, 1993). Intervjuguiden innehöll dels tematiska, dels dynamiska 

frågor. De tematiska frågorna i syfte att insamla adekvat data, de dynamiska i syfte att skapa 

en god relation mellan respondent och intervjuare (Kvale, 1997). Den utformade 

intervjuguiden beskrev de ämnen som skulle täckas upp med förslag till frågor där 

ordningsföljden inte var absolut bindande, (se bilaga 1.). Intervjuerna ägde rum på 

respondenternas hemmaplan, i ett obemannat hus tillhörande kollektivet där intervjuare och 

respondent fick sitta i fred. Då forskarna spenderade ett dygn på kollektivet, behövde 

avgränsning varken göras i antalet respondenter som önskade ställa upp, eller till intervjuernas 

längd. Detta då tid fanns för att alla som önskade fick ställa upp och då intervjuerna varade så 

länge respondent och forskare ansåg det nödvändigt. Genom att forskarna bodde en natt på 
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kollektivet och delade måltider och övrig tid med respondenterna sökte man skapa en relation 

och öppenhet till respondenterna inför och efter avslutad intervju. Delar av intervjufrågorna 

hade direkta kopplingar till medlevarskapet. Några konkreta metodproblem har inte uppstått i 

denna studie, det som dock kan vara lämpligt att fundera över är huruvida forskarnas 

deltagande och vistelse på kollektivet eventuellt påverkade resultatet, d.v.s. ungdomarnas vilja 

att öppna sig. Tekniska hjälpmedel som diktafon användes, samt en bandspelare som säkerhet.  

 

1.4.3 Analysmetod 
För att göra datamaterialet mer överskådligt komprimerades intervjuns långa utsagor till 

kortare, koncisare uttalanden genom s.k. meningskoncentrering.  Vid detta förfarande lades 

extra vikt vid att undvika omtolkning av respondenternas utsagor genom att i så stor mån som 

möjligt använda deras egna uttryck. Därefter skapades genom meningskategorisering 

kategorier som delade in texten. Detta gjordes med stöd utifrån intervjuguidens temaområden 

och kategorierna blev följande; relation till de vuxna, gruppdisciplin, medlevarskap, 

meningsfullhet och delaktighet, insikt och personlig förändring, verksamhetsstruktur samt 

framtidsvisioner.  

 

Den hermeneutiska tolkningen vill finna en giltig och gemensam förståelse av en texts 

mening. I analysen talar man om den hermeneutiska cirkeln, som söker förklara ett fenomen 

genom ständig växling mellan delar och helhet (Kvale, 1997). Utifrån en omfattande 

uppfattning om respondenternas uttalade upplevelse tolkades de enskilda delarna, d.v.s. 

respondenternas utsagor gällande olika kategorier, för att därefter söka förstå dess påverkan 

på helheten.    

 

1.4.4 Val av teorier 
Val av teorier gjordes utifrån dess förmodade relevans att bidra till studiens syfte i form av 

ökad förståelse. Valet av KASAM föll naturligt i syftet att söka förstå ungdomarnas känsla av 

meningsfullhet, förståelse och hanterbarhet i deras upplevda situation. Systemteorin tillämpas 

för att förklara helhetens och delarnas ömsesidiga påverkan, betydelse och funktion. 
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1.4.5 Etiska överväganden 
Eftersom tidigare forskning visar att det är sällsynt med studier som betonar 

brukarperspektivet och där ungdomarna själva får komma till tals är de etiska kraven viktiga 

att ta ställning till. Inför intervjutillfället gav respondenternas vårdnadshavare sitt muntliga 

samtycke genom förfrågan av personalen vid Älgeredskollektivet. Dessutom diskuterade vi 

med kollektivets föreståndare samt handledare hur eventuell uppkomst av destruktiv 

information skulle hanteras. Vid ankomst till kollektivet undertecknade forskarna avtal om 

sekretess och tystnadsplikt. Vid transkribering av intervjudata avlägsnades namn på personer 

och orter. Vid intervjutillfället informerades respondenterna om studiens syfte och 

respondenternas uppgift i denna. Vidare underrättades de om studiens frivilliga deltagande, 

samt deras rätt att ställa frågor, avbryta och att påverka användandet av det individuella 

bidraget. Då kollektivet är relativt litet i antal medlemmar och man har god kännedom om 

varandra, samt vilka ungdomar som deltog vid intervjuerna, avidentifierades och 

anonymiserades respondenternas utsagor genom att inte nyttja citat som kan vara avslöjande 

samt ett undvikande att koppla påståenden till detaljerade personbeskrivningar. Av etiska skäl 

har vi valt att inte presentera de respondenter som deltog i studien. Med hänsyn till att vissa 

frågeområden kunde upplevas som känsliga och väcka nya funderingar och tankar ställdes 

frågorna med viss försiktighet. Frågornas fokus låg på deras upplevelse här och nu och inte 

kring eventuell problematik eller erfarenhet av tidigare dysfunktionella förhållanden. Detta av 

etiska skäl för att minimera eventuell känsla att bli utlämnad, att inte behöva upprepa sin 

historia och för att lyfta fokus från individen som person, till att belysa det som upplevs 

aktuellt i deras miljö i syfte att kunna förbättra denna. Vi har haft i åtanke att denna studie 

skulle kunna innebära konsekvenser för respondenterna. Vi var noga med att lyfta fram 

respondenternas möjlighet att när som helst kontakta oss ifall de ångrat vad de berättat eller 

ville ändra sina uttalanden. Respondenterna fick avsluta intervjun med att berätta hur de 

upplevt samtalet och om det fanns något som de med detsamma önskade ändra.         

Dessutom fanns möjligheten att fånga oss på plats under den resterande dagen samt morgonen 

efter.    En risk som vi såg med denna studie berörde hur resultatet skulle komma att 

användas. Reflektioner har förts kring att den kritik som framkommit i studien skulle kunna 

belastas respondenterna utifall personalen på kollektivet inte nyttjar denna på ett 

professionellt sätt. Personalen ska varken söka deras personliga kritik eller försöka tolka 

vilken respondent som har uttryckt vad, utan istället dra en kollektiv lärdom, se helheten och 
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använda studien på ett konstruktivt sätt. Vår bedömning i dessa reflektioner är att 

Älgeredskollektivets intentioner är att utveckla sin verksamhet och därför kommer de att 

använda denna studie på ett professionellt och rättvist sätt.  

 

Ovanstående etiska överväganden togs i beaktande i utformandet av denna studie delvis i 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (www.vr.se).  

 

1.4.6 Disposition 
I studiens inledande del diskuteras problemformuleringen, att det är av stor vikt att 

institutioner vet vad som främjar en positiv utveckling hos placerade ungdomar, samt att 

ungdomar får komma till tals vilket det idag finns en skral forskning inom. I inledningen 

förklaras även vad institutionsbehandling kan innebära, samt studiens syfte. Vidare 

presenteras vilket tillvägagångssätt som använts vid studien.  

 

I studiens andra kapitel redovisas resultatet i form av en presentation av Älgeredskollektivet, 

medlevarskap som begrepp, tidigare forskning som har relevans för studien, samt empiri och 

analys. Systemteori och KASAM, tidigare forskning och kunskap utgör kopplingar i analysen. 

Det sammanställda intervjumaterialet och analysen är uppdelad i olika områden för att lättare 

kunna sortera ungdomarnas svar och för att få en mer överskådlig bild över deras upplevelser. 

De olika områdena är indelade efter studiens huvudfynd. 

 

Studiens avslutande kapitel innehåller en slutsummering och genomgång av de viktigaste 

iakttagelserna och huvudfynden som kunnat urskiljas i undersökningen. Dessutom diskuteras 

arbetet och dess resultat. Författarnas egna upplevelser och funderingar som framkommit 

under arbetet redovisas samt frågor för framtida undersökningar. 
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2. RESULTAT 
Resultatet beskriver kortfattat Älgeredskollektivets verksamhet och dess medlevarskap. 

Därefter presenteras tidigare forskning, teoretiska perspektiv samt empiri och analys. 

 

2.1 ÄLGEREDSKOLLEKTIVET 

Älgeredskollektivet är ett behandlingsalternativ mellan fosterfamilj och behandlingshem som 

bedriver medlevarskap. Kollektivet är beläget i byn Älgered i Norra Hälsingland med närhet 

till stora städer och fritidsaktiviteter. Behandlingen, vilken kollektivet benämner som 

utbildning, riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år och som långtidsplacerats enligt SoL och 

LVU, men med undantag för ungdomar med kraftig psykiatrisk problematik 

(Verksamhetsbeskrivning, 2008). 

 
Älgeredskollektivet bildades 1976 av en före detta elev (brukare) från Hasselakollektivet.    

De första åren var samarbetet med Hasselakollektivet intensivt. Älgered kopierade Hasselas 

medlevarskap, pedagogik och ledarutbildning. Detta är fortfarande grunden för Älgereds 

verksamhet (Ibid.) 

Älgeredskollektivet är ett aktiebolag. Efter fyra anställningsår blir medlevarna (de vuxna) 

erbjudna att ingå i aktiebolaget Älgeredskollektivet AB. Styrelsen består av dess aktieägare 

och de arbetar efter principen en anställd – en röst. Delaktighet är en grundprincip, stora 

frågor som rör företaget diskuteras tills att alla anställda är överens (Ibid.) 

Älgeredskollektivet har en föreståndare och en biträdande föreståndare. Alla anställda är 

medlevare och benämns på kollektivet som ”de vuxna” och inte som personal. Fyra vuxna är i 

tjänst samtidigt och de ansvarar för olika områden (Ibid.) 

 

2.1.1 Ideologi och pedagogik 
Älgeredskollektivets grundsyn utgår från alla människors lika värde. Kollektivet anser att 

solidaritet i form av medlevarskap är deras främsta verktyg. Medlevarskapet är grunden och 

drivkraften för allt arbete. Enligt Älgeredskollektivet ger det stora antalet vuxna och den 

närhet det ger, förutsättningarna till att på ett mjukt och naturligt sätt styra ungdomsgruppen 
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att bygga meningsfulla relationer. Kollektivet menar att ett effektivt förändringsarbete bygger 

på väl fungerande personliga relationer (Verksamhetsbeskrivning, 2008). 

  

Älgeredspedagogiken står på fyra ben; utveckling av grupp och ledare (UGL), 

lösningsinriktad pedagogik (LIP), kognitiv beteende terapi (KBT) samt familjearbete. De 

begrepp som är mest betydelsefulla och som symboliserar kollektivets politiska kraft är: 

uppfostran, utbildning, upprättelse och solidaritet (Verksamhetsbeskrivning, 2008). 

 

Uppfostran: En del av de ungdomar som kommer till kollektivet har stått under en bristfällig 

fostran, varit utsatta av övergrepp från vuxenvärlden eller på annat sätt hamnat i fel miljö. 

Älgeredskollektivet menar att de anställda så snabbt som möjligt måste bli trovärdiga för att 

kunna hjälpa barnen att läka de sår som tidigare orsakats dem. Förhoppningsvis blir de 

anställda bara en positiv parantes i ungdomarnas framtida liv och därför är det viktigt att 

arbeta med att stärka föräldrarnas roll, så att de kan ta över fostringsansvaret när ungdomarna 

lämnar Älgered (Ibid.). 

 

Utbildning: Älgeredskollektivet anser att en stor del av ungdomarnas beteende beror på 

bristande inlärning. Därför behöver de läras om, att lära sig tänka och agera på ett annorlunda 

sätt för att få kontroll på sitt liv. Ledarutbildningen syftar till att främja egenkontrollen och är 

det program som håller ihop utbildningen (Ibid.). 

 
Upprättelse: Genom att alla beslut fattas demokratiskt och att alla fattade beslut motiveras, 

låter kollektivet ungdomarna lära sig demokratiska spelregler och att ställa relevanta krav på 

sin omgivning. Eftersom upprättelse är ett mål för kollektivets verksamhet, arbetar de med att 

stärka föräldrarna i sin roll, samt med att stärka ungdomarnas självförtroenden (Ibid.). 

 
Solidaritet: För Älgeredskollektivet betyder solidaritet att göra något för någon annan utan att 

ha egen vinning i åtanke, att hjälpa och ställa upp för varandra. Detta innebär ett gemensamt 

ansvar under förutsättning att ungdomarna upplever grupptillhörighet (Ibid.). 

 

De teorier och metoder Älgeredskollektivet använder utgår från medlevarpedagogik, UGL, 

systemiskt familjearbete, LiP, KBT, aggression replacement training (ART), motiverande 

samtal (MI) och kriminalitet som livsstil (KRIM) (Ibid.). 
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Alla vuxna, ungdomar och praktikanter genomgår kollektivets ledarutbildning, vilken är 

uppbyggd kring gruppsykologi och ledarskapsteorier. Ledarutbildningen ger verktyg till att 

förstå hur samhället och grupper fungerar, den egna rollen i gruppen och samhället, samt 

självkännedom. Älgeredskollektivets ledarutbildning är grundad på Hasselakollektivets 

ledarutbildning, men har utvecklats med hjälp av de olika metoder kollektivet använder sig 

av. Den äventyrspedagogik och de upplevelsebaserade program som bedrivs är komplement 

till kollektivutbildningen i syfte att stärka gruppen, öka ungdomarnas självkännedom, samt 

stärka deras tilltro till sin egen och andras förmåga (Verksamhetsbeskrivning, 2008). 

 

Medlevarskapet är grunden i Älgeredskollektivets utbildning. Detta kommer att behandlas i 

ett separat avsnitt. Genom hela utbildningen arbetar ungdomarna med att fungera i grupp, att 

verbalisera och hantera känslor och upplevelser. Genom miljöterapi håller kollektivet en 

kontinuerlig och fast tidsstruktur. Tider kring arbete, fritid, mat och sömn struktureras upp 

och ungdomarna får lära sig fasta rutiner. Traditioner, ceremonier och resor ska tjäna i syfte 

att skapa goda relationer mellan ungdomar och vuxna. De vuxna har inledningsvis stor 

kontroll och påverkan på ungdomens ekonomi, hygien och städning, något som faller mer 

under individens ansvar ju längre tiden går (Ibid.). 

 

2.1.2 Utbildning på Älgeredskollektivet                        

Som tidigare nämnts kallas behandlingen på Älgeredskollektivet för utbildning. I regel 

kommer ungdomarna till kollektivet under det år som de skulle ha gått i årskurs åtta. 

Vanligtvis pågår utbildningen i ca två och ett halvt år. Utbildningen är indelad i sex olika 

faser, som för ungdomarna  innebär olika förpliktelser, ansvar, regler och frihet. Målen med 

utbildningen är individuella, men det finns även några gemensamma mål: att ungdomen får 

grundskoleexamen med godkänt i alla basämnen, att ungdomen kan flytta hem till föräldrar 

eller motsvarande och påbörja gymnasiestudier, att ungdomen inte har några aktuella problem 

med missbruk eller kriminalitet vid utskrivningen, att ungdomens totala problem har minskat 

och att ungdomen i huvudsak är nöjd med utbildningen. Regelbunden uppföljning görs med 

hjälp utav ADAD1 (Verksamhetsbeskrivning, 2008). 

 

                                                 
1 Ett intervjusystem för ungdomar som kan användas till screening, behandlingsplanering, utredning och 
utvärdering. (verksamhetsbeskrivning, 2008). 
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Styrning, relation och mognad är tre viktiga dimensioner i utbildningen, som består av sex 

faser. Faserna styr inte utbildningen utan används som ett redskap i arbetet samt för att ge 

ungdomarna bekräftelse på genomförda förändringar och uppnådda mål. Avslutad fas firas 

med en ceremoni. Faserna är inte fast tidsbestämda utan ungdomarna stannar olika länge i 

dessa. Det är genomförandeplanen som styr utbildningen och denna är från starten baserad på 

ADAD och vårdplan. Kollektivets fyra grundregler gäller alltid och utan kompromisser: inga 

droger, inget våld, hot, mobbing eller förtryck, ingen kriminalitet, samt inga parförhållanden 

(Verksamhetsbeskrivning, 2008). 

  

2.1.3 Skola 
En stor del av ungdomarna ligger efter i skolan på grund av till exempel stor frånvaro. 

Älgeredskollektivet arbetar aktivt med att ungdomarna ska bli motiverade till att klara av och 

slutföra skolan. Ett samarbete är etablerat med Bergsjö centralskola och tillsammans har de 

stiftat gemensamma mål och medel för ungdomarnas skolgång. Stödundervisning finns 

tillgänglig vid behov. Ungdomarna börjar skolan efter sex månader på kollektivet. I och med 

skolstart får de större frihet och ansvar än tidigare. Under skoldagarna finns en eller två vuxna 

från kollektivet på skolan. Genom detta är tanken att ungdomarna ska känna sig trygga på 

skolan och få stöttning i studierna. Innan ungdomarna börjar på skolan får de 

hemundervisning och förberedelser inför skolstart. Skötsamhet i skolan kan ge förmåner så 

som till exempel frihet att stanna kvar i Bergsjö för att träffa kompisar. Att inte sköta skolan 

ger konsekvenser och lösningar på problem försöker man finna genom samtal 

(Verksamhetsbeskrivning, 2008). 

 

2.1.4 Familjearbete              

Ungdomarnas föräldrar har full insyn i alla delar av utbildningen och de deltar aktivt som 

vuxna resurser. Föräldrarna blir erbjudna många av metoderna. Eftersom föräldrarna är 

ungdomarnas viktigaste resurs är arbetet med föräldrarna en viktig del på kollektivet och de 

tar därför inte emot ungdomar utan aktiva föräldrars stöd och godkännande. Familjen får till 

huvuduppgift att hjälpa till med motivationen, då ungdomen ofta initialt inte har något 

intresse i att förändra sin livsstil. Kollektivet kräver att föräldrarna kommer dit minst en gång 

i månaden, till alla storhelger, samt om kris uppstår. Vid varje föräldrabesök genomförs ett 

föräldrasamtal utifrån ett lösningsfokuserat, systemteoretiskt eller KBT-perspektiv. 

Familjeterapi bedrivs dock inte. Kollektivet arbetar med att stärka föräldrarna i sin föräldraroll 
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samt öka deras kompetens i uppfostringssituationer som till exempel gränssättning 

(Verksamhetsbeskrivning, 2008). 

 

2.2 MEDLEVARSKAP 

Medlevarskap som arbetssätt innebär att personalen på ett kollektiv inte bara arbetar där utan 

också bor där. Medlevarskapet skapar inte bara en arbetsgemenskap personalen emellan utan 

också en social familj av vuxna och ungdomar (Bergnehr m.fl., 1984).  

 

Medlevarskapet har delvis utformats med inspiration från det tidigare bondesamhället då 

familjerna var stora och omfattade flera generationer, där allas insats var viktig för att man 

skulle överleva och där insatsen var beroende individens förmåga. De som arbetade 

tillsammans bodde också tillsammans och därför behövde inte alla familjemedlemmar ha 

biologiska band till varandra. Familjemedlemmarna ansvarade själva för stora delar av den 

sociala omsorgen, t.ex. att ta hand om de gamla i familjen. I och med industrialiseringen har 

denna familjestruktur splittrats. Familjens produktionsgemenskap har ersatts av 

konsumtionsgemenskap och släkten och bygden har tappat sin betydelse. Idag är familjer mer 

isolerade från varandra och man talar kanske inte ens med sin granne. De sociala 

kontaktytorna blir mindre och mindre. Det ändrade familjemönstret har påverkat och 

förändrat familjens fostrande roll och den sociala omsorg som tidigare sköttes inom familjen. 

Idag har experter på barnuppfostran tagit över den fostrande rollen (Ibid.).   

 

Medlevarskapet har uppstått som ett resultat av utvecklingen från bondesamhället till 

industrisamhället. Medlevarskapet vill lära av den tidigare familjestrukturen men också 

plocka goda delar ur det moderna samhället, t.ex. medvetenhet och demokrati. 

Bondesamhällets arbete och produktionssamhälle präglar stora delar av medlevarskapet, 

liksom ungdomarnas delaktighet och förhållandena mellan generationerna. Barnen fyller en 

viktig funktion, de väcker minnen hos ungdomarna som kan bli viktiga material i 

behandlingen (Ibid.). 

 

I och med att man inte vet exakt vad som är avgörande moment i behandlingen eller vad som 

har störst betydelse för ungdomarna när och hur de bestämmer sig för att använda sin vilja 

och motivation, söker man möta denna osäkerhet med medlevarskap. Ungdomar och vuxna 
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lever tillsammans dygnet runt och personalen arbetar flertalet veckor i sträck (Westerberg, 

2004).  

 

Medlevarskapet anses ha många positiva effekter för ungdomarna. Till exempel ges 

ungdomarna möjlighet att knyta ärliga och varaktiga relationer. Ungdomarna får bevis på att 

det går att leva som man lär, genom de vuxna som förebilder (Bergnehr m.fl.1984). 

Medlevarskapet ger stora fördelar för ungdomarnas möjlighet att utvecklas, dels genom 

motsättningar, konflikter och beslut. Medlevarskapet gör det möjligt för de vuxna att finnas 

till och stötta under stora delar av dygnet. Därför finns de oftast tillgängliga då de behövs som 

mest (Westerberg, 2004). 

 

2.2.1 Medlevarskap på Älgeredskollektivet 
Då medlevarskapet inte är mönsterskyddat ser arbetssättet olika ut på olika kollektiv. En av de 

etiska grundprinciperna samt ett av Älgeredspedagogikens fyra ben är just medlevarskapet 

och därigenom tilltron till uppfostrans, förebildskapets och feedbackens förändrande kraft.  

Kollektivet anser att bästa ledarskapet är ”följ mig”, du kan bara förändra dig själv och 

förändringen sker vid diskbaljan, på vedbacken och i skogen (Verksamhetsbeskrivning, 

2008).  

Då medlevarskapets betydelse vilar på den pedagogiska vardagen motsätter sig detta ett 

arbetsschema med korta arbetsdagar. På Älgeredskollektivet lever och arbetar därför samtliga 

vuxna fem veckor i sträck innan de går på två veckors ledighet. Kollektivet anser att 

medlevarskap som arbetssätt skapar kontinuitet över lång tid och maximerar möjligheten att 

skapa goda relationer. Risken för att viktig information ska gå personalen förbi minskar då 

någon vuxen alltid finns kvar vid personalbyte. Medlevarskapet genererar hög personaltäthet, 

vill man inte leva och bo på detta vis, då väljer man inte att göra det. Medlevarskapet ska 

symbolisera demokrati och representera vänsterpolitik. Samtliga i den vuxna arbetsgruppen 

tror på medlevarskap som en livsstil och lovar att hålla det mönster som är specifikt för 

Älgeredskollektivet (muntlig kommunikation, N. Waitong, 2008-11-21). 

Medlevarskapet på Älgered är grunden i deras utbildning och denna pågår ständigt. De vuxna 

strukturerar ungdomarnas tider kring arbete, fritidssysslor, mat och sömn, samt ger dem fasta 

rutiner. Vuxna och ungdomar sköter hus och hem tillsammans. På kollektivet firar man påsk, 

midsommar och jul på traditionellt svenskt vis. De har också egna traditioner med olika resor, 



 
 
 
 

 - 15 - 

ceremonier och fester. Alla ungdomar arbetar eller går i skolan dagtid, har tysta timmen 

(läxläsning) fyra kvällar i veckan, ledarutbildning minst en kväll i veckan och motion minst 

två dagar i veckan. För de ungdomar som är hemma bryts arbetsdagarna av ledarutbildning 

och aktiviteter m.m. (Verksamhetsbeskrivning, 2008). 

 

2.3 TIDIGARE FORSKNING 

Enligt svensk lagstiftning ska ungdomar i institutionsvård ges god information, bli lyssnade 

till, beredas tillfälle att lämna synpunkter och möjlighet att medverka i det som rör dem. 

Praktiken lever inte alltid upp till de rättsligt formulerade socialpolitiska idealen (Hermodsson 

& Hansson, 2005). Samtliga nyttjade artiklar nämner att det i dagsläget förekommer få studier 

som betonar ungdomars röst kring sin situation och upplevelser i denna. De studier som 

påträffats har däremot varit ganska omfattande och informativa. Vissa teman återkom 

regelbundet och tillräckligt ofta för att uppmärksammas. Intervjuerna pekar på vissa 

nyckelfaktorer som förekommer i ungdomarnas erfarenheter.  

 

2.3.1 Struktur  
Drygt hälften av de intervjuade ungdomarna i den studie som Statens Institutionsstyrelse 

utfört tyckte illa om sin placering på institution. Dessa ungdomar upplevde att deras problem 

förvärrats, att de inte fått adekvat vård, eller uppfattade känslan av att ha blivit hjärntvättade. 

En del av dem som upplevde placeringen som dålig, uppgav att ingen hade förberett dem på 

hur det skulle vara och hur länge de skulle vara på institutionen. Ungdomarna upplevde att de 

inte blev lyssnade till och att de inte kunde påverka sin placering, samt att tid till förberedelse 

var kort eller obefintlig (Hermodsson & Hansson, 2005). Det fanns en uppfattning om att 

försöka inte var tillräckligt bra och när du misslyckades var du tvungen att erkänna det inför 

dig själv och alla andra, ett tillrättavisande som påverkade ungdomarnas självkänsla negativt. 

Institutionen kritiserades av ungdomarna för att inte ha gett dem adekvata verktyg till att 

hantera verkligheten utanför, utan endast verkligheten på hemmet. Värt att nämna som 

positiva upplevelser av placeringen är den funktion av respit och tid till andrum som 

institutionen tillhandahöll. Tid till att återerövra sig själv genom att, åtminstone tillfälligt, 

lämna en dysfunktionell livsstil. Den ofrivilliga drogfriheten gav ungdomen chansen att återta 

kontrollen över sitt liv. Skolan och lärarna respekterades. Ungdomarna upplevde lärarna som 

ärliga och att de försökte göra ett bra arbete, samt att skolan utgjorde en för liten del av 
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programmet. Ungdomar uppgav att de kände sig fysiskt trygga på hemmet, men inte 

känslomässigt trygga. Upplevelsen av att inte känna sig känslomässigt trygg kunde få 

ungdomar att vilja lämna hemmet. Angående inställning till de regler som förekom på 

institution upplevde ungdomarna att de kunde uppfattas både stödjande och hindrande för 

delaktigheten i vården. Reglerna uppfattades som hindrande då de gjorde vardagen kaotisk 

och oförutsägbar med onödiga straff som inte hade någon mening (Currie, 2003).   

 

” well, first of all, there are 85 rules and you have to learn them all…you take 

 a step, you break a rule. Take 85 steps, you break 85 rules.” (Currie, 2003, s.849) 

 

Reglerna ansågs vara för många och för stränga, men man kunde förstå varför de fanns.          

De vardagliga reglerna upplevdes ställa till mer problem än de som fanns skrivna i lagen och 

majoriteten ungdomar upplevde att dessa regler användes orättvist av personalen. 

Ungdomarna ställde sig kritiska till regler om isolering och trodde att det fanns bättre metoder 

(Hermodsson & Hansson, 2005). Vissa upplevde att hemmet skapade situationer som ledde 

till en ofrånkomlighet att bryta mot reglerna och sedan straffades man för det. Ovilja fanns att 

ta upp problem med personalen, av rädsla för att bli straffad. Vissa konfrontativa aspekter av 

programmet uppfattades som löjliga och förnedrande, vilket kunde leda till ansenlig 

likgiltighet eller rymning. Många av ungdomarna upplevde dock att reglerna skapade struktur 

i tillvaron genom till exempel regelbundna tider och aktiviteter (Currie, 2003).  

 

2.3.2 Relation till personal 
Angående inställning till personal tyckte ungefär hälften av ungdomarna i studien ganska eller 

mycket bra om personalen. Bäst kontakt hade ungdomarna med sina respektive 

kontaktpersoner. Majoriteten ungdomar upplevde det meningslöst att säga vad de tyckte och 

tänkte, då personalen var de som bestämde. Det visade på demokratiska brister.     

Ungdomarna ansåg att personalen ägnade mer tid åt annat än till att ge dem hjälp.                

Två tredjedelar av ungdomarna uppfattade att personalen inte visste vad som pågick bland 

ungdomarna. En tredjedel ansåg att personalen inte gick att lita på. Ungdomarna upplevde att 

känslan och möjligheten att komma till tals berodde på den inte alltför goda relationen mellan 

dem och personal, framförallt hur ungdomarna uppfattade denna kontakt. Hälften av 

ungdomarna upplevde att de kom till tals på institutionen. Dock har de som svarade att de 

kom till tals också uttryckt att de inte alls kom till tals. De upplevde sig uttrycka sina åsikter, 
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men att de inte fick något gensvar, vilket tydde på att det inte uppstod någon dialog med 

personalen. Många av ungdomarna uttryckte en uppgivenhet, att det inte var någon idé att 

försöka komma till tals, då ingen lyssnade eller brydde sig. Även de som uttryckte att de kom 

ganska mycket till tals, upplevde att de inte blev tagna på allvar eller lyssnade på. De som 

upplevde att de kom mycket till tals, talade om kompromisser med personalen, om att ge och 

ta och att de därmed diskuterade fram lösningar genom ömsesidig respekt. Ungdomarna 

underströk vikten av att få komma till tals, att det fanns en mottagare som lyssnade 

(Hermodsson & Hansson, 2005). I en annan studie uppgav ungdomarna att de upplevde det 

positivt att personalen lyssnade och stöttade i diskussioner, att personalen var rättvis och att 

de gjorde roliga saker tillsammans. Vid rymning så stöttade personalen ungdomarna då de 

kom tillbaka. Ibland uppstod vänskapsrelationer som betydde mycket under behandlingen 

men som bröts när ungdomarna flyttade därifrån (Holmqvist, m.fl. 2007). 

 

2.3.3 Gruppdisciplin 
Angående inställning till övriga ungdomar så hade den stora gruppen betydelse för 

behandlingens utformning. Ett negativt klimat kunde försvåra behandlingen. Klimatet var 

viktigt för hur ungdomen kom att trivas. Majoriteten ungdomar upplevde det okej att söka 

hjälp och att man gillade personalen. Drygt hälften av ungdomarna kunde anförtro sig åt andra 

ungdomar. Många av ungdomarna ansåg att de försökte ta tillvara på den tid som de var på 

institutionen och minoriteten ungdomar ville bara få tiden att gå (Hermodsson & Hansson, 

2005). De relationer ungdomarna utvecklade sinsemellan var till hjälp och tillfredsställande. 

Dessa kunde hjälpa dem att hantera den stress och de risker som uppkom i och med vistelsen, 

samt stärkte självkänslan och förhöjde självförtroendet. Det familjearbete som bedrevs på 

institutionen ansågs positivt av ungdomarna. Detta hjälpte dem att lära sig uppskatta sig 

själva, det tvingade föräldrarna att vara ärliga och att lägga korten på bordet samt att lyssna 

till vad ungdomarna hade att säga.  Familjearbetet hanterade problemen på ett konstruktivt 

sätt. Föräldrarna kunde inte förneka problemen och ungdomarna lärde sig förstå sina 

föräldrars känslor (Currie, 2003). 

 

2.3.4 Studie av behandlingshem med medlevarskap  
En amerikanske studie som betonade ungdomarnas upplevelser, var ungdomar boende på ett 

behandlingshem som bedrev medlevarskap och hade ett program som var uppbyggt kring fyra 

olika faser med tydliga strukturer och regler, treårig utbildning, föräldradeltagande, skola, 
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arbete samt eftervård. Många av ungdomarna hade svårt att föreställa sig att vara kvar på 

behandlingen i tre år och hade i början inga planer på att fullfölja programmet utan tänkte 

rymma efter en tid. Trots avsikten att rymma fann de unga att de engagerade sig i de dagliga 

sysslorna på centret och deras attityder förändrades med tiden. De insåg att de behövde en 

förändring (Duroy, m.fl. 2003). 

 

Behovet av att bli förstådd och ovillkorligt stöttad på behandlingshemmet av både personal 

och kamrater uttrycktes av majoriteten intervjuade. Detta var något som var starkt bidragande 

till att kvarstå och att vara engagerad i behandlingen. De unga motiverade varandra till att 

stanna kvar. Ungdomarna såg positivt på personalens engagemang, som om de vore en enda 

stor familj. Deras uppfattning var att personalen måste vara bra människor som litar på 

ungdomarna då de bor där för jämnan med sina egna familjer. Personalen ansågs som 

tillgängliga, omtänksamma och öppna och på grund av detta upplevde ungdomarna att de 

hellre gick till personalen med sina bekymmer än att vänta på att personalen kom till dem.   

Det uppfattades som positivt att personalen hade erfarenhet av drogmissbruk och inte bara var 

pålästa. Många ungdomar ansåg att acceptans, struktur, auktoritet och support var några av de 

viktigaste kvaliteterna hos personalen. Någon påpekade att denne uppskattade personalens 

flexibilitet, att de kunde avsätta tid för dem när de behövde. Att föräldrarna var närvarande 

och deltog i t.ex. möten, upplevdes som positivt och viktigt. Dels för att bygga upp en ny 

relation, dels inför framtida flytt hem. Alla intervjuade kände av olika anledningar stress inför 

sin hemflytt: att flytta från det trygga, komma tillbaka till svåra familje- och 

vänskapssituationer, nervositet inför föräldrarnas bemötande och deras ev. förståelse för deras 

förändring. Studien visade på att de unga upplevde en viss stress under perioderna för 

övergång mellan faserna. Det uppskattades att deras drogproblematik inte stod i fokus, utan 

istället förändringen av beteende och livsstil (Duroy m.fl. 2003). 

 

2.3.5 Övriga kunskapskällor 
Boken Bakom vår blindhet har samlat kritiska röster från åtta olika kollektiv med koppling till 

Hasselapedagogiken, däribland Älgeredskollektivet. Intervjuer har gjorts med både ungdomar 

som varit placerade på kollektiven, samt med vuxna som har arbetat eller haft annan kontakt 

med dem. Följande sammanställning visar inte från vilket specifikt kollektiv kritiken kommer 

från. 
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• Upplevelsen att tjejer inte var mycket värda, de fick nedlåtande kommentarer som 

syftade till att de var ”billiga” och nedvärderande uttryck användes. 

• Utbildningen upplevdes ”hjärntvättande”, de fick lära sig att säga positiva saker om 

Hassela när de skulle föreläsa. 

• Några påtalade att både fysiskt och psykiskt våld förekom. 

• Kollektiv bestraffning. Om en av ungdomarna gjorde något dumt så fick de andra lida 

av det i form av ex. utebliven aktivitet.  

• Nära relationer mellan elever accepterades inte. Det behövde inte vara sexuella 

relationer för att personalen skulle göra allt för att sära på de som fick kontakt med 

varandra. 

• Ungdomarna hade inte mycket att säga till om, allt skedde på personalens villkor.   

Om någon exempelvis inte lydde personalen lades skuld på personen och detta 

motiverades med att de inte skulle bära sig illa åt i personalens ”hem”. 

Medlevarskapet innebar att eleverna hade skyldigheter och att dessa ständigt 

kontrollerades. 

• Man fick ingen hjälp att bearbeta vissa svårigheter. 

• Man skulle vara en förebild för de andra, men ofta kändes detta påtvingat. 

• De saker ungdomarna pratade med varandra om, kom oftast till personalens 

kännedom. Antingen för att ungdomarna ville ställa sig in, eller för att rädda sitt eget 

skinn när personalen pressade eller hotade dem. 

• Fjällmarscherna och liknande händelser var till för att bryta ner. 

• Eleverna kunde inte säga vad de tyckte, då tryckte personalen ned dem. Ju mer 

eleverna protesterade, desto sämre blev det. Detta ledde till att eleverna tystnade och 

sade saker för att vara personalen till lags, då de inte orkade med deras ständiga pikar. 

• Man tryckte undan sina känslor. 

• Man kunde inte säga något i förtroende till personalen av rädsla att de skulle ta upp 

detta på samlingarna (Tilander, 1991). 
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2.4 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Nedan följer en sammanfattning av systemteorin och KASAM. Endast det som upplevs 

relevant för analysen och diskussionen redovisas. Därav är teorierna kortfattade.  

2.4.1 Systemteori 
Det sociala arbetets systemteori har sitt ursprung i en generell systemteori, vilken är av 

biologisk karaktär. Denna biologiska teori har sin utgångspunkt i att alla organismer utgör 

system, som rymmer subsystem och som själva utgör en del av överordnade system (Payne, 

2002). Samhället, liksom individen och dennes omgivning, består av olika delar (subsystem) 

som fyller varsin funktion. För att förklara ett socialt fenomen måste man i tur och ordning 

undersöka dels orsaken till det, dels vilken funktion det fyller. Syftet är att bestämma om det 

sociala faktum det är frågan om, motsvarar den sociala organismens allmänna behov och i så 

fall hur. Systemteorin är nära förknippat med holism, helhetstänkandet (Durkheim, 1978; 

Payne, 2002). Systemteorins värde grundar sig på helheter mer än delar och detaljer av 

individuellt eller socialt beteende. Detta i och med att helhetens egenskap kan skilja sig från 

de olika delarnas egenskaper (Engdahl & Larsson, 2006; Durkheim, 1978). Systemtänkandet 

handlar om att förstå världen utifrån termer så som helheter, relationer, funktioner, 

sammanhang och mönster. Ett cirkulärt tänkande, ett kretslopp, snarare än ett linjärt tänkande. 

En viktig poäng med systemtänkandet är det ömsesidiga beroendet mellan 

organisation/individ och omvärld, med fokus på här och nu (Öquist, 2003).  

 

Människor är beroende av olika system i sin omedelbara sociala omgivning för att kunna leva 

ett fungerande och tillfredsställande liv. Socialt arbete behöver därför inrikta sig på sådana 

system och nedan exemplifieras tre stycken: 

1. informella och naturliga system så som familj och vänskapskrets 

2. formella system så som kommunala myndigheter 

3. sociala eller samhälleliga system så som skolor och sjukhus 

 

I systemteorin söker man finna förklaringar till vad som i samspelet mellan individ och 

omgivning ger upphov till problem eller missnöje. För att göra detta behöver man kartlägga 

de system i vilka individen ingår och studera hur interaktionen mellan individ och system 

förhåller sig (Payne, 2002). 
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Systemteorin förklarar systemens funktion och vad som förändrar dem, genom att beskriva 

psykiska energier i olika flöden. Teorin talar om systemenheter med gränser d.v.s. inom ett 

system cirkulerar mer energi än över systemet. Med andra ord, större fokus på vad som 

händer inom systemet än det som sker utanför. De psykiska energierna har olika flöden: 

• Inflöde (input): energi som flödar in i systemet. Det kan till exempel handla om en 

individ som tar del av eller upplever något. 

• Genomflöde: hur denna energi kommer till användning eller påverkar systemet.     

Hur man tar till sig upplevelsen/deltagandet.  

• Utflöde (output): vilka effekter på omgivningen den energi får, som passerat genom 

systemet. Hur individen ter sig efter inflöde och genomflöde.  

• Återkopplingsslingor (feedback loops): upphovet till inflödet får bekräftat genom 

individens utflöde, att denne tagit till sig och förstått inflödet.  

• Entropi: energin är ett måste för att systemen ska fungera. Tar energin slut så 

upplöses systemen om de inte får ny energi utifrån. Om energin fördelas jämnt i 

subsystemen så råder balans i systemet. Tar något subsystem mer energi än vad det 

ger, sker det på bekostnad av annan energi. Systemteorin söker se till 

omständigheterna i syfte att förändra interaktionen mellan systemen och skapa nya 

processer som gagnar alla subsystem, skapar balans och ger ny energi (Payne, 2002).  

 

Till den ekologiska systemteorin kopplas begreppet livsmodell. Modellen och den ekologiska 

systemteorin lägger stor tyngd vid omgivning, handling, egenkontroll och identitet.          

Enligt livsmodellen anpassar sig människor ständigt i ett pågående utbyte med flera olika 

delar i sin omgivning. Individen förändrar och förändras i miljön. Om en utveckling är möjlig 

genom denna förändring samt om stöd ges av omgivningen, talar man om en ömsesidig 

anpassning. Individer och grupper behöver vara anpassade efter omgivningen och för att 

individen ska överleva och utvecklas, är adekvat inflöde (ex. information) av största vikt.   

Om olika transaktioner stör den adaptiva balansen uppstår stress, som i sin tur leder till 

problem när det gäller passformen eller överensstämmelsen mellan behov, förmåga och 

omgivning. Den stress som uppstår kan vara orsakad av till exempel förändringar av roll, 

status, livsrum och miljö, så som orättvisa förutsättningar, samt relationsprocesser så som 

utnyttjande eller inkonsekventa krav. Personliga och miljömässiga omständigheter kan lindra 

denna stress från att bli faktisk (Payne, 2002).  
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2.4.2 Känsla av sammanhang - KASAM                                                                                         

I livet utsätts alla människor för olika påfrestningar som kan vara kroppsliga, psykiska 

och/eller sociala. Vissa blir sjuka medan andra förblir friska. En förklaring till detta är att alla 

har olika motståndskraft som påverkas av bland annat arv och vår tidigare miljö.       

Begreppet KASAM grundades av Aaron Antonovsky på 1970-talet efter att han i en 

undersökning funderat kring vad det är som gör att vissa klarar sig bättre än andra. Känsla av 

sammanhang (KASAM) är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent 

perspektiv. I motsats till den patogenesorienterade forskningen som försöker förklara varför 

människor blir sjuka vill det salutogena perspektivet förstå vad det är som främjar hälsa. 

Hälsa är inget statiskt tillstånd och upplevelsen av välbefinnande är viktigt. Den mänskliga 

organismen är ett dynamiskt tillstånd av bristande jämvikt. Människan är ideligen utsatt för 

olika stimuli och dessa stimuli kan betyda olika saker för olika människor (Antonovsky, 

1991). 

Vi människor utsätts ständigt för diverse stressfaktorer. Med hjälp av generella 

motståndsresurser, som till exempel intelligens, pengar och socialt stöd, kan vi få hjälp att få 

ut något meningsfullt av stressfaktorerna. En hög KASAM kan uppstå genom en ständig 

upprepning av dessa erfarenheter. Hög KASAM hänger inte samman med ett särskilt sätt att 

hantera en situation på. En person med hög KASAM väljer, av flera olika handlingsalternativ, 

det mest passande sättet att hantera en uppkommen situation. För att höja sin KASAM krävs 

en ny modell av livserfarenheter, och att denna upprätthålls under ett antal år för att en 

successiv förändring ska kunna ske. Dessa erfarenheter måste vara konsekventa och bestående 

(ibid.). 

Känsla av sammanhang omfattar tre betydelsefulla begrepp:                                                         

Begriplighet: (Jag vet). Det inträffade är begripligt. Personen kan ordna och tydligt se de 

stimuli han/hon får. De är inte slumpmässiga och oförklarliga. Svårigheter, som till exempel 

misslyckanden kan inträffa, men personen får ut något begripligt av det (Ibid).  

Hanterbarhet: (Jag kan). Hur en person klarar av att hantera problem och att de resurser som 

krävs för detta står till förfogande. Att personen inte känner sig som ett offer och inte heller 

känner sig orättvist behandlad (Ibid).  
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Meningsfullhet: (Jag vill). Den viktigaste faktorn är meningsfullhet och detta är 

motivationskomponenten. När något svårt inträffat försöker personen vara inriktad på att se en 

mening i det som händer och att komma igenom den svåra upplevelsen med värdigheten i 

behåll. Det är viktigt att det som inträffat även har en mening känslomässigt och inte bara 

kognitivt och att man tycker att det hela är en utmaning, som är värd mödan att investera 

energi och engagemang i. Meningsfullhet uppstår när en reaktion har en positiv affekt och det 

sker när en individ får känna delaktighet och medbestämmande i socialt värdesatta 

verksamheter (Antonovsky, 1991)  

Utvecklingen av KASAM följer en naturlig grundmall; spädbarnsålder och barndom, 

adolescens och det vuxna livet. Under den tid av uppror som är typisk för adolescensen, skulle 

det kunna förväntas att den grund som lagts under barndomen rivs upp, men så är inte fallet. 

För ungdomar är det viktig ”att bli någon” och det handlar om att lära sig hantera tillvaron på 

sitt eget sätt. I detta sökande finns förvirring, självtvivel och utanförskap. Det är av stor vikt 

att den unge tas på allvar och att felsteg förlåts. Det är också viktigt att den unga människan 

kan lära sig skjuta upp behovstillfredsställelsen, men när denna förmåga saknas, söker många 

lindra sin smärta och finna belastningsbalans genom omedelbar behovstillfredsställelse så 

som till exempel droger, sex och våld. Detta ger i förlängningen en hög men oäkta, det vill 

säga rigid KASAM, och denna kan lätt smulas sönder (Ibid.). 

 

2.5 EMPIRI OCH ANALYS 

Nedan redovisas sammanställd intervjudata och kopplingar som gjorts utifrån tidigare 

forskning, teoretiska perspektiv och bakgrundsinformation.  

2.5.1 Relation till de vuxna 
Några ungdomar upplever att de vuxna visar respekt och tillit, men denna är inte alltid 

ömsesidig. Ungdomarna litar på olika vuxna i olika situationer. Kontakten till de vuxna ser 

olika ut, ungdomarna skapar lättare kontakt med vissa vuxna än med andra. Ungdomarna trivs 

med vissa vuxna och dessa är accepterade. Någon uppger att de vuxna kan figurera som 

alternativa familjemedlemmar och detta känns tryggt då de vuxna känner ungdomarna väl och 

vet när inte allt står rätt till. Samtidigt upplevs det som negativt att de vuxna har sådan koll 

och att de känner dem så bra, då ungdomarna inte alltid vill öppna sig. Någon ungdom 
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uttrycker att det upplevs som helt okej att visa hur man faktiskt mår. Majoriteten ungdomar 

upplever en vuxen som förtroendeingivande och tillitsfull. Denna person har egenskaper som 

bottnar i en visad vilja att arbeta med ungdomar, ärlighet, lyssnar till vad ungdomarna säger, 

förklarar hur de ska se framåt, ställer upp och hjälper till. Denna person upplevs strida för sitt 

jobb, är snäll, kunnig, lätt att prata med och ställer inte dumma frågor. Detta upplevs som en 

trygghet och därmed kan ungdomarna öppna sig, dock inte helt och hållet. Det uppskattas att 

de vuxna bryr sig om hur eleverna bor och att ungdomarna kan påverka sin levnadsmiljö. 

 

Paralleller kan dras till tidigare forskning där ungdomarna likaså uppger att viktiga 

egenskaper hos personalen bygger på t.ex. flexibilitet, personalens tillgänglighet 

(familjekänsla), förmåga att lyssna, något som påverkar relationen dem emellan och som i sin 

tur påverkar ungdomarnas känsla och möjlighet att komma till tals (Duroy, m.fl. 2003; 

Holmqvist, m.fl.2007). Likt dessa beskrivningar definieras den demokratiska ledarstilen, 

vilken bygger på öppna och tillitsfulla förhållanden (Stensmo, 1991). 

 

Ungdomarna upplever att de inte litar på de vuxna. De upplever det negativt att det inte finns 

någon tystnadsplikt mellan ungdom och vuxen. Det ungdomarna berättar för någon vuxen 

upplevs sprida sig till övriga i vuxengruppen, även när ungdomarna anser att detta inte 

behövs. De vuxna upplevs berätta allt för föräldrarna, även sådant som föräldrarna enligt 

ungdomarna inte anser sig vilja veta. Detta kan av ungdomarna upplevas som hinder för att 

relationen dem emellan ska förbättras. Det finns hos vissa ungdomar upplevelser av att det de 

väljer att dela med sig till de vuxna med, till exempel oro för något man upplever på 

kollektivet, inte tas på allvar. Ungdomarna kan uppleva att de vuxna inte har respekt för dem 

och att de inte heller litar på dem, att de ses som tungt kriminella människor och att de vuxna 

behandlar dem därefter. Så här uttrycker någon det: 

 

”Dom ska ta mera hänsyn till vad andra, andras behov. Alla har ju olika behov, vi är inte likadana... Det är inte 

lätt för oss heller när dom håller på och behandlar oss lika.” 

 

Ungdomarna anser att de vuxna behöver lyssna mer, de behöver ta det lugnt och inte bli så 

upphetsade om ungdomarna råkar göra fel. Ungdomarna kan uppleva att de känner sig sedda 

av vissa vuxna, men att andra vuxna förmedlar att de bara är där för att leva och tjäna pengar 

på ett ”glassigt” jobb som ger betalt för att t.ex. åka skidor. De vuxna kan upplevas som 
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opersonliga och att de använder ett svårt ”utbildningsspråk”. De kan även upplevas som 

odemokratiska och att de alltid ska ha rätt, de trycker ner människor och uppger att man inte 

ska ta någon diskussion eller yttra sig. Ungdomarna kan känna sig lågt ställda gentemot de 

vuxna och sina socialsekreterare. Vissa ungdomar upplever att det känns som att de vuxna 

inte tycker att det ungdomarna gör är tillräckligt bra, det händer att de vuxna gör om något 

som ungdomarna har gjort, vilket skapar en känsla av otillräcklighet.  

 

Frånvaro av respekt och förtroenden, ignorans av problem, oförståelse i situationer, samt den 

undergivenhet som ungdomarna ger uttryck av gentemot vuxna människor, leder tankarna till 

den hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet som beskrivs i KASAM. Upplevelsen av att 

vara ett offer och inte känna sig rättvist behandlad, försvårar individens förmåga att hantera 

svåra situationer, likaså att inte förstå meningen i det som sker och inte heller varför, kan 

tillsammans bidra till en låg känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). 

  

2.5.2 Gruppdisciplin  
Ungdomarna upplever att umgänget med övriga ungdomar är frivilligt och att andra 

ungdomar finns där vid behov. En del ungdomar upplever att kontrasten mellan ungdomarnas 

tänk och insikt kan vara stor och detta kan vara avgörande relationernas intensitet.  

Ungdomarna kan uppleva missnöjsamhet och irritation mot ungdomar som bara tänker på sig 

själva när de missköter sig, då detta medför s.k. kollektiv bestraffning: någons misstag 

drabbar alla, exempelvis genom kollektivt urinprov eller brist på vuxna i hemmet. En del 

ungdomar upplever att relationen och kontakten till de andra ungdomarna försämrades 

avsevärt efter en ”straff”- vecka i skogen2. En del ungdomar upplever sig vara en förebild 

gentemot nykomlingar. Det kan finnas en vilja att skrämma upp dem med vad som händer om 

man inte är ärlig. Inom gruppen finns en uppfattning om att trots en överenskommelse att inte 

berätta vad som görs, läggs sanningen alltid fram för att det är enklare.  

 

Vissa ungdomar upplever att de påverkas av hur andra ungdomar mår, andra gör det inte. Man 

stöttar och peppar varandra i jobbiga situationer, om det inte råkar råda spänning i gruppen. 

Att vissa ungdomar vänder sig till en specifik person vid bekymmer kan upplevas både som 

                                                 
2 Älgeredskollektivet har två stugor som ligger avsides ute i skogen. Dessa används bl.a. för inskolning första 
veckan när en ungdom kommer till kollektivet, samt när någon brutit mot en grundregel. Den som brutit mot 
regeln får då åka till en stuga tillsammans med två vuxna för att tala ut och reda upp det som hänt            
(muntlig kommunikation, N. Waitong, 2008-12-19). 
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en ära och som betungande. Bland annat därför att man ”blir två om en sanning”. Det upplevs 

helt okej att visa hur man mår. Det finns upplevelser av att man fungerar ihop med alla 

ungdomar, men man tycker inte om alla och man vet inte var man har alla. Ungdomarna 

pratar om lojalitet och respekt, något som vissa anser att ungdomarna inte förstår den riktiga 

innebörden av, något man först gör som vuxen. Att respekt är förknippat med rädsla och att 

ungdomarna antingen har hållhakar på varandra eller är inställsamma mot varandra, är 

uppfattningar som flera ungdomar delar. Det förekommer grupptryck och oskrivna regler på 

kollektivet, vilket upplevs negativt. Det kan yttra sig genom att majoriteten ungdomar följer 

den ungdom som har högst status, ex. genom att ta parti eller som hierarki mellan 

ungdomarna. Högst status har den ungdom som varit längst på kollektivet. Ungdomarna kan 

uppleva att det positiva och det negativa i gruppen jämnar ut sig och att man oftast har roligt 

tillsammans.   

 

Det ovan beskrivna gruppklimatet kan ha betydelse för behandlingens effektivitet. Paralleller 

dras till tidigare forskning där detta är konstaterat. Ett negativt klimat kan försvåra 

behandlingen. Klimatet är viktigt för hur individen kommer att trivas (Currie, 2003). 

Normerna inom gruppen formar disciplinen, d.v.s. hur den kommer att fungera och detta i sin 

tur påverkar gruppens förmåga att nå sina mål (Stensmo, 1991). En koppling kan göras till 

vad ungdomarna beskriver i denna studie kring oskrivna regler, grupptryck, hierarki och 

normer, vilka uppfattas som negativa faktorer för gruppsamhörigheten. En positiv effekt i 

gruppdisciplinen är ungdomarnas förmåga att peppa och stötta varandra i svåra situationer och 

detta fenomen förekom även i tidigare studier (Currie, 2003). Systemteorin betonar de 

informella och naturliga systemen (vänner och familj), för att individen ska kunna leva ett 

fungerande och tillfredsställande liv. Råder obalans inom dessa, kan det bli på bekostnad av 

andra närliggande system (Payne, 2002). I Bakom vår blindhet nämner kritiska röster, liksom 

ungdomarna på Älgeredskollektivet, kollektiv bestraffning som något negativt, då någon 

ungdoms felsteg drabbar alla. En annan liknelse till intervjuerna i Bakom vår blindhet och de 

intervjuer som förts med ungdomarna på Älgeredskollektivet, är den gemensamma 

upplevelsen av att det ungdomarna samtalar om, kommer till de vuxnas/personalens 

kännedom (Tilander, 1991).  
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2.5.3 Medlevarskap  
Ungdomarna kan uppleva att det är positivt att de vuxna är med hela tiden och att det inte är 

en massa spring av personal som kommer och går, att de är involverade och vet vad som 

händer och inte behöver uppdateras de vuxna emellan när någon går av ett pass. Kontinuiteten 

kan upplevas positiv i och med att man vet var de vuxna är, när de arbetar och när de är 

lediga. Deras närvaro upplevs vara en trygghet. Vidare kan det upplevas positivt att inte hela 

gänget byts ut på samma gång då det skulle kunna kännas konstigt med stora förändringar. 

Ungdomarna kan tycka det är positivt att de vet vilka de vuxna är och att medlevarskapet kan 

skapa en känsla av fosterhem snarare än institution. Däremot har det av vissa ungdomar 

upplevts svårt att kalla kollektivet för ”sitt hem” och för de boende där för ”sin familj”, även 

om några få ungdomar upplever atmosfären som familjelik. 

 

”Asså medlevarskapet alltså det tycker jag är väldigt bra, för det blir så att man är mer trygg med dom vuxna. 

Ja det blir mycket mer som en familj liksom och ju mer trygghet man har, desto bättre går det att utvecklas.” 

 

Ungdomarna anser att det är skönt att slippa de vuxna ibland. Deras ständiga närvaro kan 

skapa ”fängelsekänsla”, där väggen upplevs ha öron och de vuxna har överdriven koll. 

 

”Det enda privatlivet är när jag sover och duschar liksom. Sen när jag gör mina läxor.” 

 

En nackdel som några av ungdomarna upplever med medlevarskapet är att den person de har 

förtroende till, under sin ledighet är borta i två veckor i sträck, och om ungdomen under denna 

tid behöver prata om något får denne vänta och hålla saker inom sig. Detta då de upplever att 

de saknar förtroende för och inte vill vända sig till någon annan vuxen. 

 

Tidigare forskning uttrycker att behovet av att bli förstådd och ovillkorligt stöttad är starkt 

bidragande till att kvarstå och vara engagerad i behandlingen (Duroy, m.fl. 2003). 

Systemteorin talar om en ömsesidig anpassning då utveckling är möjlig när stöd ges av 

omgivningen. Rollförändringar, miljö, orättvisa förutsättningar, relationsprocesser med 

utnyttjande eller inkonsekventa krav kan leda till problem i överensstämmelsen mellan behov, 

förmåga och omgivning. Det vill säga en stress som hämmar utvecklingen. Personliga och 

miljömässiga omständigheter kan förhindra detta (Payne, 2002). I KASAM finns ett liknande 

resonemang där socialt stöd anses som en motståndsresurs till att hantera stress. För att en 

individ ska kunna höja sin KASAM krävs nya, positiva erfarenheter som är bestående och 
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konsekventa (Antonovsky, 1991). Detta kan även kopplas till bland annat de rutiner och 

kontinuitet som formar medlevarskapet och som av ungdomarna upplevs som en trygghet.  

 

2.5.4 Meningsfullhet och delaktighet 
När det gäller ungdomarnas upplevelse av att se eventuell mening i vad de gör, anser någon 

att denne vill att det börjar något nytt och vill inte fortsätta i det gamla.  

 

”…alltså egentligen ska man tänka att liksom varje dag gör man saker som man kanske inte tycker sådär 

påverkar ens liv. Men varje sekund påverkar ju för man vänjer sig vid ett normalt liv och inte vid det här 

gatulivet.  Och ju mer man vänjer sig vid ett normalt liv, desto mindre chans att komma tillbaka.” 

 

En annan upplever mening ibland, men berättar om tidigare önskan att vilja rymma då 

humöret inte var på topp och allting kändes fel. Ibland upplever ungdomarna reglerna som 

nödvändiga, ibland ställer de sig frågande till varför de ”sjuka” reglerna finns. Om att befinna 

sig på kollektivet beskrivs av någon så här: 

 

”Det är som att låsa in en fågel i en bur, fågeln vill ju fortfarande ut hela tiden. Och bättre att ta ur dom ur 

buren. Det är samma sak här, ingen mår bra av att vara här hela tiden. Alla vill ju ut härifrån nån gång.” 

 

Åsikter finns gällande att 2½ år på kollektivet är för lång tid, men uppfattning finns ändå att 

det är bra för att kunna avsluta nian och för att få slutbetyg. Samtidigt anser någon att de inte 

är där för att gå i skolan. Någon av ungdomarna ser ingen direkt mening av att vara på 

Älgered men anser att det nog skulle ha ”gått åt helvete” om det inte hade blivit så. Trots detta 

tror personen ändå att det kommer att göra det och att ingen kommer få ett perfekt liv. 

Angående ungdomarnas syn på om de får vara med och påverka, anser några att de känner sig 

något delaktiga i det som rör dem själva. De får ta del av placeringsplanen och blir tillfrågade 

om de har övriga önskemål och därmed upplever de viss kontroll.  

 

”Jag har ju ganska mycket kontroll…dom har ju inte tagit över mitt liv.” 

 

 Andra anser att socialtjänsten och kollektivet gör val som man själv inte vill, bland annat när 

det gäller regeln om att träffa sina föräldrar trots att de inte vill, eller att de planerar hemflytt 

trots ungdomens rädsla att falla tillbaka i destruktiva mönster. När det gäller ungdomarnas 

påverkan på kollektivet upplever de flesta att de kan komma med förslag men att de vuxna 
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ändå är de som bestämmer. Om förslagen gäller aktiviteter eller att ordna trivsel på egna 

rummet sade majoriteten av ungdomarna att de ofta får gehör från de vuxna.  

 
Beträffande regler finner ingen av ungdomarna att de kan vara med och påverka. Majoriteten 

av ungdomarna upplever att de inte har rätt att uttrycka sin åsikt och göra sin röst hörd. 

Upplevelser av att de vuxna skapar eller provocerar fram ”dumma” diskussioner där 

ungdomarna blir anklagade för att inte lyssna och bara försvara sig är vanligt förekommande. 

En ungdom imiterar de vuxna: 

 
”…du får inte förklara dig och inte försvara dig...förklara dig inte, gör bara som jag säger.” 

 
Ungdomarna upplever i dessa fall att de vuxna går in för att vinna diskussionen och därför ger 

man upp då man inte orkar stå på sig. Ungdomarna uttrycker att de håller inne med åsikter 

och känslor. Detta för att de inte vill riskera att uppfattas som uppkäftiga och därmed bli 

straffad med stugan i skogen. De uttrycker att de håller inne med åsikter även om det gäller 

falska anklagelser. Någon uttrycker det som att de vuxna kan brotta ner ungdomarna för att de 

säger emot. Det finns upplevelser av att de vuxna ”trycker ner” ungdomarna och någon drar 

en liknelse till mobbing. 

 
Ungdomarnas resonemang kring de vuxna som provocerande i diskussion går att likna med 

vad ungdomar uttrycker i tidigare forskning där vissa upplever att institutionen skapar 

situationer som automatiskt leder till att ungdomarna bryter mot regler som de sedan straffas 

för (Currie, 2003). Meningsfullhet och medbestämmande är de viktigaste komponenterna i 

KASAM. Att känna mening i det man gör och ges möjligheten att vara delaktig och att 

bestämma är en viktig motivationsfaktor. Det är för individen viktigt att ta sig igenom 

svårigheter med äran i behåll och att det som inträffar i dess omgivning är begripligt och 

hanterbart (Antonovsky, 1991). Störningar i relationer och miljö, likt känslan av att inte 

komma till tals i diskussion, kan förstås som orsaker till obalans i systemet. Då mycket energi 

går förlorat i ett subsystem (till exempel relationen till de vuxna i en negativ bemärkelse), kan 

det bli på bekostnad av ett annat subsystem (t.ex. ungdomens engagemang i övrig struktur), 

och delarna påverkar i sin tur helheten (d.v.s. den generella uppfattningen av vistelsen) 

(Payne, 2002). Det finns en likhet hos ungdomarna på Älgeredskollektivet och ungdomarna i 

”Bakom vår blindhet”, gällande upplevelsen att undanhålla sina känslor samt känslan av att 

inte få uttrycka sin åsikt för de vuxna (Tilander, 1991). 
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2.5.5 Insikt och personlig förändring  
Många utav ungdomarna upplever det positivt med avståndet till gamla polare, föräldrar, 

droger och alkohol. Många av ungdomarna upplever att de har kommit till en viss insikt under 

sin vistelse. Det kan handla om att uppskatta vardagen och se den ur ett annat perspektiv.    

Det kan också handla om insikten att föräldrarna har fattat sina beslut utifrån barnets bästa. 

De förstår vardagssysslornas betydelse, samt vad riktig vänskap kan vara. En insikt betonar 

upplevelsen av kollektivet, att vetskapen om vad det innebär att leva och bo så, hade kunnat 

förhindra destruktivt leverne. Några ungdomar upplever att två och ett halvt års utbildning är 

för kort, samt att en kortare placering hade varit bortkastad tid. Många ungdomar upplever det 

positivt med den förändring som skett, att man på ett naturligt sätt har lämnat det som tidigare 

var destruktivt. Majoriteten nämner att de har förändrat och utvecklat sitt tänk, sin attityd och 

inställning i en positiv riktning. Det kan handla om mognad, respekt, och egenskapen att 

kunna säga förlåt.  

 
”…man gör inte så mycket här och det är det som är så skönt. Man hinner tänka efter på vad som hände när 

man var hemma. Jag har ju förträngt rätt mycket och då så måste man ju ändå så här tänka tillbaka på vad som 

hände.” 

 

”Det sköna när man kommer härifrån det är att då är jag är klar med skolan och man har fått lite såhär 

stabilitet, lärt sig lite om livet… och man vet hur det är att vara på behandling…komma härifrån och ha blivit 

lite äldre. Man har lite mer rätt och säga vad man tycker och tänker.” 

 
 

Någon uttryckte en önskan om att få lära sig alternativa lösningar på problem och känslor, 

t.ex. hur man kan hantera ledsnad utan destruktiva handlingar: 

 
 

”… det känns såhär, jag har fått mycket hjälp och jag vet inte riktigt hur. Men på ett sätt får man faktiskt inte 

hjälp här…dom vet om problemen  men dom gör ingenting.” 

 

 
Att komma till insikt kan handla om att förstå det som händer, i enlighet med vad KASAM 

säger om begriplighet. Att individen har upplevt misslyckanden, men faktiskt kan uppleva att 

de får ut något begripligt av det som inträffat. Den begriplighet och insikt som uppstår, kan ge 

goda förutsättningar till att individen ska uppleva mening i sin tillvaro och därmed höja sitt 



 
 
 
 

 - 31 - 

KASAM (Antonovsky, 1991). Individen förändrar och förändras i sin miljö. Den ekologiska 

systemteorin talar om betydelsen av egenkontroll och identitet (Payne, 2002). En koppling 

kan då göras till den insikt och förändring som ungdomarna beskriver, som en förståelse av 

ökad kontroll och stärkt identitet.     

 

2.5.6 Verksamhetsstruktur 
Majoriteten av ungdomarna upplever att samarbetet mellan kollektivet och familjen fungerar 

bra och att detta är positivt för deras utveckling. I och med familjearbetet uppstår krav från 

föräldrarna och relationen förbättras bl.a. genom ökad trygghet i var man har varandra. 

Kollektivet kan påverka föräldrarnas uppfattning om saker och ting. Missnöje uttalades över 

att de vuxna vid vissa tillfällen pratar om saker med ungdomarnas föräldrar i första hand, 

istället för att prata med ungdomen själv. Vissa ungdomar upplever att glappet mellan 

hemresorna är för långa, medan andra upplever hemresorna som väldigt påfrestande.          

Det upplevs positivt att kollektivet inte fattar beslut rörande ungdomarna utan föräldrarnas 

medgivande.  

 

Även i tidigare forskning förmedlar ungdomarna att det samarbete som finns mellan 

institution och föräldrar/familj är positivt i syfte att stärka relationer i förberedelsen för 

hemflytt. Att flytta hem är något som kan upplevas som en stressfaktor då man lämnar något 

tryggt och återvänder till något som tidigare inte har fungerat (Duroy, 2003). Familjen, det 

naturliga eller informella systemet, utgör en central del för individens positiva utveckling och 

systemteorin betonar vikten av att detta subsystem fungerar (Payne, 2002).   

 
Majoriteten upplever det positivt att man genom program, t.ex. ART, arbetar med ilska och 

konsekvenser, får lära sig att ta ansvar och att säga ifrån. Skolan förknippas med ökad frihet, 

sociala kontakter och möjlighet till en framtid. Ungdomarna kan uppleva det positivt att få 

avsluta nionde klass med godkända betyg för att kunna söka vidare. Vissa ungdomar upplever 

att de vuxnas närvaro på skolan kan ha en lugnande effekt samt att de kan vara till hjälp när 

det uppstår missförstånd med lärarna. Vissa upplever att fasernas olika förmåner motiverar till 

att nå framåt. Den fyrkantiga strukturen på kollektivet med bl.a. rutiner, upplevs positiv i syfte 

att lära sig passa tider och för att bygga respekt för de vuxna. Obligatoriska aktiviteter upplevs 

inte alltid som något positivt. Däremot kan de fria aktiviteterna samt resor påverka 

ungdomens positiva upplevelse av vistelsen.  
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Fyrkantig struktur på institution uppfattas som positiv även i tidigare forskning, genom 

struktur så som regelbundna tider och aktiviteter (Currie, 2003).  Strukturen av bl.a. rutiner, 

programverksamhet, arbete och skola är allihop subsystem till systemet individen och de 

utgör en viktig roll. Från dessa flödar energier in (input) och formar systemet (individen) samt 

påverkar vilka effekter (output) detta får på omgivningen. Ett jämnt flöde skapar balans och 

främjar individens utveckling (Payne, 2002).  

 

De första veckorna på kollektivet upplevs av vissa ungdomar som ett helvete därför att 

informationen om placeringen har varit bristande, ungdomen vet inte var den befinner sig, 

efter ankomst får denne åka till stugan i skogen och detta utan vetskap om stugbesökets längd. 

Någon upplevde den initiala perioden som mycket tung och ville ta livet av sig med hjälp av 

piller från medicinskåpet. Ett missnöje finns kring att regler inte är desamma för vuxna och 

ungdomar, detta kan röra t.ex. yttrandefriheten, det upplevs som att påståenden kan vara okej 

när de kommer från de vuxna, men inte då de kommer från ungdomarna. Att bryta mot en 

grundregel får till följd att ungdomen åker iväg tillsammans med två vuxna till denna stuga i 

skogen. Detta upplevs som det värsta tänkbara straffet:  

 

”…dom är verkligen inte snälla när man är där ute. Alltså det är så här skrik…dom är så här jättekalla och när 

dom ska prata och skäller på en så träffar de verkligen punkterna som gör mest ont… Det bryter verkligen ner 

en. Men dom gör ju det för att man ska lägga fram alla korten på borden, för att man ska bli rädd och att inte 

alltså så att man inte ska vilja göra det här nåt mera.” 

 

Hoten om att få gå med en 30 kilos väska till skogen och känslan av att ha gjort någonting 

dumt även när man inte har det skapar en ständig oro att bli straffad. Ungdomarna upplever en 

misstro från de vuxna. Upplevelsen av hot om skogen skapar rädsla för att vara ärlig:  

 

”…att man är i skogen med två vuxna och liksom…man blir så nedbruten psykiskt. Å sen så lever man med det 

hela tiden, just den här oron…bara känslan av att nån´ är lite sammanbiten eller så, då blir man liksom 

misstänksam.” 

 
Det upplevs också påfrestande att vid hemkomst från stugan, stå inför de andra ungdomarna 

och erkänna vad man har gjort. Ungdomarna kan uppleva att grundregelbrott inte är värt det 

straff de får. Regler som kan upplevas som positiva är förbudet mot droger, alkohol och 

kriminalitet, samt tvånget att kontakta sina föräldrar för att stå för vad man har gjort. 
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Ungdomarna upplever det starkt negativt att inte få röka. Att fylla i lapparna kan i efterhand 

upplevas som en lättnad, men skapar samtidigt dålig stämning3.  

 

De inledande veckorna av vistelsen på kollektivet beskrivs av bristande information, oro för 

straff eller hot om straff och en koppling kan göras till frånvaron av begriplighet och 

meningsfullhet och följden kan leda till bristande motivation då meningen inte är tydlig 

(Antonovsky, 1991).  

 

2.5.7 Framtidsvisioner 
Några av ungdomarna berättar att de vill lära sig att tänka annorlunda. De vill inte göra om de 

saker som de blivit placerade för och de önskar finna bättre vänner. Någon nämner en önskan 

om att kunna vara trevlig då denne uppfattat sig själv som väldigt otrevlig tidigare. En annan 

uppfattning om att vara på kollektivet handlar om att ta dag för dag och att vänta ut tiden. 

Beträffande hemresorna berättar en ungdom att ingen ska få veta att denne är hemma och 

denne vill bara umgås med de närmsta vännerna. Några uttrycker ovilja eller rädsla inför 

hemflytten. 

 

”Det går inte flytta från Älgered till T-centralen.” 

 

En annan anser att, genom att acceptera vistelsen på Älgered och genom att börja tänka på 

framtiden så uppnås många mål. De flesta av ungdomarna ser ganska ljust på framtiden med 

planer om skola och sysselsättning. Många vill avsluta skolan med bra betyg och har planer 

på framtida gymnasieprogram. De flesta har idéer om vad de vill arbeta med.  

 

 

 

 

                                                 
3 Vid regelbrott eller vid misstanke om regelbrott, får ungdomarna ibland skriva lappar där de redogör för saker 
som de själva gjort, samt vad de vet om de andra ungdomarna. Dessa ska skrivas under och ungdomarna ska 
intyga att det de skrivit är sant och att det inte finns något mer att skriva. Syftet är att få fram all information så 
gruppen kan få en nystart. Endast de ungdomar som de vuxna tror kan ha gjort något får fylla i lapparna, för att 
underlätta att vara ärliga. (ibid.)  
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3. DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att utifrån ett brukarperspektiv belysa ungdomars subjektiva 

upplevelse av att vara placerad på Älgeredskollektivet. Vi önskade kartlägga vad som av 

ungdomarna uppfattas positivt och negativt, samt undersöka hur deras upplevelse kan kopplas 

till medlevarskapet och KASAM.  

 

3.1 Resultatdiskussion 
Några av de, som vi ser det, främsta synpunkterna som påtalades av ungdomarna i vår studie 

gällde relationen till de vuxna. Många av ungdomarna uttalade känslor av att de inte vågade 

eller hade tillräckligt med tillit till de vuxna att säga sin åsikt eller att uttrycka sina känslor. 

Detta var något som även påtalades i Tilanders bok ”Bakom vår blindhet” och vi tycker detta 

är något som bör lyftas fram då vi anser att förtroende är en av de grundläggande och mest 

viktiga faktorerna inom behandling, oavsett i vilken form den bedrivs. Viktigt att poängtera är 

att det alltid var en och samma person som ungdomarna framhöll som den de hade förtroende 

för. Uppfattningen om att varken få komma till tals eller att få förklara sig i en diskussion och 

istället bli tystad talar emot kollektivets ideologi om upprättelse och bör betonas, då 

delaktighet och medbestämmande är a och o för att individen ska stärka sitt KASAM och 

känna mening och motivation i vad den gör. Att gå, från en av ungdomen upplevd ouppklarad 

diskussion, antingen av rädsla att bli straffad eller för att denne inte tillåtits att förklara sig, 

kan tänkas skapa en känsla av misslyckande, en obegriplig och orättvis företeelse. Sett ur ett 

systemperspektiv kan förstås att den frustration och aggression som då uppstår hos ungdomen 

kan påverka och bli på bekostnad av andra subsystem, vilket i sin tur påverkar välbefinnandet 

och den totala upplevelsen.  

 

Ungdomarna har varit positivt inställda till ART, familjearbetet och UGL, program som 

kollektivet bedriver. Vad kollektivet också nyttjar är motiverande samtal och 

lösningsfokuserat arbete. När man hör ungdomarna berätta att de tystas ner, att de av vissa 

vuxna upplever att de inte får säga sin mening eller ges en chans att förklara sig, väcks 

funderingen om dessa metoder förpassats ut i periferin? Ett lösningsfokuserat och 

motiverande synsätt ska väl genomsyra hela verksamheten och inte delar av den? Vi anser att 

det lösningsfokuserade och motiverande samtalet går att förknippa med ett demokratiskt 

tillvägagångssätt och detta bör därför uppmuntra ungdomarnas delaktighet, för att göra något 

konstruktivt av den diskussion som uppstår då de får komma till tals. Att låta ungdomarna 
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sätta ord på sina känslor och sin vilja, må vara en god väg till självkännedom i det positiva 

identitetsskapandet.      

 

Gällande hur ungdomarnas upplevelser kan kopplas till medlevarskapet, kan vi utifrån vår 

undersökning inte göra några tydliga kopplingar som vi anser tillförlitliga. Detta då de flesta 

av ungdomarna inte har reflekterat över att de vuxna bor där och vad det kan tänkas ha för 

betydelse för dem. Att tänka i metatankar, d.v.s. att tänka kring sina tankar och sätta sina 

funderingar i ett större perspektiv är svårt, och då ungdomarna inte kunde föreställa sig hur 

det skulle vara om de vuxna istället hade arbetat i skift, väcktes våra tankar att det också kan 

vara svårt att se fördelarna med något man är mitt uppe i. Det man kan ta till sig utifrån 

studien angående medlevarskapets betydelse, är vad ungdomarna spontant har uttryckt som 

positivt och negativt. Ungdomarna uttrycker att de upplever det positivt och tryggt med de 

vuxnas närvaro, att det inte är ”spring” på personalen och att dessa är involverade i vad som 

sker på kollektivet, något som förmodligen har positiv verkan men som av ungdomarna är 

svårt att sätta finger på. En fundering som väckts berör vad kollektivet har sagt om 

medlevarskapet som det främsta verktyget till förändring, där de vuxnas närhet skapar 

meningsfulla relationer. Hur kommer det sig då att samtliga av de intervjuade ungdomarna på 

kollektivet har förtroende för en och samma person och inte till fler? Att de i första hand 

vänder sig till denne när de har problem och att de kan avstå från att prata med någon annan 

vuxen i avsaknad av respekt och tillit till dessa? Vilken betydelse har då just medlevarskapet 

för att skapa meningsfulla relationer? Detta föder tanken att det är något annat än 

medlevarskapet som har störst betydelse i skapandet av dessa. Detta påstående kan eventuellt 

styrkas av tidigare forskning, där ungdomar vid ett medlevarskapskollektiv uppgett att de 

väljer att söka sig till de vuxna med sina problem, innan de vuxna hinner komma till 

ungdomarna. Då båda kollektiven bedriver medlevarskap, skiljer sig alltså något annat dem åt. 

Vi fick en tanke kring den demokratiska ledarstilen som beskrivs i inledande kapitel och som 

ungdomarna i vår studie har gett en liknande beskrivning och positiv uppfattning om.  

 

Kan det vara så att ungdomarnas tidigare eventuella erfarenheter av dysfunktionella 

vuxenrelationer uppbyggda av bl.a. svek, misstro och bristande respekt, automatiskt projiceras 

över till de nya relationerna och att den demokratiska ledarstilen därmed är a och o för att 

etablera en god grund? Finns inte den demokratiska ledarstilen hos samtliga vuxna? Vi kan 

bara anta att dessa ungdomar kommer från en uppväxt där relationerna varit antingen 
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auktoritära eller av mer ”låt-gå”-karaktär och därav kan tänkas att det finns ett behov av 

upprättelse, likt kollektivet beskriver, att ungdomarna lär sig demokratiska spelregler, att 

ställa relevanta krav och att få göra sin röst hörd, en möjlighet till vilken ungdomarna har 

uttryckt ett missnöje över. För att referera till de kopplingar som gjordes till medlevarskapet 

och med tanke på ungdomarnas bristande förtroende till de vuxna, finns kanske andra sätt att 

arbeta med medlevarskapet för att främja relationen mellan ungdom och vuxen? Systemteorin 

liksom KASAM talar om god utveckling om konstruktivt stöd finns i omgivningen, liksom 

stabila roller och relationer, rättvisa förutsättningar och konsekventa krav, och där nya 

positiva erfarenheter kan vara bestående och konsekventa. Medlevarskapet med den 

kontinuitet som denna innebär, borde kunna vara den ultimata förutsättningen till individens 

konstruktiva utveckling om dessa faktorer är väl fungerande.  

 

Medlevarskapet ska inte ses som ett jobb, utan mer som ett kall. Det ska inte vara så att de 

placerade ungdomarna får uppfattningen att de vuxna tycker att de är där och tjänar pengar på 

ett ”glassigt” jobb som någon av ungdomarna uttryckte det. Vi har svårt att tro att det skulle 

vara skälet, då de vuxna viker så pass mycket tid åt ungdomarna och kollektivet, men det 

viktiga är att tänka på vad som förmedlas till ungdomarna.  Kollektivet redovisar bra resultat 

med ungdomarna, men hade dessa resultat även kunnat uppnås utan medlevarskap? Vi ställde 

oss frågan om och vad medlevarskapet har för konstruktiv betydelse utöver vad ungdomarna 

uttryckt, och konstaterade att en komparativ studie i detta syfte skulle kunna klargöra ett 

tydligare resultat.  Hur utformar man en studie som verkligen kan bryta ner 

medlevarskapsbegreppet och sätta finger på dess betydelse, då ungdomarna själva har svårt att 

göra det? Det är ett intressant ämne för framtida forskning. 

 
Vidare är det intressant att samtliga ungdomar hade mer eller mindre samma inställning och 

uppfattning om de vuxna, att de talade extra positivt om en vuxen i en så stor grupp av vuxna 

och vi har försökt finna alternativa anledningar än enbart bristande relationer. Tanken har 

kretsat kring bl.a. smittoeffekten, d.v.s. huruvida någons eller någras uppfattning om de vuxna 

ev. kan ha påverkat övriga ungdomar och är det här möjligt att göra kopplingar till 

grupphierarkin och den status som förekommer inom gruppen?  

 

En fundering som vi haft är om ungdomarna har någon egen tid, eller om allting alltid sker i 

grupp. På Älgeredskollektivet arbetar man med gruppdynamiken, vilket är ett viktigt inslag, 
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men vi anser att det också är viktigt för den enskilde individen att få egen tid, och då inte bara 

vid läxläsning på eftermiddagen. Ett sätt att få utökad tillit till de övriga vuxna skulle kunna 

vara att ungdomen får göra något, förslagsvis åka och fika, gå på bio och så vidare, med en 

vuxen, utan de övriga ungdomarna. Detta kanske redan existerar på kollektivet, men ingen av 

ungdomarna nämnde något sådant varför vi undrar om det finns eller om det kanske inte 

utnyttjas på ett effektivt sätt. 

 

Oavsett om det gäller medlevarskapet eller andra faktorer på Älgeredskollektivet ska man 

vara medveten om svårigheten att tänka metatankar. Att vara placerad mot sin vilja, på ett 

ställe där den tidigare friheten inskränks, med betydligt fastare regler, tillsammans med 

människor man inte känner, är knappast det optimala för ungdomens positiva tänk, åtminstone 

till en början. Det kan vara svårt att se nyttan i det jobbiga när man är mitt i det hela. Det ska 

dock påtalas att många av ungdomarna var positiva till att de blivit placerade. Liksom i allt 

arbete riskerar man att bli ”hemmablind” med sina egna metoder och risken att man kör på i 

gamla vanor är nog stor. Speciellt i arbete med människor anser vi att det är extra viktigt att 

man tar ett kliv utanför sina egna ramar för att reflektera över sitt arbete. Ur ett 

lösningsfokuserat perspektiv tror vi att det kan vara viktigt att man regelbundet tar ställning 

till vad ungdomen lär sig av hur situationen är organiserad, av att man bemöter dem på det 

sätt man gör, vidtar vissa åtgärder eller fattar vissa beslut. Ger svaret konstruktiva eller 

destruktiva konsekvenser?  

 

För att återkoppla till Tilanders kritiska bok, fann vi vissa kommentarer som var något 

jämförbara med de åsikter som ungdomarna på Älgeredskollektivet har, dock fanns det 

situationer hos Tilanders ungdomar som vi inte kan se någon likhet med hos ungdomarna på 

Älgeredskollektivet. Till exempel fanns i Tilanders undersökning, upplevelsen av att flickor 

inte var mycket värda och något liknande framkom inte i vår studie. I Tilanders undersökning 

fanns upplevelsen av att personalen ansåg kollektivet som sitt hem och att ungdomarna skulle 

uppföra sig därefter. Någon sådan upplevelse framkom inte hos ungdomarna på 

Älgeredskollektivet. 

3.2 Metoddiskussion 
Vi hade inför intervjutillfället funderingar kring huruvida ungdomarna skulle ställa upp på en 

intervju som hade så stort fokus på deras egen upplevelse gällande sin placering på 
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Älgeredskollektivet. Vi trodde att det kanske skulle upplevas för personligt och utelämnande 

att prata om detta med två främlingar. Vi blev därför positivt överraskade av att så många som 

50% av ungdomarna ville ställa upp och att alla var väldigt öppna i intervjun. Vi anser att 

intervjuer var den mest lämpade undersökningsmetoden. Enkäter hade förvisso varit mer 

anonyma men det hade varit svårt att få fram vårt syfte genom enbart enkäter. Genom att 

ungdomarna dessutom var så öppna, tror vi inte att de hämmades av att de inte var fullständigt 

anonyma. Vår upplevelse är att den enda begränsning som egentligen fanns, var vår egen 

bristande erfarenhet som intervjuare. Vi tycker att vår intervjuguide täckte syftet bra, men vid 

transkribering av intervjuer upptäcktes luckor som hade kunnat fyllas på med andra 

följdfrågor för att förstärka svaren på syftet ytterligare. Vår upplevelse är att ungdomarna 

uppskattade att någon ville lyssna på hur just de känner för att vara på Älgeredskollektivet.   

Vi är medvetna om att den studie som gjorts endast belyser brukarperspektivet och att 

upplevelser är individuella. Likaså reflekterade vi kring att upplevelsen kan vara beroende av 

och förändras under den tid som ungdomen spenderat på kollektivet. Detta är dock inte 

relevant att för oss ta ställning till då det inte har någon koppling till syftet med studien. 

 

3.3 Kritik  

Kristian Tilanders bok Bakom vår blindhet innehåller kritiska röster från Hassela. Vi var 

medvetna vid valet av denna bok att Tilander, redan innan han skrev boken, var negativ till 

Hasselrörelsen och att boken hade en ren kritisk vinkling. Vi ansåg ändå att det kunde vara 

intressant att använda boken för att se skillnader eller likheter i svaren som vi fick från 

ungdomarna i vår undersökning. Väl medveten ska man också vara över att undersökningen 

till denna bok gjordes i slutet på åttiotalet, så mycket kan ha hunnit förändrats sedan dess och 

att en jämförelse därför inte kan göras helt rättvist. Intressant är att dock att några av våra, 

som vi anser, huvudfynd i vår undersökning är likvärdiga de åsikter ungdomarna i Tilanders 

undersökning uttryckte.   
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INTERVJUGUIDE     BILAGA. 
 
 
Studiens frågeställningar: 
Hur upplever ungdomarna sin vistelse på Älgeredskollektivet? 

- Hur kan denna upplevelse kopplas till medlevarskapet som begrepp? 
- Hur upplever ungdomarna känslan av sammanhang (KASAM) i denna vistelse? 

 
 
 

• Berätta om Älgeredskollektivet för oss. 
- Vad brukar ni göra här?  
- Vad gör ni som du tycker om eller tycker är kul? 
- Känner du dig delaktig i det som händer här? Vad gör att du känner så? På 

vilket sätt är du delaktig?  
 

• Vad har du för målsättning för den här tiden på Älgered? 
 
• Har du varit på andra ställen innan? 
 
• Hur länge har du varit här? 
 
• Vad hade du för förväntningar på Älgered?  

- Vad tänkte du innan du flyttade hit? 
- Är det som du trodde? 
- På vilket sätt? 
- Känner du mening i det du gör här? 
- På vilket sätt? 

 
• Vad tycker du är bra här? 

- Finns det saker häromkring som får dig att må bra?  
- Vad kan få dig att må bra? Vad gör dig glad?  
- Hur tycker du det skulle vara här för att det skulle vara bra? Hur skulle en dag på 
Älgered se ut? 
- tillgång till personal, familjearbetet, skola, regler, struktur, aktiviteter… 
 

• Vad tycker du är mindre bra/dåligt här? 
- Om du tänker på saker, händelser eller personer som får dig på dåligt humör, vad kan 
det vara? 
- Kan du förklara varför du tycker det är dåligt? 
- Hur skulle saker och ting kunna förbättras? 
- regler, struktur, arbete, skola… 
 

• Umgås du mycket med de andra ungdomarna? 
- Om nej, varför tror du att det är så? 
- Vad betyder de andra för dig? 
- Påverkar din relation till de andra hur du tycker det är här? På vilket sätt?  
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- Påverkar det dig hur de andra upplever sin situation här på Älgered tror du? På 
vilket sätt? 

 
• Vad har du för kontakt/relation till de vuxna här? 

- Vad tror du det är som gör att den blir bra/dålig? På vilket sätt? 
- Hur skulle personalen vara för att du skulle tycka att tiden på Älgered är bra?  
- Att det är samma vuxna som är här samtidigt under en längre tid, är det något 

som du har tänkt på? Hur har du tänkt kring det? 
- Vad tycker du är bra med att de bor här? Finns det något som är dåligt med att 

de bor här? 
- Tror du att du skulle tycka det var bättre eller sämre, om de vuxna inte bodde 

här, utan arbetade här under ”vanliga tider”? Vad skulle kunna vara 
bättre/sämre med det? 

- hur skulle du vilja beskriva den relation ni har till varandra?  
 

• Hur är det med möjligheten att få ta emot besök på Älgered? 
- Är det några som besöker dig? I så fall vem? 
- Hur verkar samarbetet vara mellan de vuxna och de som besöker dig? 
 

• Hur ser du på din framtid?  
- Tror du att du kan lära dig någonting här, eller få med dig någonting härifrån, 

som kan vara bra när du flyttar från Älgered? 
- Om nej, varför inte? 
- Om ja, vad har hjälpt dig och på vilket sätt? 
 

• Hur har det känts för dig att prata om det här? 
      - Finns det något du vill ta bort eller lägga till redan nu?  

 


