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1. INLEDNING 
Vi har valt att göra vår studie på ett relativt outforskat och för ämnet socialt arbete mycket 
relevant forskningsområde, ungdomars upplevelser av en behandlingsrelation. Det är även ett 
intressant ämne ur den aspekten att många institutioner läggs ner och det satsas allt mer på 
öppenvården. Då vi båda sedan tidigare kommit i kontakt med behandlingshem genom våra 
praktikplatser har vi märkt att det finns ett behov av väl fungerande institutionsvård i det 
svenska samhället. Vi anser också att uppsatsen är betydelsefull för alla inom socialt arbete då 
vi alla skapar någon sorts relation till våra klienter. 

1.1 Bakgrund  
Idag tillbringar svenska barn över 3 år mer tid tillsammans med barn och vuxna som de inte 
har något släktband med än med sina egna familjer. I och med detta utvecklas barnets 
självtillit och tillit till andra med utgångspunkt i andra vuxna, ex. dagis- och skolpersonal, 
detta sker utanför föräldrarnas kontroll. Dessa förändringar med att föräldrarna spenderar allt 
mindre tid med sina egna barn har skett de senaste decennierna (Broberg, Almqvist & Tjus, 
2003). Även en vistelse på behandlingshem innebär att barn och ungdom är till stor del 
utvecklas utan sina föräldrar. Individer som är på behandlingshem känner sig ofta oönskade 
och besvärliga och har livet igenom känt sig misslyckade. I behandlingsarbetet med dessa 
individer är det av stor vikt att representera trygghet, gränser och att visa vänskap. Framförallt 
då något av det viktigaste i ett behandlingsarbete är relationen mellan behandlare och 
behandlad (Crafoord, 1991 & Stigfur, 1999). För att skapa sig en identitet är det en 
nödvändighet att det finns en relation till andra då det är genom denna som individens 
självuppfattning växer fram (Bernler, Johnsson & Skårner, 1993). 
 
En psykodynamisk tänkare och praktiker som utövat ett stort och ibland kritiserat inflytande 
på socialt arbete är John Bowlby (1907-1990). Anledningen till att vi valde att utgå från 
Bowlbys anknytningsteori är att han hade stor påverkan under sin tid och även idag på det 
fokus han hade på arbetet med barn. Bowlby intresserade sig för den tidiga relationen mellan 
mor och barn och skapade en teori om modersdeprivation. Denna teori innebär att om vi 
berövar barn kontakt med sina mödrar, kan deras personliga utveckling ta skada. Senare har 
denna teori utvecklats än mer och är nu en omfattande anknytningsteori. Den behandlar 
betydelsen av en god anknytning, de erfarenheter barnet får av anknytningen kommer att ha 
påverkan på uppbyggnaden av relationer även senare i livet (Payne, 2002). 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap och förståelse för vilken vikt ungdomar 
lägger på relationen till behandlingspersonal i behandlingsarbetet samt belysa vilken roll en 
god relation till personalen spelar för ungdomarnas framtidsmöjligheter.   

1.3 Frågeställningar 
1. Är relationen mellan vårdtagare och vårdgivare viktig för vårdens effekter?  
2. Går det att skapa en ny trygg bas i ungdomsåren (om man inte haft det som barn) med 

hjälp av en engagerad behandlare? 
3. Kan man kompensera en förlorad relation med föräldrarna med någon annan? 
4. Hur använder sig ungdomarna av sina erfarenheter av vistelsen på Pilevallen i sina liv 

idag? 
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2. METOD 

2.1 Forskningsdesign  
Ett kvalitativt förhållningssätt innebär att man riktar sitt intresse mot att studera hur 
människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Med en kvalitativ studie får man 
inte enbart kunskap på den faktiska nivån utan även en djupare förståelse för budskapet på 
meningsnivå, det vill säga den emotionella innebörden i det som sägs mellan raderna. 
Intervjuer är framför allt lämpade att använda sig av då man vill fördjupa sig i människors syn 
på meningen med sina liv, få en beskrivning på deras självuppfattning samt att förstå deras 
upplevelser och deras syn på sin värld (Kvale, 1997). Med utgångspunkt i det syfte och de 
frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats har en kvalitativ design med intervjuer 
använts. Genom att intervjua ungdomar som tidigare varit på Pilevallen belyser vi syftet ur 
deras perspektiv.  Valet av denna design grundar sig på metodens möjlighet att komma i nära 
kontakt med intervjupersonernas livsberättelser och att erhålla en djupgående och nyanserade 
beskrivning av deras personliga upplevelser, tankar och känslor utifrån deras egna ord. 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som bestod av tre teman tiden före 
Pilevallen, tiden på Pilevallen och tiden efter Pilevallen. Under dessa tre teman tog vi bland 
annat upp uppväxten, relationer och utveckling (se bilaga 2). 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  
Denna studie grundar sig på den hermeneutiska tolkningen. Hermeneutiken menar att 
människans existens kan tolkas och förstås genom språket (Patel, 1991). I en berättelse skapas 
en meningsfull helhet av spridda fragment (del och helhet). När man funderar över någontings 
betydelse är det oftast dess sammanhang, hur det hänger ihop med någonting annat som är 
den egentliga frågan. I hermeneutiken arbetar man både med att praktiskt tolka samt att 
kunskapsteoretiskt reflektera över vad tolkningen innebär (Skott, 2004). Det centrala inom 
hermeneutiken är tolkningen av en specifik mening. Tolkningsprocessen vid 
analysförfarandet är inspirerad av det hermeneutiska cirkeltänkandet då det sökts en fördjupad 
förståelse för det sagda ordets innebörd och mening i ett växelspel mellan enskilda delars 
mening och meningen av texten i sin helhet (Kvale, 1997). 
 
Vi har till att börja med gått igenom intervjun för att få en helhetsbild av denna, vi har sedan 
läst olika delar av texten var för sig för att skaffa oss en förståelse av dessa. Vi har sedan 
genom att pendla mellan dessa båda synsätt och ställa de olika förstålelserna i relation till 
varandra kunnat nå en så god kunskap som möjligt av problemet. 

2.3 Förförståelse  
 Med förförståelse menar man den tidigare uppfattning man har om ett visst fenomen utifrån 
de kunskaper och erfarenheter man besitter. Det är av stor vikt att man redogör för sin 
förförståelse innan man påbörjar ett arbete (Holme, 1991). Enligt hermeneutiken kan den som 
tolkar en text inte lämna sin förförståelse utanför. Tvärtom är en stor kunskap om ämnet och 
dess teman en förutsättning för att kunna förstå textens alla nyanser. Det är också viktigt att 
forskaren är medveten om sin förförståelse och hur den kan påverka tolkningen och 
intervjupersonerna (Kvale, 1997). 
 
Vi kan i våra vardagsliv se hur viktigt det är med en god relation till omgivningen för att vi 
ska må bra. Vår uppfattning innan vi började med arbetet var att det är viktigt med en relation 
utifrån behandlarperspektivet dock var våra tankar angående ungdomars syn på vikten av en 
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god relation bristfälliga. Våra praktiska erfarenheter inom området gjorde att vi ville 
komplettera våra förförståelser med ungdomarnas eget perspektiv.   

2.4 Litteratursökning 
För att finna relevant litteratur har vi sökt i olika databaser bland annat Google Scholar, 
artikelsök, MIMA samt Libris. Vi har använt oss av sökorden relation, behandling, 
behandlingshem och anknytning i olika konstellationer. 
 
Informationen om Pilevallen har vi fått genom samtal med föreståndaren för 
behandlingshemmet. Denna information har vi framförallt använt under rubriken 
verksamhetsbeskrivning.   

2.5 Urval och avgränsning 
Det kvalitativa intervjuernas syfte är att styrka informationen för att nå en djupare uppfattning 
inom området man studerar. Vilket betyder att urvalet av undersökningsenheter sker 
systematiskt utifrån vissa krav som är strategiskt och teoretiskt fastställda. Man strävar efter 
att få tag i personer som man tror kan ge en så rik och nyanserad bild av det man vill studera 
som möjligt. Inom kvalitativ forskning är detta förfarande inte bara legitimt utan även 
önskvärt (Holme, 1991 & Halvorsen, 1992). 
 
Ett av våra urvalskriterier har varit att ungdomarna skulle vara fyllda 16 år på grund av etiska 
skäl. Vi har även sett det som en fördel med äldre tonåringar då de fått ett mer vuxet 
perspektiv på sin tillvaro. Ungdomarna skulle ha spenderat mer än 1 år på Pilevallen och 
gärna varit därifrån i 6 månader. Vi önskade få kontakt med både killar och tjejer då det är ett 
behandlingshem som riktar sig till båda könen. Efter samråd med föreståndaren på Pilevallen 
fick vi telefonnummer till lämpliga intervjupersoner utefter våra urvalskriterier. Då 
intervjuerna bygger på frivillighet var det endast tre av de tillfrågade ungdomarna som ställde 
upp på en intervju. 
 
Vår empiriska avgränsning är att studien endast omfattas av ungdomar som är utskrivna från 
behandlingshemmet Pilevallen. Avgränsningen av forskningen till i huvudsak endast svensk 
litteratur kan styrkas genom att vår uppsats syfte är att titta på behandlingshem för ungdomar 
vilket är en vårdform som är signifikant för Sverige. 

2.6 Etiska riktlinjer 
Intervjupersonernas rätt till skydd för sin personliga integritet är förknippad med etiska och 
vetenskapliga dilemman, i detta arbete så har vi försökt att göra vårt bästa för att 
intervjupersonerna ska förbli anonyma. Intervjupersonerna informerades om uppsatsens 
generella syfte ett s.k. informerat samtycke (Kvale, 1997). Vi poängterade att intervjun var 
frivillig och att de hade rätt att dra sig ur om det kändes fel. Intervjupersonerna har garanterats 
att deras intervjuer ska hanteras konfidentiellt, vilket innebär att personliga data som gör att 
intervjupersonen blir igenkännbara inte kommer att redovisas. I citaten har information 
ändrats eller tagits bort som kunnat riskera deras anonymitet. 
 
Vid första kontakten med intervjupersonerna informerades de muntligt om vårt syfte med 
intervjun. Senare när vi träffades innan intervjun gavs ungdomarna en djupare insikt om vårt 
syfte. Under själva intervjutillfället informerades ungdomarna om att de själva satte gränsen 
för hur mycket de ville berätta och att de när som helst kunde avbryta om det blev för 
känsligt. För att uppfylla konfidentiellitetskravet har vi kallat intervjupersonerna vid fingerade 
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namn. Namnet på behandlingshemmet, Pilevallen, har vi ej fingerat då vi fått tillåtelse från 
föreståndaren på Pilevallens behandlingshem att använda detta i vår uppsats. 

2.7 Intervjuernas genomförande 
Vi valde som intervjuform den halvstrukturerade intervjun vilken omfattas av teman och 
förslag till relevanta frågor samtidigt finns det möjlighet att göra förändringar kring frågornas 
form och ordningsföljd för att bättre anpassa frågorna till de intervjuade. Under intervjun 
gjordes även en bandinspelning för att inte missa viktiga utsagor (Kvale, 1997). Att vi valde 
denna intervjuform beror på att vi inte hittat någon forskning angående ungdomars syn på sin 
behandlingsrelation och vi önskade möjlighet att ställa många öppna frågor för att få kunskap 
inom detta område. Intervjuerna genomfördes på platser som intervjupersonerna själva valt ut 
då vi ansåg att det var av stor vikt att följa deras önskemål för att få dem att känna sig trygga 
med situationen. Intervjuerna skedde i avskildhet för att vi skulle slippa bli avbrutna. Innan 
intervjun informerades intervjupersonerna om bakgrunden till intervjun samt syftet. Även 
syftet med bandspelaren förklarades och det gavs tillfälle för ungdomarna att ställa frågor 
innan intervjun påbörjades. Intervjupersonen ombads även att skriva på ett medgivande till 
intervjun (se bilaga 1).  
 
Vidare gjorde vi en utskrift av intervjun, eller transkriberade, vilket innebar en översättning 
från talspråk till skriftspråk. Intervjun skrevs ut så ordagrant som möjligt för att undvika 
missförstånd. För att göra citaten mer lättförståliga togs en del utfyllnadsord samt 
upprepningar bort. Efter att ha skrivit ut materialet så avidentifierades intervjun för att dölja 
sådant som kan vara utmärkande för intervjupersonen samt platser och personer som omtalas i 
intervjun som skulle kunna vara lätta att känna igen (Kvale, 1997).  

2.8 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Vi har under vårt arbete med denna uppsats strävat efter en så hög reliabilitet och validitet 
som möjligt i den mån detta inte begränsas av den kvalitativa studiens utformning. 
Att eftersträva en hög reliabilitet i kvalitativa undersökningar är inte av samma vikt som i 
kvantitativa studier, då man inriktar sig på en bättre förståelse av vissa fenomen och då lägger 
man inte så stor tyngd på representativitet (Holme, 1991). En metod vi använt för att i största 
utsträckning säkerställa reliabiliteten i vår uppsats är att vi båda har hjälpts åt vid 
transkriberingen för att få fram exaktheten i intervjun och att inga feltolkningar skulle ske 
(Kvale, 1997). Validiteten inom kvalitativa studier är hög pga. att man har stor närhet till 
undersökningspersonerna (Holme, 1991). För att säkerställa validiteten i arbetet har vi utgått 
från Kvales (1997) beskrivning av en kvalitativ forskningsintervju. Vi har försökt att ha syftet 
med arbetet i åtanke under arbetets gång för att verkligen undersöka det vi föresagt oss att 
undersöka. Det är viktigt att under intervjuns gång inte ställa ledande frågor samt att inte 
intervjuaren lägger några värderingar i sina frågor. Vi har under intervjuerna använt oss av 
öppna frågor för att inte styra svaren då vi har velat att intervjupersonerna ska berätta fritt om 
sina upplevelser, även följdfrågor har ställts för vidare utveckling av svaren. 
 
Angående tillförlitligheten i våra intervjuer anser vi att osäkerheten är densamma som gäller 
för intervjuundersökningar i största allmänhet. Några av dessa osäkerheter är 
intervjuareffekten, vilket innebär att intervjupersonerna gett oss svar som de tror vi vill höra 
även glömska kan ha påverkat då huvuddelen av intervjufrågorna var retrospektiva 
(Hermodsson & Hansson, 2005). 
 
Anledning till att vi har valt att citera informanterna är att ge dig som läsare en inblick i vårt 
råmaterial, och därmed kunna få en uppfattning om ungdomarnas verklighet. Detta är gjort för 
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att lyfta studiens validitet. Vi inser att validiteten hade kunnat vara bättre om vi var för sig 
hade analyserat intervjuerna och sedan sammanställt våra tolkningar. Den inre validiteten i 
uppsatsen är hög då intervjupersonernas åsikter har kommit fram i arbetet. Den externa 
validiteten är däremot låg då det inte går att generalisera våra resultat. 

2.9 Metodproblem 
Något som kan anses som ett problem är att våra intervjupersoners svar inte behöver vara 
generellt för alla ungdomar som varit under behandling. Samtidigt så behöver detta inte 
innebära ett problem då vårt syfte var att få fram ungdomarnas egna tankar och varje individ 
har sin egen erfarenhet. Ser man till den kvalitativa forskningsdesignen så är det inte av 
största vikt att kunna generalisera utan att få en förståelse för fenomenet. Vår studie kanske 
hade sett annorlunda ut om vi gjort studien på fler behandlingshem. Andra saker som kan ha 
påverkat resultatet av studien är vår egen inverkan på intervjupersonerna samt vår ovana som 
intervjuare. 

2.10 Verksamhetsbeskrivning 
Arbetsmetodiken man arbetar efter på Pilevallens behandlingshem vilar på Psykodynamisk 
grund, där ett psykoterapeutiskt förhållningssätt skall skapa förutsättningar för en bärande 
relation under behandlingen och en tillitsfull relation mellan personal och ungdomar. 
Pilevallen är ett behandlingshem som riktar sig till både pojkar och flickor i åldern 13-18 år. 
Behandlingens mål är att erbjuda ungdomarna en emotionellt trygg miljö, att tillsammans med 
vuxna förebilder få hjälp med att stärka sin identitet. Basen för verksamheten ligger i det 
dagliga arbetet med ungdomarna, både individuellt och i grupp. Pilevallen vill ge ungdomarna 
en grund för att utveckla inlevelseförmåga. Därmed ges en möjlighet att skapa tillitsfulla 
relationer med andra individer, att skapa förutsättningar för en sund inställning till 
vuxenvärlden. Behandlingen syftar även till att stimulera ungdomarna till positiva relationer 
utanför behandlingshemmet.  
 
Behandlingstiden på Pilevallen är förhållandevis lång, upp till några år, detta för att man anser 
att det tar tid att bygga upp den relation som krävs för ett bra behandlingsarbete. Alla 
ungdomarna som kommer till Pilevallen får en kontaktperson. Kontaktmannens uppgift är att 
bära/stötta ungdomen så att han/hon kan känna sig trygg under behandlingstiden samt att 
bereda ungdomen så att han/hon känner sig redo för att ta emot terapi. Till behandlingen 
räknas allt från ADL träning, terapi samt att ungdomarna får gå på Pilevallens egen 
grundskola. Även ungdomarnas föräldrar omfattas av behandlingen i olika grad efter behov, 
det kan röra sig om veckosamtal till att lära sig knyta kontakt med sitt barn eller att bryta en 
destruktiv kontakt. Personalen på Pilevallen är bland annat utbildade socionomer, 
socialpedagoger samt psykoterapeuter. 

2.11 Informanter 
Här nedan följer en presentation av de informanter som vi har intervjuat. Vi har fingerat 
deras namn för att inte någon skall kunna känna igen dem och för att i allra möjligaste mån ge 
dem den anonymitet som vi lovat dem. Vi kommer att kortfattat berätta hur länge de har varit 
inskrivna på Pilevallen, hur länge de varit utskrivna, hur gamla de är och varför de kom till 
Pilevallen. Vi kommer också att berätta lite kortfattat om vad de gör idag. Anledningen till att 
vi valt att ha med bakgrundbeskrivningar är för att ni som läsare ska kunna få en bild av vad 
för slags problematik ungdomarna tidigare haft och hur det går för dem i dagsläget. 
 
Av informantbeskrivningarna framkommer det att orsakerna till vistelsen på Pilevallen har 
varierat, men att vissa gemensamma drag finns i berättelserna. Till exempel har de alla tre 

 7



ungdomarna haft svåra familjförhållanden. Idag lever ungdomarna ett bra liv och ser alla ljust 
på framtiden. En skillnad dem emellan är att de har kommit till Pilevallen både under LVU, 
och som frivilligt SoL placerade. 

2.11.1 Roger 
Roger är 17 år gammal. Han bodde på Pilevallen i drygt 1 år och blev utskriven 2004. 
Anledningen till att han hamnade på Pilevallen var att han hade stora problem hemma och att 
han varken skötte sig på fritiden eller i skolan. Roger ringde självmant polisen efter ett 
slagsmål hemma och bad om hjälp, därefter flyttade han till Pilevallen. Han var SoL placerad. 
Idag går Roger i skolan, han jobbar extra på kvällar och helger. Han har flickvän sedan 1½ år 
tillbaka och han trivs bra i familjen då det nu fungerar bra hemma. 
 
Intervjun med Roger sker under stressade förhållanden då han har blivit dubbel bokad och 
måste ge sig av vidare. 

2.11.2 Jenny 
Jenny är 20 år och bor idag tillsammans med sin pojkvän i en lägenhet, tillsammans väntar de 
sitt första barn. Intervjun sker i hemma i deras lägenhet. 
 
Jenny växte upp tillsammans med mamma, henne pappa dog då hon var 9 år. Redan som  
2-åring fick hon en kontaktfamilj där hon var varannan helg under uppväxten. Jenny 
placerades på Pilevallen efter att ha varit några månader på låst avdelning. Hon anger att 
största anledningen till hennes placering var att hon struntade i skolan och att hon inte hade 
någon respekt för vuxna. Jenny bodde på Pilevallen i nästan 2½ år och blev utskriven 2004. 
Jenny ser positivt på framtiden. 

2.11.3 Nils 
Nils är 18 år och läser på folkhögskola. Under veckodagarna bor han på skolan men helger 
och lov bor han i sin egen lägenhet som han haft sedan årsskiftet då han flyttade från 
Pilevallen. Vi träffar honom på skolan och gör intervjun där. 
 
Nils version till placering var att han inte kunde bo kvar hemma och att han blev både fysiskt 
och psykiskt mobbad i skolan. Socialförvaltningen ansåg att han var alldeles för 
självdestruktiv och suicid benägen och de placerade honom enligt LVU. Nils bodde på 
Pilevallen i knappt 3 år. 
 
Nils ser ljust på framtiden och vill jobba med någonting inom musik. Hans kontakt med 
familjen är idag mycket bättre än den var för 4 år sedan. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt kommer först en redogörelse för de begrepp som är centrala i vår uppsats. 
Därefter presenteras anknytningsteorin som ligger till grund för tolkningen av insamlad data.  

3.1 Relation 
En persons identitet bygger på det ömsesidiga samspelet som utspelar sig mellan individens 
självuppfattning och hans/hennes uppfattning om hur andra ser honom/henne. Alltså är 
relationer nödvändiga för att kunna skapa sig en identitet. Eftersom relationen internaliseras 
(införlivas i personligheten) växer individens självuppfattning fram. Relationer kan finnas på 
olika nivåer. Intrapsykiska, vilket man kan observera genom att se hur personen behandlar sig 
själv (självrespekt, självförakt).  Intrapersonella, interaktionen mellan människor. 
Strukturella relationen mellan organiserade enheter exempelvis politiska ekonomiska 
strukturer i samhället. Metafysiska, relationen till en gud, någonting utanför de tidigare 
nivåerna (Lundsbye, Sandell, Ferm, Währborg, Petitt, Fälth & Holmberg, 2000). En relation 
omfattar olika delar. Dels är det interaktionen som sker här och nu med de reflektioner som 
görs om den andra personen och dess handlingar. Relationen omfattar även av de 
förväntningar och föreställningar som var och en har om relationen, vilket till stor del kommer 
att styra individens agerande i relationen. En tredje sak som påverkar relationen är våra bilder 
om hur vi ser på oss själva och den andra. En relation innefattar alltid alla tre delarna. I ett 
behandlingsarbete är det viktigt att behandlaren kan styra de tre olika relationsnivåerna för att 
på så vis kunna fokusera på de olika relationstyperna (Bernler m.fl., 1993). 

3.1.1 Behandlingsrelation 
Det finns två grundtyper av relationer den symetriska relationen som bygger på likhet (vi är 
båda snälla), och den komplementära som bygger på olikhet (du är sjuk, jag är frisk). I en 
normal relation kan det variera mellan dessa grundtyper beroende på sammanhang och behov 
(Lundsbye m.fl., 2000). I en behandlingsrelation handlar det om en komplementär relation där 
den ena parten hjälper och den andra blir hjälpt. Behandlaren tar rollen som hjälpare och 
klienten (ungdomen) tar rollen som hjälpt. Relationen är väldigt komplex då den enas tankar 
om hur hjälpen ska vara kanske inte motsvarar den andras tankar och önskan. I och med att 
relationen är komplementär är den inte symetrisk, vissa delar i relationen kan dock vara mer 
eller mindre symetriska ex: ömsesidig respekt, ett gemensamt intresse, detta är en 
förutsättning för att relationen ska kunna existera (Bernler m.fl., 1993). En behandlare måste 
kunna känna empati med sin klients situation, utan detta kan inte en god behandlingsrelation 
skapas. Behandlaren måste inte älska sin klient men man måste se klienten som en 
medmänniska och ha en basal tycka om relation. Tycker man inte om personen som man ska 
jobba med kan man inte ge någon bra behandling (Bernler & Johnsson, 2001).  
 
Den som får hjälpen har ett större personligt intresse av att bli hjälpt än hjälparen har av att 
hjälpa. I fall hjälparens behov av att hålla kvar relationen överstiger klientens kan man i regel 
ana att någonting är fel både ur en behandlingsmässig och ur moralisk syn (Bernler m.fl., 
1993). För att en behandlingsrelation ska kunna äga rum krävs det till att börja med att 
behandlaren bekräftar klientens undran över både sin egna och behandlarens existens. 
Behandlaren ska visa att de båda existerar i relation till varandra, detta kallas för den initiala 
bekräftelsecykeln. I denna fas är det upp till behandlaren att se till att relationen fungerar 
(Bernler m.fl., 1993). 
 
När klienten har bekräftat både sin egna och behandlaren existens kan det hända att klienten 
gör allt för att undankomma en relationsutveckling. Detta kan hänga samman med klientens 
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gamla problem. Att erkänna relationen är samma som att erkänna tvåsamheten och 
problematiken som följer. När klienten bekräftat relationen som en tvåpersonsrelation är 
frågan fortfarande hurdan relationen skall vara. Klienten konfronteras med att relationen 
existerar p.g.a. social kontext. Det är här som klienten måste erkänna att relationen är 
komplementär och behandlande. Det kan vara svårt för många klienter att acceptera att 
relationen är professionell, de vill vara kvar i kamratrelationen. Det är behandlarens uppgift 
att inringa behandlingsrelationen som både en person-personrelation och en behandlar- 
klientrelation d.v.s. en relation som samtidigt är medmänsklig och yrkesmässig (Bernler m.fl., 
1993). 
 
Kommunikation är en förutsättning för en relation. Det är här som personen kan uttrycka hur 
han uppfattar sig själv samtidigt som han även får bekräftelse eller blir avvisad från de andra 
individerna i omgivningen. En person som får sin självuppfattning bekräftad bygger upp en 
identitetsuppfattning som inte kan hotas av tillfälliga svårigheter. För att kunna tänka, välja 
samt handla fritt krävs det en trygg identitetsuppfattning. En person som däremot konstant blir 
avvisad av sin omgivning utvecklar en oklar identitet, detta leder till att individen låter sig 
styras av omgivningen gällande sina tankar, känslor och behov. Även fast man har fått en god 
identitetsuppfattning från grunden är man inte oberoende av sin omgivning, detta på grund 
utav att relationen är en förutsättning för identiteten. Att vara totalt oberoende skulle innebära 
att individen var totalt avskärmad från intryck (Lundsbye m.fl., 2000).  
 
Kärnan i behandlingsarbetet är relationen mellan behandlare och behandlad. John Bowlbys 
anknytningsteorin är väl användbar när det gäller förståelsen av svårigheter i relationen med 
dessa individer. Personer som vistas på behandlingshem har ofta dysfunktionella upplevelser 
och saknar ofta trygga personer i sin omgivning och uppväxt att våga knyta an och lita på 
(Stigfur, 1999). Denna blyghet bygger på gånger då relationen fallerat eller dragits tillbaka då 
den som bäst behövts. I livets tidiga skede har deras tillit havererat vilket har lett till att de 
omedvetet beslutat sig för att avstå från att skapa nya relationer istället för att åter få uppleva 
nya svek (Crafoord, 1991). Övergivenhetskänsla är ofta påtaglig och rädslan att återigen bli 
övergiven hindrar en anknytning att uppstå (Stigfur, 1999). 

3.1.2 Kontaktmannaskapets innebörd 
Individer som är under behandling känner sig ofta oönskade, besvärliga och har livet igenom 
varit "duktiga" på att misslyckas. Att få en trygg person i sin närhet som representerar 
trygghet, gränser, visar vänskap och står för en mellanmänsklig relation är av stor betydelse i 
behandlingsarbetet. Oftast är det en eller flera i behandlingsteamet som får denna ansvarfulla 
uppgift. Många gånger så är det kontaktmannen som får svara för den relationen. Målet med 
relationen till kontaktmannen är att skapa en brygga, en relation som ger den känslomässiga 
basen för en person att återvända till. En bit mänsklig verklighet som ”håller att gå på” här 
kan personen våga visa sig, få näring, uppmuntran, respekt och möjlighet att komma in och 
ladda batterierna. Det är väldigt vanligt att behandlaren får en "föräldraroll" (Crafoord, 1991 
& Stigfur, 1999). De personer som får förtroendet måste visa att de står kvar även när det 
"blåser". En person som känner att han kommit för nära sin behandlare har en tendens att stöta 
bort, då är det viktigt att man som behandlare visar att man står kvar. Väldigt ofta är 
personalen de första trygga personerna i de behandlades liv. Vid utskrivning eller förflyttning 
är det av största vikt att de inte förlorar sina anknytningspersoner. För det är ju vid 
förändringar man är som mest sårbar och behovet av sin "trygga bas" är som störst. Vissa som 
fungerat bra under behandlingstiden får problem efter utskrivningen, ofta börjar problemen 
redan kvällen innan de ska skrivas ut. För att inte rädslan att bli ensam och övergiven ska bli 
så stark och påtaglig, bör utslussningen ske stegvis och man bör framför allt se till att 
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anknytningspersonerna finns med och stöttar. Detta för att visa att personen inte kommer att 
bli övergiven utan att den trygga basen alltid finns kvar om så behövs (Stigfur, 1999).  

3.2 Anknytningsteorin 
Slår man i nationalencyklopedin på ordet anknytning får man fram att definitionen är att stå i 
förbindelse med någon större helhet, man ger där även följande exempel: busslinjen har ~ till 
järnvägen mellan Stockholm och Göteborg. När man använder begreppet anknytning inom 
psykologin är det en svensk översättning av det engelska begreppet attachment med betoning 
just på betydelsen av något mindre som hänger samman med något större (National 
Encyklopedin, 2006 & Broberg m.fl., 2003). Teoretiker inom anknytningsteorin tittar bland 
annat på hur erfarenheter med ”viktiga personer” tidigt i livet påverkar relationerna i nuet. De 
tittar även på problem som kan uppstå gällande självdefinition och självförtroende (Pervin & 
John, 2001). Den tidiga samspelsutvecklingen och den sociala miljön sätts i centrum, det är 
genom erfarenhet av samspelet som individen skapar en inre gestalt av en relation 
(Havnesköld & Mothander, 2002). 
 
John Bowlby (1907-1990) var psykoanalytiker, barnpsykiater och familjeterapeut vid 
Tavistock Clinic i London. Han är en centralgestalt inom barnpsykologin tillsammans med 
bland andra Anna Freud, Jean Piaget och DW Winnicott. Grundtanken i John Bowlbys 
anknytningsteori är att den tidiga anknytningen mellan spädbarnet och vårdaren 
(modersfiguren) är en viktig förutsättning för att barnet senare ska våga utforska världen och 
kunna utvecklas till en trygg person (Perris, 1996). 

3.2.1 Anknytningens biologiska bas 
Anknytningsteorin är en biosocial teori om mänskliga relationer som bygger på etologi vilket 
innebär att man studerar beteende hos djur och människor i ett evolutionärt sammanhang. För 
människan, likt övriga däggdjur som bara får ett få antal avkommor under sin reproduktiva 
tid, är omhändertagandet och skyddet av avkomman är av stor betydelse. Barnets överlevnad 
och även upplevelsen av trygghet har alltid varit beroende av kroppslig närhet till en 
beskyddande vuxen. Dock säger det faktum att ett barn knutit an till sin förälder ingenting om 
vårdarens lämplighet. Vanligtvis kan inte barnet låta bli att knyta an till sin vårdare oavsett 
lämplighet då anknytningen sker automatiskt, instinktivt, på basis av fysisk kontakt. Inget 
barn föds utan anknytningsbeteenden men beteendenas kvalitet, kvantitet och styrka kan 
variera kraftigt beroende på hur lyhört och samstämt det känslomässiga samspelet är och ge 
konsekvenser för den fortsatta utvecklingen (Broberg m.fl., 2003 & Hedenbro & Lidén, 
2006).  
 
Bowlby förankrade sig i främst biologin och den allmänna systemteorin. Det tog tid innan 
anknytningsteorin fick fäste men idag är teorin en av de teoribildningar som är vetenskapligt 
beprövad, validerad och refererad till (Hedenbro & Lidén, 2006). Anknytningsteorin växte 
fram som ett sätt att betona miljöns i motsats till drifternas och de infantila fantasiernas 
betydelse för barnens utveckling. Det Bowlby sökte, och fann i evolutionsbiologin var 
anknytningens grundläggande ändamål och motivation. I korthet innebär teorin att barnet föds 
med en evolutionsbiologiskt grundad genetisk förprogrammering för att under sitt första år 
knyta an känslomässigt till sina vårdare. En konsekvens av anknytningens 
evolutionsbiologiska bas, som har stor betydelse inte minst kliniskt är att den är tvingande på 
samma sätt som andra biologiskt grundade behov (mat, sexualitet). Det viktiga med att betona 
anknytningens evolutionsbiologiska bas är att det ger en vetenskapligt godtagbar förklaring 
till varför anknytningsbehovet är så grundläggande. Anknytningsteorin gör anspråk på att vara 
kulturfri, så sett att spädbarn i alla undersökta mänskliga kulturer utvecklar en anknytning till 
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en eller flera vårdare, och att detta sker vid ungefär samma ålder. Omvårdnaden behöver inte 
ske enligt en viss modell, ex. kärnfamiljen. Om någon familjetyp ska utnämnas till mall eller 
modell torde det vara den typ av så kallad utvidgad familj som är vanligt förekommande i 
jägar-samlarkulturer (Broberg m.fl., 2003). 

3.2.2 Trygg bas 
Inom anknytningsteorin är en trygg bas det mest centrala begreppet. Det innefattar två 
aspekter av föräldrarnas omsorgsförmåga, det är dels att vara en bas för barnets utforskande 
men samtidigt att utgöra en hamn (”a haven of safety”) som barnet kan återvända till i 
händelse av upplevt hot eller fara (Broberg m.fl., 2003). Under barnets första levnadsår är en 
huvudsaklig uppgift att skapa en trygg anknytning till föräldern så att barnet, när det börjar 
kunna röra på sig på egen hand, kan använda sig av föräldern som en trygg bas för sitt 
utforskande av världen. Barnets förmåga att utveckla en trygg anknytning hänger nära 
samman med förälderns förmåga att vara lyhört för barnets signaler och svara på dem på ett 
sätt som spädbarnet kan förstå. En förälder som är upptagen av egna svårigheter är ofta 
innesluten i sin egen värld. Därmed blir det svårt för föräldern att klara av den finstämda 
interaktionen som spädbarnet behöver för att utveckla en trygg anknytning (Broberg m.fl., 
2003).  
 

Detta begrepp, en trygg personlig bas varifrån ett barn, en tonåring eller en 
vuxen ger sig av för att utforska och som han emellanåt återvänder till, har för 
mig kommit att te sig avgörande för förståelsen av hur en emotionellt stabil 
person utvecklas och fungerar livet igenom (Bowlby, 1994, s. 67). 

 
Föräldrarnas omsorg utgör en trygg tillflykt, en bas. Barnet ska kunna lämna sin trygga bas 
för att komma ut i världen men han/hon ska även kunna återvända och bli välkomnade av 
föräldrarna. Föräldrarna ska bidra med fysisk och emotionell näring, tröst och ge lugn när det 
behövs. Det är viktigt att föräldrarna finns till hands, uppmuntrar samt bistår men att de inte 
ingriper aktivt om det inte är nödvändigt (Bowlby, 1994). När barnen blir äldre märker man 
att de vågar sig längre bort från sin trygga bas under längre perioder. Ju mer ett barn litar på 
sin bas desto mer tar den det för givet att den alltid är där för att stötta och hjälpa vid behov. I 
fall den person som barnet räknar som sin trygga bas blir sjuk eller dör märker man hur 
betydelsefull personen är för barnet eller tonåringens emotionella jämvikt (Bowlby, 1994).  
 
Genom forskning har man påvisat att en desorganiserad anknytning är en allvarlig riskfaktor 
då den kan medverka till svårigheter med att knyta vänskapsband och även en bidragande 
faktor till utagerande beteendeproblem i förskole- och tidiga skolåren. Även i ungdomsåren 
löper dessa barn en större risk att agera med dissociation, dvs. splittrad självbild och allvarligt 
bristande emotionell självreglering om de utsätts för traumatiska händelser under tonåren 
(Broberg m.fl., 2003). 
 
Den allmänna uppfattningen under 1930- och 40-talet var att anledningen till att barnet blir 
nära bundet till modern är att det är hon som ger barnet mat. Man räknar med två slags behov, 
maten betraktades som primär och den personliga relationen (beroende) som sekundär. 
Bowlby ansåg inte att denna teori stämde med fakta utan avskrev teorin om beroendet som en 
sekundär drift och formulerade en ersättning, det så kallade bindningsbeteendet. Bowlbys 
teori fick stöd av Harlows upptäckt av små apungar som föredrar en mjuk ”moders”-attrapp 
framför en hård som ger mat (Bowlby, 1994).  
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3.2.3 Arbetsmodeller 
Barnets erfarenheter av bindningen till anknytningspersoner resulterar i inre representationer 
av sig själv och andra, så kallade arbetsmodeller. Enligt Bowlby så skaffar sig barnet dessa 
arbetsmodeller för att förstå socialt beteende hos sig själv och andra. Barnet använder sedan 
dessa arbetsmodeller i sina sociala kontakter med andra människor. Arbetsmodellerna är 
omedvetna och formas från födseln, de omformas med erfarenheter som barnet får genom 
livet. Exempel på hur dessa arbetsmodeller fungerar enligt Bowlby själv är att om 
anknytningspersonen ofta stöter bort barnet som söker tröst kommer det i barnet att utvecklas 
en inre arbetsmodell av föräldern som bortstötande och en modell av barnet själv som någon 
som inte är värd någon hjälp eller tröst. Skulle anknytningspersonen istället vara hjälpsam och 
tröstande när barnet sökte det så utvecklar barnet en arbetsmodell av föräldern som kärleksfull 
och stödjande och barnets bild av sig själv blir en som är värd att älskas och stödjas (Perris, 
1996). 

3.2.4 Anknytningsstilar 
Mary Ainswoth var en av dem som kompletterade Bowlbys forskning. För Ainsworth var det 
betydelsefullt att förstå vad det var i samspelet som var avgörande för att bedöma 
anknytningen. Genom observationer av spädbarn och dennes reaktion då dess vårdnadshavare 
gick ut ur rummet som de befann sig i, och reaktionen då vårdnadshavaren kom tillbaka så 
utvecklade hon sin metod The strange situation. Hon beskrev anknytningen mellan barn och 
förälder med hjälp av ett begränsat antal mönster. Ainsworth särskilde trygg från otrygg 
anknytning i form av tre mönster: trygg, undvikande respektive ambivalent anknytning 
(Orrenius, 2005). 
 
Vid trygg anknytning har föräldrarna erbjudit barnet en trygg bas och barnet kan lita på att de 
är närvarande och känner att de bryr sig. Barnet har i huvudsak positiva erfarenheter av 
samspel med föräldern. Den trygga anknytningen garanterar att barnet kan utforska världen 
under rimligt säkra former. Barnet får en positiv självbild och även en positiv bild av andra 
(Orrenius, 2005 & Broberg, 2000). 
 
Barn med undvikande anknytning kännetecknas av att de försöker vara självständiga och 
känslomässigt självförsörjande, dessa barn utnyttjar inte sina föräldrar som en trygg bas 
(Orrenius, 2005). 
 
Vid ambivalent anknytning har barnet fler erfarenheter av lyhört samspel med föräldrarna än 
barn med undvikande anknytning. Barnet uppfattar relationen till föräldern mer förutsägbar. 
Samspelet sker i huvudsak på den vuxnes villkor, barnet lär sig inte själv reglera samspelet 
genom sina signaler utan är utlämnat åt vårdarens godtycke (Orrenius, 2005). 
 
På senare år har ett fjärde anknytningsmönster lagts till, desorganiserad anknytning, då 
forskare fann att en del barn inte kunder klassificeras i något av de tre mönstren som 
Ainsworth tagit fram. Det som främst skiljer denna grupp av barn från de övriga grupperna är 
att samspelet mellan barn och förälder i stor omfattning bygger på rädsla (Broberg, 2000). 
Föräldern har svåra obearbetade upplevelser och misstolkar barnets signaler och reagerar på 
dem med aggressivitet och rädsla. Detta beteende blir obegripligt för barnet och skrämmande 
då barnet istället för att få tröst eller beskydd känner sig hotat av föräldern (Broberg, 2000). 
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4. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
Vi har tidigare i arbetet gett er en inblick i våra informanters bakgrund och nu ska vi förmedla 
deras syn på sin vistelse på Pilevallen. Vi kommer att använda oss mycket av citat, detta för 
att ungdomarnas egna utsagor och tankar ska komma läsaren till handa. De citat som vi valt ut 
är talande för ungdomarnas uppfattning.  
 
Vi har delat in presentationen av resultat och analys i olika teman som vi kommer att 
presenteras var för sig i avsnitt utifrån intervjuguiden (se bilaga 2). Vi har utformat denna del 
av arbetet så att först kommer ungdomarnas tankar, sen fakta och sen avslutar vi varje stycke 
med att vi knyter ihop dessa två delar (citat och fakta) för att beskriva samt förstå vad som 
framkommit i intervjuerna. 

4.1 Tiden före Pilevallen 
Vi inledde intervjuerna med att fråga om ungdomarnas barndom. Vi bad dem att berätta om 
hur de mindes att deras uppväxt var, svaren vi fick skiftade i omfång. 
 

När jag var1-5 år så var allting bra. Då jag var5-6 år var det sådär. Från det att 
jag var 7 år ett rent helvete. Jag som människa gick ner någonstans där under 
marken, det spårade ur (Roger). 

 
Mary Ainswoth beskrev anknytningen mellan barn och förälder med hjälp av ett antal mönster 
där ibland trygg anknytning där föräldrarna har erbjudit barnet en trygg bas och barnet kan lita 
på att de är närvarande och känner att de bryr sig. Barnet har i huvudsak positiva erfarenheter 
av samspel med föräldern. Den trygga anknytningen garanterar att barnet kan utforska världen 
under rimligt säkra former. Barnet får en positiv självbild och även en positiv bild av andra 
(Orrenius, 2005 & Broberg, 2000). 
 
Roger är idag relativt självständig och har en god plan för sin framtid. De tidiga åren under 
uppväxten fanns det en god anknytning som varit till hjälp för honom senare i livet. Trots 
motgångar har han med hjälp av sin goda anknytning som barn lyckats klarat sig igenom 
svårigheter. Den tidiga anknytningen är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna 
utvecklas till en trygg person vilket vi under intervjun fick känslan av att Roger är idag. 
 

Asså dem som har betytt så mycket för mig det är mina fosterföräldrar sen min 
mamma och jag vi kom nästan aldrig överens hemma och sånt vi var värsta 
ovänner (Jenny). 
 
Jag hade inte den tryggheten där hemma hos mina föräldrar för att när jag hade 
börjat skolan så var det så mycket strul redan och sen så blev socialen inkopplad  
[…] Jag vet att jag har haft ett liv som har varit rent åt helsike större delen och 
jag har upplevt och jag vet och kan många grejer som jag inte skulle önska att 
någon annan har upplevt eller kan (Nils). 
 

Ett annat mönster i Ainswoths anknytningsmodell är barn med undvikande anknytning vilket 
kännetecknas av att de försöker vara självständiga och känslomässigt självförsörjande, dessa 
barn utnyttjar inte sina föräldrar som en trygg bas (Orrenius, 2005 & Broberg, 2000). 
Innebörden av modersdeprivation enligt Bowlby är att om vi berövar barn kontakt med sina 
mödrar, kan deras personliga utveckling ta skada (Payne, 2002) 
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Jenny har inte så god framförhållning, är utan sysselsättning och tar dagen som den kommer. I 
och med att hon redan i tidig ålder fick en kontaktfamilj kan man misstänka att anknytningen 
till föräldrarna var undermålig. Även under tonåren håller den dåliga relationen i sig. Att det 
är på detta sätt kan ha medfört att Jenny har fått problem i sin personliga utveckling. 
Lättsamheten och den ungdomliga synen på vardagsproblematiken kan kopplas till att 
utvecklingen kommit till skada. 
 
Nils berättelse visar på att han inte har fått uppleva trygghet under sin barndom i hemmet. 
Föräldrarna såg inte hans behov av en trygg och säker miljö för att han skulle kunna utvecklas 
på ett bra sätt. Denna förlust kan ha bidragit till att allt blev kaos i livet vilket låg till grund för 
placeringen på Pilevallen. Nils berättar vidare hur familjen inte var mottaglig för hans 
signaler. 
 

Mina föräldrar hade aldrig möjlighet att kunna göra någonting mer än att säga 
att någonting är fel. Men i och med att mina föräldrar hade så mycket problem 
själva så kunde de inte hjälpa mig på samma sätt som personalen har gjort (Nils). 

 
Barnets förmåga att utveckla en trygg anknytning hänger nära samman med förälderns 
förmåga att vara lyhört för barnets signaler och svara på dem på ett sätt som spädbarnet kan 
förstå. En förälder som är upptagen av egna svårigheter har svårt att klara av den finstämda 
interaktionen som spädbarnet behöver för att utveckla en trygg anknytning (Broberg m.fl., 
2003). Att vara en trygg bas innefattar två aspekter av föräldrarnas omsorgsförmåga, det är 
dels att vara en bas för barnets utforskande men samtidigt att utgöra en hamn som barnet kan 
återvända till i händelse av upplevt hot eller fara (Bowlby, 1994). Individer som är under 
behandling känner sig ofta oönskade, besvärliga och har livet igenom varit "duktiga" på att 
misslyckas. Att få en trygg person i sin närhet som representerar trygghet, gränser, visar 
vänskap och står för en mellanmänsklig relation är av stor betydelse i behandlingsarbetet 
(Crafoord, 1991 & Stigfur, 1999). 
 
Föräldrarna har på grund av egna svårigheter inte kunnat vara den trygga hamn som Nils 
behövt, han har på så vis känt sig oönskat och osäkert. När Nils kom till behandlingshemmet 
upplevde han en trygghet vilket han aldrig hade fått uppleva tillsammans med sina föräldrar. 
Även de andra ungdomarna berättar om hur de kände av personalens engagemang vilket fick 
dem att känna sig trygga som gjorde att de så småningom kände att de kunde komma till 
personalen för hjälp när de behövde (en trygg hamn).  

4.2 Tiden på Pilevallen 
Ungdomarna får vidare under intervjun svara på vilken känsla de fick vid ankomsten till 
Pilevallen. 
 
Rent känslomässigt så var det väldigt varmt och välkomnande, det kändes som att här är 
människor som verkligen bryr sig och som är här för att dom vill vara här (Nils). 
 
Underbart, det var helt underbart (Jenny). 
 
Bra riktigt bra. I början var det lite sådär tveksamt men sen lärde jag känna folk bättre och 
då så gick det hur jävla bra som helst (Roger). 
 
Så här lät deras spontana kommentarer om hur det kände vid första ankomst till Pilevallen 
men de utvecklade svaren mer och sammantaget kan man säga att deras upplevelser var att: 
Miljön var väldigt varm och välkomnande och man uppfattade det som att personalen månade 
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om en så att man skulle känna att det var bra och även att personalen var snälla och trevliga 
och försökte prata med dem. 
 
För att en behandlingsrelation ska kunna äga rum krävs det till att börja med att behandlaren 
bekräftar klientens undran över både sin egna och behandlarens existens. Behandlaren ska 
visa att de båda existerar i relation till varandra, detta kallas för den initiala bekräftelsecykeln. 
I denna fasen är det upp till behandlaren att se till att relationen fungerar (Bernler m.fl., 1993).  
 
Att ungdomarnas första reaktioner var positiva bådar gott för vidare utveckling av 
relationerna. Då dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i behandlingen. Det 
första intrycket kan få en stor betydelse, att ungdomen redan från början får känna sig sedd. 
 
Kontaktmannaskapet innebär att man är den i personalen som tar emot ungdomen när de 
kommer till Pilevallen. Man ansvarar i princip för allt som rör barnet, bland annat 
veckosamtal med ungdomen, kontakt med föräldrarna och att vara en trygghet för ungdomen. 
Vi bad ungdomarna beskriva relationen till sin kontaktperson. 

 
Det var framför allt min kontaktperson som det var någon speciell kontakt med 
dels det här att han var lite mer för han kunde förstå mig på ett annat sätt kändes 
det som än vad många andra kunde och lugnare person det får man nästan leta 
efter. Jag fick en väldig respekt för honom redan från början för att även om det 
var en situation som var väldigt känslomässigt laddad så kunde han ändå hantera 
den visst med allvar och bestämdhet men ändå med så mycket kärlek. Det hade 
jag inte upplevt med så många människor förut så jag fick en väldig respekt för 
honom. Så han är en av dem som jag fick mest kontakt med (Nils). 
 
Behandlingsmetoderna tyckte jag var bra. Asså just liksom det där att man hade 
samtal med sin kontaktperson. Jag hade […] han var riktigt snäll just kontakten 
där emellan tyckte jag var riktigt bra där var minst en gång i veckan då man satte 
sig, asså träffades och satte sig ner och diskuterade veckan som hade gått och 
diskuterade vad man kunde göra bättre och vad man kunde göra sämre, vad som 
behövde göras om man behövde någonting om man behövde hjälp med någonting, 
allting som en människa behöver (Roger). 

 
Jenny berättar om att hon hade en speciell kontakt till sin kontaktperson jämför med övrig 
personal, samtidigt så uppger hon att det inte var på grund av att det var hennes kontaktman 
utan på grund av personkemin dem emellan. 
 
Att i behandlingsarbetet få en trygg person i sin närhet som representerar trygghet, gränser, 
visar vänskap och står för en mellanmänsklig relation är av stor betydelse. Många gånger så är 
det kontaktmannen som får svara för den relationen. Målet med relationen till kontaktmannen 
är att skapa en brygga, en relation som ger den känslomässiga basen för en person att 
återvända till. En bit mänsklig verklighet som ”håller att gå på” här kan personen våga visa 
sig, få näring och uppmuntran, respekt och möjlighet att komma in och ladda batterierna 
(Crafoord, 1991 & Stigfur, 1999). En behandlare måste kunna känna empati med sin klients 
situation, utan detta kan inte en god behandlingsrelation skapas. Behandlaren måste inte älska 
sin klient men man måste se klienten som en medmänniska och ha en basal ”tycka om 
relation”. Tycker man inte om personen som man ska jobba med kan man inte ge någon bra 
behandling (Bernler & Johnsson, 2001).  
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Ungdomarna kände ett stort stöd från sina kontaktpersoner, då de kände en stark kontakt och 
medkännande. Kontaktpersonerna var en trygghet för dem vilket inte alla hade upplevt 
tidigare. Man upplevde att det var någon som brydde sig och månade om ens välmående. 
Citaten visar på att det var en bra tycka om relation med ömsesidig respekt och kärlek.  
 
Ungdomarna upplevde att kontaktpersonerna alltid var tillgängliga och fanns till hands för 
dem, i alla situationer. Vi har valt ut ett citat som får belysa detta. 

 
När vi hade samtal så pratade vi om det och var det så att jag tycket att något var 
jobbigt eller att jag var irriterad så var det lugnt, jag fick lov att vara irriterad, 
visst jag skulle ändå vara med och äta men sen så kunde jag gå ut på gymmet 
eller vad jag ville och avreagerar mig (Nils). 

 
Ungdomarna kände sig säkra i relationen till kontaktmannen vilket gjorde att de vågade bli 
arga och ledsna och trots detta fanns kontaktpersonen kvar med uppmuntran och respekt. De 
var inte rädda för att visa sina rätta jag. Eftersom ungdomarna tog upp att de kände en 
trygghet i att de kunde vara sig själva, så kan man ana att de tidigare inte vågat eller att det 
inte varit ok att de visat sina känslor och åsikter. 

 
Vi frågade ungdomarna om vilka egenskaper de tyckte var bäst respektive sämst hos 
personalen. Vi har valt ut tre citat som får belysa deras åsikter. 
 

Den bästa egenskapen ser jag nog är att personalen var liksom inte som personal, 
’gå och gör det, gå och gör det, du ska göra det’ liksom mer som typ en jämnårig 
en kompis till en fast dem ändå var ens handledare och asså personal och så, så 
det tyckte jag var riktigt bra (Roger). 

       
Det kan vara svårt för många klienter att acceptera att relationen är professionell, de vill vara 
kvar i kamratrelationen. Det är behandlarens uppgift att inringa behandlingsrelationen som 
både en person-personrelation och en behandlar-klientrelation d.v.s. en relation som samtidigt 
är medmänsklig och yrkesmässig. En relation omfattar olika delar. Dels är det interaktionen 
som sker här och nu med de reflektioner som görs om den andra personen och dess 
handlingar. Relationen omfattas även av de förväntningar och föreställningar som var och en 
har om relationen, vilket till stor del kommer att styra individens agerande i relationen. En 
tredje sak som påverkar relationen är våra bilder om hur vi ser på oss själva och den andra. En 
relation innefattar alltid alla tre delarna. I ett behandlingsarbete är det viktigt att behandlaren 
kan styra de tre olika relationsnivåerna för att på så vis kunna fokusera de olika 
relationstyperna (Bernler m.fl., 1993). 
 
Ungdomarnas första känsla av personalens värme och välkomnande visar på professionalitet 
och god kunskap i vikten av ett gott bemötande. Personalen gav inte sken om att de var bättre 
än någon annan vilket fick ungdomarna att känna sig väl mottagna. Det ligger i behandlarens 
ansvar att styra mötet så att ungdomen känner att dess existens blir bekräftad. Man har som 
personal varit tydlig mot ungdomarna och lyckats visa att behandlingsrelationen kan vara 
både medmänsklig och yrkesmässig. Samtidigt som ungdomarna känner att personalen kan 
vara en kompis de kan prata med så visar de samtidigt att de är en vuxen handledare. 
 
Som negativa egenskaper nämnde ungdomarna att det fanns en del oklarheter i kontakten med 
personalen som ungdomarna kände att de inte fått pratat ut om. 
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Bara för att dra ett konkret exempel en i personalen hade väldigt god insyn i alla 
elevers bakgrund och hemförhållanden och sånt där och var väl ganska bra 
många gånger på att säga och att låta burdus och säga plumpa grejer om våra 
föräldrar (Nils). 
 
Det jag kommer ihåg som kunde vara dåligt det kan vara ibland då det blev 
missförstånd mellan mig och personalen. Det kunde ha hänt någonting och man 
ville ta upp någonting så sa dem att man kunde ta upp det en annan gång men det 
blev aldrig av, så kunde det vara ibland minns jag (Roger). 
 

Trots att ungdomarna tidigare sagt att de kände att de kunde prata med personalen om allt så 
fanns det ändå vissa bitar som var svårare att prata om med personalen i fråga. De uttryckte 
ett missnöje över detta och trots att det gått relativt lång tid så var det något som de 
fortfarande funderade över. Reaktionen på personalens oförstående för deras livssituationer, 
stred mot ungdomarnas förväntningar på personalen, det var svårt att acceptera när 
behandlaren gjorde fel. 
 
Utöver ungdomarna så är det främst föräldrarna som omfattas av behandlingen på olika sätt 
utifrån deras behov. Det kan handla om olika sätt att ge föräldrarna verktyg för att klara av 
sina barn i vardagslivet. 
 

Dels är det det att mina föräldrar hade mycket kontakt med både socialen och 
Pilevallen och dem kunde liksom få råd därifrån och dem pratade därigenom och 
liksom min tid på Pilevallen där var liksom rent ut sagt dem gjorde människa av 
mig! Så liksom terapi från båda håll. Så man liksom tillslut kunde formas mer och 
mer efter familjen. Man kunde formas mer som en familj liksom precis som det 
skulle ha varit asså så (Roger). 
 
Jag och min mamma vi kom aldrig överens hemma[…]så pratade jag och 
personalen om det om hur vi skulle utveckla det och sådana grejer (Jenny). 
 

Vad gäller den tredje ungdomen så vet vi inte hur man arbetade med föräldrarna men han 
säger att kontakten inom familjen har blivit bättre sen innan inskrivning. 
 
Då målet med behandlingen i flera fall är att ungdomarna skall flytta hem till sina föräldrar 
igen efter behandlingen så jobbar man även i behandlingen i att förbättra kontakten mellan 
familjemedlemmarna. Ungdomarna ser det positivt att de får hjälp med att stärka relationen 
till sina föräldrar. Kontakten till Pilevallen avtar ett tag efter utskrivningen därför är det 
viktigt att kontakten till föräldrarna finns kvar så att ungdomarna har en stadigvarande kontakt 
även framåt i livet med någon som känner dem sedan uppväxten. 
 
Ungdomarna ser själva att de har utvecklats sen tiden innan de kom till Pilevallen. De känner 
alla tre idag en större tillit till vuxenvärlden. 
 

Ja men det har varit skillnad. Jag har ju fått mer kontakt med dem än vad jag 
hade innan med andra vuxna och sånt. Som försökte att sätta mig på plats och 
sånt du vet jag var sån, ’stick det kommer du aldrig att klara ändå’. Men det blev 
lite mer ändrat för personalen var trevliga asså snälla och jag började se det jaja 
visst kan jag göra det och sånna grejer. Jag känner mycket mer tillit, man börjar 
bli äldre nu också (Jenny). 
 

 18



Det är mycket Pilevallen som har gjort att jag kan lita på människor 
överhuvudtaget. Sen är det också ofta den att när man ser en person så bedömer 
man liksom de två första sekunderna man bedömer den, ok den personen är ingen 
man kan prata med men den däremot verkar vara en helt ok människa innan var 
det liksom ok en människa, ’nej back off, asså’ (Roger). 
 
Pilevallen var en trygg oas, mitt i en tid då allting bara var kaos, ett tryggt hem 
med trygga människor en plats där jag fick tid att utveckla mig själv och utveckla 
mig själv tillsammans med andra ungdomar och med vuxna. För innan dessa 
hade jag inte speciellt stor tillit till vuxna överhuvudtaget men tack vare att jag 
var där så har jag en annan syn på det och dem har helt enkelt gett mig en väldigt 
bra grogrund för att kunna klara mig själv (Nils). 
 

I behandlingsarbetet är relationen mellan behandlare och behandlad av stor vikt. Personer som 
vistas på behandlingshem har ofta dysfunktionella upplevelser, de känner sig ofta oönskade, 
besvärliga och har livet igenom varit "duktiga" på att misslyckas och de saknar ofta trygga 
personer i sin omgivning och uppväxt att våga knyta an och lita på (Stigfur, 1999). Denna 
misstro bygger på gånger då vuxna har sviket i relationen, deras tillit har havererat och lett till 
att de omedvetet beslutat sig för att avstå från att skapa nya relationer istället för att åter få 
uppleva nya svek (Crafoord, 1991). Övergivenhetskänsla är ofta påtaglig och rädslan att 
återigen bli övergiven hindrar en anknytning att uppstår. Att få en trygg person i sin närhet 
som representerar trygghet, gränser, visar vänskap och står för en mellanmänsklig relation är 
av stor betydelse i behandlingsarbetet för att åter kunna bygga upp tillit till omvärlden 
(Crafoord, 1991 & Stigfur, 1999). Behandlingsrelationen är en komplementär relation där den 
ena parten hjälper och den andra blir hjälpt. Denna relation är väldigt komplex då den enas 
tankar om hur hjälpen ska vara kanske inte motsvarar den andras tankar och önskan. I och 
med att relationen är komplementär är den inte symetrisk, vissa delar i relationen kan dock 
vara mer eller mindre symetriska ex: ömsesidig respekt, ett gemensamt intresse, detta är en 
förutsättning för att relationen ska kunna existera (Bernler m.fl., 1993). 
 
Ungdomarnas berättelser visar på att de har haft dåliga erfarenheter i kontakten till vuxna. 
Man hade inte känt vuxnas stöd och medmänsklighet tidigare. För ungdomarna var det svårt 
att till en början lita på personalens goda avsikter och genuina omtanke. Ungdomarna känner 
att de har blivit hjälpta genom att de har utvecklat en positiv syn på människor. Man har lärt 
sig lita på andra runt omkring och de är inte så misstänksamma och bortstötande som de varit 
tidigare. De kan se att andra har goda avsikter. Det har varit nyttigt för ungdomarna att 
komma ifrån stökiga relationer till en lugn och trygg miljö. Man har haft tid till sig själv och 
fått möjlighet att i lugn och ro bygga upp först och främst en tillit till sig själv men även till 
andra ungdomar och vuxna runt omkring. Det fanns stora svårigheter att skapa nya 
anknytningar och det dröjde ett tag innan man vågade lita på personalen. Rädslan för att bli 
övergiven fick ungdomarna att motsätta sig utvecklingen av relationsskapande processer men 
tryggheten på Pilevallen och avsikterna att hjälpa ungdomarna gjorde att de fick ungdomarna 
att inse att de inte skulle bli svikna igen, man lyckades övervinna tidigare besvikelser i 
kontaktskapande. Detta har varit en viktig erfarenhet för ungdomarna, att övervinna denna 
rädsla skapar bra framtidsutsikter för att våga ge sig hän i nya relationer. 
 
Ungdomarna berättar att de under sin vistelse på Pilevallen alltid kände att personalen var 
tillgänglig, att de alltid fanns till hands när de behövde hjälp med någonting. 
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Asså där var det liksom så i början var jag inte så mycket för att prata 
överhuvudtaget men sen så upptäcker man mer och mer att så fort det var minsta 
lilla så var det liksom bara att gå till dem så liksom löste det sig (Roger). 
 
Personalen dem var ju samma hela tiden och fanns där som någon slags 
balanserande kraft. Började någon av oss sväva ut åt ett håll som var väldigt 
extremt så drog dem tillbaka oss så att det blev balans, helt enkelt. Och vi 
ungdomar vi skapade mer obalans än vi skapade balans (Nils).  
 
Var det något som jag ville prata om så bara kallade jag så pratade vi antingen 
på kontoret eller på mitt rum (Jenny). 
 

Föräldrarnas omsorg utgör en trygg tillflykt, en bas. Barnet ska kunna lämna sin trygga bas 
för att komma ut i världen men han/hon ska även kunna återvända och bli välkomnade av 
föräldrarna. Föräldrarna ska bidra med fysisk och emotionell näring, tröst och ge lugn när det 
behövs. Det är viktigt att föräldrarna finns till hands, uppmuntrar samt bistår men att de inte 
ingriper aktivt om det inte är nödvändigt (Bowlby, 1994). Barnets förmåga att utveckla en 
trygg anknytning hänger nära samman med förälderns förmåga att vara lyhört för barnets 
signaler och svara på dem på ett sätt som spädbarnet kan förstå (Broberg m.fl., 2003). När 
barnen blir äldre märker man att de vågar sig längre bort från sin trygga bas under allt längre 
perioder. Ju mer ett barn litar på sin bas desto mer tar han/hon det för givet att basen alltid är 
där för att stötta och hjälpa vid behov. I fall den person som barnet räknar som sin trygga bas 
blir sjuk eller dör märker man hur betydelsefull personen är för barnet eller tonåringens 
emotionella jämvikt (Bowlby, 1994). 
 
Ungdomarna kände att personalen litade på dem, de kände att de fick betydelsefulla uppgifter 
vilket ökade deras självförtroende. Precis som Bowlby påpekar i sin anknytningsteori så visar 
ungdomarna att desto tryggare och självsäkrare de kände sig desto mer vågade de söka sig 
ifrån tryggheten samtidigt så kände de att personalen alltid fanns där för att leda dem inpå rätt 
spår igen. Tidigare har inte ungdomarna fått känna denna stöttning och hjälp i sitt sökande 
efter sin identitet och i utforskandet av världen. Ungdomarna ser det som mycket positivt att 
det var en liten personalgrupp och att den var stadigvarande och konstant vilket ingav för dem 
en stor trygghet.  
 
Det som kan ses är gemensamt för alla ungdomarna är att de har haft det svårt i 
familjerelationerna. Man berättar om att man upplevde en annan kontakt med de vuxna på 
Pilevallen jämfört med föräldrarna. Trots dessa likheter så kan man ändå se en skillnad då två 
av ungdomarna ofta såg personalen mer som familjemedlemmar än som personal, vari den 
tredje informanten inte såg relationen till personalen på liknande sätt. 

 
Han var bara några år äldre än min bror så att det blev att han blev lite mer än 
bara kontaktperson och terapeut. Det blev någon slags trygghet som något äldre 
stora syskon, ok att han var kanske 13 år äldre men min bror är 11 år äldre så det 
var ju inte så stor skillnad (Nils). 
 
Asså jag kan nästan säga så att jag ser nästan henne som typ mamma för mig. 
Hon var helt underbar, världens bästa människa och goaste människa är hon 
(Jenny).  

 
Asså likadan, likadan. Relationen asså folk på Pilevallen, jag kände mer liksom 
dem lyssnade mer om jag hade någonting att säga dem lyssnade mer när man 
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behövde prata asså det var en helt annan relation på det sättet men det var aldrig 
någon föräldrarelation alltså så. Men det var asså så att var det någonting så var 
det bara att prata man kunde liksom sätta sig och prata till allting var löst och det 
var liksom över och så så. Dem lyssnade på ett helt annat sätt (Roger). 

 
Målet med relationen till personalen och framförallt med kontaktmannen är att skapa en 
brygga, en relation som ger den känslomässiga basen för en person att återvända till. En bit 
mänsklig verklighet som ”håller att gå på”, här kan personen våga visa sig, få näring och 
uppmuntran, respekt och möjlighet att komma in och ladda batterierna. Det är väldigt vanligt 
att behandlaren får en "föräldraroll" (Crafoord, 1991 & Stigfur, 1999). Det kan vara svårt för 
många klienter att acceptera att relationen är professionell, de vill vara kvar i 
kamratrelationen. Det är behandlarens uppgift att inringa behandlingsrelationen som både en 
person-personrelation och en behandlar- klientrelation dvs. en relation som samtidigt är 
medmänsklig och yrkesmässig (Bernler m.fl., 1993) 
 
Ungdomarnas berättelser bekräftar forskningen som säger att behandlare kan få en 
föräldraroll. Det är viktigt att personalen vet hur de ska handskas med relationen på ett 
professionellt men ändå medmänskligt sätt. Det innebär att ungdomarna har lättare att relatera 
till dem som personer och inte bara till deras professionalitet. Att man låter titulera personalen 
som mamma och bror är ett bevis på att ungdomarna känner att de får respekt och 
uppmuntran. Den avvikande åsikten kan kanske bero på att ungdomen kände en starkare 
relation till sina föräldrar i jämförelse med de andra två. Kanske kan det också spela in att 
Roger inte bodde på Pilevallen lika länge som de andra två ungdomarna, det kan ta tid att 
bygga upp den tillit som krävs i en familjerelation. 

4.3 Tiden efter Pilevallen 
Ungdomarna ställs inför frågan hur det upplever att de har förändrats under placeringstiden. 
 

Min självbild är ganska förändrad. Jag är mycket mer nöjd med mig själv 
nuförtiden både när det gäller utseendemässigt och kroppsligt och så där men 
även själsligt. Jag har inte, visst jag har väldigt höga krav på mig själv 
fortfarande som jag strävar efter att leva upp till men skulle det vara så att jag 
klampar i klaveret någon gång så idag kan jag i alla fall diskutera med mig själv 
[…] förut såg jag saker och ting ganska svart och vitt ganska mycket och jag 
hade ganska taskigt självförtroende var väldigt osäker på vem jag var överlag 
och vad jag hade för fördelar och nackdelar och idag kan jag se mer tydligt vad 
jag har för fördelar och försöka använda mig av dem[…] jag har ju ett annat sätt 
att se på min problematik jag kan ju avgöra t.ex. om i fall att jag upptäcker att jag 
har ett problem, så kan jag nu lättare avgöra, är detta problemet så allvarligt och 
är det då allvarligt, vad gör jag för att lösa det och kan ta kontakt med människor 
som kan hjälpa mig med vad det än är för problem men det kunde jag inte då utan 
då var det mer eller mindre att jag vägrade att ta emot hjälp (Nils).  
 
Pilevallen och allting har förändrat mig en hel del. Nya synpunkter på livet och 
sådana grejer. Innan när jag kom dit då var jag inte så jävla lätt att handskas 
med men sen efter ett tag så började jag förstå en del.[…]Jag brydde mig inte ett 
dugg om mig själv innan överhuvudtaget. Allting var så jaja det blir säkert bra 
och så sket jag i allt. Men det är man ju nu [rädd om sig förf. anm.] (Jenny).  
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Mitt liv är riktigt bra. Går i skolan och har vänner, bra fritid. Trivs bra i familjen, 
det fungerar hemma (Roger). 

 
Teoretiker inom anknytningsteorin tittar bland annat på hur erfarenheter med ”viktiga 
personer” tidigt i livet påverkar relationerna i nuet. De tittar även på problem som kan uppstå 
gällande självdefinition och självförtroende (Pervin & John, 2001). Den tidiga 
samspelsutvecklingen och den sociala miljön sätts i centrum, det är genom erfarenhet av 
samspelet som individen skapar en inre gestalt av en relation (Havnesköld & Mothander, 
2002). Genom forskning har man påvisat att en desorganiserad anknytning är en allvarlig 
riskfaktor för utvecklandet av svårigheter med att knyta vänskapsband och även en 
bidragande faktor till utagerande beteendeproblem i förskole- och tidiga skolåren (Broberg 
m.fl., 2003). Även i ungdomsåren löper dessa barn en större risk att agera med dissociation, 
dvs. splittrad självbild och allvarligt bristande emotionell självreglering om de utsätts för 
traumatiska händelser under tonåren (Bowlby, 1994). En persons identitet bygger på det 
ömsesidiga samspelet som utspelar sig mellan individens självuppfattning och hans 
uppfattning om hur andra ser honom. Alltså är relationer nödvändiga för att kunna skapa sig 
en identitet (Lundsbye m.fl., 2000). 
 
Som forskning visar är det för ett barn viktigt att man får en bekräftelse som individ. Finns 
inte detta samspel så finns det en risk att barnet får problem att utveckla sin självdefinition 
och sitt självförtroende. Ungdomarna ger bevis på att man senare i livet kan bygga upp sin 
självtillit och sitt självförtroende med hjälp av ömsesidig respekt till andra vuxna. De berättar 
om hur det fått en annan och mer positiv bild av sig själv sedan de hamnade på Pilevallen. De 
har även kunnat bygga upp ett gott självförtroende vilket gjort dem säkra att ta sig fram på 
egen hand och även ta sig an ansvarsfulla uppgifter vilket de tidigare inte skulle ha gjort. Två 
av ungdomarna uttrycker sig så här: 

 
Tack vare det självförtroende som jag fick under de tre åren som jag var på 
Pilevallen har jag haft självförtroende till att ”okej jag kan nog lära mig spela 
trumpet på tre månader”. Och det gjorde jag (Nils). 
 
Det är mycket med skolan jag är elevtrådsstyrelseordförande på skolan […]Vi 
har ett ungdomsråd i byn som sysslar mycket med ungdomsfrågor, barn- och 
ungdomsfrågor, jag är med och sitter där. Asså just politiska saker, är rätt så 
insatt i det (Roger). 

 
Det framkom även att Jenny är nöjd med sitt liv idag, hon har flyttat till en lugnare 
miljö där hon känner sig bättre tillfreds och känner att hon kan ge sitt barn en god 
uppväxt. 
 
Verksamheten strävar efter att ge ungdomarna en tro på vuxenvärlden, en tro på framtiden. Vi 
frågade ungdomarna vad de kände att de fått med sig från tiden på Pilevallen. 
 

Ja det är väl asså respekt för typ vuxenvärlden och alla andra och lite sånt 
(Jenny).  
 
Gemenskapen och förmågan att kunna prata ut om saker (Roger). 
 
Det är väl lite av den där ansvarskänslan som jag bygger på nu och som jag fick 
på Pilevallen. Jag försöker ju använda mig av den och försöker att använda mig 
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av min intuition och mitt läshuvud och alla andra fördelar som jag har lärt mig 
att jag har och försöka använda de på ett positivt sätt (Nils). 

 
Ungdomarna kände att de hade utvecklats under sin tid på Pilevallen och alla kunde de se sina 
egna framsteg som de gjorde där. Två av de intervjuade ungdomarna berättar om hur 
relationen mellan dem och föräldrarna har stärkts under behandlingstiden. 
 

Jag har ju bättre relation med mina föräldrar och mina syskon nu idag än vad jag 
hade för fyra år sedan men det ligger ju i ett ömsesidigt arbete. Jag tror mycket 
av arbetet ligger i att jag har arbetat med mig själv och därigenom kan se dem 
från andra perspektiv med annan respekt och kärlek (Nils). 
 
Ja riktigt mycket. Asså nu är det helt plötsligt, det här är någonting som är 
gammalt som är glömt det har liksom aldrig hänt, det är liksom precis som den 
ultimata mönsterfamiljen asså jämfört med hur det har varit innan. Liksom det 
går riktigt bra(Roger). 

 
För den tredje ungdomen vet vi inte om det skett någon förändring i föräldrakontakten då 
ungdomen inte ville prata om det. 
 
Personer som vistas på behandlingshem har ofta dysfunktionella upplevelser och saknar ofta 
trygga personer i sin omgivning och uppväxt att våga knyta an och lita på en annan människa 
(Stigfur, 1999). Att det finns kommunikation är en förutsättning för en relation. Det är här 
som personen kan uttrycka hur han/hon uppfattar sig själv samtidigt som han/hon även får 
bekräftelse eller blir avvisad från de andra individerna i omgivningen. En person som får sin 
självuppfattning bekräftad bygger upp en identitetsuppfattning som inte kan hotas av 
tillfälliga svårigheter. För att kunna tänka, välja samt handla fritt krävs det en trygg 
identitetsuppfattning (Lundsbye m.fl., 2000). 
 
Familjerna har haft en bristande kommunikation och inte förstått varandra där igenom har det 
skapats dåliga relationer. Med professionell hjälp har ungdomarna kunnat skapa sig en god 
relation till vuxna där de allt mer har kunnat lita på sin omgivning. Genom detta och med 
hjälp av personal har de arbetat för att förbättra relationen inom familjen.  
 
Vid frågan hur kontakten med personalen ser ut idag så fick vi liknade svar från alla tre 
ungdomarna, alla önskade de mer kontakt. 
 

Jag och en ur personalen har pratat ett par tre gånger det är väl nu en och en 
halv månad sedan men det beror väl ganska mycket på att jag har för mycket att 
göra, jag glömmer till och med bort att ringa mina föräldrar […] och sen var det 
väl mycket det att det var så konstigt när jag flyttade därifrån, dels var det väldigt 
synd det var ju vemodigt i och med att jag hade bott där så länge men dels så 
flyttade jag på ett sånt sätt när jag var mitt i mycket annat. Jag var uppe i allting i 
skolan och jag åkte därifrån på en storhelg och sen har jag inte varit där, det har 
liksom inte blivit. Vi har snackat om att göra någon form av avslutning men det 
har liksom inte blivit av just för att jag, troligtvis för att jag inte haft tid plus att 
min relation till en i personalen där var väl inte världens positivaste när jag 
flyttade […] Jag kände att jag behövde lite distans och behövde tid att bara landa 
i det nya men jag planerar ju att åka ut där och hälsa på (Nils). 
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Jag har kontakt en gång varannan till, var tredje månad med en ur personalen. 
Det är allt jag har. Jag hade önskat att det var duktigt mycket mer med dem 
allihopa som var där när jag var där men jag har varken telefonnummer, mail 
eller adresser till någon av dem. Jag önskar att det var mycket mer kontakt med 
Pilevallen nu jag önskar att det var mycket mer kontakt med dem (Roger). 
 
Jag tycker jättemycket om personalen fortfarande som jag tjatar på dem nu hela 
tiden att jag ska komma ut där så det var jättebra där ute med dem (Jenny). 

 
Väldigt ofta är personalen de första trygga personerna i de behandlades liv. Vid utskrivning 
eller förflyttning är det av största vikt att inte förlorar sina anknytningspersoner. För det är ju 
vid förändringar man är som mest sårbar och behovet av sin "trygga bas" är som störst. En del 
som fungerat bra under behandlingstiden får problem efter utskrivningen, ofta börjar 
problemen redan kvällen innan de ska skrivas ut. För att inte rädslan att bli ensam och 
övergiven ska bli så stark och påtaglig, bör utslussningen ske stegvis och man bör framför allt 
se till att anknytningspersonerna finns med och stöttar. Detta för att visa att personen inte 
kommer att bli övergiven utan att den trygga basen alltid finns kvar om så behövs (Stigfur, 
1999).  
 
Alla ungdomarna önskar att de idag hade mer kontakt med Pilevallen, de skulle gärna åka dit 
på besök. Forskning visar att det är viktigt med ett gott avslut så att personen inte känner sig 
sviken igen. De behöver känna att de för en viktiga personerna finns kvar även efter flytten. 
Det var en stor omställning och kontrasterna var väldigt påtagliga, från att ha levt under lång 
tid i en lugn och skyddad miljö ut till en stökig verklighet. Ungdomarna kan idag se att under 
denna period skulle de ha behövt mer stötting av personalen. Ungdomarna kände inte att de 
fick de avslut eller den uppföljning de skulle ha önskat. Trots detta så ser ungdomarna tillbaka 
till Pilevallen som en bra tid i deras liv och de känner att de har personalen att vända sig till 
om de skulle behöva råd eller stöd. 
 
Vid frågan om deras framtidsvision var det bara positiva svar. 
 

Ljust! Ljust, jävligt ljust! Asså jag känner min framtid, jag känner att jag har en 
riktigt säker framtid liksom jag går i skolan, jag har ett förhållande sen 1½ år sen 
som kommer att vara känner jag i alla fall och liksom jag har ett jobb,  jag jobbar 
vissa kvällar och helger. Direkt när jag går ut trean så går det över till en fast 
anställning och liksom det är liksom fixat det mesta har helt plötsligt kommit 
serverat. Man kan säga som så att skulle man sett mig tiden innan jag flyttade till 
Pilevallen och man skulle sett mig nu så skulle man inte känt igen mig 
överhuvudtaget. Det är två helt olika personer (Roger). 
 
Jag ser ganska positivt på tillvaron överlag. Jag vet att jag har haft ett liv som 
har varit rent åt helsike större delen. Och jag har upplevt och jag vet och kan 
många grejer som jag inte skulle önska att någon annan har upplevt eller kan 
men jag ser det ändå som så att jag tycker liksom inte synd om mig själv för jag 
har lärt mig så väldigt mycket av det. 
Jag ser ganska ljust på framtiden. Jag ser inte en framtid som en jättestor 
världsartist, det skulle ju vara en dröm, men jag vet inte men jag hoppas att jag 
kan komma underfund under tiden då jag är här på skolan […] jag ser ljust på 
framtiden, just för att jag kan se fördelar på saker och ting och tillvaron istället 
för nackdelar (Nils). 
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Jag ser positivt på den men jag tar en dag som den kommer, det är lättast (Jenny). 
 
Alla ungdomar ser idag ljust på framtiden. Av vad som gick att utläsa från 
ungdomarnas berättelser så lägger de stor vikt i sina framsteg i just personalen på 
Pilevallen och deras sätt att se dem som människor. 
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5. SAMMANFATTNING 
Studiens huvudsyfte var att undersöka ungdomarnas syn på behandlingsrelationerna på 
Pilevallen. För att få svar på studiens syfte gjordes kvalitativa intervjuer med tre ungdomar 
som varit placerade på Pilevallens behandlingshem. Med hjälp av intervjuer fick vi en god 
insikt och förståelse för vad ungdomarna anser om relationens betydelse i behandlingsarbetet. 
Ungdomarnas berättelser tydliggör deras syn på vad Pilevallen har gett dem och vad de kan 
dra nytta av i framtiden. 
 
Det som kan ses är gemensamt för alla ungdomarna är att de har haft det svårt i 
familjerelationerna under uppväxten. Utifrån ungdomarnas berättelser får vi veta att 
föräldrarna på grund av egna svårigheter inte kunnat vara den trygga hamn som de behövt. 
Vilket har detta utvecklats till att barnet har känt sig oönskat och osäkert. När ungdomarna 
kom till behandlingshemmet berättar de om hur de upplevde en relation och en trygghet ifrån 
personalen vilket de aldrig hade upplevt med sina föräldrar. I och med personalens 
engagemang ingavs ungdomarna en känsla av trygghet vilket gjorde att de så småningom 
kände att de kunde komma till personalen för hjälp när de behövdes, personalen utgjorde en 
trygg hamn. 
 
Alla ungdomarna berättade om hur det vid första ankomst till Pilevallen kände att miljön var 
väldigt varm och välkomnande, personalen var snälla och trevliga i bemötandet av dem. Som 
personal har man varit tydlig mot ungdomarna och lyckats visa att behandlingsrelationen kan 
vara både medmänsklig och yrkesmässig. Samtidigt som ungdomarna känner att personalen 
kan vara en kompis som de kan prata med så visar de samtidigt att de är en vuxen handledare. 
Ungdomarna kände ett stort stöd från sina kontaktpersoner. Kontaktpersonerna var en 
trygghet för dem. Det fanns stora svårigheter att skapa nya anknytningar och det dröjde ett tag 
innan man vågade lita på personalen. Tryggheten på Pilevallen och avsikterna att hjälpa 
ungdomarna gjorde att man fick ungdomarna att inse att de inte skulle bli svikna igen, man 
lyckades övervinna tidigare besvikelser i kontaktskapanden. Att ungdomarna låter titulera 
personalen som mamma respektive bror är ett bevis på att ungdomarna känner att de får 
respekt och uppmuntran. 
 
Ungdomarna känner att de under sin vistelse på Pilevallen har hjälpts genom att de har 
utvecklat en positiv syn på människor. Man har lärt sig lita på andra runt omkring och de är 
inte så misstänksamma och bortstötande som de tidigare varit. Ungdomarna har fått tid till sig 
själva och fått möjlighet att i lugn och ro bygga upp först och främst en tillit till sig själv men 
även till andra ungdomar och vuxna runt omkring. Ungdomarna kände att personalen litade på 
dem. 
 
Det finns en del oklarheter i kontakten med personalen som ungdomarna kände att de inte fått 
pratat ut om. Trots att ungdomarna tidigare sagt att de kände att de kunde prata med 
personalen om allt så fanns det ändå vissa bitar som var svårare att prata om med personalen i 
fråga. De uttryckte ett missnöje över detta och trots att det gått relativt lång tid så var det 
något som de fortfarande funderade över. 
 
Utöver ungdomarna så är det främst föräldrarna som omfattas av behandlingen på olika sätt 
utifrån deras behov. Det kan handla om olika sätt att ge föräldrarna verktyg för att klara av 
sina barn i vardagslivet. Två av de intervjuade ungdomarna berättar om hur relationen mellan 
dem och föräldrarna har stärkts under behandlingstiden. Familjerna har under ungdomarnas 
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uppväxt haft en bristande kommunikation och inte förstått varandra därigenom har det skapats 
dåliga relationer dem emellan.  
 
Som forskning visar är det för ett barn viktigt att man får en bekräftelse som individ. Finns 
inte detta samspel så finns det en risk att barnet får problem att utveckla sin självdefinition 
och sitt självförtroende. Ungdomarna ger bevis på att man senare i livet kan bygga upp sin 
självtillit och sitt självförtroende med hjälp av ömsesidig respekt till andra vuxna. De berättar 
om hur det fått en annan och mer positiv bild av sig själva sedan de hamnade på Pilevallen. 
De har även kunnat bygga upp ett gott självförtroende vilket gjort dem mer säkra att ta sig 
fram på egen hand och även ta sig an ansvarsfulla uppgifter vilket de tidigare inte skulle vågat 
göra.  
 
Ungdomarna kände att de hade utvecklats under sin tid på Pilevallen och alla kunde de se sina 
egna framsteg som de gjort där. De hade positiva visioner inför framtiden och samtliga 
ungdomar uppger att tiden på Pilevallen har hjälpt dem samt att vistelsen på 
behandlingshemmet har fått dem att mogna. Ungdomarna beskriver sina förändringar med 
stora ordalag, att de har blivit en ny människa och att de har nya sätt att se tillvaron på, de har 
fått större respekt för andra människor, bättre självförtroende och självkänsla. 
 
I dag när ungdomarna har kommit ifrån sin problematik så har de olika sätt att ta sig fram i 
livet. Man kan se några skillnader dem emellan, bland annat kan man se att ungdomarna idag 
är i olika stadier gällande sin utveckling av självständighet, identitet och 
verklighetsförankring. Ungdomarnas berättelser visar på att de tidigare har haft dåliga 
erfarenheter i kontakten till vuxna, man hade inte känt vuxnas stöd och medmänsklighet men 
idag känner de alla tre en tillit till vuxenvärlden.  
 
Alla ungdomarna önskar att de idag hade mer kontakt med Pilevallen, de skulle gärna åka dit 
på besök. Det var för dem en stor omställning att flytta från Pilevallen och de kan idag se att 
de under första tiden efter sin utskrivning skulle ha behövt mer stötting av personalen. 
Ungdomarna kände inte att de fick det avslut eller den uppföljning de skulle ha önskat. Trots 
detta så ser ungdomarna tillbaka på Pilevallen som en bra tid i deras liv och de känner att de 
har personalen att vända sig till om de skulle behöva råd eller stöd. 

5.1 Svar på uppsatsens frågeställningar 
Är relationen mellan vårdtagare och vårdgivare viktig för vårdens effekter?  
Ungdomarna anser att det är tack vare personalens engagemang som de har kommit så långt i 
sin utveckling. Man har framförallt utvecklat en förändrad syn på vuxna personer. I 
behandlingsarbetet kan de se att kontaktpersonerna har varit en trygghet, en känsla av 
trygghet som de inte hade tidigare upplevt. Ungdomarna upplevde att det var någon som 
brydde sig om dem och någon månade om deras välmående. De var en relation med 
ömsesidig respekt och kärlek.  
 
Ungdomarnas berättelser visar på att de har haft dåliga erfarenheter i kontakten till vuxna och 
att man tidigare saknat vuxnas stöd. Tryggheten man kände på Pilevallen och personalens 
avsikter att hjälpa ungdomarna gjorde att man fick ungdomarna att inse att de inte skulle bli 
svikna igen och man lyckades övervinna tidigare besvikelser i kontaktskapandet. Ungdomarna 
känner att de hjälpts genom att de utvecklat en positiv syn på människan, de har lärt sig lita på 
andra runtomkring och är inte så misstänksamma och bortstötande som tidigare. En 
behandlingsrelation innefattande trygghet och tillit har givit goda effekter på ungdomarna och 
gjort att de fått hjälp att utvecklas i positiv riktning. 
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Går det att skapa en ny trygg bas i ungdomsåren (om man inte haft det som barn) med 
hjälp av en engagerad behandlare? 
I denna studie framgår det att de svikna barnen som vi intervjuat har med hjälp av Pilevallen 
kunnat få ett tryggt hem med trygga människor där de har kunnat utvecklas. Personalen har 
bidragit med fysisk och emotionell närhet. Detta har bidrog till att ungdomarna såg dessa 
personer som sin trygghet i vardagen, någon som de kunde lita på, någon som alltid fanns 
tillhands för att stötta och vägleda.  
 
Vår uppfattning utifrån resultaten av intervjuerna är att inte alla ungdomarna har haft en trygg 
bas under uppväxten. Dock har ungdomarna under sin vistelse på Pilevallen kunnat skapa sig 
en grogrund för vidare utveckling av ett djupare förtroende till omvärlden. Detta lyckade 
resultat är för att Pilevallen har varit en fast punkt för dem, en plats där man kan förlita sig på 
andra människor och våga testa nya vägar.  
 
Kan man kompensera en förlorad relation med föräldrarna med någon annan? 
Utifrån ungdomarnas utsago menar vi att det inte går att kompensera en relation men studien 
visar att andra vuxna kan utgöra ett komplement till föräldern. Ungdomarna berättar om hur 
de upplevde en annan kontakt med de vuxna på Pilevallen jämfört med föräldrarna. Även om 
ungdomarna ser personalen som en extra mamma respektive storebror så är det ingen 
ersättning för familjemedlemmen utan mer ett bevis på en nära och ömsesidig kontakt. 
 
Hur använder sig ungdomarna av sina erfarenheter av vistelsen på Pilevallen i sina liv 
idag?  
Ungdomarna har genom vistelsen på Pilevallen stärkt sin självtillit och sitt självförtroende 
detta med hjälp av ömsesidig respekt till andra vuxna. Ungdomarna berättar om hur det fått en 
annan och mer positiv bild av sig själv sedan de skrevs in på Pilevallen. De har även kunnat 
bygga upp ett gott självförtroende vilket gjort dem säkra att ta sig fram på egen hand och även 
ta sig an ansvarsfulla uppgifter vilket de tidigare inte skulle ha gjort. Även deras förstärkta tro 
till vuxenvärlden har gjort att de idag kan känna att vuxna har goda avsikter och vill väl. 
Ungdomarna klarar sig bra i livet och med hjälp av den kunskap och de erfarenheter de har 
fått under tiden på Pilevallen så ser de idag positivt på framtiden.    
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6. DISKUSSION 
Det är oerhört glädjande att de ungdomar vi träffat har kunnat ge oss en så över lag positiv 
bild av sin tid och sin förändring på behandlingshemmet. Vi har imponerats över hur öppna 
intervjupersonerna har varit och hur villiga de var att dela med sig av sina erfarenheter under 
intervjuerna. Det har varit intressant att få ta del av ungdomarnas historia och deras åsikter 
och vi hoppas att framtiden kommer vara ljus för dem.  
 
Studien har varit mycket intressant och väckt mycket tankar och funderingar hos oss. Vi 
kopplar mycket av ungdomarnas tankar angående Pilevallen till den forntida 
storfamiljskulturen där familjerna bestod av mycket av allt. Flera generationer lever 
tillsammans under samma tak. Det fanns ingen speciell gräns, alla hjälpte alla. Även 
forskning visar på att denna typ av utvidgad familjesammansättning är särskilt lämpad för 
utvecklande av en god anknytning (Broberg m.fl., 2003). Detta tyder på att en blandad 
sammansättning av personal, ung och gammal, man och kvinna är den bästa lösningen för att 
få ett gott resultat. Under uppväxten behöver ett barn både manliga och kvinnliga förebilder 
och alla ungdomarna på Pilevallen har kanske inte haft det innan placeringen. Så en annan 
viktig aspekt är att ungdomarna lär sig hur ett bra samspel mellan man och kvinna fungerar. 
Bilden som ungdomarna har haft av detta samspel kan ha varit skev då de kommer från 
dysfunktionella familjeförhållanden.  
 
Eftersom denna studie är gjord utifrån ett fåtal intervjuer är det svårt att uttala sig om 
generaliserbarheten och därför vore det intressant att följa upp denna undersökning med en 
kvantitativ studie. En undersökning med ett större antal personer som utgår från liknande 
frågeställningar. Vi tycker oss trots detta ha fått kunskap om att en god relation är viktig i alla 
former av socialt arbete. Studien är alltså gjord ur brukarperspektivet. För att få en mer 
heltäckande bild av det som sker i samspel mellan ungdom och personal skulle det även varit 
intressant att göra en liknande studie ur observatörs- eller behandlarperspektivet.  
 
Vår utopi är att alla inom socialt arbete oavsett område ska använda sig av relationens 
betydelse för att hjälpa ”sina” klienter. Genom relationen känner klienten att han/hon blir 
sedd, stärks och får självförtroende. Klienterna blir mer mottagliga för hjälp om de märker att 
någon bryr sig, ”jag är viktig för någon”. De får ett mål att sträva emot. Tyvärr så är vi oroliga 
för att man i framtida socialt arbete inte kommer att lägga så stor vikt vid relationen och dess 
betydelse då man idag har stor arbetsbörda och ekonomin spelar en allt större roll, man vill ha 
korta och billiga placeringar.  
 
Uppsatsen fick en väldigt positiv inriktning då våra intervjupersoner var positivt inställda till 
sin vistelse på Pilevallen. Våra funderingar nu i efterhand har varit om alla ungdomar som 
lämnar Pilevallen är lika positiva. Skedde urvalet på ett felaktigt sätt? Föreståndaren hjälpte 
oss att välja ut ett antal ungdomar som var utskrivna från Pilevallen. Av dessa var det tre som 
ställde upp på intervjun. Vi undrar om föreståndaren verkligen gav oss telefonnumren till alla 
som passade in på våra kriterier, eller om han valde ut lämpliga personer utifrån eget intresse. 
Någonting som vi vidare har funderat på är att då behandlingen inte passar ungdomen så 
förflyttas dem tidigt till någonting annat, dessa ungdomar hade vi inte med i vårt 
urvalskriterium eftersom vi ville ha de ungdomar som hade varit på Pilevallen en längre tid. 
Det vore intressant att även studera de ungdomar som avviker från behandlingen och höra 
deras åsikter angående behandlingsrelationerna.    
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En annan aspekt är att ungdomarnas positiva bild av relationen till personalen kan höra 
samman med att personalen har en god utbildning. I och med utbildningen har de lärt sig 
betydelsen av ett gott behandlingsarbete, det är av vikt att ha metoder att jobba efter och inte 
endast utgå från det sunda förnuftet. Hade vi gjort en jämförande studie på ett 
behandlingshem med inte fullt så välutbildad personal kanske resultatet hade sett annorlunda 
ut. Det hade varit intressant att vidare studera skillnader och likheter mellan olika 
behandlingshem. 
 
Studien har bidragit med viktig kunskap särskilt i dagens samhälle då institutionsvårdens 
effekter ifrågasätts. Den visar att institutionsvistelse är en väldigt bra behandlingsform för 
flertalet ungdomar. Det krävs lång tid att skapa en god relation och det måste få lov att ta tid 
vilket också påvisar att långa behandlingstider är att föredra. Vi kunde se fördelar med att 
ungdomarna fick ta den tid som krävdes då de alla kunde se att de utvecklats positivt. Ett 
alltför stort- avvecklande av institutioner ser vi som en riskfaktor. Att placera ungdomar på 
behandlingshem kan vi se som en god investering för framtiden, både för ungdomen och för 
samhället.  
 
Vi hoppas att denna uppsats ska kunna vara till hjälp för den personal som omfattas av 
behandlingsarbete. Studien visar på att det är viktigt att ha i tankarna att en god relation 
hjälper för en positiv utveckling i behandlingsarbetet av svikna ungdomar. 
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Bilaga 1 

Medgivande till intervju 
 
Intervjun kommer att spelas in för att underlätta och säkra riktigheten i den information som 
lämnas. Intervjumaterialet kommer sedan att hanteras med största försiktighet under 
bearbetning och användning. Intervjupersonernas namn eller sådant som kan vara utmärkande 
för intervjupersonen kommer inte att vara med i uppsatsen. Intervjumaterialet kommer vid 
utskrift att kodas så att intervjupersonerna blir anonyma.  
 
Härmed ger jag mitt medgivande till att bli intervjuad angående min tid på Pilevallen med 
fokus på relationerna till personal och ungdomar där. Syftet med intervjun är att bistå 
författarna Eliazabeth Rétfalvi och Emma Åkesson med information till deras C-uppsats. Jag 
anser mig också härmed underrättad om förfarandet av denna information som jag kommer att 
uppge under intervjun och ger mitt tillstånd till att allt som sägs under intervjun får användas i 
uppsatsen enligt ovanstående bestämmelser. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Informantens underskrift 
 
Vårterminen 2006  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Ålder, tid på Pilevallen, hur länge sen i tiden var flytten därifrån? 
Vad innebär en god/dålig relation för dig? 
 
Tiden före Pilevallen 

– Uppväxt. Hur minns du att den var?  
– Kan du beskriva ett minne som ligger dig varmt om hjärtat. 
– Vilka har stått dig nära under uppväxten? 
– Första minne som liten (varför, någon som berättat?) 
– tidigare behandling 
– skolgång 
– fritid 
– orsak till placering. Tvång/frivillig? 

 
Tiden på Pilevallen 

- Hur kändes det att komma till Pilevallen? Vilken känsla gav personalen dig? 
- Personalens engagemang och omvårdnad? 
- Beskriv typiska händelser en dag på Pilevallen 
- Minns du någon särskild händelse? 
- Hur uppfattar du Pilevallens behandlingsmetoder? 
- Hur upplevde du att dina möjligheter att komma till tals och påverka var? 
- Relationen till personalen på Pilevallen? 
- Någon speciell du kommer ihåg? Varför?  
- Vilka egenskaper hos personalen är bra/dåliga? 
- Tillit till personer på Pilevallen 
- Relation till andra ungdomar på Pilevallen. 
- Känner du att personalen har uppmuntrar dig till självständiga val? 
- Känner du att personalen har motverkat dina självständiga val/utgjorde ett hinder för 

din utveckling? 
- Vem har funnits till hands under behandlingstiden, personal/utomstående? 
- Nämn något positivt om Pilevallen 
- Nämn något negativt om Pilevallen 
- Ge en beskrivning av vad du känner i skillnaden mellan de vuxna som har varit nära 

under uppväxten och vuxna på Pilevallen. 
- Kontaktmannaskap 

 
Tiden efter Pilevallen 

- Flytt. Frivilligt eller tvång? 
– Hur ser ditt liv ut idag? 
– Har din tid på Pilevallen hjälp dig att komma ifrån din problematik? 
– Har din tid på Pilevallen påverkat ditt liv negativt? 
– Sysselsättning? 
– Fritidsintressen? 
– Har tiden på Pilevallen förändrat dig? På vilket sätt? 
– Vad var/är det viktigaste som tiden på Pilevallen gett dig? 
– Syn på dig själv nu och då? Förändring? 
– Hur ser du på din framtid? 
– Vad får du för känsla när du möter nya människor (misstänksamhet, tillit, förtroende)? 
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– Hur fungerar relationsskapande processer idag? 
– Finns det en tillit till vuxenvärlden? 
– Kontakt med föräldrar och andra viktiga personer. Skillnad då/nu? 
– Kontakt med personalen på Pilevallen idag. 
– Kontakt med andra ungdomar från Pilevallen. 

 
 

- Övrigt att tillägga? 
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