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Abstract 
 

Detta är en kvalitativ undersökning av attityderna till arbetet hos en personalgrupp på ett 
nystartat korttidsboende, där rekryteringens fokus lagts vid hög utbildningsnivå och 
personliga egenskaper. Resultatet visar på att det finns viss överensstämmelse jämfört med 
tidigare forskning, som vikten av tydlighet och diskussion kring relationen till brukaren. 
Däremot verkar denna personalgrupp lägga större vikt vid både kunskap och erfarenhet, att 
kunna omvärdera sina egna ambitioner och värderingar, samt uppmärksamhet och tålamod för 
att lära sig erbjuda det brukaren behöver. I studien berörs modeller från social-kognitiv 
psykologi, som Theory of Planned Behavior, och vi föreslår vidare användning av dessa i 
forskningen, för att analysera och modifiera personals attityder och arbete. 
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EN PERSONALGRUPP I UNGDOMSVÅRDEN: SAMTAL OM 
NEUROPSYKIATRISK KOMPETENS OCH PROFESSIONELLT ARBETE 

 
 

Inledning 
 

Although clearly there is a need for studies that provide better documentation on what is 
happening in the field of provision of alternative parental care, […] an even greater 
need is for focused research tackling some of the key challenges that face us. … 
Nothing that is less than top quality research should be regarded as good enough for 
policy and practice questions that are concerned with the future of a new generation of 
children. (Rutter, 2000. s 668) 

 
Diagnoser av det som med en övergripande benämning kallas neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF), som till exempel AD/HD, Aspergers syndrom, Autism och 
Tourettes syndrom, blir allt vanligare i vårt samhälle (Beckman, 2000). Låt vara att det 
fortfarande diskuteras huruvida det är själva de neurologiska störningarna och deras uttryck 
som blivit mer förekommande, eller om det snarare är så att de uppmärksammas mer. Det 
finns dock en växande medvetenhet om de komplexa problem som kombinationer av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kriminalitet och missbruk kan medföra hos 
ungdomar och unga vuxna (Beckman, 2000; Dodge & Pettit, 2003; Olsson, 2007; Rutter, 
2000). Att arbeta med människor med dessa problemspektra är svårt och ställer stora krav på 
den personal som finns på behandlingshem och boenden (Colnerud, 1999; Heron & 
Chakrabarti, 2003; Hill, 2005; Ankarlind & Lundström, 2007). Det finns en stor mängd 
forskning som behandlar alltifrån de neuropsykiatriska aspekterna å ena sidan (se till exempel 
Bradshaw, 2001), till de sociala och miljömässiga faktorer å andra sidan, som samverkar till 
att sätta människor i svåra livssituationer (Rutter, 2000 m.fl.). Det finns också en del 
forskning som studerar behandling, vård och program för behandling, institutioner, samt 
utvärdering av dessa. Däremot saknas det till stor del forskning som samlar detta under ett 
paraply på ett översiktligt sätt. Boenden och behandlingshem bör vara mer eller mindre 
effektiva, men bristen på både enhetliga teoretiska grunder och evidensbaserade studier kring 
detta är stor (Johansson, 2007; Gibbs & Sinclair, 1999; Socialstyrelsens rapport, 2009).   
 
Inför denna studie såg vi ett stort behov av att studera tillämpad forskning, utvärderingsfrågor, 
utbildningsnivå hos personal och administratörer med mera inom habilitering och omsorg av 
unga, vilket också bekräftades när vi tog del av forskningsläget (Rutter, 2000). Speciellt när 
det gäller grupper av brukare med kombinerade problemspektra som hela tiden riskerar att 
hamna i utanförskap och isolering. Vikten av att fånga upp dessa människor innan de riskerar 
att hamna i social problematik är stor (Brottsförebyggande Rådet, 2001). Men man behöver 
inte gå så långt som till kriminalitet och missbruk för att se att det finns olika svårigheter som 
uppstår i samband med NPF, och en viktig del handlar om att studera hur just personal 
resonerar och upplever att de reagerar när det gäller bemötandet av unga människor med 
dessa funktionsnedsättningar. Under arbetet med studien så märkte vi att det fanns väldigt lite 
forskning som rör just mötet mellan personal och brukare på boenden, och personalens 
uppfattningar och attityder om sig själva och arbetet, men att det också fanns ett uttalat behov 
av att studera detta närmare (Johansson, 2007; Socialstyrelsens rapport, 2009).  
 
Det slog oss också under arbetet att olika modeller från den social-kognitiva psykologin skulle 
kunna vara användbara för att teorianknyta vår studie till existerande forskning. Begrepp som 
attityder, attributioner, stereotyper, kausalitet, ”self efficacy” och ”self-serving bias” – 
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modeller som behandlar hur vi som individer förhåller oss till vår sociala omgivning och hur 
vi förklarar vårt eget och andra personers handlande, samt också hur vi i vår dagliga tillvaro 
tenderar att ta kognitiva genvägar för att hitta dessa förklaringar (Fiske & Taylor, 2008). Vi 
såg att dessa modeller, som till exempel Ajzens Theory of Planned Behavior, används för att 
tolka och även predicera människors och personals beteende på flera olika områden inom 
vården, till exempel inom demensvården (Godin et. al., 2008; Foy et. al., 2007) och hur 
evidensbaserad praktik tillämpas av tandläkare (Bonetti et.al., 2009). Inom det specifika 
område vi riktade oss mot har vi dock ännu inte sett till någon forskning som tagit just denna 
ansats (se till exempel Godin et. al., 2008; Perkins et.al., 2007).  
 
Det som är särskilt speciellt i detta fall är att de funktionsnedsättningar vi berör handlar just 
om brister i just dessa områden – sociala relationer – för brukarnas del, men vi väljer att tala 
om dessa begrepp utifrån personalens tankar och resonemang när de skall bemöta brukarnas 
svårigheter, snarare än att fokusera på brukaren. Till att börja med hade vi för avsikt att skissa 
på en modell för praktisk användning inom utvecklingsarbete inom vård och omsorg av unga 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utifrån vår studie, vilket är något som vi 
fortfarande menar är mycket användbart. I slutändan så har vi dock valt att betrakta en del av 
denna studie som ett slags pilotundersökning, där vi prövar att se på både vår egen empiri och 
andras (Hill, 2005; Johansson, 2007), utifrån ett social-kognitivt psykologiskt perspektiv. Vi 
kommer också att beröra begreppet reflektion (Janssen, Walker & MacLeod, 2008; Kuiper & 
Pesut, 2004), som kortfattat handlar om att bearbeta det man upplever och lär sig på en högre 
nivå, en metakognitiv, nivå där man inte bara tänker och handlar utan också diskuterar och 
funderar kring sina egna personliga och professionella förutsättningar, kvaliteter och 
kunskaper. 
 
 
 
 

STUDIEN OCH DESS AVGRÄNSNINGAR 
 

Bakgrund 
 
Vi har genomfört en mindre studie av en personalgrupp på ett kommunalt korttidsboende för 
unga personer med störningar inom bland annat autismspektrum och ADHD/ADD. Brukarna 
har i viss mån även sociala problem. Korttidsboendets uttalade mål är att arbeta med ett 
helhetsperspektiv på brukarens livssituation och att personalen skall ha hög kompetens kring 
både neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socialpedagogiska hänsyn, för att dessa 
faktorer skall kunna samverka till att ge så bra förutsättningar som möjligt för dem som 
använder sig av boendets tjänster. Personalgruppen är sammansatt med specifikt avseende på 
utbildningsnivå och personliga egenskaper, och de har ett högt egenansvar för sitt arbete med 
målet att de både skall kunna utforma verksamheten själva utifrån styrdokument och 
handledning av enhetschef, samt själva kunna samverka med andra instanser som till exempel 
skola, handläggare och socialtjänst. 
 
Vi var i första hand intresserade av att studera hur olika kunskapsresurser, till exempel 
pågående neurologisk forskning och behandlingsforskning, kring just neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar används och kan användas i omsorgen av ungdomar och unga vuxna. 
Vilka resurser finns tillgängliga och används på ett konkret sätt för att lösa de problem som 
kan uppstå? Vi har i den här studien också försökt fokusera på vissa aspekter, de brukarnära 
(till exempel saker som själva mötet mellan personal och brukare), för att titta på nuvarande 
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och framtida lösningar som kan vara till stor nytta ur ett brukarperspektiv, utifrån de 
ekonomiska och sociala förutsättningar som finns i samhället idag. 
 
Vi ville också få en bild av vad ”professionalism” och nytänkande kan innebära för personal 
inom ungdomsvården. Frågorna om neuropsykiatrisk kompetens och ett professionellt 
förhållningssätt inom omsorgen av personer med neuropsykiatriska funktionshinder är enligt 
vår mening tätt sammanlänkade eftersom professionellt arbete kräver kompetens (Ankarlind 
& Lundström, 2007; Johansson & Lindell, 2008). Utifrån detta ville vi också undersöka 
möjligheten att hitta teoretiska modeller för att analysera självuppfattning, självkritik, 
attityder och andra faktorer hos personalen i själva det praktiska arbetet, vilket vi ser en 
nödvändighet av. Dessa teoretiska verktyg vill vi också göra ett första försök att konkretisera 
och systematisera inom området. Under arbetet med analysen riktade vi oss mot olika 
förklaringsmodeller inom den social-kognitiva psykologin och använde oss av dessa för att 
fördjupa vår tolkning. 
 

Syfte 
 
Det huvudsakliga syftet var att få en ökad kunskap och förståelse för tankar och attityder 
kring arbetssätt, neuropsykiatrisk kompetens och professionalitet hos personalen som arbetar 
på ett specifikt, förhållandevis nystartat korttidsboende för ungdomar. Vad finns det för 
resonemang i en viss personalgrupp kring hur man fungerar som en resurs för omsorgstagaren 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vårt syfte är också att utifrån detta ge ett 
teoretiskt bidrag till diskussionen om omsorgspraktik och pedagogik i sammanhang som rör 
brukare med NPF, genom att försöka formulera dessa resonemang på ett sätt som kan 
analyseras och sättas i relation till tidigare forskning som gjorts på boenden och inom 
ungdomsvården, samt till begrepp och modeller inom den social-kognitiva psykologin.    
  
 

TIDIGARE FORSKNING 
 
 

Diagnoser, behandling och habilitering av NPF 
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
För att förstå vilka speciella problem som personal inom denna typ av omsorg kan möta, så är 
det viktigt att känna till vad brukarnas olika funktionsnedsättningar innebär. I denna 
genomgång av de olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som berörs i uppsatsen 
kommer vi att utgå från klassificeringssystemet DSM IV-TR. Det är viktigt att komma ihåg 
att de olika diagnoserna i detta system förutsätter att de olika symtom som definieras och 
krävs för att man skall kunna sätta en diagnos också medför att det finns ”klara belägg för 
kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier” (Mini-D IV, s. 48). 
Det vill säga, det räcker inte med att dessa problem finns utan de måste också orsaka ett 
signifikant lidande och hinder för personen själv eller andra i omgivningen. De 
neuropsykiatriska störningarna är alla diagnoser som markeras längs DSM-IV-systemets Axel 
II, enligt samma princip som man diagnosticerar personlighetsstörningar och 
utvecklingsstörningar som har med intelligensen att göra. Med detta menas att det är livslånga 
funktionsnedsättningar som påverkar den drabbades personlighet och i viss mån hela 
personen. Detta gör att diskussionen kring NPF ofta kan bli känslig och svår att hantera – 
ingen förälder vill att deras barn skall stämplas med ett livslångt handikapp. Samtidigt kan det 
också vara väldigt värdefullt att få en diagnos, vare sig det handlar om ett barn eller en vuxen, 
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ett klargörande kring komplexa men ändå tydliga problem (Widerlöw, 2000; Beckman, 2000). 
Diagnosen är också avgörande för huruvida man skall kunna få hjälp av kommun och 
samhälle. Detta kan dock också leda till missbruk av diagnoser, eftersom lagrum som till 
exempel LSS och LVU kräver att det finns en diagnos (Beckman, 2000; Goldberg, 2003). 
Neurologen Elkhonon Goldberg tar upp AD/HD som ett socialt fenomen, och även problemet 
med självdiagnosticering av ADD, (uppmärksamhetsstörning utan hyperaktivt inslag). Han 
talar om det märkliga förhållandet att detta kan vara en diagnos man aktivt söker och inte 
någonting man bara får finna sig i att ha. I förlängningen kan detta skapa både problem och 
möjligheter för dem som arbetar med ungdomar med NPF (Goldberg, 2003).  
Några av de mest framträdande kännetecknen för NPF är att de (i likhet med många andra 
psykiska störningar) inte är tydligt avgränsade utan snarare existerar längs en gradvis linje. 
Det finns inga tydliga patogener som avskiljer olika grader eller typer av NPF från varandra 
(Bradshaw, 2001; Goldberg, 2003). Detta gör att man hellre talar om olika spektrum, som till 
exempel autismspektrum där så kallad högfungerande autism eller Aspergers Syndrom 
befinner sig i ena änden och svår autism kombinerad med mental retardation i den andra 
(Silverberg, 2004). Gemensamt för personer som har störningar inom autismspektrum är att 
de har problem med att interagera och kommunicera med andra människor, både socialt och 
emotionellt. De kan ha svårt för kroppsspråk och icke-verbala beteenden som ögonkontakt, 
ansiktsuttryck och gester, men också för talat språk där tonfall och underförstådda meningar 
blir till hinder i kommunikationen. Man har också perceptiva störningar, som yttrar sig i 
svårigheter att tolka, bearbeta och särskilja sinnesintryck. Det finns också en fallenhet för 
begränsade och repetitiva mönster där de kan bli fixerade vid stereotypa intressen, rutiner, 
ritualer och detaljer (Mini-D IV). Medan autistiskt syndrom är mer handikappande så kan 
personer med Aspergers syndrom anpassa sig i långt högre grad till samhället och fungera 
som oberoende individer (Bernstein et. al., 2006). Uppfattningarna om hur vanliga 
störningarna inom autismspektrum är varierar från mellan 10 till runt 60 barn på 10 000 
(ibid.). Störningar inom autismspektrum är med största sannolikhet medfödda och har en 
biomedicinsk och antagligen genetisk bakgrund. I första hand talar man om olika pedagogiska 
grepp när det handlar om att hjälpa personer med Aspergers Syndrom, som till exempel 
TEEACH och ADL. Dessa är program med praktisk pedagogik, avsedda att underlätta för 
brukaren att lära sig hantera sina funktionsnedsättningar i den sociala vardagen (Mesibov & 
Shea, 2000).  
 
Även AD/HD är i högsta grad en ”elastisk diagnos” (Goldberg, 2003), som innefattar olika 
varianter av uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet och kombinationer av dessa, men 
inte andra symtom som ofta är komorbida, till exempel perceptuella störningar och motoriska 
problem, i DSM-IV definierat som störd utveckling av koordinationsförmågan. Dessa 
innefattas dock i den skandinaviska diagnosen DAMP.  När man talar om 
uppmärksamhetsstörningar så definieras dessa i DSM-IV som bland annat svårigheter att 
behålla uppmärksamheten på lekar och uppgifter, svårigheter att följa givna instruktioner och 
att organisera aktiviteter. Man talar också om att personen är lättdistraherad av yttre stimuli, 
lätt gör slarvfel och missar detaljer. Hyperaktivitet definieras med symtom som svårt att sitta 
still, att man ofta lämnar sin plats i klassrummet och att man har svårt att leka ”lugnt och 
stilla”, medan impulsiva symtom handlar om att man svarar innan frågeställaren är klar med 
frågan och att man har svårt att vänta på sin tur (Bradshaw, 2001). För AD/HD kan man 
hänvisa till en stor mängd undersökningar som visar att behandling med centralstimulerande 
medel har god effekt för att minska symtomen, men det är även intressant att se att studier 
visar att tillförsel av fettsyrorna Omega 3 och 6 också kan ha tydliga effekter på AD/HD-
symtom (Silverberg, 2004). Även om vissa undersökningar talar om en prevalens på upp till 
20 % av befolkningen för AD/HD, så rör sig de flesta studier med siffror mellan 5 och 7 %, 
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och man antar att mellan 30 och 50 % av dessa sedan har AD/HD upp i vuxen ålder 
(Beckman, 2000; Bernstein et. al., 2006; Silverberg, 2004). Medan högfungerande autism och 
Aspergers syndrom inte anses ha samband med kriminalitet eller aggressivt/asocialt beteende, 
så talar forskning för att ADHD är en stark riskfaktor för detta (Svenska föreningen för Barn- 
och Ungdomspsykiatri, 2003). 
 
 
När man diskuterar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så talar man ofta om 
komorbiditet, det vill säga att flera olika störningar inom olika spektrum ofta framträder 
tillsammans. Man kan till exempel ofta se kombinationer av autismliknande drag hos personer 
med Tourettes syndrom, eller inlärningssvårigheter eller CD (conductive disorder, 
uppförandestörning) hos barn med AD/HD (Silverberg, 2004). Tittar man på en mer 
neurobiologisk nivå så är detta inte överraskande. Alla dessa olika symtom tänks ha att göra 
med störningar i hjärnans prefrontallober, de delar av hjärnan som i hög grad ansvarar för vårt 
sociala liv, för våra exekutiva och inhiberande funktioner, för kontrollen av vårt arbetsminne 
och vår koncentrationsförmåga. Goldberg (2003) ger en modell för hur till exempel 
uppmärksamhetsstörning kan tänkas uppstå och vilka olika delar av frontalloberna och deras 
funktioner som skulle kunna vara inblandade. Enligt Goldberg är inte frontalloberna 
uppdelade i avgränsade kärnor eller moduler, utan snarare graduellt övergående områden där 
möjligheterna är mindre för att skarpt avgränsade störningar skall kunna uppstå, som till 
exempel speciella språkstörningar i områden av hjärnan (Brocas area) där kärnor och moduler 
är mer avgränsade.  
 
Det är också viktigt att minnas att personer med NPF kan råka ut för andra sjukdomar likväl 
som andra människor, både fysiska och psykiska, som har inverkan på deras beteende. 
Tvångssyndrom och depressioner är inte ovanliga, och beror ofta på följdverkningar av 
funktionsnedsättningen eller av situationer som personen hamnat i på grund av denna 
(Bradshaw, 2001; Johansson & Lindell, 2008). Gemensamt för dessa olika 
funktionsnedsättningar är att de i olika grad påverkar den sociala förmågan att interagera med 
andra människor, vilket får följder för hur människor i omgivningen, till exempel 
vårdpersonal, skall agera. Vi menar att det här finns en skiljelinje mellan olika former av 
omsorg och habilitering som hittills inte har uppmärksammats i tillräckligt hög grad.   
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: omsorgspraktik och ungdomsvård  
Det är svårt att hitta forskning som utvärderar den praktiska vården av just ungdomar med 
fokus på NPF, däremot finns det en del forskning som berör olika former av ungdomsvård i 
stort (Anglin, 2004; Gibbs & Sinclair, 1999; Hill, 2005; Florsheim et.al. 2000; Johansson, 
2007 m.fl.), samt även vård av personer med psykiska sjukdomar (se till exempel Corrigan, 
2003; Joonker et.al, 2008). Speciellt rör det sig om bristande kunskap om att utarbeta, 
tillämpa och utvärdera evidensbaserade metoder, vilket är det mål som strävas efter i 
dagsläget även om möjligheten att skapa en evidensbas för social verksamhet ofta ifrågasätts. 
 
Åtminstone vid första anblicken verkar det fortfarande finnas glapp mellan forskningen kring 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i sig och den praktiska vården för ungdomar med 
kombinerad problematik både i Sverige och internationellt, även om detta under de senaste 
åren börjar förändras. Redan Beckman (2000) pekar på detta i sin bok om kriminalitet, 
hyperaktivitet och aggression vad gäller svenska förhållanden, och Florsheim et al. (2000) ur 
ett internationellt perspektiv. Colnerud (1999) tar i en studie upp många angelägna frågor om 
etik och etiska problem när det gäller tvångsvård av ungdomar, dock nämns inte de 
neuropsykiatriska aspekterna. Statens Instutitionsstyrelse SiS (2002) tar i en uppföljning av 
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den slutna ungdomsvården inte upp de neuropsykiatriska aspekterna av problematiken till 
diskussion, även om den diskuterar olika vårdformer och program för utbildning och stöd. I 
SiS utredning 2002 och i Hill (2005) nämns Aggression Replacement Training (ART), "en 
multimodal metod för att ge aggressiva barn och ungdomar sociala alternativ", som grundar 
sig på beteende- och färdighetsträning och används i flera fall. Dock verkar det även här 
finnas en brist på tankar kring de olika komponenterna i problematiken, där eventuella 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte behandlas (Goldstein, Glick & Gibbs, 2001).  
 
I en aktuellare SiS-rapport (2007) har förhållandena ändrats något vad gäller synen på 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och man beskriver flera projekt, där kombinerad 
problematik och metodisk utvärdering står i fokus (och har fått resurser). Barn och unga som 
begår brott: Handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2009) tar också upp känslo- och 
beteendemässiga funktionshinder och koncentrationssvårigheter (som hos ADHD) när man 
talar om riskbedömning och utlösande faktorer. Några nyare examensarbeten, rapporter och 
studier verkar också visa på detta, som den rapport från arbetsgruppen kring Västra Götalands 
Regionala utvecklingsplan för psykiatri (Vuxna med neuropsykiatriska störningar som 
debuterat i barndomen, 2004) lagt fram. Erlandsson och Kolsut (2007) intervjuar personer ur 
yrkeskåren kring barn i sin uppsats, där de har fokus på risken för att hamna i missbruk 
beroende på neuropsykiatriska funktionshinder. Vi ser dock fortfarande ett behov av att hitta 
forskning och empiri som rör arbete inom ungdomsvården, speciellt då med anknytning till 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som vi menar fortfarande saknas. Det är intressant 
att en C-uppsats av Dufmats (2006) som rör behandlingen av ungdomar på HVB (Hem för 
Vård och Boende) och sambandet mellan teori och vårdpraktik på dessa hem, inte alls berör 
någonting av problematiken kring ADHD eller Aspergers Syndrom, trots att man av 
beskrivningarna av hemmen kan anta att åtminstone en del av dem som behandlas där har just 
dessa funktionsnedsättningar. Intressant är också att man på ett av de undersökta HVB-
hemmen arbetar enligt en psykodynamisk grundsyn trots att det enligt flera övergripande 
undersökningar saknas evidens för att psykoanalytiska metoder skulle vara verksamma när 
man habiliterar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Silverberg, 2004; 
Dufmats, 2006). Detta tas även upp i BUP:s riktlinjer för arbete med aggressiva och 
utagerande barn, där man kritiskt granskar hur man tidigare ”ställt höga krav på föräldrars och 
barns motivation och förmåga att delta i utredning och behandling. […] Psykoanalytiskt 
baserade behandlingsmetoder har vidare krävt att barnen har frustrationstolerans och viss 
skapande uttrycksförmåga.” (Svenska föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, 2003, sid. 
9).  
 
Hill (2005) tar upp många intressanta frågor kring behandlingsallianser vad det gäller 
ungdomsvård på särskilda ungdomshem, det vill säga hur förtroende och personliga kontakter 
påverkar formerna och möjligheterna för lyckade eller mindre lyckade resultat. Dock 
diskuterar heller inte Hill någonstans detta ur ett neuropsykiatriskt perspektiv, där 
funktionsnedsättningar inom den sociala interaktionen skulle kunna ligga bakom många 
problem som rör de nämnda behandlingsallianserna, och behövts ta hänsyn till. 
Behandlingsalliansen som begrepp är dock ändå någonting vi kommer att återkomma till i 
detta arbete, eftersom det är en konstruktion med många viktiga beståndsdelar. Begreppet har 
sitt ursprung i den terapeutiska alliansen, som diskuteras främst inom psykoterapiforskningen 
och handlar om förhållandet mellan terapeut och klient i dessa terapisammanhang, och 
behandlingsrelationen som är den övergripande termen för alla relationer mellan vårdgivare 
och brukare i vårdsammanhang. Men begreppet har också överförts på andra områden, till 
exempel mellan socialarbetare och klient i det praktiska arbetet. Forskningen kring detta har 
dock varit begränsad, så även när det gäller inom ungdomsvården förutom viss internationell 
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forskning om det som kallas working alliance (Florsheim et.al. 2000). I all korthet kan 
begreppet sägas röra sig om olika förutsättningar och egenskaper hos behandlaren och 
relationen som har betydelse för utfallet av behandlingen, oavsett vilken metod som tillämpas, 
till exempel graden av empati, ömsesidig respekt och accepterande men också hur väl 
behandlarens och klientens uppfattningar om både behandlingens utformning och mål 
stämmer överens (Florsheim et.al. 2000; Hill, 2005) .  
 
Hill presenterar också en av de få mer utförliga genomgångar av personalens syn på arbetet 
som vi stött på, där hon samlar några av personalens uppfattningar under kategorier med 
ursprung ur en mer psykodynamisk begreppsapparat. Hon pekar på att det ofta finns ett glapp 
mellan föreställningen om idealbehandlaren, vad man vill uppnå, och hur man faktiskt sedan 
agerar. Hon skiljer mellan två former av föreställningar som personalen ger uttryck för, där 
den ena kategorin kallas överjagsidealet, det vill säga att sådan personal strävar efter att 
fungera utifrån en uppfostringsrelation där de agerar både i rollen som positiv värderare och 
negativ straffare, och även genom hög moral och kontrollerat beteende bildar en förebild för 
brukaren utan att skapa mer känslomässiga band. Den andra kategorin av föreställningar om 
arbetet hos personal kallar Hill det goda-objektsidealet, vilket innebär att man betonar ett 
känslomässigt möte, en mötesrelation, där man genom att visa på hur man beter sig kommer 
att representera en förebild hos brukaren/eleven som är grundad i lyssnande och förståelse för 
den speciella individen. Personal med det goda-objektsidealet lägger mindre vikt vid regler 
och belöningssystem än de med överjagsidealet, och riktar sig mer mot det individuella än det 
generella. Det finns också, enligt Hill, personal som kombinerar dessa synsätt. Hill beskriver 
också två professionella dilemman, det ena kallat kontrollbalansering, vilket berör hur man 
hanterar sin behandlarauktoritet och kontrollen över olika situationer på ett kontinuum från 
rigiditet till gränslöshet. Den andra kategorin av professionella dilemman kallar Hill 
kontaktbalansering, som berör svårigheter i att hantera personliga kontakter med eleverna på 
de särskilda institutioner som hon undersökt, där hon talar om ett kontinuum som sträcker sig 
från distanserad till en privat kontakt. Dessa olika begrepp, och andra, använder sig sedan Hill 
av för att analysera konfliktsituationer hon stött på i sin undersökning. En skillnad mellan de 
förhållanden som beskrivs i Hill (2005) och vår undersökning är dock att det handlar om 
elever på särskilda ungdomshem som befinner sig där under tvång. Viktigt är också en annan 
slutsats i hennes undersökning och andras (Heron & Chakrabarti, 2003; Johansson, 2007), 
nämligen den att brukare som har lättare för att göra sig omtyckta, eller inte ställer till besvär, 
får en bättre behandling av personalen. Detta är intressant, då det i så fall gör det än mer 
problematiskt för personer med funktionsnedsättningar som påverkar deras förmåga till social 
interaktion, eftersom det får följdverkningar i personalens förhållningssätt till dem.          
 
Anglin (2004) presenterar, utifrån forskning analyserad med grundad teori på tio 
gruppboenden i Storbritannien, ett försök att formulera en teoretisk modell för hur 
”välfungerande” omsorg (”well-functioning” residential care) på gruppboenden kan skapas. 
Den huvudkategori han kommer fram till kallar han congruence in service of the children’s 
best interests (ung: överensstämmelse/tydlighet/sammanhang/balans som syftar till barnens 
bästa), som är det alla ytligt sett är eniga om bildar den grundläggande förutsättningen för 
lyckat arbete. Därefter pekar han på att full congruence är ett idealförhållande som knappast 
kan uppnås. Snarare konkurrerar olika congruence orientations hela tiden, där det kan röra sig 
om till exempel kostnadseffektivitet eller så bra förhållanden som möjligt för personalen att 
utföra sitt arbete. En annan viktig kategori, maintaining control of the youth (behållandet av 
kontroll över ungdomarna), konkurrerar också med en strävan efter congruence in service of 
the children’s best interests. Tre viktiga processer, på tre skilda nivåer, för denna strävan 
utgörs av först den mer generella föresatsen att skapa en ”extrafamilial living environment”, 
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alltså ett slags hem-liknande miljö som inte har de mer distanserade förhållandena på en större 
institution, trots att man inte heller kan uppnå den intima atmosfären hos ett fosterhem. På den 
nivå som är mest intressant för detta arbete, nämligen på personalnivå, är den mest 
framträdande processen och utmaningen ”responding to pain and pain-based behaviour”, det 
vill säga att kunna hantera brukarnas inre smärta och det som i vanliga fall brukar betecknas 
utåtagerande beteende. Anglin (2004) menar här att både utagerande beteende och 
internaliserande beteenden, som depression, hos ungdomarna beror på utlösandet av en inre 
smärta som lagrats till exempel genom en traumatisk uppväxt, och att det finns en tendens att 
bortse från detta. För att goda förhållanden skall kunna uppkomma måste personalen ha 
känslighet och kapacitet att kunna hantera denna inre, primära smärta hos ungdomarna, men 
även kunna hantera de utagerande och internaliserande beteendena som kan vara följden av 
den utan att bli onödigt bestraffande eller kontrollerande. En intressant observation som 
Anglin gör är att de också måste kunna hantera samma fenomen inom personalen, det vill 
säga de anställdas egen rädsla och oro, känslor och smärta.  
 

At the same time, few managers, supervisors and staff in this study demonstrated an 
understanding of the underlying pain in the residents and within themselves. This 
intensive psychosocial process, and its frequent repression, makes acting in the best 
interests of the residents very difficult, and represents perhaps the greatest potential 
barrier to achieving a high level of congruence within the home in service of the 
children’s best interests.  (Anglin, 2004, s. 178-179, vår kursivering)  
 

Den tredje viktiga processen som man strävar efter enligt Anglin, developing a sense of 
normality, som sker på de boendes nivå, rör dilemmat kring hur man skall kunna uppnå 
”normalitet” i den artificiella miljö som en gruppbostad egentligen utgör. Anglin menar här 
att vägen runt detta är att det inte handlar om en reell normalitet, utan att skapa en känsla av 
normalitet som kan vara en överbryggande upplevelse vilken hjälper brukarna i övergången 
till ett normalt liv. Anglin presenterar också det som han kallar interactional dynamics, vilket 
är en samling underkategorier som har inverkan på de tre processer som nämnts. Dessa 
faktorer rör sådant som att kunna lyssna och visa uppmärksamhet med respekt, att kunna 
erbjuda struktur men också att kunna utmana tankesätt och beteenden, att inspirera, att erbjuda 
möjligheter att delta i beslutsfattande, meningsfulla möten och känslomässigt stöd, att 
respektera personligt utrymme och att finna och hjälpa fram möjligheter till framgång hos 
brukarna. Slutligen talar Anglin också om hur alla boenden kan ses som en hierarki bestående 
av fem nivåer, där congruence ”flödar” från den översta nivån, Extra-agency level (politiska 
beslut, funding m.m.) via Management level (aministration, budgetupplägg, personalchefer 
m.m.), Supervision level (enhetschefer, personalutveckling, styrdokument m.m.), Care and 
Teamwork level (individuellt och kollektivt arbete med brukare och familjer, personalmöten, 
rapportskrivning m.m.) till den sista nivån, Youth resident and Family level (att bo och leva på 
platsen, besök m.m.). Anglin menar att alla dessa nivåer på varje enskilt boende kan ha sina 
styrkor och svagheter, och att struktureringen av dem på detta sätt gör det lättare att utvärdera 
dessa.         
 
Johansson (2007) gör i sin doktorsavhandling en undersökning av förhållanden på sydsvenska 
ungdomsboenden, både privata och kommunala, och tar även han upp bristen på forskning 
som rör det brukarnära arbetet hos personalen. Han presenterar dels kvantitativa data som 
behandlar teoretiska inriktningar på olika boenden, dels en kvalitativ undersökning från ett 
boende som rör personals syn på arbetet och ungdomarna, samt hur brukarna där själva ser på 
sin situation. Inte heller han lägger någon större vikt vid eventuella neuropsykiatriska 
störningar som kan ligga till grunden för problem i arbetet. I sitt avsnitt om just personalens 
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syn lägger han fram beskrivande kategorier som beskriver vad personalen menar är viktiga 
delar av behandlingen. Förutom mindre tongivande kategorier som bland annat utredning och 
familj och nätverk, är de tyngsta kategorierna i Johanssons undersökning struktur, relation 
och konversation (menat då vikten av möjligheten till strukturerade samtal med brukarna). I 
en tvådimensionell matris har han sedan jämfört varje intervjuad personals uttalanden i dessa 
beskrivande kategorier mot kategorier rörande intentionen med behandlingen. Inom dessa 
finner han kategorierna kontroll/skydd, ”holding/containing”, konflikthantering, utlärning (i 
Johansson, 2007: ”learning”, bör nog snarare benämnas ”teaching” för att skilja på det som vi 
benämner lärande), arbeta igenom (”working through”, att hjälpa ungdomarna lyfta fram och 
bearbeta svåra saker) samt organisation av arbetet. Vi är inte helt säkra på vad Johansson 
lägger för innebörd i kategorin holding/containing, men en tolkning skulle kunna vara 
”stötta/hålla kvar”. Enligt Johansson svarar kategorin dock väl mot Anglins ”responding to 
pain and pain-based behaviour” (Anglin, 2004). En viktig poäng med Johanssons 
undersökning är att han gjort dessa intervjuer/analyser vid två skilda tidpunkter, och finner 
där att flera av personalen uppvisar stabila och tydliga mönster i sina resonemang över tid, 
och dessa mönster kan skilja sig åt väsentligt mellan olika personal. Han har även på ett 
liknande sätt undersökt personalens attityder gentemot behandlingen av specifika brukare, och 
finner där att inställningen till behandlingen kan skilja sig mycket åt beroende på vilken 
brukare som diskuteras, samt att mönstren i inställningen kan både vara stabila över tid för 
vissa brukare eller förändras för andra beroende på händelser och olika faktorer.  
 
Heron och Chakrabarti (2003) pekar på några viktiga punkter som rör ungdomsvård i sin 
undersökning av Skotska kommunala ungdomsboenden. Dels risken för personal att bli 
utbränd, då arbetet är mycket krävande och utförs med små resurser och ofta under trängda 
förhållanden. Risken att bli utbränd påverkar kvaliteten på omsorgen och behandlingen. Dels 
tar även de upp problemet med olika ungdomar behandlas olika beroende på hur personalen 
uppfattar och tycker om dem. De ger exempel på hur personal inser att en brukare inte får sin 
”fair share” av uppmärksamhet och engagemang då denne inte är så krävande och inte förstår 
att ”utnyttja systemet” för att märkas. En annan brukare upptar en stor del av personalens 
uppmärksamhet och tankar på grund av sitt utåtagerande och sitt verbalt aggressiva beteende, 
men Heron och Chakrabati visar på att detta inte leder till att personalen verkar lära känna 
denna brukares livssituation och djupare anledningar till beteendet bättre, snarare känner de 
sig utsatta och har svårt att stå ut med brukarens utbrott. Personalen i undersökningen 
uppvisar kraftlöshet och apati inför svåra situationer, trots att förändringar i systemet för 
ungdomsvård gjorts under de senare åren. Heron och Chakrabarti förespråkar ett 
genomgående utvecklingsarbete inom området som bland annat rör problemet med 
personalens upplevelse och uppvisande av maktlöshet, vilket leder till att barn hamnar i 
miljöer där de inte kan få sina behov av skydd och omsorg tillgodosedda. Personalen måste få 
hjälp att hitta andra copingstrategier för att hantera utagerande och aggressiva ungdomar, än 
att dra sig undan eller uppvisa apati. De föreslår också så genomgripande förändringar som att 
helt avskaffa gruppboenden för ungdomar och ersätta dem med mer fosterhemslika 
placeringar.  
 
Ett annat nyare, som vi menar viktigt bidrag till synen på boenden för vuxna personer med 
just funktionsnedsättningar inom autismspektrum ges i En liten habil bok (Johansson & 
Lindell, 2008). Detta är visserligen inte en akademisk avhandling, men den ger ändå en 
inblick i specifika förhållanden som rör just personer med dessa störningar, varför vi har valt 
att ta upp den här. Där ger författarna en kort men tydlig översikt över arbetsmetodiken på de 
boenden de har ansvar för, samt hur och varför de kommit fram till detta upplägg. I många fall 
sammanfaller synen på personalen och deras arbete med den som praktiseras av 
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personalgruppen som intervjuats i denna uppsats. De viktigaste ”bärande idéer” som 
presenteras handlar om organisationen som en trygg plats för brukarna, där brukarens behov 
av struktur och sammanhang, men aldrig personalens behov, står i fokus. Det är 
omsorgstagarens behov som skall tillgodoses i första hand, inte att boendet skall fungera 
smidigt utifrån personalens behov (även om man naturligtvis tar hänsyn till att det måste vara 
en fungerande arbetsmiljö). För, ”vem är det egentligen som bor, kan man fråga sig?” skriver 
Johansson och Lindell (2008, sid. 37). Man ser på brukarna som enskilda individer, där det 
krävs att man har en förståelse för varje persons helhetsbild och där medicinska diagnoser 
(inte bara den neuropsykiatriska), livssituationen, övriga problem och tidigare erfarenheter 
samspelar när man lägger upp arbetet. Fokus riktas även bort från boendena som 
”gruppverksamheter”, eftersom man anser att de personer som bor där inte själva har valt att 
bo med övriga brukare, och då har man inte rätt att tvinga på dem eventuella gruppaktiviteter 
som de själva inte önskar eller klarar av, även om detta ofta skulle innebära ett enklare arbete 
för personalen. Svårigheter som dyker upp läggs inte på brukaren ifråga, utan på att personal 
och ledning inte lyckats förstå brukarens kommunikation och behov. Ett sammanbrott eller ett 
utagerande beteende bestraffas inte, utan man ser det som ett tecken på att brukaren har ett 
problem som den inte kan kommunicera på något annat sätt, och man försöker istället bryta 
beteendet genom avledning eller helt enkelt genom att försöka lösa det underliggande 
problem som kan ha utlöst beteendet. Skillnaden mot andra program, som till exempel 
TEACCH, består bland annat i att man heller inte ger belöningar i vanlig mening till brukarna. 
Man bedriver inget ”behandlingsarbete” där personalen sätter upp mål som brukaren skall 
uppnå och kunna belönas för, istället fokuserar man på det som sägs i LSS, att brukaren skall 
må bra, ha bra levnadsvillkor och i möjligaste mån leva som andra (Johansson & Lindell, 
2008). I grund och botten handlar det alltså om det något motsägelsefulla kravet på både 
personal och ledning att genom flexibilitet, uppfinningsrikedom och anpassningsförmåga 
kunna skapa tydlig struktur, förutsägbarhet och trygghet för omsorgstagaren, där denne kan få 
möjlighet att utveckla de förmågor och färdigheter som är viktiga för honom eller henne själv, 
och dessutom i sin egen takt. Detta, menar man, är det som kallas för habilitering (Johansson 
& Lindell, 2008). 
 

Social kognition; några begrepp och modeller i relation till omsorgspraktik 
 
De neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tas upp i detta arbete, störningar inom 
autismspektrum och olika former av ADHD/ADD/DAMP, inverkar på personers förmåga att 
fungera i ett socialt samspel. Man talar bland annat om autism som bristande förmåga att 
utveckla en ”theory of mind”, alltså att kunna ha en intuitiv förståelse för att andra individer 
har önskningar, ett inre liv, personliga egenskaper och känslor. Men för omväxlings skull 
skall vi rikta blicken bort från brukarna med funktionsnedsättningar och istället använda vissa 
av modellerna inom social kognition för att titta på behandlingspersonal fungerar. Det är 
viktigt att understryka att detta inte handlar om traditionella invändningar mot till exempel 
biomedicinsk diagnospraxis eller uppfattningar om en socialt konstruerad ”onormalitet” ur ett 
sociokulturellt eller existentiellt perspektiv. Snarare rör det sig om mekanismer på en 
individpsykologisk och kanske till och med neurologisk nivå, som i olika hög grad påverkar 
hur vi alla upplever vår sociala omvärld och oss själva. 
 
Social kognition är ett brett forskningsfält med grunden i både socialpsykologi, 
kognitionsvetenskap och neurologi, som undersöker hur vi som individer relaterar till och 
bildar uppfattningar om vår egen person, andra individer och grupper ur ett kognitivt 
perspektiv (Fiske & Taylor, 2008). Studier och forskning pekar på att vi som individer ofta 
drar snabba, intuitiva slutsatser om människor och beteenden omkring oss, och att det krävs 
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en hel del för att sedan förändra dessa uppfattningar. Till stor del sker detta automatiskt och 
affektivt, det vill säga att det i första hand är våra känslor, våra invanda mönster (”kognitiva 
scheman”) och vår perception som bildar grunden för dessa slutsatser, snarare än rationella 
funderingar. Vi tenderar också att betrakta världen på ett sätt som är präglat av olika former 
av bias (ung. snedvridning, skevhet): vi attribuerar vårt eget och andras beteende i viss grad 
till skilda orsaker, dels för att vi vet mer om oss själva och våra medel och mål, dels för att vi 
kategoriserar och stereotypiserar andra utifrån fördomar och scheman, och till sist dels för att 
vi omedvetet i många fall dras med en ”naiv realism” som ger våra egna tolkningar företräde 
då vi anser att vi själva har en lite tydligare bild än andra av hur världen ”egentligen” är 
beskaffad (Fiske & Taylor, 2008).  
 
Exempel på detta är det som kallas ”det fundamentala attributionsfelet” och ”aktörs-
observatörsfelet”, nämligen att vi tenderar att förklara vårt eget beteende (om vi misslyckas 
med något) utifrån situations- och miljöfaktorer, medan vi tenderar att förklara andras 
beteende utifrån personliga egenskaper (Fiske & Taylor, 2008). Ett exempel på detta skulle 
kunna vara: ”Jag misslyckades med min del av matlagningen till den lyxiga par-middagen för 
att det ringde hela tiden, jag var stressad, tog på mig för mycket och hade ont i huvudet. Min 
man däremot misslyckades med det lilla han skulle göra för att han är lat och klumpig.” Det är 
enkelt att överföra detta på en behandlingssituation – jag, som behandlingsassistent, är arg och 
besviken för att det tog lång tid att skrapa bilrutorna i morse och för att jobbschemat har kört 
ihop sig till helgen, medan brukaren är arg och besviken för att han är en besvärlig person 
med Aspergers syndrom som ofta stör arbetet på avdelningen (citaten i detta avsnitt är 
fingerade och har ingenting med den intervjuade gruppen att göra). På samma sätt kan det 
som kallas ”self-serving bias” ge den motsatta effekten när vi lyckas med någonting. Då 
attribuerar vi gärna detta till egna personliga egenskaper – jag hade ett bra samtal med LSS-
handläggaren för att jag är en förtroendeingivande och professionell person, medan min 
kollega hade tur som fick prata med henne just idag när hon kommit hem från en kurs och var 
på bra humör.  
 
Enligt detta psykologiska perspektiv har vi, hur ”normala” vi än är, en begränsad förmåga till 
social perception och till följd av detta också fördomar, som påverkar hur vi uppfattar, 
bemöter och även vad vi minns av andra människor. Dessa fördomar bygger bland annat på 
våra kognitiva scheman och vår egen uppfattning om vår sociala identitet, det vill säga vilken 
sorts person vi själva anser att vi är, vem vi borde vara och vem vi helst skulle vilja vara. Vi 
tänker till vardags på fördomar som någonting ”dåligt” man kan ha mot andra grupper, till 
exempel rasistiska åsikter, men i detta sammanhang så rör det snarare om effekterna av att vi 
hela tiden kategoriserar andra människor av olika anledningar, vi ser dem genom de ”linser” 
som skapas av våra kognitiva scheman (Bernstein et. al., 2006, sid. 679). Dessa 
kategoriseringar kan bero på inlärda uppfattningar, på hur vi vill förhålla oss gentemot 
personen beroende på vår egen sociala identitet, eller till och med på neurologiska 
begränsningar för hur vi klarar av att hantera den komplexa sociala verkligheten. Enligt Fiske 
och Taylor (2006) kan vi sägas vara cognitive misers (ung. ”kognitiva snåljåpar”) som hellre 
än att ”slösa” på den uppmärksamhet, tid och energi som krävs för att omvärdera och 
reflektera, använder oss av färdiga scheman hämtade ur långtidsminnet för hur vi förväntar 
oss att en viss typ av person skall agera och vara. Egenskaper hos den vi möter som stämmer 
bättre överens med dessa scheman ägnar vi större uppmärksamhet än de som inte stämmer. Vi 
uppfattar också dessa egenskaper som mer stabila över tid och mellan olika situationer.  
 
Detta är bara en liten del av de olika modeller och teorier som finns inom den social-kognitiva 
psykologins område, och det finns många andra aspekter som rör till exempel begrepp som 
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affekt och auktoritetstro. Modellerna är generaliseringar utifrån en stor mängd empiri, och 
skall naturligtvis också ses som detta. Det viktiga är att det handlar om till en stor del 
omedvetna, implicita processer som vi tar för givet – det krävs en hel del ansträngning för oss 
att ändra våra kognitiva scheman och attityder, vår uppfattning om vår self-efficacy (se nedan) 
har stor betydelse för hur vi agerar, och vi modifierar hellre våra kategoriseringar av 
människor i små steg och ser undantag från dem som extremfall, snarare än reviderar dem i 
sin helhet. Precis som vi inte gärna utsätter oss själva för självkritik eller fakta som kan leda 
till att vi måste omvärdera vår self-enhancing bias eller vår sociala identitet i allt för stor 
utsträckning (Fiske & Taylor, 2008). Många gånger tar vi alltså hellre ett slags ”kognitiva 
genvägar” för att undvika att konfronteras med stora förändringar i vårt samspel med 
omvärlden. 
 
I forskning som mer specifikt rör social kognition och vårdarbete eller socialt arbete används i 
första hand Ajzens Theory of Planned Behavior (TPB), en utveckling av den äldre Theory of 
Reasoned Action, samt Banduras Social Cognition Theory (SCT) (Foy et.al., 2007; Perkins 
et.al., 2007). Dessa väl utvärderade modeller är konstrukter som innehåller prediktorer vilka 
anses täcka upp vad som motiverar en handling, ett beteende eller en förändring i ett 
arbetssätt, till exempel hur socialarbetare använder DSM-IV i sitt arbete med klienter 
(Klaybor, 1998). De prediktorer som används i modellerna överlappar varandra något, och är 
inriktade mot att förklara motivation och intention på ett individuellt plan, vilket innebär att de 
utelämnar en del sociala faktorer som till exempel grupp-processer i ett arbetslag. TPB:s 
förklaringsmodell innefattar tre faktorer; expected value, attityden till de förväntade fördelar 
eller nackdelar som följer beteendet; subjective norms, vad man upplever att signifikanta 
andra personer i omgivningen har för uppfattningar om beteendet; samt percieved behavioral 
control, huruvida man upplever att man har kontroll över, och förmåga att, genomföra 
beteendet (Foy et.al., 2007; Perkins et.al., 2007). SCT använder på ett liknande sätt två 
huvudfaktorer för att förklara motivation och intention. Expected outcome, hur man upplever 
att det egna beteendet påverkar utgången av en situation och vad effekten blir; samt self-
efficacy, om man upplever sig vara kompetent och ha kapacitet att genomföra beteendet. Till 
detta läggs ofta också några andra faktorer i SCT, som personens mål, goals, och upplevda 
hinder, percieved impediments (Perkins et.al., 2007; Steffen et.al. 2002). Ofta läggs också 
ytterligare faktorer till dessa modeller i studier, för att bättre passa ett specifikt område man 
vill undersöka, eller för att man anser att dessa prediktorer inte riktigt är fullkomliga teoretiskt 
sätt. Exempel på detta kan vara vanor, habits; och tidigare beteenden, past behavior (Godin 
et.al, 2008).        
 
I detta arbete lägger vi fram förslaget att modeller och begrepp inom social-kognitiv 
psykologi är en värdefull utgångspunkt om man vill analysera personals attityder och 
beteenden inom omsorg och habilitering av unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, likväl som man gör det i andra vårdsammanhang (Bonetti et.al., 2009; 
Foy et.al., 2007; Godin et.al, 2008; Perkins et.al., 2007). Vi kommer att använda oss av några 
av dessa begrepp i tolkningen av de resonemang som förs av den studerade gruppen och det vi 
har funnit i tidigare forskning. Snarare än att enbart leta efter politiska, ekonomiska, 
medicinska eller sociala faktorer och verktyg för att förbättra livsvillkoren för brukare med 
NPF, så kan man också se till individpsykologiska mekanismer som har betydelse för det 
absolut brukarnära arbetet (Anglin, 2004; Watson, 2003; m.fl). Vi menar till exempel att det 
kan vara enklare att förstå till exempel det strikta upplägg som presenteras av Johansson och 
Lindell (2008) om man tar hänsyn till att arbetsmetodiken kräver av personalen att de i 
kontakten med brukarna hela tiden måste vara beredda att omvärdera sina egna kognitiva 
scheman. Den flexibilitet och lyhördhet som personalen behöver ha för brukarens speciella 
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behov och kommunikationssvårigheter – som de inte möter i andra sociala kontexter – leder 
till att de måste reflektera över sina egna sociala identiteter och self-efficacy, samt eventuell 
bias i hanteringen av konflikter och attributionsfel de gör när de letar efter orsaker till 
sammanbrott och bristande trygghet hos brukaren.    
 
Reflektion i vårdarbete och inlärning 
Under arbetet med denna studie uppfattade vi att en viktig skillnad mellan den personalgrupp 
vi intervjuade och en stor del av den personal vi fann representerad i litteraturen var att de 
verkade lägga större vikt vid att reflektera bland annat över olika synsätt, över diagnoser och 
händelser och över sina egna ambitioner. Detta gjorde det intressant att titta specifikt på just 
begreppet reflektion. Janssen, Walker och MacLeod (2008) samt Kuiper och Pesut (2004) 
pekar på vikten av en reflekterande inställning inom vårdarbete. Dels i inlärningssituationer, 
mot bakgrund av det som kallas self-regulated learning theory, där de lyfter fram färdigheter 
inom metakognitiva processer hos sköterskor och vårdpersonal som ett komplement till 
kritiskt tänkande och kunskap i kliniska sammanhang (Kuiper & Pesut, 2004). Dels som ett 
verktyg för läkare (Janssen, Walker & MacLeod, 2008) när det handlar om att kunna relatera 
till klienter inte bara som patienter utan också som personer. Janssen et.al talar om problemet 
med att patienter ofta uppfattar personal som kall och okänslig, och att studier visar på att 
förmågan till empati ofta minskar hos läkarstuderande under första studieåret och därefter 
fortsätter vara låg. För att komma förbi olika hinder till förändring inom detta krävs det bland 
annat en medvetenhet om den speciella jargongen och kulturen inom vården och om vilka 
förebilder (role-models) som påverkar studenterna; fokus på att empati är en färdighet som 
måste tränas; vikten av att reflektera över erfarenhet och händelser snarare än att bara 
beskriva dem; att inte bara observera och notera patienters beteende utan också sina egna 
reaktioner på det; samt att använda patienterna som lärare och att ta hand om sig själv för att 
kunna ta hand om någon annan. Reflektionen är ett aktivt förhållningssätt till sitt eget 
tänkande, som hjälper till att se hur erfarenheter passar in i ett större sammanhang, och vilka 
delar av kunskap och erfarenhet som har varit viktiga för att ge insikt (Janssen, Walker & 
MacLeod, 2008). Slutligen är också utvecklade färdigheter i reflekterande tänkande viktigt för 
inställningen till framtida uppgifter och planerande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15



ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Upplevelsen av det praktiska arbetet med brukaren   
Vad uttrycker personalgruppen på detta korttidsboende för tankar kring neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, diagnoser och andra faktorer i det praktiska arbetet? Vi syftade bland 
annat till att undersöka om det finns en dialog om de speciella problem som arbetet med dessa 
funktionsnedsättningar medför, och hur personalgruppen ställde sig till forskning och olika 
pedagogiska metoder i det dagliga arbetet. 
 
2. Personalens teoretiska bakgrunder och värdegrunder 
Vad anser de krävs för att personal inom denna typ av ungdomsvård skall fungera? Här ville 
vi undersöka om man kan hitta gemensamma teoretiska beröringspunkter som ligger bakom 
personalgruppens arbete, samt även studera hur man resonerar kring etik, professionellt arbete 
och ömsesidig respekt både sinsemellan och gentemot brukarna. Vi ville också undersöka hur 
personlig självkännedom hos personalen beskrevs och reflekterades kring. 
 
3. Analys av resultatet med modeller från social-kognitiv psykologi 
Vilka teoretiska modeller och begrepp från den social-kognitiva psykologin är relevanta att 
använda för att tolka och analysera personalgruppens resonemang kring arbetet och 
värderingarna, och de kopplingar vi kan göra till annan forskning inom området? Trots att 
denna frågeställning tillkom under analysen, och inte under det grundläggande arbetet med 
uppsatsen, så växte det till en viktig del av arbetet. Främst eftersom vi insåg att det finns ett 
behov av att hitta teoretiska modeller för att utveckla, utvärdera och fördjupa forskningen 
kring boendeformer och behandlingsallianser inom denna typ av omsorg och habilitering.   
 

 
 

METOD 
 

Analys 
 
Grundad teori 
Sociologerna Anselm Strauss och Barney Glaser gav 1967 ut boken The Discovery of 
Grounded Theory. Deras metod – grundad teori – skiljde sig från andra genom den inte bara 
var beskrivande och förståelseskapande, som andra kvalitativa metoder, utan även hade en 
teorigenererande del (Guvå & Hylander, 1998). Deras tanke var att det ur empirin ska 
utvecklas nya teorier, istället för att forskningen endast ska vara hypotesprövande (Glaser, 
2001; Glaser & Strauss, 1967; Guvå & Hylander, 1998). Glaser och Strauss ansåg att 
studenter inte fick utrymme att skapa egna teser, utan endast var tillåtna att härleda hypoteser 
ifrån existerande teorier. På det sättet skapades inga nya teoribildningar, och detta var något 
som Glaser och Strauss ville ändra på. De insamlingsmetoder som rekommenderas för 
grundad teori är observationer, inspelningar, producerad text eller intervjuer (Guvå & 
Hylander, 1998). Vid användandet av intervjuer är det forskaren själv som väljer ut vilka som 
ska intervjuas, det är alltså inte slumpmässigt urval som eftersträvas, som till exempel vid 
statistiska undersökningar. Vid intervjuer används inte färdiga frågeformulär där olika 
kategorier redan finns angivna, utan intervjuerna är halvstrukturerade med teman som ska 
utforskas med öppna frågor. Inom grundad teori ses intervjun som en interaktion mellan 
intervjuaren och den intervjuade (Guvå & Hylander, 1998). I denna interaktion skapas 
begrepp och kategorier, den intervjuade uttrycker sin verklighet (olika beroende på vem 
han/hon pratar med) och den tolkas sedan av forskaren (olika beroende på vem hon/han är). 
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Grundad teori är inte tänkt att på detta sätt ta fram en objektiv sanning, utan snarare en 
subjektiv tolkning av sanningen. 
 
I användandet av grundad teori sker analyserandet av det insamlade materialet genom att dela 
upp materialet i kategorier med olika egenskaper, detta är en viktig del av den så kallade 
kodningen av materialet. En kategori kan liknas vid det som vanligtvis kallas begrepp inom 
vetenskapen. I regel hänvisas data till en kategori, ett visst begrepp, likaså kan 
kategorin/begreppet konstrueras från data. Analysen fram till dessa begrepp handlar vanligtvis 
om ett noga iakttagande av den text eller material som avses behandlas. En egenskap ses som 
en del av en kategori. Denna kan då sägas vara en egenskap hos begreppet i fråga. Dessa 
begrepp och egenskaper är alltså inte data i sig själv utan något som kan utläsas från data. För 
att ge ett exempel, ett begrepp skulle kunna vara något som forskaren plockar upp direkt 
utifrån ett uttalande av respondenterna eller något som skapas endast utifrån iakttagelse av 
materialet. Ett begrepp kan upptäckas endast från en enda intervju och sedan användas för att 
utvinna nt data och ytterligare iakttagelser. Dessa begrepp och egenskaper behöver alltså inte 
vara direkt utvunna ur data, dessa kan som sagt stå fria från data som en gång gav dem deras 
namn. Denna fas av kodning är som förstått väldigt viktigt för skapandet av teori. Det är 
under denna process som empirin blir mer än bara empiri. Det är nu data ska ge form för 
nytänkande och idéskapande. Det är i och med detta sökande efter kategorier, så kallade 
begrepp och deras egenskaper som man till sist hoppas uppnå en så kallad teoretisk mättnad, 
den fas i arbetet då forskaren upplever att ny empiri inte ger någon ytterligare information 
som anses viktig för det fortsatta skapandet av teori eller hypoteser. 
 
Vår studie 
Vi har valt undersökningsmetoden grundad teori, eftersom tanken var att finna ny information 
inom ett relativt outforskat område, där man försökt att utveckla en omsorgspraktik med fokus 
på pedagogik, habilitering och helhetssyn snarare än vård och behandling. Utgångspunkten 
för egentlig Grundad Teori är att forskarna ska möta informanterna utan att ha några 
förutfattade meningar. I detta fall (och som oftast är fallet) hade vi dock en hel del 
förförståelse, som delvis låg till grund för vårt syfte, och som också hade lett till 
formuleringen av våra två första frågeställningar. Men då fokusgruppmötet inte till så stor del 
styrdes av oss utan bestod i att informanterna fick diskutera så fritt som möjligt utifrån våra 
frågor och en fallbeskrivning, hade vi ändå mycket ny information, och också mycket 
fördjupande data om saker vi bara haft en ytlig föreställning om. Vi hade heller inte gått 
djupare in på olika teorier och tidigare forskning om området, vilket ledde till att våra 
kategorier kom till utan att vi tittade på hur andra studiers kategorier såg ut. Med hjälp av 
grundad teori kan en djupare förståelse skapas, och även nya hypoteser om vad som ligger till 
grunden för vårdares resonemang och attityder inom denna typ av projekt. Analysen av data 
förväntades generera vissa kategorier och teman, och slutligen en eller flera teorier. Arbetet 
har dock anpassats efter tidsramen som sträckte sig över en termin, vilket har medfört att 
datainsamling, analys, teoribildning och utvärdering har behövt begränsas till specifika 
mindre områden. 
 
Arbetets första del låg i att transkribera samtalet från fokusgruppsmötet och att i denna 
försöka finna återkommande och viktiga beskrivningar och uttryck. Således är det allt från 
enstaka ord till längre beskrivningar som ligger till grund för tolkningen av det vi presenterar i 
resultatdelen. Transkriberingen lästes av nödvändighet igenom ett flertal gånger, vilket ger en 
övergripande bild av allt som sagts och berättats under fokusgruppen. Utöver detta fördes 
även anteckningar under tiden som fokusgruppen ägde rum för att så mycket funderingar och 
frågetecken som möjligt skulle kunna redas ut och kommas ihåg, och kunna tas med som 
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rådata för analys. I detta material, anteckningar och transkribering, fortsatte sedan arbetet 
genom analys och tolkning av betydelser och av olika stycken med minnesanteckningar. Rad 
för rad och stycke för stycke, där ett stycke utgjordes av sammanhang och diskussionstema 
för stunden, analyserades data för att kunna utnyttja allt så mycket som möjligt. Vad som var 
ett stycke bestämdes av hur det hängde ihop med andra stycken rent ämnesmässigt. Därför 
gjordes analysen om ett flertal gånger, där ett stycke från en analys skulle kunna vara delar 
från andra stycken i en tidigare analys. Ju längre arbetet gick, desto tydligare blev vissa 
uttryck och beskrivningar. Vi kunde därför analysera i omgångar utifrån något som tidigare 
framkommit frekvent i materialet.  
 
När vi först tittade på den transkriberade texten märkte vi att den skiljde sig från vanlig text, 
det vill säga det var talat språk och inte skriftspråk. I jämförelse med att läsa en transkribering 
och att sitta med i ett samtal kunde det ibland framstå som oklart vad som egentligen 
menades. Detta underlättades i stor utsträckning av de anteckningar vi gjort under tiden, och 
även av att vi direkt efter fokusgruppen påbörjade arbetet för att samtalet skulle vara så nära i 
tiden som möjligt och på det viset enklare att minnas. Det preliminära analysarbetet 
utmynnade i att vi fastställde tre huvudkategorier som kunde sammanfatta viktiga områden 
inom samtalet. Dessa huvudkategorier bildade i sin tur ett övergripande mönster bestående av 
andra underkategorier och tolkningar av underliggande betydelser och sammanhang utifrån 
dessa.  
 
Efter det grundläggande analysarbetet så började vi sedan titta på våra kategorier och vårt 
resultat utifrån de olika teoretiska perspektiv vi hade inriktat oss på.   
 

Urval 
 
Urvalet består av en personalgrupp på ett nystartat korttidsboende inom kommunal 
verksamhet, där personalgruppen i fråga är sammansatt med avseende just på högre utbildning 
och personliga egenskaper, gärna med högskolebakgrund och kompetens som socionomer, 
fritidspedagoger och psykologer. Fyra personer ifrån personalgruppen deltog i själva 
fokusgruppsamtalet, tre män och en kvinna inom åldersspannet 20 till 35, två stycken med 
färdiga utbildningar från högskoleprogram, en med en pågående utbildning till legitimerad 
psykolog och en med utbildning som behandlingsassistent och lång arbetserfarenhet. 
Anledningen till att just denna personalgrupp valdes är flera, dels eftersom en av oss 
personligen kände en person inom just den delen av organisationen, och därför lättare kunde 
få möjlighet att intervjua dem. Detta medförde dock även ett visst etiskt dilemma, nämligen 
att det fanns risk att undersökaren i fråga medvetet eller omedvetet skulle lägga fram en mer 
positiv bild av organisationen. För att se huruvida bilden av personalgruppen är någorlunda 
rättvisande har vi därför också fått ta del av en annan, oberoende utvärdering av boendet, och 
därigenom kunnat se att den uppfattning som presenteras här har relevans. Att referera till 
denna utvärdering skulle dock tyvärr bryta den anonymitet kring personalgruppen som vi 
försöker hålla i detta arbete. Dels var det också intressant att se hur just en personalgrupp av 
detta slag resonerar kring sitt arbete. De styrdokument och den ansats som detta 
korttidsboende har att arbeta kring, med högre egenansvar hos personalen och med ett 
generellt krav på utbildningsnivå, samarbete med andra instanser och breda arbetsuppgifter, 
antog vi borde leda till andra infallsvinklar på arbetet än inom mer traditionell verksamhet.  
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Utförandet av och syftet med fokusgruppsamtalet 
 
Vårt mål var att genomföra en, eller möjligtvis flera, fokusgrupp/er med medlemmar ur 
personalgruppen. På grund av tidsbrist och tillgänglighet genomfördes i slutänden en 
fokusgruppsammankomst som varade under ungefär en timme, med en inledning och en 
avslutande diskussion utanför själva fokusgruppsamtalet som tog ungefär femton – tjugo 
minuter. Gruppsammankomsten skedde i ett mötesrum på korttidsboendet, och vid just detta 
tillfälle befann sig inga brukare i lokalerna. Samtalet spelades in med digital utrustning, och 
samtalet genomfördes utan störningar eller avbrott. Vi har sedan inte lagt någon vikt vid 
kroppsspråk, tonfall eller dylikt vid bearbetandet av materialet, men däremot tagit viss hänsyn 
till vem som sagt vad eftersom det har betydelse för dynamiken i ett fokusgruppsamtal 
(Bryman, 2002). De frågeställningar vi utgick ifrån under detta fokusgruppsamtal var mycket 
öppna (se bilaga 1), men det var ändå viktigt att informanterna höll sig inom sammanhanget. 
Vilket de gjorde utan att vi behövde styra dem i någon större utsträckning, förutom att vi kom 
med några följdfrågor och ibland vände oss direkt till vissa personer för att be dem fylla i och 
kommentera vissa saker som diskuterades, i linje med hur fokusgruppintervjuer kan se ut 
(Bryman, 2002).  
 
Vårt val av fokusgruppen som undersökningsmetod skedde av flera skäl. Dels ville vi 
intervjua personalen i ett sammanhang som hade nära samband med deras arbete, i en lokal på 
det korttidsboende där de jobbar, för att få en bild av hur deras arbetsplats såg ut. 
Personalgruppen ifråga tar ett stort ansvar för sin egen tidsplanering och schema, och arbetade 
vid tidpunkten för intervjun även externt med att ledsaga brukare i vardagen. Att samla 
tillräckligt många av dem för en gruppintervju var inte helt lätt, men gjorde också att intervjun 
blev fokuserad när den väl blev möjlig att genomföra, och vi tolkade det som att 
informanterna var intresserade av att ge sin bild och uppfattning av arbetet. Dels hade vi 
också en tanke om att studera samspelet mellan individer i personalgruppen, att se vilka 
tankar och åsikter som gemensamt följdes upp och förstärktes i en diskussion. Något mer 
grupp-psykologiskt grepp har dock inte tagits på materialet utifrån denna tanke, däremot 
hoppas vi att kategorierna tydliggjordes i högre grad genom användandet av fokusgrupp som 
undersökningsmetod, eftersom själva meningen med denna metod är att kunna följa och 
utveckla diskussioner och reflektioner kring frågor och uttalanden från både intervjuaren och 
andra deltagare (Bryman, 2002).   
 
 

Etiska förutsättningar 
 
Samtalet inleddes med att vi presenterade oss själva, vårt syfte med arbetet och informerade 
om de etiska förutsättningar som rådde, innan själva fokusgruppsintervjun. Den etiska 
aspekten när det gäller kvalitetskriterier består först och främst av fyra krav som är viktiga att 
ta hänsyn till, nämligen kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Vi informerade undersökningspersonerna om studiens huvudsyfte och upplägg, samt att vi 
avsåg att spela in samtalet med digital utrustning. Vi upplyste även intervjupersonerna om att 
deltagandet var helt frivilligt och att de hade rätt att dra sig ur när som helst. De hade även 
kunnat del av ett informationsbrev som tidigare sänts ut där vi lämnat upplysningar om vad 
intervjun gällde. Vidare fick varje intervjuperson chansen att ställa frågor angående 
undersökningen innan intervjun började, så i och med detta kan samtyckeskravet sägas vara 
uppfyllt. Kravet på konfidentialitet innebär att privata data som identifierar 
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undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Kvale (1997) menade att genom att 
förändra namn och identifierande drag vid redovisning av intervjuerna kan 
undersökningspersonernas privatliv skyddas. Detta krav tas i denna studie hänsyn till i och 
med att inga namn eller utmärkande drag nämns i citaten som redovisas. Det är heller ingen 
annan än vi, intervjupersonerna själva och deras närmaste chef som har kännedom om vilka 
samtliga intervjupersoner är. Nyttjandekravet, eller kravet på oönskade konsekvenser, innebär 
enligt Kvale (1997) att risken att en undersökningsperson lider skada av att delta i 
undersökningen ska vara så liten som möjligt. För att minska denna risk har de 
intervjuinspelningar och den information som framkommit behandlats i enlighet med de tre 
ovanstående kraven. Detta har även tagits hänsyn till genom att materialet endast använts för 
denna studie. 
 
Deltagarna kommer således att vara helt anonyma, och vi kommer inte att presentera några 
uppgifter om boendet som sådant, brukarna eller personalen i det färdiga materialet. Det är 
även viktigt att deltagarna förstod att de var där frivilligt, och inte som en del i sitt arbete. De 
har också, på förfrågan, möjlighet att ta del av det färdiga arbetet. 
 
 
 

RESULTAT 
 
Genom en analys av det som sagts under fokusgruppen (via transkriberingen) har tre 
huvudkategorier tagits fram, som rör vad personalgruppen beskriver om sitt arbete och sina 
värdegrunder, utifrån våra frågeställningar. Kategorierna fångar åsikter, attityder och 
erfarenheter som i stort är gemensamma för personalgruppen (men inte nödvändigtvis alltid är 
gemensamma), och berör både praktiska och teoretiska tankegångar om arbetet. Det annars 
traditionella sättet inom grundad teori är att man plockar fram en kärnkategori, nämligen den 
kategori som förekommer mest och till vilken många andra kategorier är relaterade till. Vi har 
istället valt att plocka fram tre huvudsakliga kategorier som sammanställer det hela, eftersom 
vi upplevde att de fynd vi gjorde bättre kunde uttryckas på detta sätt.  Kategorierna är alltså 
sprungna ur det material som kommit ur informanternas diskussion under fokusgruppen, och 
tjänar som viktiga hållpunkter och övergripande rubriker för det som sagts.  
 
De tre huvudkategorierna är tydlighet och otydlighet, förtroende samt personliga värderingar 
och kompetenser hos vårdaren. Vi menar här att kategorin tydlighet och otydlighet beskriver 
upplevda problemområden speciella för just de förutsättningar som arbetet med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär – dels anser personalen att de måste visa en 
speciell tydlighet i det dagliga arbetet med brukarna, eftersom många av de 
funktionsnedsättningar som brukarna har medför problem med att uppfatta nyanser och 
underförstådda meningar i den sociala samvaron, eller har svårt att hålla fokus och 
koncentration på uppgifter och samtal. De berör också i diskussionen hur otydlighet är en 
viktig faktor när det gäller själva diagnoserna, eftersom de funktionsnedsättningar som är 
aktuella ofta är svåra att definiera och går in i varandra. Dels tar personalen också upp vad 
olika brister på tydlighet kan leda till i detta sammanhang, och de diskuterar också bristen på 
tydlighet när det gäller samarbetet mellan olika instanser som har ansvar för brukarna – i 
många fall är det svårt att veta vem som skall göra vad och vid vilket tillfälle. Eftersom de 
också anser att man behöver en helhetssyn på brukarens livssituation och utveckling, så 
formulerar de detta som ett problem som kan uppstå. Kategorin förtroende är sprungen ur 
personalgruppens diskussion om hur man skapar en värdefull kontakt med brukaren, där de 
beskriver olika förutsättningar som inverkar på detta. Dels handlar det om att visa 
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uppmärksamhet mot brukaren, där det både handlar om att ha en förståelse för personens 
speciella problem, och att kunna bortse från dem vid behov. Enligt personalen så har brukarna 
olika stora behov av uppmärksamhet, och att kunna se och förstå de olika behoven är viktigt. 
Dels behöver personalen också visa tålamod för att kunna skapa förtroende. Detta tålamod 
kräver också en förståelse för de speciella problem som funktionsnedsättningarna medför, att 
saker som personalen själva i vanliga fall inte betraktar som svåra kan innebära stora hinder 
för brukaren, vilket är specifikt för detta område. Man beskriver också bland annat hur 
tålamodet är viktigt för den egna förmågan att hantera med- och motgångar i det praktiska 
arbetet. Personliga värderingar och kompetenser berör slutligen hur personalgruppen djupare 
ser på sin egen roll som vårdare och resurser för brukaren, där de bland annat diskuterar kring 
hur de skaffar sig kunskap och erfarenhet kring arbetet, och hur de formulerar vikten av att 
kunna reflektera kring och hantera sina egna förväntningar, ambitioner och åsikter kring 
självkännedom och professionellt arbete.  
 
Kategorierna kommer att presenteras i form av de underkategorier de består av, och efteråt av 
ett eller flera belysande exempel för underkategorin i form av citat från fokusgruppen. Vissa 
citat kan fungera som exempel för två underkategorier. Hur de hänger ihop tydliggörs nedan. 
Det är våra tolkningar av det som sagts under fokusgruppen som ligger till grund för våra 
kategorier och underkategorier, och det som presenteras i dem är vad vi tolkar att personalen 
upplever som positivt eller negativt. Vi vill klargöra att vi inte avser att påstå vad som på 
något vis ÄR bra, eller det bästa sättet, utan vad vi anser att personalen tycker.  
 
 
Tydlighet och otydlighet 
Att som vårdare kunna uttrycka sig tydligt och även kunna begripa otydligheter från till 
exempel vårdtagare och diagnossystem är något personalen uttrycker som en stor fördel och 
även något som kan leda till olika problem i det praktiska arbetet, vilket var något vi ville titta 
på utifrån vår första frågeställning. I denna kategori har vi tre underkategorier som berör 
förhållningssätt och situationer som kan uppstå i arbetet.  
 
 - Tydlighet mellan vårdare och vårdtagare. 
Att kunna vara tydlig med den vårdaren arbetar med är alltid en bra sak, dock är det bra att 
veta att extra tydlighet kan vara en nödvändig sak att tänka på just i detta fall, uttrycker 
personalgruppen. De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna medför svårigheter med att 
uppfatta instruktioner och planering, känslotillstånd och sociala situationer, eller att behålla 
fokus och koncentration över tid. Att som vårdtagare veta hur man skall gå tillväga med vissa 
saker man har svårt med, kan minska stress och öka chansen att ta tillvara möjligheter och 
potential. Att lära sig hur de ska gå tillväga med olika brukare är viktigt för personalen, 
exempelvis kan en del ha svårt med val, andra har inte tidigare fått göra egna val på grund av 
familjesituation eller liknande. Då gäller det att personalen tar hänsyn till detta på ett sätt så 
att både vårdare och speciellt vårdtagare känner sig nöjda. Följande citat illustrerar:  
 

”Jag tror vi kan erbjuda den tydligheten [för brukarna], genom ett meningsfullt möte, 
som kan vara svårt med andra.” 
 
”Det ju inte alltid man ska komma med massa lösningar. Men ibland så vet jag att de 
tycker det är skönt när man bestämmer åt dom. Val och alternativ kan vara skitjobbigt 
för dom.” 
 
”Men jag tycker nästan det är dagligen man känner liksom att, jaha just det. Alltså 
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tabbarna man har gjort, det att man inte varit tydlig. Det har jag tänkt på flera 
gånger.” 

 
- Tydlighet i det praktiska arbetet utifrån ett neuropsykiatriskt synsätt. 
Personalen talar om hur både verksamheten och själva diagnossystemets premisser är mer 
eller mindre otydliga. Boendets uppläggning är ett förhållandevis nytt sätt att jobba på, vilket 
betyder att sättet personalen arbetar på inte är helt givet. De måste lära sig hur det ska gå till 
efter hand, utifrån tidigare erfarenheter, teoretiska kunskaper och mötet med brukaren. 
Eftersom en diagnos aldrig ger en fullständig bild av hur en person är, kan de inte helt förlita 
sig på diagnosen. Diagnoser för ungdomar är på många sätt preliminära, och innebär 
egentligen bara att personalen fått en viss grund att stå på. Vårdtagaren är ”unik” och har sina 
egna personliga problemkombinationer, dessutom är de ungdomar och befinner sig i en fas då 
de utvecklas mycket. Följande citat illustrerar:  
 

”Man stöter ju på det här ofta med att det varierar väldigt mycket hos olika individer, 
och diagnossystemet är diffust. Jag menar att alltså att man inte ska förutsätta att en 
person med en särskild diagnos har just de särskilda problemen, för så är det ju absolut 
inte.” 
 
”Sen har vi en tjej som liksom blir väldigt påverkad, av större grupper, det blir för 
mycket stimuli, klarar inte av det här.” 
 
”…och vi har ju en kille som vi gör så här ’veckoscheman’ åt honom, och syftet är ju att 
han vet vad som kommer att hända under veckan, vilka aktiviteter, vilka personer som 
kommer hit  och hjälper honom... och det funkar ju liksom, men ändå det blir 
detaljinriktat med att han [tycker att]: ’det är fel typsnitt på texten, linjerna är lite si och 
så’... han har ju missat liksom syftet med vad det är till för, ’det gör din tillvaro 
bättre’…” 
 
”Man får vara mer eftertänksam när man jobbar med aspergerungdomarna tycker jag. 
Till exempel som i matsituationer, de kan inte äta tillsammans med de andra... ja... det 
blir mer strukturerad planering omkring aspergerungdomarna tycker jag... det är väl 
den klara skillnaden [jämfört med ungdomarna med ADHD], det är mer: ’här är inga 
problem, nu kör vi’” 

 
- Tydlighet i ansvar mellan instanser och arbetsuppgifter. 
Vården och omsorgen för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 
många instanser. Några av aktörerna är till exempel skolan (lärare, kurator), BUP (Barn- och 
Ungdomspsykiatri) och socialtjänsten. Personalgruppen ger uttryck för att det finns ett glapp 
mellan aktörerna. Det är otydligt vem som har ansvaret för att agera ”mellanhand” och ta itu 
med problemen som det innebär. Ju tydligare ens arbetsuppgifter är desto bättre. Otydlighet 
inom detta område ger upphov till irritation och svårigheter med hur saker ska tas itu med, 
vilket leder till ökad tidsåtgång och ökade kostnader. Det får också följder för brukaren, i och 
med att administrativa problem tar tid från det som är huvudsyftet för den brukarnära 
personalen, nämligen att svara för pedagogiskt stöd och habilitering. Följande fyra citat 
exemplifierar: 
 

”Men sen kan det ju handla om andra saker som instanser, exempelvis BUP, skola. Och 
det är väl det som jag kan känna är mest frustrerande ibland, alltså när samarbetet inte 
flyter på tillräckligt bra. Jag vill inte peka ut någon men, det funkar inte smidigt, på ett 
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sätt som skulle behövas.” 
 
”…det finns ju inget flyt, det är så som [2] sa här att om det är många aktörer kring en 
ungdom, och vi märker att dom har ingen kommunikation… alltså mellan skolan, BUP, 
barnrehabiliteringen, socialtjänsten. Det är liksom såna murar mellan ibland.” 
 
”Vi också även lite som ’nätverksmöten’. Och det har jag tyckt varit ganska bra liksom 
att man varit tydliga: ’Det här gör vi, det här är min roll, det här gör ni’. Alltså, man 
lägger det på bordet så. Och det har ju jag tyckt, det har funkat bra.” 
 
”…en del fall har funkat jättebra. Jag tror att det handlar tyvärr ganska mycket om 
individer. Alltså vilka eller vilken personal det är som jobbar med individerna också. 
Vart har [ungdomarna] kommit in först, och såna saker. Och det kanske skulle behöva 
förankras på ett högre plan, […] nåt steg eller några steg till. Att man lär sig, och 
sätter sig och diskuterar hur vi ska lösa det här.” 

 
 
Förtroende 
I arbetet med dessa ungdomar uttrycker personalen att förmågan att kunna uppnå förtroende 
är en nyckel. De reflekterar över händelser och situationer som lett fram till att ungdomar 
vågat öppna sig och berätta och visa både smärta, misslyckanden och utveckling. I denna 
huvudkategori har vi två underkategorier, som båda pekar på viktiga faktorer för att kunna 
skapa en god grund för pedagogiskt och habiliterande arbete, vilket vi ville undersöka i 
frågeställningarna.  
 
- Ge uppmärksamhet. 
En fokusgruppsdeltagare pekar på hur ungdomarna kan exempelvis ha blivit svikna ofta, av 
föräldrar, lärare, personal på tidigare åtgärder och andra vuxna, vilket leder till svårigheter i 
att anförtro sig till och öppna sig för personalen. Det är viktigt att vårdare visar vårdtagaren att 
denne blir sedd, hörd och förstådd just som en enskild individ. Det är nödvändigt att brukaren 
får ett förtroende för vårdaren, menar personalgruppen. Genom att visa att de faktiskt 
intresserar sig för brukaren och dennes problem, men även också i synnerhet för dennes 
möjligheter, kan ett sådant skapas. Man måste också lära sig vad varje brukare behöver och 
hur de kommunicerar osäkerhet och sina behov. Några citat som berör detta: 
 

” Många gånger kräver de personal hela tiden, uppmärksamhet till 100%, vilket kan 
vara en bristvara för dom i vanliga fall.” 
 
”Alltså det jag har märkt lite också, är väl att de fastnar nästan oftare för personalen 
än för de andra ungdomarna. Det är väl roligare att göra saker med personalen… 
Eller, jag vet väl inte om det bara är roligare... dom vet ju var dom har oss, tror jag…”  
 
”…[ungdomarna] är en massa känselspröt såhär, jag tror nog att dom märker ganska 
snart om man inte är… man kan vara närvarande men ändå inte närvarande. Det är 
jättemycket fokus att: ’jag ser dig, jag hör dig’.” 
 
”Alltså viktigast är att lära känna personen och veta problematiken och hur personen 
beter sig vid ångesten, för dom går oftast och ger signaler på att dom mår dåligt. Det 
kan vara väldigt små signaler, som att bara gå in i rummet och låsa. Kan betyda ’jag 
mår dåligt. Kom in till mig, prata med mig’.” 
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- Ha tålamod. 
Det kan ta tid för saker att hända. Det är viktigt att ge vårdtagare och olika processer tid: den 
psykologiska läkningsprocessen, förtroendeprocessen, inlärningsprocessen, beteendeför-
ändringsprocessen med flera. I många fall kan det röra sig om ”ett steg framåt och två steg 
bakåt”. Personalen beskriver hur man kan gå hem en kväll och vara nöjd över hur arbetet 
utvecklats med en vårdtagare under dagen eller veckan, för att sen komma nästa morgon och 
informeras om ett totalt sammanbrott hos samma person. Det handlar ofta om att lyfta blicken 
och se till de saker man faktiskt uträttar och utvecklar, än att fastna på de delar som ger små 
resultat och känns stillastående.  
 

”Vissa saker kan ta sån enorm tid, vissa praktiska saker som vi kanske går igenom på 5 
minuter kan ta en timme för vissa. Ibland kan det vara jobbigt men då gäller det att ha 
tålamod. Lika så själva processen, att förändra sitt beteende, hos vissa ungdomar kan 
ta jättelång tid.” 
 
”Och samtidigt inte ha för bråttom, alltså verkligen ha tålamod. Inte bara med 
ungdomarna som det har gått trögt med utan även ha tålamod i sina egna ambitioner 
så… för det är väldigt lätt, det är lätt att ungdomarna ställer för höga krav på sig själva 
också…” 
 
”…en kille som jag började jobba med som började liksom väldigt nertaggat… 
väldigt… ja, jag hade hört att det skulle nog bli väldigt svårt. Att ’det är ju liksom inga 
högre ambitionsnivåer på den här killen’. […] Det var på ganska lång sikt, jag hade 
träffat honom många gånger. Och han öppnade upp och berättade om erfarenheter från 
sin förra skola. Som fortfarande var, även idag, spökar till det ganska mycket… under 
dom senaste veckorna, bland annat. Och det var en sån aha-upplevelse, när han 
öppnade upp och visade hur ledsen han var över det här.” 

 
 
Personliga värderingar och kompetenser  
Inom denna kategori har vi samlat olika faktorer som inte så mycket rör relationen mellan 
personalen och brukaren utan i större grad rör just vårdaren själv, vilket i huvudsak rör saker 
som vi ville undersöka i frågeställning två. Naturligtvis bör dessa saker i förlängningen även 
inverka på hur relationerna och arbetsallianserna inom pedagogiska arbetet och behandlingen 
utvecklas, vilket har betydelse för den första frågeställningen om det mer praktiska arbetet. I 
denna kategori har vi fyra underkategorier, som innehåller det personalen påpekar är viktiga 
egenskaper för att arbeta som vårdare inom detta område. 
 
- Värderingar. 
Personalen tycker att det är viktigt att man ser vårdtagarens problem ur dennes perspektiv. En 
självklar småsak för en vanlig person kan hos en person med funktionsnedsättningar vara ett 
stort hinder. Därför bör man som vårdare kunna ändra, eller åtminstone delvis bortse från, 
sina egna värderingar för att kunna lösa problemen på ett sätt som mer passar vårdtagaren. 
Detta gäller både i stort och i smått – för en person kan det gälla svårigheter med att komma 
på rätt buss vid rätt tidpunkt för att besöka en vän, för en annan kan det gälla att förstå syftet 
med planering och resor överhuvudtaget.  
 

”Det tar ju tid att identifiera alla problemområden hos en individ. Dom här 
grundläggande diagnoserna som beskrivs teoretiskt är ju lite mer omfattande än vad det 
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kan vara. Sen har ju alla sina egna problem. Sen får man prioritera vad personen 
behöver jobba med” 
 
”…vi får lägga egna värderingar åt sidan... det är så lätt att man utgår från att ’så här 
är bra att göra’ och ’det här är bra att göra’. Ett exempel är ju det här med datorspel 
och MSN. En del kanske tänker att ’MSN, det är väl bättre att man kan prata ansikte 
mot ansikte’... men för våra ungdomar kan det vara jätteskönt, man slipper tolka 
tonlägen och ansiktsuttryck och sånt där som kan vara lite svårt... och det blir väldigt 
konkret och för många av våra ungdomar är det jättebra. Och det kanske inte är alla, 
ofta föräldrar, som tycker att det här är speciellt bra... så att det är ju ett exempel på 
sånt.” 
 
”De kan ibland ifrågasätta vissa saker som en annan tar för givet ’jaha...varför ska jag 
bli social?’ exempelvis, ’vad vinner jag på att ha kompisar?’... det kan man ju grunna 
lite på.” 

 
- Ambitioner. 
Personalen anser att man som vårdare ska undvika att försöka ”bota” allting och ”lösa” alla 
problem eftersom det inte bra för vare sig vårdaren eller omsorgstagaren. För att undvika att 
de själva ”går in i väggen” eller att de stressar vårdtagaren, bör de ha en realistisk syn på vad 
som kan åstadkommas utifrån den situation som personen befinner sig i. En person med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha mycket varierande problem och kan mycket 
väl vara bortom något ”tillfrisknande” (alltså att helt slippa sin funktionsnedsättning). De 
menar istället att det är nödvändigt att försöka göra det så bra som möjligt i en lagom takt, för 
att öka livskvaliteten hos vårdtagaren. Ambitionen hos vårdaren bör därför vara i höjd med 
vårdtagaren i fråga. Följandet fyra citat påvisar hur personalen försöker förhålla sig till 
brukaren och sig själva. 
 

”Då har jag försökt vända på det liksom, att det kanske mer är MINA krav. Det jag 
gjort med den ungdomen kanske är så här stort [visar med händerna], men för mig 
kanske bara så här [visar igen fast mindre]. Så att det är något som jag måste påminna 
mig om att jag kanske ställer för höga krav och har större målsättningar.” 
 
”…man använder sig själv väldigt mycket, så kan det vara väldigt svårt ibland att… 
Man ser bara det kliniska, liksom. Då är det alltid bra att ha en personalgrupp[som kan 
säga]: ’Men, hallå stopp. Tänk på hur långt ni faktiskt har kommit.’” 
 
”oavsett vad vi gör så påverkar det ju ungdomar på ett eller annat sätt... positivt 
förhoppningsvis [allmänt skratt] jag menar då är det ju en form av behandling, ja,  
mycket av dom här terapeutiska samtalen man har, eller man hjälper dem i vardan , 
eller i hemmet....” 
 
”Ja, även om dom har en diagnos så... är det inte alltid man behöver snöa in sig på den 
också... de är ju liksom främst ungdomar, och liksom att man gör sånt som ungdomar 
tycker är roligt eller intressant eller utvecklande, eller vad det nu kan vara…” 

 
- Erfarenhet. 
Att vara vårdare och syssla med verksamhet som denna innebär att man kommer att göra 
misstag då och då. Personalen anser också att det då är viktigt att lära sig av sina, och andras, 
misstag. För att kunna komma vidare kan de i vissa fall behöva trycka på lite och kanske 

 25



prova att göra på ett annorlunda sätt. Att säga att det är viktigt att våga göra misstag kan ge 
uppfattningen av att de sysslar med något slags ”trial and error”-systematik, men så fungerar 
det naturligtvis inte. Däremot medför erfarenheten av att jobba med människor som har 
neuropsykiatriska problem bättre förståelse för sådant som diagnosers otydlighet. Det går inte 
att ta för givet att någon reagerar på ett visst sätt, bara för att personen har en diagnos. 
Personalgruppen påpekar vikten av erfarenhet, och att denna förhoppningsvis ska leda till att 
vårdare samlar på sig ett större antal verktyg och lösningar för olika brukare och olika 
situationer. Personalen menar att man bör kunna dela med sig av erfarenheter till andra 
kollegor, och de försöker också ta del av vad andra gjort, men beklagar också att det sällan 
finns tid till detta på ett mer strukturerat sätt. Följande fyra citat visar hur personalen 
resonerar. 
 

”Om man sen tar det med erfarenhet, så gäller det att ta del av andra i personalen, 
kollegorna, vad dom har gått igenom, vad dom har gjort och varit med om, hur dom 
skulle ha göra vissa saker och sen diskutera mycket.” 
 
”Men jag tycker nästan det är dagligen man känner liksom att, jaha just det. Alltså 
tabbarna man har gjort, det att man inte varit tydlig. Det har jag tänkt på flera 
gånger.” 
 
”…och erfarenhet skulle jag vilja tillägga också – då stöter man på precis det här som 
[intervjuperson 4] säger: att man ser att det varierar väldigt mycket, diagnossystemet 
är diffust och det.” 
  
”Alltså, jag tycker ju det är viktigt att bidra med såna personliga och praktiska 
erfarenheter för mycket av det vi läser är ju, alltså ganska teoretiskt, men sen ska vi ju 
tillämpa det i praktiken men det är ju viktigt att vi pratar om... diskuterar hur det 
fungerar…” 

 
- Kunskap. 
Det är enklare att förstå och bemöta vårdtagaren om man som vårdare förstår varför den har 
ett visst beteende, och att man också har kunskap om beteendet i sig. Funktionsnedsättningar 
kan vara mycket varierande och svåra att se, diagnoser måste inte ha samma givna problem 
hos alla, vilket underlättas om man har en djupare kunskap. Vidare är det viktigt att de som 
arbetar på behandlingshem hela tiden ”hänger med” inom området, exempelvis genom 
artiklar, föreläsningar och ta del av kollegors erfarenheter. Till detta finns det dock inte alltid 
så mycket tid och resurser som skulle behövas. Däremot går det inte att läsa sig till allt. 
Personalen menar att det är viktigt att omsätta sin kunskap i praktiken, att man måste jobba 
för att bli bra. De tycker att vårdare kan och borde skaffa sig en förståelse för Aspergers 
Syndrom och ADHD som självbild, genom att till exempel ta del av bloggar, forum och andra 
media. I följande citat uttrycker personalen kunskapens vikt i arbetet.  
 

”Jag kan säga att det där med grundläggande kunskap är väldigt bra. Jag tänker på 
mig som är ny inom området och så. Det är viktigt att läsa på och att lära sig så mycket 
som möjligt under arbetets gång” 
 
”Det är lättare att bemöta ungdomar när man vet att han har ’det här’, alltså om vi tar 
Asperger…  han har svårt för dom här sakerna. Jag menar, då blir det lite lättare att 
man inte stångar sig blodig.” 
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”Sen är det ju så att vi har ett ganska ambitiöst namn och det är ett ganska nytt projekt, 
så vi håller ju på att bygga upp en kunskapsbas också, och det är ju klart det är ju 
viktigt att kunna läsa på.” 

 
 

RESULTATDISKUSSION  
 
Dessa kategorier och underkategorier anser vi ger en bild av hur personalgruppens 
resonemang ser ut, utifrån det samtal som gjorts. De täcker många av de problem och 
möjligheter som de anser rör det praktiska arbetet, såsom värdet av tydlighet, 
förtroendegrundande processer, samt erfarenhet, värderingar och kunskapssökande. I 
tabellform blir detta överskådligare (tabell 1): 
 
 
Tabell 1 
Huvudkategorier och underkategorier 
Huvudkategorier     Underkategorier 

 
Tydlighet och otydlighet - Tydlighet mellan vårdare och vårdtagare. 

 - Tydlighet i det praktiska arbetet utifrån ett 
neuropsykiatriskt synsätt. 
- Tydlighet i ansvar mellan instanser och  
arbetsuppgifter. 

 
Förtroende      - Ge uppmärksamhet 

- Ha tålamod. 
 

Personliga värderingar    - Värderingar. 
och kompetenser     - Ambitioner. 
       - Erfarenhet. 
       - Kunskap. 

 
 
Vi ska här göra ett försök att koppla våra fynd till tidigare forskning och till några modeller 
inom social-kognitiv psykologi. Så långt det går kommer vi att grunda oss i vår empiri, och vi 
kommer också att tydliggöra var vi inte fann det möjligt att göra kopplingar till någon 
teoretisk bakgrund, där vi saknar data eller helt enkelt inte är berättigade att dra några 
slutsatser utifrån de data vi har. Vi kommer dock, där det ändå är intressant, att försöka fylla i 
några av luckorna med hypoteser avsedda att testa vid senare tillfällen, under andra former.  
 

Kopplingar till tidigare forskning om ungdomsvård 
 

De viktigaste skillnaderna i resultat mellan vår undersökning och de tidigare gjorda är dels 
tonvikten på tydlighet/otydlighet i brukarmötet; diskussionen om diagnoser; samt 
reflektionerna som rör den egna ambitionsnivån och tålamod hos personalgruppen vi 
undersökt. Tydlighet/otydlighet samt diagnosdiskussionen är i vår undersökning starkare 
kopplad till just de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vi haft fokus på, och dessa 
diskuteras inte på samma sätt i de övriga studier vi tittat på. Däremot funderar vi över vikten 
vår undersökta personalgrupp lägger vid ambitionsnivå och tålamod, som inte heller syns i de 
övriga studierna. Då det boende vi studerat är ett korttidsboende som inte har något inslag av 
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tvång, är diskussionen om kontroll vs. skydd/omvårdnad som är mer framträdande hos till 
exempel Johansson (2007) inte lika påtaglig. Alla studierna lägger dock stor tonvikt vid 
frågan om utseendet hos relationen mellan personal och brukare, om än på lite olika sätt.   
 
Tydlighet och otydlighet 
Frågor och tankegångar om struktur tas upp i de olika studier vi tagit del av. Diskussionen om 
tydlighet mellan personal och brukare är mest utförligt beskriven i Hill (2005), där hon pekar 
ut oförutsägbarhet som en negativ faktor för utvecklandet av en behandlingsallians. Speciellt 
handlar det på den institution hon undersökt om förhållandet kring regler, gränssättning och 
den svåra balansgången mellan att följa reglerna och att vara flexibel. De ungdomar hon 
intervjuat sätter stort värde på personal som är tydliga i sitt förhållningssätt till reglerna och 
kan underbygga sina resonemang till varför regler måste följas, men också förmå sig till att 
vara flexibla om så krävs. Däremot pekar hon också på dilemmat med att personal som följer 
reglerna ofta hamnar i en rigid och maktutövande position – och det är obehagligt att bli sedd 
som en ”plit” – medan de som inte följer gränssättningen blir möjliga för brukarna att utnyttja. 
Att vara alltför flexibel medför också att man behandlar brukarna olika, på ett sätt som är 
negativt. Det finns en uppfattning om att det rör sig om att antingen följa reglerna eller bli en 
god kompis med brukarna (Hill, 2005). För den personalgrupp vi intervjuat är synsättet lite 
annorlunda, eftersom de lägger större vikt vid problemet kring strukturer just som en följd av 
funktionsnedsättningarna och tidigare miljöer som påverkar brukaren. Att etablera en tydlig 
struktur kring en brukare handlar mera om att lära sig vad varje person klarar av i fråga om 
att göra egna val, och tydlighet och meningsfullhet är någonting som personalen skall lära sig 
erbjuda brukaren utifrån behov, snarare än att det skall finnas inbyggda regler i boendets 
struktur. Där verkar den personalgrupp vi intervjuat skilja sig från exempel som ges i Hill 
(2005) och Johansson (2007), där det i första fallet finns många motsättningar i 
uppfattningarna om förhållandet mellan kontroll och relation, och i det andra fallet att 
upptäckten av otydlighet och skillnader i synen på behandling, personal emellan, ger upphov 
till stor oro hos viss personal.  
 
Anglin (2004) talar om ”establishing structure, routine and expectations”, som en viktig 
faktor i de interaktionella dynamiska processer han menar påverkar relationen mellan personal 
och brukare, men också om ”sharing power and decision-making”, då inte bara i nivån som 
rör brukarmötet, utan också att personalen skall ha möjlighet till medbestämmande när det 
gäller en mer administrativ nivå. På den allra mest övergripande nivån för sin studie talar han 
om ”the struggle for congruence”, strävan efter tydlighet och genomskinlighet i alla led av 
organisationen som en förutsättning för alla ungdomshem, och de hem som lyckas skapa en 
sådan struktur lyckas bättre. En intervjuad personal talar om hur: “Here there is stability in 
consistency of expectations, consistency of rules, consistency in response to behaviours . . . 
and reactions.” (Anglin, 2004). Även i Watson (2003) är consistency en huvudfaktor i 
personalens uppfattning av sina arbeten. Johansson och Lindell (2008) beskriver hur varje 
personalgrupp i samråd med arbetsledaren tillsammans utformar en behandlingsplan för varje 
brukare med funktionsnedsättningar inom autismspektrum, som sedan gemensamt utvärderas 
och uppdateras var tredje vecka och däremellan följs rigoröst. Heron och Chakrabati (2003) 
beskriver å andra sidan situationer med personal som står handfallna inför besvärliga brukare, 
och Hill (2005) och Watson (2003) talar om personal som inte vet någonting om 
behandlingsplanen för en brukare, inte heller tycker att den är speciellt viktig eller ställer sig 
uppgivna inför den eftersom den inte verkar leda till någonting.  
 
Personal i flera av studierna, precis som i vår, nämner hur otydlighet i fråga om omgivande 
instansers ansvar och åtaganden blir ett leder till svårigheter att få ”flyt” i arbetet. Johansson 

 28



och Lindell (2008) talar i detta sammanhang om att det är deras egen instans som ”äger 
problemet” – de kan utnyttja andra resurser utifrån, men det är de själva som har allra bäst 
kunskap om varje individs helhetsbild, och därför måste alla insatser utifrån vägas mot denna 
kunskap. Tydlig ledning och handledning från enhetschefer och arbetsledare är någonting som 
värderas högt och efterfrågas av personalen i alla studier, och också en av Anglins (2004) 
förutsättningar för ett välfungerande boende. Gibbs (2001) diskuterar bland annat betydelsen 
av handledning för att kunna uthärda oro, svåra situationer, stress och för att kunna behålla 
personal, men också dilemmat för chefer på mellannivå med att deras arbetsbörda helt enkelt 
blir för överväldigande om de både skall kunna bemöta och stötta i känslomässiga frågor och 
handha administrativa uppgifter. Resultatet blir ofta att större vikt läggs på struktur och 
organisationsfrågor (Gibbs, 2001).  
 
Förtroende 
Anglins (2004) koncept ”responding to pain and pain-based behaviour”, Johanssons (2007) 
kategorier “holding/containing” och “working through”, samt Hills (2005) diskussion om 
trovärdighet och “kontaktdilemmat” är alla teman som rör liknande saker som denna kategori. 
För Hills del rör det sig mycket om dilemmat för personalen mellan att ha en distanserad eller 
en personlig förhållning till brukarna. De intervjuade som representerar de olika 
ytterligheterna ger förklaringar till varför de ser på sin inställning som de gör; antingen en 
föreställning om att de har en ”professionell” inställning till arbetet, där det inte handlar om 
personliga kontakter, utan att de utför ett yrke som uppfostrare och förebild i moraliskt 
uppförande, och att de behandlar alla lika. Den andra ytterligheten handlar mer om att bli vän, 
kompis, med eleverna, att skapa ett känslomässigt möte, men där man också i hög grad verkar 
undvika konfrontationer. Båda ytterligheterna för med sig problem, där den mer 
känslomässiga kontakten krockar med det faktum att personalen ofta ändå måste återta en 
behandlarauktoritet över brukarna vilket leder till att de pendlar mellan att vara populära (god 
kompis) och impopulära (”plit”). Det finns också en oro över att inte veta när brukarna helt 
enkelt låtsas vara kompis med personalen, antingen för att inte råka i problem eller för att 
skaffa sig fördelar (det Hill kallar skenallians), och att de medvetet eller omedvetet söker sig 
till de brukare som är lätta att skapa en god relation med snarare än de som verkligen skulle 
behöva det. Den mer distanserade modellen leder till att man aldrig kommer någon elev 
speciellt nära, och kan hjälpa dem i en uppbyggnadsprocess som rör känslomässig utveckling. 
Sett från brukarnas sida är just trovärdigheten viktigare; att de uppfattar att de kan lita på 
personalen och att det finns fokus och kontinuitet från personalens sida, vare sig de har en 
kompisrelation eller en mer distanserad hållning (Hill, 2005).  
 
I Anglins (2004) modell för hur väl fungerande ungdomsvård ser ut, pekar han på vikten av 
att just kunna hantera smärta och smärtsamma situationer/beteenden hos brukarna, som 
uppstår beroende på brukarnas bakgrund och deras problem. Men även de reaktioner som 
uppstår hos personalen måste kunna hanteras. Johansson och Lindell (2008) bygger det på en 
tanke om att alla uppvisanden av ilska eller utagerande beteende har sin grund i bristande 
kommunikation, att brukaren med störningar inom autismspektrum har ett problem eller en 
ångest som inte har kunnat uttryckas eller förmedlas på något annat sätt. Därför kan aldrig en 
brukare lastas för ett sammanbrott, istället letar en vårdare efter de bakomliggande orsakerna, 
försöker förändra rutinerna och anpassa sig till brukarens förmåga. Fysiska problem, som 
förstoppning, eller psykiska, som depression, går att ta tag i och bota, och därigenom minska 
problembeteende. Ett utagerande eller ovanligt beteende kanske aldrig kan fås att försvinna 
helt, men det går oftast att avleda brukaren genom att finna alternativ. Heron och Chakrabarti 
(2003) pekar på hur personal kan ha svårt att se just dessa kopplingar mellan tidigare 
händelser och nuvarande beteende. En mobbad brukare vars mamma nyligen gått bort 
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beskrivs som ”självisk” och ”omogen” när personalen diskuterar sina problem med att hantera 
honom. 
 
I vår undersökning talade personalen mycket om tålamod i olika former, det blev till och med 
en underkategori i sig. Däremot finns det väldigt lite sagt om tålamod i de andra studierna, 
inte ens Anglin (2004) tar upp det mer specifikt bland sina interaktionella dynamiska 
processer, även om ”building rapport and relationship” är en av dessa. Hill (2005) och Heron 
och Chakrabarti (2003) tar upp olika tidsaspekter, men mer från ett problematiserande 
perspektiv där det till exempel rör sig om att elever bara ”sitter av sin tid” på boendet, eller att 
det inte finns tid att hantera brukarnas individuella svårigheter. För personalen vi intervjuar 
verkar tålamod handla mycket om att kunna ha förståelse för specifika svårigheter hos 
brukarna och se till helhetssituationen, snarare än att enbart ha en förmåga att ”härda ut” när 
problem uppstår. Denna kategori är också starkt kopplad till kategorin ambitioner, som vi 
kommer att diskutera mer nedan.  
 
Personliga värderingar och kompetenser  
De tydligaste skillnaderna här jämfört med de andra undersökningar vi tagit del av är 
diskussionen om ambitioner, vilket även hänger samman med tålamod som togs upp ovan; 
frågan om kunskap och erfarenhet mer specifikt kring NPF, vilket även innebär att man har 
förståelse för att diagnoser kan vara både viktiga och mindre viktiga på samma gång; samt 
tyngdpunkten på att kunna bortse från de egna värderingarna i olika sammanhang. I Hill 
(2005) talar personal visserligen om värderingar, men då mer i betydelsen av att kunna 
”modellera” brukarna utifrån värderingar och moral som personalen anser är viktiga att ha i 
samhället. Sett utifrån den tidigare forskningen så verkar det vara sällan som personal inom 
ungdomsvården på ett mer reflekterande sätt ifrågasätter sina egna värderingar, ambitioner 
och kunskaper. Till exempel Watson (2003) pekar på att ett av de största problemen med 
kvalitetshöjande försök inom ungdomsvården är att personal inte har några strategier för 
förändra sitt arbete, även när de själva inser att deras praktik inte stämmer överens med de 
mål de vill uppnå. De tenderar att inte göra några kopplingar mellan övergripande planer och 
mål och sin egen erfarenhet. De lägger stor vikt vid sin egen och de närmaste kollegornas 
personliga erfarenhet snarare än att se den i ett större sammanhang, och deras starka tro på 
detta kan bli ett hinder för att införa förändringar som strider mot deras förståelse. Watson 
(2003) säger till och med:  

 
In effect this analysis locates the solution to poor quality in personal issues around the 
workers themselves or their colleagues rather than the structure and functioning of the 
unit. It is an approach that locates remedies not in the development and implementation 
of a standards framework but in personal responsibility and action.  

 
Detta har inom den övriga vården lyfts fram på ett tydligare sätt, med en stor mängd forskning 
som rör varför sjukvårdspersonal och läkare handlar på ett visst sätt men inte ett annat. 
 
Trots att studier visar att andelen ungdomar med psykiska problem är hög inom 
ungdomsvården (se t.ex. Socialstyrelsen, 2009), så diskuteras inte kunskapsnivån kring 
psykiska problem hos personalen i de andra studierna vi tittat på, mer än att vissa uttrycker en 
vilja att vidareutbilda sig inom till exempel specifika behandlingsprogram som ART 
(Aggression Replacement Training) eller till och med säger att det inte är viktigt över huvud 
taget med utbildning eftersom det räcker med ”sunt förnuft” (Hill, 2005). Vi har specifikt 
ställt frågor om utbildningsnivå i vår undersökning, så att personalen diskuterar det hos oss är 
inte så konstigt. Men att detta överhuvudtaget inte kommer upp i någon av de andra 
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undersökningarna om personals syn på sitt arbete betraktar vi som lite märkligt. Anglin 
(2004) beskriver ungdomar som slussas mellan dussintals misslyckade 
familjehemsplaceringar, hur detta ofta summariskt sammanfattas ”Child shows serious 
problems with attachment”, och frågar sig i samband med beskrivningen av en flicka som på 
kort tid med vilje lyckas få 32 fosterhemsplaceringar att bryta samman: ”In such instances as 
this, one is faced with the question: who is the slow learner here?” (Anglin, 2005, s. 183) Det 
talas ofta om att arbetet med ungdomsvård är svårt och komplext och att det finns glapp 
mellan riktlinjer och praktik (Hill, 2005; Johansson; 2007), och att personal riskerar att bli 
utbränd (Heron & Chakrabati, 2003; Gibbs, 2001) på grund av de stora påfrestningarna. Men 
även om det finns exempel på personal som verkar vara villiga att närma sig ungdomarna på 
deras egna villkor, så görs det väldigt lite kopplingar mellan specifika beteenden, 
relationsproblem samt sammanbrott i institutionssammanhang, och den påfrestning på både 
brukarna och personalen som eventuella psykiska störningar utgör. Det är också intressant hur 
just tanken om de egna ambitionerna lyfts fram i diskussionen i vår studie, och hur det är 
viktigt att reglera kraven på brukaren på ett realistiskt sätt, efter dennes situation, snarare än 
vad man själv vill uppnå. Johansson och Lindell (2008) tar upp hur miljön i de boenden de 
ansvarar för, avpassad för personer med autismstörningar, kan verka väldigt stimulansfattig, 
strukturerad och till och med tråkig. De beskriver personalfrågan så här:  
 

Att arbeta i en tillsynes händelselös tillvaro, men samtidigt veta att något kan hända och 
ha beredskap för det, är ett mycket kvalificerat arbete. Det finns personal som kräver ett 
mer stimulerande arbete och som inte har det tålamod som krävs för att skapa trygghet 
genom händelselöshet. Då är det nog så att de inte passar hos oss utan de får söka sig till 
annan verksamhet. För det måste ju vara personalen som anpassar sig till gruppen och 
inte tvärtom! (Johansson & Lindell, 2008, s. 33) 

 
 

Kopplingar till teoretiska modeller inom social-kognitiv psykologi 
 

Vi menar att personal, likaväl som brukare, tar med sig en mängd olika mer eller mindre 
problematiska tankeprocesser, attityder, fördomar och scheman in på ett boende, och dessa 
kan vara både explicita och implicita. Det närmaste vi stött på i litteraturen som rör någonting 
om detta i samband med ungdomsvård är bland annat en diskussion om 
motöverföringseffekter i Hill (2005), där hon tar upp detta begrepp, med ursprung i 
psykodynamisk teoribildning, kring sina resonemang om behandlingsalliansen. Hon beskriver 
hur personal kan uppfatta vissa av eleverna som direkt motbjudande, medan andra upplevs 
som smidiga och enkla att samarbeta med, mest eftersom de inte ifrågasätter reglerna på 
boendet. ”Vidrig” och ”rolig men korkad” är ord som används i personalens beskrivningar av 
elever. Personalens upplevda reaktioner och känslor inför brukarna är helt klart någonting 
som skulle vara intressant att gräva djupare i utifrån hennes studie. Anglin (2004) nämner 
också vikten av att kunna hantera även personalens ”pain and pain-based behavior”; 
reaktioner, bakgrunder och känslor i olika situationer, för att ett boende skall kunna ses som 
välfungerande. Både Hill (2005) och Heron och Chakrabati (2003) rör boenden med inslag av 
tidigare kriminalitet, tvång, bestraffning och behandling till skillnad från boendet i vår 
undersökning. Vi kan dock ändå skönja paralleller mellan vår undersökning och deras, med 
antagandet att många av de beteenden och reaktioner som uppkommer är kraftigt förstärkta i 
deras fall. Vi ska understryka att även om de olika konstrukterna och begreppen som härrör ur 
den social-kognitiva psykologin kan anses vara väl underbyggda empiriskt i andra 
sammanhang, så kräver vår ansats att tillämpa dem på personal inom ungdomsvården mer 
forskning och empiri, både kvantitativ och kvalitativ, innan man kan göra någonting mer än 
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att använda dem för att konstruera hypoteser, göra antaganden och fundera över samband. 
Eftersom vi inte sett till några studier som gjorts med just vår ansats, har vi gått till liknande 
områden för att hitta exempel på forskning. Till exempel har man tittat på familjemedlemmar 
som primära vårdgivare för dementa (Steffen et.al., 2002), där vissa av förhållandena, med 
kroniska kommunikationssvårigheter och upplevelse av emotionell och fysisk påfrestning är 
liknande, och bland annat gjort uppskattningar av hur self-efficacy påverkar copingstrategier 
och reaktioner på vårdrelaterade händelser. Till att börja med skall vi göra en enkel 
uppställning av några intressanta kopplingar vi har velat göra i denna studie, mellan våra 
kategorier och olika begrepp från social-kognitiv psykologi.    
 
Tydlighet och otydlighet 
Personalgruppen i vår undersökning uttrycker många tankar och funderingar på temat 
tydlighet och otydlighet. ”The struggle for congruence” vs. ”maintaining control” är också två 
av huvudkategorierna i Anglin (2004); organization of work och structure är teman och 
kategorier som diskuteras i Johansson (2007); consistency hamnar längst upp av de 
förstärkande faktorerna i den ”kraftfältsanalys” av jämviktsförhållanden som personalen gör i 
Watson (2003), förutsägbarhet, upprätthållande av behandlingsramarna och 
kontrolldilemmat är uttryck som dyker upp i Hill (2005). Vikten av – och ofta bristen på – 
sammanhang, överskådlighet, genomskinlighet och tydlighet uttrycks på många ställen i 
litteraturen. Ungdomsvård riskerar ofta att utmynna i kaotiska situationer, eleverna och 
brukarna är osäkra personer, ofta med olika grad av kommunikationssvårigheter och 
anknytningsproblem, som söker efter stabilitet, tillit och kontinuitet, men också prövar all 
upplevd stabilitet hårt och ofta har kapacitet att få vilken relation och behandlingsallians som 
helst att bryta samman. Sett ur ett social-kognitivt psykologiskt perspektiv kan man se flera 
följder av detta för personalen.  
 
För personal handlar det om att balansera och upprätthålla en social identitet (Fiske & Taylor, 
2006) som behandlare/vårdare/personal av någon form, det vill säga; den yrkesroll de 
uppfattar att de har, den de anser att de borde ha, och den de skulle vilja ha, både mot 
brukarna och mot andra instanser. Denna yrkesroll kan ses ur ett flexibelt perspektiv av vissa, 
där man lägger stor vikt vid att anpassa sig både till övergripande regler, behandlingsplaner 
och mål, likväl som till situationen och till brukaren. Detta kan ske till exempel genom att 
vara extra tydlig gentemot personer med funktionsnedsättningar inom autismspektrum, eller 
mot ungdomsbrottslingar som annars förlorar respekt och inte drar sig för att utnyttja någon 
som inte är trovärdig eller ”för snäll”. Yrkesrollen kan också handla om att man ser sig själv 
enbart som en förebild, en role-model som genom beteende visar ”hur man gör”, men nöjer 
sig med att hänvisa till sin egen erfarenhet och ”sunt förnuft”, hellre än att ”analysera” eller 
skapa känslomässiga relationer (Hill, 2005). Johanssons (2007) studie visar på att dessa 
sociala identiteter som personal verkar vara förhållandevis stabila över tid, och Watson 
(2003) pekar på att teori, behandlingsplaner och övergripande mål sällan är tillräckliga för att 
förändra dem. Vi tolkar detta som att personal tenderar att gå efter kognitiva scheman som 
skapats ur specifika situationer – den egna erfarenheten, med alla sina särfall och undantag, 
väger tyngre. Komplicerade behandlingsplaner och teoretiska målsättningar (som sällan ses 
uppfyllas i praktiken) kan bli någonting man ger ”lip service” (att man säger sig följa dem) 
när de som arbetar med den tillfrågas, medan de i verkliga situationer handlar mer på känn 
(Watson, 2003; Hill, 2005). Forskning kring beslutsfattande och tillämpandet av nya metoder 
inom annan klinisk verksamhet pekar på flera kognitiva strategier/genvägar som inverkar på 
hur man tar beslut, tolkar beteenden, använder sig av erfarenhet eller väljer bland information 
(Falzer, 2004; Galanter & Patel, 2005). Dels talar man om tillgängligheten (availability 
heuristics) till information, där speciella, ovanliga händelser och situationer lättare dras till 
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minnet än vanliga och alldagliga, och att man då också överskattar hur ofta dessa ovanliga 
händelser sker. Vidare används också begreppet bekräftelsebias (confirmation bias), att man 
selektivt ser information eller tolkar ett beteende på ett sätt som bekräftar det man redan tror 
eller vet, snarare än att man letar efter saker som motsäger den egna uppfattningen. Slutligen 
används också begreppet representativitet (representativeness heuristics), att man väljer att se 
till information som bättre stämmer överens med den prototyp man har för till exempel en 
sjukdom eller en grupp människor. Problem uppstår för både administration, personal och 
brukare när man sedan brister i consistency och olika personal handlar på olika sätt, följer 
olika regler och behandlar brukare mer utifrån sina egna tolkningar, sin egen bias, tycke och 
egna känslor än enligt någon övergripande norm. För personalgruppen i vår studie handlar det 
mer om att balansera en social identitet i ett nytt slags yrkesroll där reflektionen och lärandet 
upplevs som primärt viktig för det professionella arbetet, och där tydlighet och otydlighet 
ofrånkomligen finns på flera olika plan och som man måste ha kapacitet att kunna hantera. 
Det gäller till exempel att vara medveten om variationen hos ungdomar med samma diagnos, 
och använda sig av kunskap och erfarenhet för att ibland kunna ifrågasätta en diagnos – ”nej 
alltså, jag har ju stött på ungdomar här som jag nästan har ifrågasatt… vad sjutton, har hon 
verkligen aspergers?” – likaväl som att i andra situationer ta problemen på allvar när det rör 
till exempel kommunikationssvårigheter – ”Jag menar, då blir det lite lättare att man inte 
stångar sig blodig”. De kognitiva scheman som personalgruppen följer handlar mer om att 
vara förberedd, om att anpassa sig och att hämta information från många ställen.  
 
Banduras modell för self-efficacy (Steffen et.al., 2002), som ingår i Social Cognition Model 
och har en liknande motsvarighet i Theory of Planned Behavior, understryker hur 
uppfattningen om den egna kapaciteten att fullfölja ett beteende spelar in för huruvida man 
uppnår sina mål eller inte. Kunskap om diagnoser, kombinerat med erfarenhet av verkliga 
situationer och en upplevelse av att misslyckanden inte är oåterkalleliga bör leda till att man 
upplever en högre grad av self-efficacy, och bättre kan hantera till exempel otydligheter. 
Jonker et. al (2008) studerar sjuksköterskor inom psykiatrins attityder till den aggressivitet de 
ofta möter i arbetet, och finner att en hög nivå av uppmätt self-efficacy hos erfarna sköterskor 
korrelerar med att de inte anser sig bli utsatta för aggressiva beteenden i någon större 
utsträckning, trots att rapporterade incidenter motsvarar att varje sköterska skulle bli utsatt 
ungefär en gång varannan dag. Jonker et. al (2008) gör tolkningen att dessa sköterskor är 
bättre på att se och bemöta varningstecken på aggressiva beteenden innan de uppstår, men vi 
föreslår också att de kanske inte ens uppfattar beteenden som aggressiva där andra, mindre 
säkra sköterskor ser hot och våld.   
 
Förtroende 
Precis som för den förra kategorin, tydlighet och otydlighet, så återkommer variationer på 
temat förtroende både i litteraturen och i vår studie. Förtroende anses innehålla dels en 
kognitiv del där man utifrån olika skäl väljer vem man visar förtroende, beroende på situation 
och egenskaper. Dels en emotionell, affektiv del som bygger på känslomässiga band och 
investeringar, och även på en föreställning om reciprocitet (Rowe & Calnan, 2006). 
Förtroende är också nödvändigt eftersom det minskar osäkerhet i sociala situationer. 
Luhmann (1979) ger en intressant bild av förtroende, då han menar att det “reduces social 
complexity by going beyond available information and generalising expectations of behaviour 
in that it replaces missing information with an internally guaranteed security” (Luhmann, 
1979, i Rowe & Calnan, 2006). De sociala relationer som skapas inom ungdomsvården anses 
på många sätt som konstlade och artificiella (Anglin, 2004), eftersom de existerar under 
speciella omständigheter, och det finns flera olika sätt att förhålla sig till detta enligt vad vi 
sett i de få studier som gjorts. Vissa anser det mest professionellt att helt lägga bort känslor 
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och egna attityder, att hålla en distans till brukarna, till exempel för att på så sätt kunna 
erbjuda en service som är lika för alla. Tyvärr, menar vi, är det antagligen både omöjligt och 
oönskat att helt kunna bortse från sina egna känslor, attributioner och attityder i ett arbete som 
rör mänsklig omvårdnad. Speciellt eftersom implicita kognitiva och affektiva processer ändå 
kommer att spela in för arbetet och uppmärksammas av brukarna (se till exempel Hill, 2005, 
samt citatet om ”ungdomarnas känselspröt” i resultatdelen ovan). Andra, vilket ges uttryck för 
hos viss personal bland annat i Hill (2005) och i vår undersökning, ser en personlig och 
förtrolig relation som förutsättningen för habiliterande arbete.  
 
Enligt vår tolkning så uppstår problem delvis eftersom både personal och brukare befinner sig 
i två väldigt väsensskilda grupper, båda med underlag för att bilda kraftigt stereotypa bilder 
om den andra gruppen och att kategorisera varandra utifrån detta. Det finns en tanke i kritiken 
av det biomedicinska synsättet om att diagnoser och medicinering ”stigmatiserar” unga 
människor med problem, och detta är utan tvekan en intressant diskussion. Men alla 
människor tenderar att i olika situationer skilja på ”ingroup” (den kategori eller grupp man 
själv för tillfället anser sig höra till) och ”outgroup” (andra kategorier och grupper i 
omgivningen), att ”stämpla” andra människor och kategorisera dem utifrån både implicita och 
explicita stereotyper. En av de tydligaste tendenserna är också att man både aktivt letar efter, 
och även förstärker, information om skillnader mellan den egna gruppen och den andra, vilket 
förhindrar utbyte och kommunikation (Fiske & Taylor, 2006). Dessa skillnader kan vara både 
verkliga eller enbart upplevda (Sherman et.al., 2009). Johansson (2007) och Hill (2005) som 
även undersökt brukares attityder till personalen visar på hur kraftigt denna 
kategoriseringsprocess kan slå åt båda hållen. En försiktig tolkning av vårt resultat skulle 
kunna vara att personalgruppen i vår studie arbetar med att försöka neutralisera dessa 
skillnader mellan ingroup och outgroup, att individualisera både brukarna och sig själva, för 
att göra det lättare för brukarna att få förtroende för dem. De talar om att ge uppmärksamhet 
som en central del av förtroendet, vilket är nära kopplat till det som kallas Attention Theory 
(Sherman et.al., 2009). Medan denna teori gör gällande att vi till vardags implicit riktar vår 
uppmärksamhet mot information som förstärker upplevda skillnader mellan grupperna, så 
tolkar vi det som att personalgruppen använder uppmärksamhet som ett explicit verktyg för 
att skapa förtroende, att vara noga med att visa att de riktar sin uppmärksamhet mot likheter 
och möjligheter, snarare än bara problem. De talar även om att uppmärksamhet är en bristvara 
för brukarna. Upplevelsen av att befinna sig i en ingroup är någonting som dessa brukare ofta 
saknat, och uppmärksamheten (som i vanliga fall bara riktas mot personer i ens ingroup) från 
personalen kan ge dem ett substitut för detta. Ames (2004) formulerar tanken om stereotyper, 
skillnader och likheter så här: 
 

When a gulf opens between the self and other, a stereotype may rush in. Perceived 
similarity might be described likewise: When a gulf opens between the other and a 
stereotype, the self may rush in. (Ames, 2004. s. 351) 

 
 En annan intressant modell läggs fram av bland annat Demoulin et.al (2005), där man pekar 
på tendensen att attribuera specifikt mänskliga egenskaper som kommunikationsförmåga, 
intelligens och känslor, i högre grad till den ingroup man ingår i. Sekundära känslor, det vill 
säga komplexa mänskliga känslotillstånd som kärlek och ånger, attribueras i lägre grad till en 
outgroup än primära känslor som ilska och rädsla. Detta förklaras med att det finns en 
implicit motivation att se sin egen ingroup som mer ”mänsklig” än andra, och att spara på 
kognitiva resurser (Demoulin et.al 2005). I en miljö där många känsloyttringar befinner sig på 
det primära planet, antingen detta beror på neurologiska funktionsnedsättningar eller inlärda 
kommunikationssvårigheter, bör detta få följder för hur personalen attribuerar beteende och 
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hanterar förhållandet mellan ingroup-outgroup. Detta vill vi titta på i samband med bland 
annat Anglins (2004) ”responding to pain and pain-based behaviour”, där han pekar på 
vikten av att kunna se samband mellan tidigare upplevelser, trauman och utagerande eller 
självdestruktivt beteende. I ett citat beskriver en ur personalgruppen i vår studie hur ett 
beteende som lätt skulle kunna attribueras som en primär känsla (till exempel ilska eller 
flykt), att gå in på sitt rum och låsa om sig, i själva verket är en signal om att brukaren söker 
kontakt – ”jag mår dåligt, kom in till mig, prata med mig”, en mycket mer komplex känsla. 
För att förstå dessa svaga och motsägelsefulla signaler krävs dels motivation att göra mer 
långtgående kopplingar mellan beteende och känslor, och att ha tagit sig tid och visat 
uppmärksamhet nog för att lära sig vad signalerna betyder. 
 
Den kanske mest utmärkande kategorin i vår studie jämfört med andra, är diskussionen om att 
ha tålamod. Här saknas tyvärr också i allra högsta grad närliggande material och tidigare 
forskning att jämföra med, och de data som vi har i vår undersökning räcker inte långt för att 
göra mer långtgående tolkningar av vårt resultat. Begreppet ”tålamod” är ett vardagligt 
begrepp, och även om det kan sägas betraktas som en värdefull egenskap – ”tålamod är en 
dygd” – så formuleras det också ofta som en bristvara i dagens samhälle. Tid är pengar, och 
varken tid eller pengar är någonting som personal i allmänhet upplever finns speciellt gott om 
inom ungdomsvården, om man tittar på de studier som gjorts. Kopplat till modeller inom 
social-kognitiv psykologi så finns det belägg för att upplevd self-efficacy är viktig för att 
uppnå mål och för att hantera svåra situationer. Medan de egna attityderna och omgivningens 
normer till ett beteende eller en stressande situation främst är viktiga i ett inledande skede, så 
blir upplevelsen av den egna kapaciteten och kompetensen allt viktigare över tid för att 
upprätthålla beteendet eller utstå en tung arbetsbörda (Steffen et.al., 2002). Self-
efficacybegreppet används även i forskning som rör resilience (ung. att komma tillbaka eller 
att ta sig upp, trots att man utsatts för stora motgångar) och copingstrategier inom 
stressforskning, tillsammans med andra faktorer som till exempel kommunikationsförmåga, 
sociala kontaktnät, förväntningar, planeringsförmåga, humor, flexibilitet, utåtriktad 
personlighet och internt locus för kontroll (Earvolino-Ramirez, 2007). Resilience-begreppet är 
intressant, och används bland annat i samband med studier av hur personal hanterar att gång 
på gång möta misshandlade eller sexuellt utsatta barn (Gibbs, 2001), och hur 
mentalsköterskor hanterar kriser (Edward, 2005).  
 
Inom coping-forskningen finns också Conservation of Resources Theory (COR), som till 
exempel använts för att studera skyddsfaktorer och orsaker till utbrändhet hos 
fängelsepersonal (Neveu, 2007). Båda modellerna beaktar – till skillnad från teorier som mer 
ser till miljön, arbetsbelastningen och stressorerna – vad individen tar med sig in i situationen 
i form av personliga resurser och egenskaper. Dessa resurser kan, enligt COR, tömmas ut 
(resource depletion) och leda till att vårdpersonal depersonaliserar brukare, att de undviker att 
gå till jobbet, eller i värsta fall utbrändhet och depression. Dessa modeller ligger dock lite 
utanför ansatsen till den här studien, och frågan är hur väl de korresponderar med det som 
personalgruppen menar med tålamod. En sak som rör frågan om behandlingsallians är att den 
lilla forskning som finns kring detta i samband med ungdomsvård visar på en 
”smekmånadseffekt” vid inledningen av behandlingen (Florsheim et al., 2000; Hill, 2005). 
Utvärderingar av alliansen som görs i tidigt i ett behandlingsprogram (tre veckor) har ofta 
högre skattningar än senare utvärderingar (tre månader). Detta pekar mot att det är viktigt att 
kunna ha kapacitet att ”skynda långsamt” och spara resurser, både när det gäller brukare som 
snabbt visar resultat och sådana som tar lång tid att närma sig. Personal både i Hill (2005) och 
Watson (2003) verkar dock snarare efterlysa ”snabba fixar”, material och undervisning som 
talar om ”hur man gör” i specifika situationer, snarare än att sätta sig in i mer övergripande 
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och fördjupande material som behandlingsplaner och dokumentation.      
 
Personliga värderingar och kompetenser hos vårdaren 
Personalgruppen i vår undersökning talar om att det är viktigt att kunna bortse från sina egna 
värderingar och ambitioner när de arbetar; att kunna se saker ur brukarens perspektiv. Hill 
(2005) menar att några av förutsättningarna för en fungerande behandlingsallians är ömsesidig 
anpassning, integrerade ideal, engagemang och reflektion. I Johansson (2007) beskrivs hur 
brukare på ett och samma boende uppfattar sin vistelse där helt olika, både jämfört med andra 
brukare och med personalen.  
 
Perspective-taking är ett väl utforskat koncept inom den social-kognitiva psykologin som 
även hittat användningsområden inom vården (Lobchuck, 2006), och det har sin grund i den 
mänskliga förmågan att i viss mån förstå vad andra människor känner och upplever. Även om 
det finns mer otydliga tolkningar av begreppet, som att ”leva någon annans smärta”, så 
definieras perspective-taking som en kognitiv strategi mer än en emotionell, och ett begrepp 
som har liknande innebörd är kognitiv empati (Lobchuck, 2006). Till att börja med så skiljer 
man tydligt på empati, den förmåga som ligger till grund för perspective-taking, och sympati. 
Där sympati och liknande begrepp som projektion snarare handlar om att uppleva hur man 
själv skulle reagera om man var i den andres situation, så handlar perspective-taking om att 
aktivt föreställa sig världen från en annans synvinkel (Galinsky, Wang & Ku, 2008). Även om 
sympati kan handla om medkänsla, så riskerar det i första hand att bli de egna känslorna, 
framkallade av situationen, som kommer i fokus, och det finns risk för subjektiv över-
identifikation som leder till att den andres individualitet bortses ifrån. Istället bygger 
perspective-taking på att bevara objektiviteten, att medvetet differentiera sina egna 
upplevelser och känslor från den andres, så att dessa inte tillåts styra föreställningen av hur 
den andre upplever en situation. I slutändan leder detta till en förmåga att förutsäga och förstå 
till exempel en patients beteenden och reaktioner, att se var och hur den andres identitet 
verkligen överlappar med den egna, och förmåga till perspective-taking korrelerar positivt 
med social kompetens i undersökningar (Galinsky, Wang & Ku, 2008; Lobchuck, 2006).  
 
Perspective-taking förutsätter alltså empathic accuracy, att genom kunskap, kognitiva och 
perceptuella processer korrekt sätta sig in i en annan människas situation och använda detta 
till exempel i vårdsammanhang. Även om perspective-taking ibland kan ses som en implicit 
process, så kräver den motivation, och Galinsky, Wang och Ku (2008) pekar på att vad man 
har för attityd till den andre spelar roll för resultatet. Lobchuck (2006) visar i sin genomgång 
av begreppet att perspective-taking i viss mån är en färdighet som går att lära sig och träna 
upp. Personalgruppen i vår studie kopplar i hög grad samman värderingar och attityder med 
inställningen att det är brukarens perspektiv och möjligheter som betyder någonting, inte 
deras egna. De ger också exempel på såna saker som vi tolkar kräver ett visst mått av 
perspective-taking, till exempel att ett stort användande av MSN för en brukare inte bara 
behöver innebära negativa saker, utan snarare kan vara en viktig hjälp för att mildra effekten 
av problem med samtal ansikte mot ansikte, och ändå behålla en social samvaro. Även då 
detta kan vara någonting som värderas mindre av till exempel föräldrar. Brukare med 
Aspergers syndrom behöver inte äta tillsammans med andra även om det betyder en hel del 
planering att få ihop måltiderna, vilket kräver att vårdare har satt sig in i hur brukare med 
perceptuella funktionsnedsättningar kan uppleva lukter, slamrande och blänkande bordsilver, 
röster och mat vars konsistens upplevs som svåruthärdlig. Ett intressant exempel på 
perspective-taking gör också Anglin (2004) i det redan nämnda citatet ovan, där han berättar 
om en flicka som på kort tid hoppat mellan 32 olika fosterhemsplaceringar:  
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When asked about this experience, the young woman said: “When I was placed in a 
foster home, the first thing I tried to do was break it down” (Personal Communication, 
1999). For a young person not considered successful in traditional terms, she was 
certainly highly successful according to her own criteria. (Anglin, 2004, s. 183)  

 
Perspective-taking behöver inte nödvändigtvis betyda att man instämmer, håller med eller 
känner likadant som den andre. De flesta av oss (om vi inte till exempel lider av depression) 
använder oss av en self-serving bias för att tolka och attribuera positiva och negativa följder 
av vårt agerande till olika orsaker. Vi har en self-enhancement bias och self-schemas som 
implicit talar om för oss att vi är speciellt bra på vissa saker, är lite mer positiva och i 
allmänhet har lite bättre förståelse av hur världen ser ut än andra, det som även kallas naiv 
realism. Vi har också i olika hög grad försvar mot saker som hotar våra föreställningar om 
världen och oss själva beroende på vår self-esteem (Fiske & Taylor, 2006; Shepperd, Malone 
& Taylor, 2008; Kwan et al., 2008). I situationer som presenteras av till exempel Watson 
(2003), Hill (2005) och Heron och Chakrabati (2003), tolkar vi det som att personal, i trängda 
situationer med brist på struktur och sammanhang, i allra högsta grad låter sina egna 
uppfattningar och föreställningar styra. Trots att de kan ha en uppfattning om att de är 
hjälplösa, tar de i realiteten beslut utifrån varje enskild situation, ofta grundade i invanda 
kognitiva scheman och attityder. De upplever att varken tid eller bra handledning finns till 
reflektion, medan det kanske i själva verket är så att de inte har skaffat sig färdigheten att 
reflektera. Däremot finns det mycket som talar för att det i vård och omsorgssituationer är 
nödvändigt att kunna förhålla sig mycket aktivt till patienters och brukares föreställningar om 
världen, att kunna kommunicera om dem och att anstränga sig för att få insikt.  
 
Vad är det egentligen som utgör “bra” saker för ungdomar med speciella problem, vad är 
“värdefullt” ur deras perspektiv? Watson (2003) beskriver att personalen är överens om att 
kvalitet innebär att kunna bemöta brukarnas behov, och för att göra detta behöver de 
”consistency”. Men de ställer inte upp på gemensamma policys eller övergripande teoretiska 
mål som kan vara medel för dem att undvika den ”inconsistency” de fruktar. Både Johansson 
och Lindell (2007) och personalgruppen i vår undersökning lägger stor vikt vid att skilja på 
omgivningens, personalens ambitioner och mål, och brukarens. Detta både för brukarens 
skull, och för personalens. Om en brukare misslyckas med ett mål som omgivningen satt upp, 
men denne kanske varken har intresse eller möjligheter att nå upp till detta, vem är det då som 
misslyckas? Personalgruppen i vår undersökning talar om att skaffa sig både kunskap och 
erfarenhet, eftersom det ingår i deras kognitiva scheman och sociala identiteter som ansvariga 
för ungdomar med NPF att klara av att hantera otydligheter, misstag och stress. Utifrån TPB 
så skulle vi kunna tolka det som att deras attityd till arbetet är att utvecklas och göra ett bra 
arbete, de normer som finns omkring dem handlar om att de själva har ett ansvar för att 
utveckla verksamheten och sin egen förmåga, och de upplever en hög grad av self-efficacy.  
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Resultatsammanfattning utifrån frågeställningarna 
 

1. Upplevelsen av det praktiska arbetet med brukaren   
Vad uttrycker personalgruppen på detta korttidsboende för tankar kring neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, diagnoser och andra faktorer i det praktiska arbetet? 
 
Personalgruppen talar om vikten av tydlighet i flera sammanhang, både när det gäller mötet 
med brukaren utifrån de funktionsnedsättningar de har, och i samarbetet med andra instanser. 
Brist på tydlighet är någonting som ofta leder till olika former av problem. De pekar också på 
en brist på tydlighet som de måste kunna hantera, när det gäller hur diagnoser ser ut i 
jämförelse med verkligheten – alla brukare är olika och har olika behov, och vårdare måste 
med hjälp av kunskap, egen och andras erfarenhet och reflektion lära sig att erbjuda rätt hjälp 
och stöd. De talar om hur de i vissa situationer också bör kunna bortse från diagnoser och 
funktionsnedsättningar. Med hjälp av uppmärksamhet och tålamod kan de uppnå förtroende, 
men de måste också räkna med, och ha förståelse för, att arbetet går långsamt och att de kan 
råka ut för bakslag och misslyckanden. Det är för personalen viktigt att reflektera över vad 
som är deras egna värderingar och ambitioner, för att inte råka ”gå in i väggen”. I den övriga 
forskningen som beskrivits i uppsatsen, om personal inom boenden och ungdomsvård 
framhålls också vikten av tydlighet, överensstämmelse och sammanhang i olika former, men 
personal drar ofta åt olika håll och visar stora skillnader i arbetssätt och inställning vilket 
snarare leder till otydlighet. Det finns också olika diskussioner om relationen mellan brukare 
och personal som rör hur man hanterar förtroende, känslor eller distans, men problem uppstår 
ofta även här eftersom man sällan arbetar efter gemensamma riktlinjer. Skillnader mellan 
tidigare forskning och denna studie rör allra främst diskussionen och kunskapen om psykiska 
funktionsnedsättningar hos brukarna, samt det uttryck för vikten av tålamod som denna 
personalgrupp gör.   
 
2. Personalens teoretiska bakgrunder och värdegrunder 
 Vad anser de krävs för att personal inom denna typ av ungdomsvård skall fungera?  
 
Personalgruppen beskriver olika faktorer, som att de måste kunna se problem och möjligheter 
ur brukarens perspektiv, och vara villig att ta till sig och dela med sig av både kunskap och 
erfarenhet från kollegor, forskning och andra källor som till exempel forum på Internet. De 
önskar att det fanns mer tid och resurser till detta, men anser att det är viktigt att ”läsa på”. 
Det är återigen viktigt, menar personalgruppen, att kunna förstå vad som är de egna 
värderingarna och ambitionerna, och kunna lägga dem åt sidan för att inte stressa brukaren, 
och en grundläggande kunskap om funktionsnedsättningarna leder till att man som vårdare 
inte ”stångar sig blodig”. I tidigare forskning uppvisar personal på olika boenden en minst 
sagt ambivalent inställning till teoretisk kunskap, utbildning och behandlingsplaner, och bland 
annat Watson (2003) pekar på att personal ofta saknar strategier för att klara av stora 
arbetsbördor eller för att förändra sina arbetssätt, även om alla är överens om att de arbetar för 
brukarnas bästa. Ofta litar man mer till sin egen och kollegornas erfarenhet, vilken dessvärre 
samtidigt saknar koppling till forskning och övergripande mål. Det finns vissa diskussioner 
om värderingar och målsättningar, men dessa är ofta splittrade eller väldigt fokuserade på vad 
vårdaren vill att brukarna skall uppnå, snarare än att de reflekterar över det egna 
förhållningssättet. 
 
3. Analys av resultatet med modeller från social-kognitiv psykologi 
Vilka teoretiska modeller och begrepp från den social-kognitiva psykologin är relevanta att 
använda för att tolka och analysera personalgruppens resonemang kring arbetet och 
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attityderna, och de kopplingar vi kan göra till annan forskning inom området?  
 
Vi har funnit att det finns en stor brist på teoretisk förankring som rör personals attityder och 
arbete inom ungdomsvården, både när det gäller synen på dem själva och på mötet med 
brukaren. Hill (2005) och Florsheim et al. (2000) använder sig av begreppen 
behandlingsallians och arbetsallians, med ursprung ur psykodynamisk teori om den 
terapeutiska alliansen, för att studera förhållandet mellan personal och brukare. Vi har dock 
inriktat oss än mer på personalens uppfattning om sig själva, och där tittat på modeller inom 
social-kognitiv psykologi, vilka använts bland annat i demensvården, i klinisk psykiatri och i 
den övriga vården för att analysera personals handlingar och beslut. De begrepp och modeller 
som vi lyft fram när det gäller diskussionen om tydlighet och otydlighet i vår studie samt 
consistency, congruence och struktur m.m. i tidigare forskning, är social identitet, kognitiva 
scheman och self-efficacy, samt kognitiva modeller kring beslutsfattande och 
informationsprocessande. När det gäller kategorier och teman som rör det vi benämnt 
förtroende (-uppmärksamhet), som i tidigare forskning bland annat berör relation, ”working 
through”, ”responding to pain and pain-based behavior” m.m., så har vi tittat på begreppen 
stereotyper, ingroup-outgroup, kategorisering samt modellen Attention Theory. Kring 
underkategorin tålamod, som till stor del saknar motsvarighet i tidigare forskning, har vi 
berört self-efficacy, resilience och modellen Conservation of Resources Theory. För den 
avslutande kategorin, personliga kompetenser och värderingar, och dess motsvarigheter som 
vi hittat i tidigare forskning, har vi fokuserat mest på perspective-taking, och även till viss del 
self-serving bias, self-enhancing samt den modell som kallas Theory of Planned Behavior. 
Gemensamt för alla kategorier är att de kräver att man på ett motiverat sätt reflekterar över 
sina egna beteenden, handlingar, mål, värderingar och ambitioner. 
 
 Tabell 2 
Resultatet med förslag till kopplingar till social-kognitiva begrepp och modeller 
Huvudkategorier   Underkategorier   Begrepp 

 
Tydlighet    - Tydlighet i det praktiska kognitiva scheman 

arbetet utifrån ett   self-efficacy 
neuropsykiatriskt synsätt.  social identitet 

     - Tydlighet mellan vårdare  modeller för informations- 
 och vårdtagare.   processande/beslutsfattande 
- Tydlighet i ansvar mellan  
instanser och  arbetsuppgifter. 

 
Förtroende    - Ge uppmärksamhet   stereotyper, kategoriseringar, bias 

- Ha tålamod.   Ingroup-outgroup, resilience, COR 
 

Personliga värderingar  - Värderingar.   Perspective-taking 
och kompetenser        self-enhancement, naiv realism 
     - Ambitioner.   self-serving bias, TPB 
     - Erfarenhet. 
     - Kunskap. 
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METODDISKUSSION 

 
En timmes fokusgruppsamtal med en personalgrupp kan tyckas vara lite, om vi jämför med 
andras insamling av intervjumaterial och data. Vi anser oss ändå ha fått en ganska betydande 
mättnad i data, trots att intervjun kan ses som ”kort”. De kategorier vi har tagit fasta på räcker, 
i vår mening, mer än väl för att skapa sig en bild av hur olika resonemang och attityder kan se 
ut i en personalgrupp som den vi intervjuat, och för att kunna jämföra med den tidigare 
forskning som finns. Tillsammans med en utförligare redovisning av tidigare forskning anser 
vi också att vi kunnat dra en hel del slutsatser, om än nedtonade. Det har visat sig vara ett 
lyckat drag att använda sig av Grundad Teori, eftersom mycket tidigare forskning inom 
området använt sig av liknande metoder och vi därigenom kunnat titta på och direkt jämföra 
med kategorier och teman ur annat material. Det som dock skulle ha varit värdefullt är att 
redan från början ha byggt upp både frågeställningar och intervjufrågor utifrån en specifik 
teori, till exempel TPB med tillägg från andra modeller, när det nu visat sig att det finns så 
stor brist på teoretiska modeller för personals arbete inom ungdomsvården. Det skulle 
naturligtvis ha gjort det lättare att analysera materialet utifrån teorin. Men detta skulle också 
antagligen ha gjort att vårt material hade skiljt sig mer från annan tidigare forskning inom 
området. Det lämnar också fältet öppet för att nu gå vidare med bredare och även kvantitativa 
studier, vilket redan påbörjats. Detta är inget ovanligt tillvägagångssätt inom humanistisk 
forskning, snarare svarar det väl mot hur det kan se ut. 
 

SLUTDISKUSSION 
 
Samma dag som vi börjar arbeta med slutdiskussionen för studien läser vi i tidningen om en 
13-årig flicka som begått självmord efter att ha utsatts för våld på ett behandlingshem i 
Småland (Metro, 2009-05-07). Personalen ska enligt journalerna ha vetat om att pojkarna på 
behandlingshemmet, där hon befunnit sig i tre veckor, bråkat med henne och till och med 
skadat henne så att man blev tvungen att röntga hennes handled. Men personalen hade ändå 
inte skärpt tillsynen. Behandlingshemmet har flera gånger tidigare kritiserats av länsstyrelsen. 
En av pojkarna behandlades för sin aggressivitet, men personalen ansågs egentligen inte ha 
kompetens för detta. Efter ett stort bråk, där ingen personal fanns närvarande, rymde flickan 
och hittades senare död. Det som hänt den 13-åriga flickan handlar visserligen om 
anekdotiska data, men det är också en fråga om det som kallas ekologisk validitet, och om 
implikationerna för arbetet. Högskolestudier och uppsatsskrivande handlar ofta om de många 
akademiska principer som är nog så viktiga för att kunna bedriva forskning; metodfrågor och 
referenser, socialkonstruktivism eller statistiska formler. Den här slutdiskussionen kommer 
delvis att handla om någonting som också är viktigt: liv och död.     
 
I det här arbetet har vi fokuserat på personal inom ungdomsvårdens syn på sitt arbete, och den 
bristfälliga kunskap som finns om detta område. Vi har till stor del utelämnat till exempel 
socioekonomiska faktorer, som samhällets syn på ungdomsvården, löneförhållanden, 
genusfrågor, vilka teorier som ligger bakom olika behandlingar, ledningens stöd till 
personalen och hur stor arbetsbelastningen är. Vi har riktat in oss på psykologi som gäller 
enskilda individers förmåga att ta in och bearbeta information, deras uppfattningar om sig 
själva och andra, och deras förmåga – eller oförmåga – att förändras. Varför? Varför rikta in 
sig på en yrkesgrupp som redan drar ett stort och svårt lass med knappa resurser? Vi hoppas 
att den personalgrupp vi studerat på sätt och vis företräder ett nytt paradigm, i alla fall jämfört 
med många av dem som varit föremål för till exempel Heron och Chakrabatis (2003), 
Watsons (2003) eller Hills (2005) undersökningar, och jämfört med personalen på 

 40



behandlingshemmet i Småland. Även om vi kanske inte har tillräckligt med empiriska belägg 
för detta ännu. Men handlar inte problemen inom ungdomsvården egentligen mer om politiska 
beslut, om ekonomiska resurser och om samhällets ansvar? Om behandlingsforskning? Om 
avdelningschefernas ansvar som arbetsledare? 
 
Nej. Ett viktigt perspektiv är att styrdokument, skattepengar och politiska beslut, hur väl 
underbyggda de än må vara, blir till verklighet först i själva mötet med brukaren. Om det inte 
finns en kompetent, reflekterande, ansvarsfull och förändringskapabel hållning hos alla som 
utför själva det brukarnära arbetet, så blir både de önskningar som framförs från 
brukarorganisationernas håll, uppdragsgivarens målbeskrivningar, forskningen, och 
samhällets eventuella vilja att skydda utsatta ungdomar i längden utan betydelse (Denna 
formulering är adapterad från bland annat Gibbs & Sinclair, 1999; Johansson, 2007; Watson, 
2003; samt personligt samtal med enhetschef inom ungdomsvården). 
 
Vad får det för följder om det är så att personal är det som Fiske och Taylor (2006) kallar 
”cognitive misers” även i sin yrkesroll som habiliterande resurs, och alltså inte förmår sig 
själva att lägga tid och energi på att bearbeta och uppdatera kognitiva scheman vid behov? 
Det finns många krävande frågor som kan ställas i varje given situation, och många av 
frågorna är svåra att besvara. Tittar vi på vad personalgruppen i vår undersökning diskuterat, 
och vad vi berört i resultatdiskussionen, så kan det röra sig om saker som: Var visar jag 
tillräcklig tydlighet och inte, vilka följder får detta för mitt arbete? Anpassar jag mitt sätt att 
kommunicera till brukarens förmåga eller hindrar jag kommunikation? Vilken är min 
ambition med just denna brukare och hur inverkar detta på just den behandlingsallians jag 
eftersträvar? Är det mina egna behov, eller brukarens behov av trygghet och livskvalitet det 
handlar om? Är det min egen rädsla och osäkerhet som står i fokus, eller brukarens? Vilken 
kunskap har jag om denna brukares diagnos, och vilka luckor och tvetydigheter i samband 
med diagnosens formuleringar ser jag när jag arbetar praktiskt med personen? Förstår jag 
verkligen den här brukarens perspektiv, eller är det bara sympati jag visar? Använder jag min 
erfarenhet och min kunskap på ett flexibelt sätt, eller har jag kört fast med en liten samling 
verktyg och tillvägagångssätt? Vad skall jag göra för att orka vidare när arbetet går trögt? 
Vilka andra instanser har ansvar och uppdrag när det gäller denna person förutom jag själv, 
och hur kan samarbetet med dessa instanser utvecklas och förändras för brukarens bästa? Vi 
hoppas att vi i det här arbetet visar på hur viktiga dessa frågor är, men även på hur många väl 
underbyggda teoretiska modeller det faktiskt finns för hur man skulle kunna hantera dem. 
 
Ungdomsvård är svårt, lyder de undersökningar som finns, sammanbrott sker ofta under 
behandlingar, rymningar, risk för hot och våld i ett hårdnande samhällsklimat. Men vi menar 
att det finns konkreta verktyg för skapa bättre förutsättningar. Perkins et. al (2007) ger till 
exempel ett förslag på hur man skulle kunna ta hjälp av de konstrukter som finns i TPB för att 
inte bara analysera, utan också modifiera, beteendet hos dem som arbetar kliniskt inom 
psykiatrin. Anpassat och något utvecklat för ungdomsvården skulle det kunna se ut så här:  
 

Låt oss säga att arbetsledningen på en avdelning vill förändra rutinerna för hur till 
exempel uppföljningen av mobbnings-situationer mellan olika brukare sköts. Det första 
steget skulle vara att förstå vilka föreställningar och attityder varje personal har till 
sådana situationer och till den föreslagna förändringen; vad de har för uppfattningar om 
vad signifikanta andra tycker, till exempel kollegorna, vad det finns för sociala normer 
på avdelningen; samt att se vad varje individ har för uppfattning om sin egen förmåga 
att hantera situationerna och förändringarna. Det andra steget blir att anpassa de 
interventioner som görs. För personal som uppvisar en negativ attityd till förändringarna 
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men hög upplevd self-efficacy kan det vara nödvändigt att fokusera på deras 
föreställningar om utkomsten av situationerna och förändringen, att förtydliga vad 
forskningen bakom neuropsykiatri, behandlingsplaner och målbeskrivningar visar, vad 
följderna för mål-beteendet (goal behavior) blir för brukare och anhöriga och för dem 
själva. För personal som redan visar på positiva attityder men brister i sin egen förmåga 
att klara av rutinerna och situationerna skulle denna sorts åtgärder antagligen inte få 
speciellt stor inverkan. Här kan det snarare röra sig om att arbeta med problemlösning 
och faktisk tillämpning av riktlinjerna, att arbeta med att höja deras self-efficacy genom 
färdighetsträning snarare än att påverka deras attityder. Om det finns väldigt starka 
sociala normer kring förändringarna och situationerna kan det vara nödvändigt att hjälpa 
individer att ignorera vad andra personer de upplever som signifikanta, till exempel 
kollegor eller föräldrar, tycker och förväntar sig. (Anpassat efter Perkins et. al, 2007, s. 
345-346)  

 
Denna modell kan naturligtvis även kompletteras med andra interventioner, som till exempel 
rör perspective-taking. Man behöver antagligen få en tydlig förståelse kring varför anhöriga 
till brukare har de förväntningar de har, för att kunna bemöta deras åsikter. Detta sätt att se på 
saken lägger fortfarande en stor del av ansvaret på ledning och utvecklingssamordnare att 
skapa förutsättningar för reflektion. Men modellen kräver också motivation från personalen, 
både att de öppet ska redovisa sina attityder, sina svagheter, och att ha styrkan att reflektera 
över vad de behöver förändra. För om någonting behöver förändras, då måste ju det betyda att 
man gjort fel förut. Svagheter och misstag är svåra att erkänna. Det strider mot vår self-
serving bias och vår self-enhancement bias, kognitiva processer som vi oftast är omedvetna 
om. Det finns många studier som visar att människor är väldigt försiktiga med att ta in 
information som kan rubba den positiva bild de strävar efter att ha av sig själva, speciellt om 
de upplever att de befinner sig i en utsatt situation (Fiske & Taylor, 2006). I det här fallet är 
klivet från psykologi till etik inte så stort, och det måste göras.  
 
Vems fel är det att den 13-åriga flickan tog livet av sig? Pojkarna som mobbade henne? 
Pojkarnas föräldrar? De ansvariga inom socialtjänsten som placerade henne på 
behandlingshemmet trots att det fått kritik från länsstyrelsen? Någon kliniskt ansvarig som 
missat att ställa rätt diagnos på någon av de inblandade (på flickan eller på någon av pojkarna, 
är det första man slås av, men varför inte på personalen eller föreståndaren, likväl)? Var det 
verksamhetschefen på behandlingshemmets fel? Den som anställde personerna som befann 
sig på verksamheten? Måste någon få skulden? ”Polisen har utrett händelserna, men inte 
ansett sig kunna utröna om någon av de inblandade begått brott och därför lagt ner 
undersökningen.” (Metro, 2009-05-07). Om fokus på den individuella personalens attityder är 
viktig för att utveckla en ungdomsvård där 13-åriga flickor löper mindre risk att begå 
självmord, vilket vi anser, varför har ingen då tagit upp det tidigare? Varför har vi dröjt så 
länge själva, och hur skall vi gå vidare?        
 
Vi anser att ”samhället” inte svek den 13-åriga flickan. Samhället, i den mån man talar om 
myndigheter eller instanser, hade uppenbarligen lagt resurser och tid på att se till att hon 
befann sig på ett behandlingshem (även om det naturligtvis kan diskuteras om det var rätt 
beslut att placera henne där). Personalen på hemmet, däremot, svek henne. De arbetade där. 
De fanns i hennes närhet men kunde av någon anledning inte skydda henne. Ett problem som 
inte är ovanligt inom ungdomsvården, visar det sig (Heron & Chakrabati, 2003; Watson, 
2003; Rutter, 2000). Om en person ser att en annan person håller på att drunkna, finns det inte 
ett ansvar att rädda personen då? Speciellt om personen har lön för att arbeta som badvakt? 
Även om vattnet är ganska kallt, simkunnigheten dålig, maneter och sjögräs är otäckt, 
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personen i vattnet tar lång tid att rädda och är svår att tycka om? Vi måste lära oss mer om de 
processer som kan göra att man väljer att inte rädda den drunknande. Och vi måste göra det 
snart, för vi vet inte hur många barn det finns där ute som just nu håller på att sjunka under 
ytan.  
 

Generaliserbarhet 
 
Detta har varit en kvalitativ undersökning med inriktning på att studera en enskild 
personalgrupps inställning till sitt arbete. Det är inte en undersökning av deras arbete i sig, 
men de underliggande attityderna och föreställningarna påverkar personalgruppens vardag. 
Undersökningens generaliserbarhet kan diskuteras då personalgruppens arbetssätt till viss del 
är avsett att pröva hur man kan vidareutveckla boenden och ungdomsvård när det gäller 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den intervjuade gruppen är liten och tämligen 
homogen med avseende på ålder, erfarenhet och utbildning, vilket gör att det kan vara svårt 
att överföra deras resonemang och uppfattningar till andra sammanhang. Ändå anser vi att den 
hållning gentemot brukarna som personalgruppen uppvisar i diskussionen tyder på en vilja att 
vidareutveckla sin kompetens och professionalitet, vilket vi menar är viktigt i allt arbete med 
funktionsnedsättningar och omsorg. Det gör det viktigt att försöka överföra resonemang och 
tolkningar även i andra sammanhang. De kategorier vi tagit fram är till viss del en produkt av 
vår egen tolkning, och någon annan skulle kanske ha kommit fram till annorlunda kategorier. 
Likväl representerar de viktiga värderingar och faktorer, som svarar väl mot de önskningar 
som förs fram av brukarorganisationerna (se till exempel Gerland, 2000; Grandin, 1993; 
Mesibow & Shea, 2000) och formuleras i styrdokument och målsättningar.  
 
 

SLUTSATSER 
 
Den studie vi har gjort bekräftar att det finns ett stort hål vad det gäller den teoretiska 
kunskapen om personals syn på och attityder till sitt arbete och om olika psykologiska 
processer i mötet mellan personal och brukare inom ungdomsvården. I synnerhet när det rör 
brukare med psykiska störningar och funktionsnedsättningar, samt strategier och modeller 
som kan användas för att öka personalens koppling mellan teori och praktik. Personalgruppen 
vi har intervjuat, och den verksamhet som bedrivs, står förhoppningsvis för ett delvis nytt 
paradigm, som bygger på att lära sig erbjuda en så användbar hjälp som möjligt till brukaren. 
Deras attityder till kunskap, erfarenhet och självkännedom skiljer sig från mycket annan 
personal som presenteras i tidigare forskning. Vi har dock ännu inte tillräckligt med empirisk 
kunskap kring detta. Vi kan däremot utifrån tidigare forskning inom andra områden av vården 
föreslå att empiriskt väl belagda modeller som till exempel Self-efficacybegreppet, 
perspective-taking och The Theory of Planned Behavior börjar användas för att analysera – 
och även modifiera – ungdomsvården. Ett steg har redan tagits mot detta, då arbetet med en 
bredare enkätundersökning avsedd att samla in kvantitativa data från olika arbetsplatser 
utifrån dessa modeller är påbörjat. Även kvalitativa undersökningar som ger en bredare bild 
av hur social-kognitiva psykologiska processer påverkar arbetet skulle vara viktiga att göra, 
för att skapa en än mer detaljerad och insiktsfull teoretisk bas för både vidare forskning och 
interventioner.      
  
 
 
 

 43



 
REFERENSER 

 
Ames, D. (2004). Inside the mind reader’s tool kit: Projection and stereotyping in mental state 
inference. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 87, No. 3, 340–353 
 
 
Anglin, J. P. (2004). Creating “well-functioning” residential care and defining its place in a 
system of care. Child and Youth Care Forum, 33(3), 175-192. 
 
Ankarling, Å., Lundström, P. (2007). Förhållandevis professionellt? - Behandlares tankar om 
professionalitet och förhållningssätt på institution. Göteborgs Universitet: C-uppsats 
Socionomprogrammet  
 
Beckman, V. (2000). En väg till fängelset? Om hyperaktivitet och aggressivitet. Stockholm: 
Cura Bokförlag 
 
Bernstein, D., Penner, L., Clarke-Stewart, A., Roy, E. (2006). Psychology: seventh edition. 
Boston: Houghton Mifflin Company 
 
Bjorklund, D. F., (2005). Children’s Thinking – Cognitive Development and Individual 
Differences. Belmont: Thomson/Wadsworth 
 
Bonetti, D., Johnston, M., Pitts, N.B., Deery, C., Ricketts, I., Tilley, C., and Clarkson J.E. 
(2009). Knowledge may not be the best target for strategies to influence evidence-based 
practice: Using psychological models to understand RCT effects. International Journal of 
Behavioural Medicine, February 20 2009  
 
Bradshaw (2001). Developmental disorders of the frontostratial system: Neuropsychological, 
neuropsychiatric and evolutionary perspectives. Psychology press LTD, East Sussex 
 
Brottsförebyggande Rådet (2001). Kriminell utveckling –tidiga riskfaktorer och förebyggande 
insatser. BRÅ-rapport 2001:15 
 
Colnerud, G. (1999). Etik och ungdomsvård – En empirisk studie av anställdas etiska problem 
inom tvångsvård av ungdomar, Slutrapport (Statens institutionsstyrelse SiS, 
forskningsrapport nr 1-1999). Västervik: AB C O Ekblad & co 
 
Compas, B., Gotlib, I. (2002). Introduction To Clinical Psychology: Science and Practice. 
New York: Mcgraw-Hill Education  
 
Corrigan, P. (2003). Towards an integrated, structural model of psychiatric rehabilitation. 
Psychiatric rehabilitation journal, Spring 2003, Volume 26 nr. 4. 
 
Demoulin, S., Leyens, J-P., Rodríguez-Torres, R., Rodríguez-Pérez, A., Paladino, P.M., Fiske, 
S.T. (2005). Motivation to support a desired conclusion versus motivation to avoid an 
undesirable conclusion: The case of infra-humanization. International Journal Of Psychology, 
2005, 40 (6), 416–428 
 
Dodge, K., Pettit, G. (2003). A Biopsychosocial Model of the Development of Chronic 

 44



Conduct Problems in Adolescence. Developmental Psychology. Vol. 39, No. 2, 349–371 
 
Dufmats, H. (2006). Behandlingen av ungdomar på HVB: Sambandet mellan teori och 
praktik., Linköpings Universitet: Examensarbete Socionomprogrammet 
 
Earvolino-Ramirez, M. (2007). Recilience: A concept analysis. Nursing Forum, Volume 42, 
No. 2, April-June 
 
Falzer, P. (2004). Cognitive schema and naturalistic decision making in evidence-based 
practices. Journal of Biomedical Informatics 37, s. 86–98 
 
Fiske, S., & Taylor, S. (2008). Social Cognition: from brain to culture. New York: The Mc 
Graw- Hill Companies 
 
Foy, R., Bamford, C., Francis, J.J., Johnston, M., Lecouturier, J., Eccles, M., Steen, N., 
Grimshaw, J. (2007). Which factors explain variation in intention to disclose a diagnosis of 
dementia? A theory-based survey of mental health professionals. Implementation Science, 
2:31. 
 
Florsheim, P., Shotorbani, S., Guest-Warnick, G., Barratt, T., Hwang, W. (2000). Role of the 
working alliance in the treatment of delinquent boys in community-based programs. Journal 
of clinical child psychology, Mar;29(1):94-107 
 
Galanter, C. & Patel, V. (2005). Medical decision making: a selective review for 
child psychiatrists and psychologists. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46:7, pp 
675–689 
 
Galinsky, A., Wang, C., Ku, G. (2008). Perspective-takers behave more stereotypically. 
Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 95, No. 2, 404–419 
 
Gerland, G (2000). Hur kan man förstå och behandla utagerande och självskadande beteende 
vid autism? – en översikt över behandlingsmodeller och relaterade faktorer. Västervik: 
Riksföreningen Autism  
 
Gibbs, I., & Sinclair, I. (1999). Treatment and treatment outcome in children’s homes. Child 
and family Social Work, 4, 1-8. 
 
Gibbs, J. (2001). Maintaining Front-Line Workers in Child Protection: A Case for Refocusing 
Supervision. Child Abuse Review Vol. 10: 323–335  
 
 
Glaser & Strauss (1967, renewed 1995). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 
qualitative research. New Brunswick: AldineTransaction 
 
Glaser, B. G. (2001). The grounded theory perspective: Conceptualization contrasted with 
description. Mill Valley: Sociology Press. 
 
Godin, G., Bélanger-Gravel, A., Eccles, M., Grimshaw, J. (2008). Healthcare professionals' 
intentions and behaviours: A systematic review of studies based on social cognitive theories. 
Implementation Science, 3:36 

 45



 
 
Goldberg, E. (2003). Den civiliserade hjärnan – Frontalloberna och människans exekutiva 
funktioner. Lund: Studentlitteratur 
 
Goldstein, A., Glick, B., & Gibbs, J. (2000). ART - aggression replacement training : en 
multimodal metod för att ge aggressiva barn och ungdomar sociala alternativ . Aneby: KM-
förlaget 
 
Grandin, T. (1993). Undervisningstips från en ”välfungerande” kvinna med autism. 
Stockholm: Föreningen Autism (Ursprungligen publicerad i Focus on Autistic Behavior Vol. 
3, nr 1, April 1988) 
 
Greenwald, G., Banaji, M. (1995). Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-Esteem, and 
Stereotypes. Psychological Review 1995, Vol. 102, No. 1,4-27 
 
Guvå, G. & Hylander, I. (1998). Att tillägna sig grounded theory. (FOG rapport, nr 43). 
Linköpings universitet: Institutionen för pedagogik och psykologi. 
 
 
Hill, Teci.(2005). Allians under tvång, behandlingssamarbete mellan elever och personal på 
särskilda ungdomshem. Akad.avh., Linköpings Universitet. 
 
Heberlein, A. (2008). Det var inte mitt fel!: Om konsten att ta ansvar. Stockholm: Ica 
Bokförlag 
 
Heron, G., & Chakrabarti, M. (2003). Exploring the perceptions of staff towards children and 
young people living in community-based children’s homes. Journal of Social Work, 3(1), 81-
98. 
 
Janssen, A., Walker, S., MacLeod, R.D. (2008). Recognition, reflection, and role models: 
Critical elements in the education of care. Palliative and Supportive Care, 6, 389–395 
 
Johansson, J. (2007). Residential care for young people in Sweden: Homes, staff and 
residents. Doktorsavhandling: Göteborgs Universitet 
 
Johansson, J. & Lindell, G. (2008). En liten habil bok: Hur tankar och idéer omsatts till ett 
fungerande arbetssätt. Västra Frölunda: Föreningen Betaniahemmet 
 
Jonker, E., Goossens, P., Steenhuis, I., Oud, N. (2008). Patient aggression in clinical 
psychiatry: perceptions of mental health nurses. Journal of Psychiatric and Mental Health 
Nursing 15, 492–499 
 
Klaybor, G (1998). An application of the theory of planned behavior 
on clinical social workers' utilization of the DSM-IV: An 
exploratory study. In Ph.D Thesis: University of Houston 
 
 
Kuiper, R. & Pesut, D. (2004). Promoting cognitive and metacognitive reflective reasoning 
skills in nursing practice: self-regulated learning theory. Journal of Advanced Nursing, 45(4), 

 46



381-391. 
 
Kwan, V., John, O., Robins, R., Kuang, L. (2008). Conceptualizing and Assessing Self- 
Enhancement Bias: A Componential Approach. Journal of Personality and Social 
Psychology, Vol. 94, No. 6, 1062–1077 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Lobchuk, M. (2006). Concept analysis of perspective-taking: meeting informal caregiver 
needs for communication competence and accurate perception. Journal of Advanced Nursing 
54(3), 330–341 
 
Mesibow, G., Shea, V. (2000). Autismens kultur: Från teoretisk förståelse till praktisk 
pedagogik. Stockholm: Riksföreningen Autism 
 
Mini-D IV: Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR, 2002, Pilgrim Press 
 
Neveu, J-P. (2007). Jailed resources: Conservation of resources theory as applied to burnout 
among prison guards. Journal of Organizational Behaviour, 28, 21–42  
 
Olsson, M. (2007). Unga vuxna med en historia av uppförandestörning – En 
långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. Social högskolan: Lunds 
Universitet. 
 
Perkins, M., Jensen, P., Jaccard, J., Gollwitzer, P., Oettingen, G., Pappadopulos, E., 
Hoagwood, K. (2007). Applying theory-driven approaches to understanding and modifying 
clinicians' behavior: what do we know? Psychiatric Services, Vol 58(3), 342-348.  
 
Rowe, R., & Calnan, M. (2006). Trust relations in health care: developing a theoretical 
framework for the “new” NHS. Journal of Health Organization and Management, Vol. 20 
No. 5, 2006 pp. 376-396 
 
Rutter, M. (2000). Children in substitute care: some conceptual considerations and research 
implications. Children and Youth Services Review, Vol. 22, Nos. 9110, pp. 685-703 
 
Shepperd, J., Malone, W., & Sweeny, K. (2008). Exploring Causes of the Self-serving Bias. 
Social and Personality Psychology Compass, 2/2, 895–908 
 
Sherman, J., Kruschke, J., Sherman, S., Percy, E., Petrocelli, J., Conrey, F. (2009). Attentional 
Processes in Stereotype Formation: A Common Model for 
Category Accentuation and Illusory Correlation. Journal of Personality and Social 
Psychology. Vol. 96, No. 2, 305–323 
 
 
Silverberg, M. (2004). När och hur behandlas vad? – Litteraturstudie av evidensbaserad 
behandling för barn med neuropsykiatrisk problematik (FoU 04-04) Stockholm: Stockholms 
Läns Landsting 
 
Statens institutionsstyrelse SiS, Brottsförebyggande rådet BRÅ, & Socialstyrelsen. (2002). 
Sluten ungdomsvård – en uppföljning . Tryckort saknas: Kopiecenter 

 47



 
Socialstyrelsens rapport. (2009). Hem för vård eller boende för barn och unga: Slutrapport 
från en nationell tillsyn 2006–2008. Socialstyrelsen: Stockholm 
 
Socialstyrelsen. (2009). Barn och unga som begår brott: Handbok för socialtjänsten. 
Socialstyrelsen: Stockholm 
 
Steer, C. (2005). Managing attention deficit/hyperactivity disorder: unmet needs and future 
directions. Arch. Dis. Child. 2005;90;i19-i25 
 
Steffen, A., Mc Kibbin, C., Zeiss, A., Gallagher-Thompson, D., Bandura, A. (2002). The 
Revised Scale For Care giving Self-Efficacy: Reliability And Validity Studies. The Journal of 
Gerontology 2002;57b(1):74-87. 
 
Statens institutionsstyrelse SiS. (2007). Utvecklingsprojekt vid Statens institutionsstyrelse SiS 
(Allmän SiS-rapport 2007:3).  
 
Svenska föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (2003). Barn och ungdomar med 
antisocialt eller aggressivt utagerande: Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning 
inom barn- och ungdomspsykiatri. Svensk BUP-förenings riktlinjer för handläggning av barn 
med utagerande. Version 2003-05-30 
 
Regional utvecklingsplan för psykiatri, Västra Götaland. (2004). Vuxna med 
neuropsykiatriska störningar som debuterat i barndomen - Rapport från arbetsgrupp . 
Hämtad den 18 oktober 2007 från adressen 
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/HSA/Strategisk%20- 
utvecklingsenhet/Neuropsykiatriska%20st%C3%B6rningar.pdf 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Uppsala: HSFR. 
 
Widerlöv, M. (2000). Att handskas med "Skitungar". Karlstad : Gravander & Widerlöv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 48



 49

Bilaga 1. 
 
Frågor och fallbeskrivning till fokusgruppdeltagarna: 
 
1. Är kunskap om neuropsykiatriska symtom avgörande för att bli en bra 
behandlare/pedagog/medmänniska inom ert område, och upplever ni i så fall att ni får 
handledning och utbildning inom detta område för att underlätta ert arbete med brukarna? 
 
Ev. Följdfrågor: Tycker ni att det talas för mycket eller för lite om diagnoser som ADHD och 
Aspbergers syndrom på er arbetsplats? Har eventuella kunskaper om dessa eller liknande 
diagnoser gjort det lättare för er i ert arbete/tror ni att bättre kunskaper i detta fall skulle göra 
det enklare för er? 
 
2. Berätta kortfattat (och utan att bryta eventuell sekretess) om en aha-upplevelse ni haft i 
samband med en brukare.  
Ev. följdfrågor: Är detta någonting ni kunnat tillämpa i andra fall också, har ni kunnat delge 
detta till annan personal eller via handledning? Finns det några viktiga förändringar som ni 
gjort/som har skett, i ert sätt att arbeta under den senaste tiden? 
 
Fallbeskrivning (Beskriv/Diskutera hur ni skulle ha gjort i detta tillfälle? Vad skall man tänka 
på i en sådan situation? Vad är viktigt att INTE göra? Vad ser ni för framtid för Stefan?) 
 

Stefan är 16 år gammal. Han har gått ut grundskolan, men placerades från och med 
åttonde klass i specialundervisning, någonting som Stefan själv varit missnöjd med, eftersom 
det innebar att han läste tillsammans med personer med lindrig utvecklingsstörning och ett 
"jävla kolli i rullstol" (som Stefan själv uttrycker det). Betygen var mycket låga, men med 
hjälp av en duktig stödlärare i nian lyckades Stefan skrapa ihop godkänt så att han kunde gå ut 
högstadiet. Han har flera gånger tagits för snatteri i en galleria, samt varit i allvarliga bråk . I 
höstas skulle Stefan ha börjat på gymnasiet, men var bara på skolan några gånger. Det 
pratades det om att en lärare på skolan tänkte polisanmäla för olaga hot efter en incident i 
klassrummet. Stefan har även hjälpt till att skaffa fram alkohol till yngre vänner via en 
"fyllgubbe" han känner. Stefans problem har snabbt trappats upp och senast slog han sönder 
flera glas hemma hos en vän och hotade med att "blod skulle flyta" om han inte fick låna en 
mobiltelefon för att ringa. Det Stefan helst skulle vilja ha nu är en egen mobiltelefon igen, 
men har redan flera betalningsanmärkningar efter obetalda teleräkningar. 

Stefans föräldrarna är skilda, och han har en äldre bror som han ser upp till mycket. Det 
finns tecken på missbruk i familjen. Modern är sjukskriven för depression/utbrändhet. Stefan 
har bott långa perioder hos sin morfar och mormor och det har varit tal om att de skulle blivit 
fosterföräldrar åt honom, men ärendet har inte blivit till fullo utrett. Stefan har blivit 
omhändertagen och sitter nu på er avdelning. 

Stefan är mycket tystlåten och när han väl talar är det lite långsamt och osäkert. Språket 
är fullt av svordomar och slanguttryck. Han ser inte konstig ut på något sätt, men rör sig lite 
osäkert, är fumlig och har ibland svårt att hålla i saker. Han fungerar, i alla fall hittills, bra 
tillsammans med personal av samma kön, men är mycket motvillig att samarbeta med både 
andra brukare och personal av motsatt kön. Det märks snart att Stefan saknar stödläraren från 
högstadiet. Han börjar ty sig mycket till en av er, men är oftast inte samarbetsvillig när det 
gäller de flesta andra, han tjurar och sätter sig på tvären. Under en kväll anklagar Stefan en 
annan brukare för att ha skrivit "en massa skit" om honom på ett forum eller en community på 
nätet där Stefan tillbringar mycket tid. Situationen urartar snabbt till ett stort bråk där Stefan 
blir mycket våldsam och hotar både brukaren och en ur personalen. 


