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Sammanfattning 
 
 
Ungdomar belastade med psykosocial problematik är något som berör oss alla. 
Det är av stor betydelse att dessa ungdomar snabbt får det stöd och den hjälp de 
är i behov av för att komma till rätta med sina problem. Kan inte ungdomars 
behov tillgodoses finns risken att samhället senare får betala ett högt pris i form 
av missbruk, kriminalitet och/eller social utslagning. Inte minst får den drabbade 
själv betala ett högt pris. Syftet med denna uppsats var att kartlägga arbetet i en 
öppenvårdsverksamhet, Målet i Sverige AB/Luleå (Målet) som arbetar med 
ungdomar belastade med psykosocial problematik. Genom intervjuer 
synliggjordes fem ungdomars upplevelser av verksamhetens arbete med 
självkänsla, relationer samt yrkesidentitet. Uppsatsens teoretiska bakgrund 
utgörs av Johnsons (2003) teori om självkänslans betydelse, Berglunds (2000) 
aspekter på relationens betydelse för ungdomars val till förändring samt Jahodas 
(1982) teori om arbetets betydelse. Resultaten visade att majoriteten av 
ungdomarna upplevde att självkänslan i någon grad hade stärkts genom Målets 
arbete. Samtliga uppskattade relationen till Målets anställda och fyra av de fem 
intervjuade lyfte upp denna relations positiva inverkan. Vidare visade resultaten 
att ungdomarna värdesatte Målets arbete för att ge dem möjlighet till 
sysselsättning och de var alla eniga om arbetets positiva inverkan på 
välbefinnandet.  
 
 
Nyckelord: ungdomar, psykosocial problematik, öppenvård, självkänsla, 
relationer, yrkesidentitet. 
 
 



Abstract 
 
 
Youths burden with psycho-social problems are something that concerns us all. It 
is of importance that these youths get the support and the help they are in need 
of. If the youths needs can not be provided for there will be a risk that society 
later on gets to pay the price of in the form of abuse, criminality and social 
rejection. Not at least must the youths pay a high price. The purpose with this 
paper was to reveal the work of an out-patient care activity, Målet in Sverige 
AB/Luleå (Målet), which works with youth burden with psycho-social problems. 
The focus in this paper was to, throughout interviews, reveal the experience, that 
five youths had about Målets work with self-esteem, relations, and work identity. 
The theoretical background of this paper consists of Johnson’s (2003) theory 
about self-esteem, Berglund’s (2000) aspects of the importance of relations and 
Jahoda’s (1982) theory about employment and its importance for well-being. The 
results show that the majority of the youths experienced that their self-esteem in 
some way had been strengthen because of Målet. All of the youths appreciated 
their relationship with the employees of Målet and four out of the five youths 
pointed out that this relationship had an encouraging and positive influence on 
them. Further, the results show that the youths appreciated that Målet could offer 
them the opportunity to get an employment and they all agreed about the positive 
influence that the employment had on the well-being.  
 
Keywords: youths, psycho-social problems, out-patient care, self-esteem, 
relations, work- identity.  
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1. Inledning 
 
 
Vi nås dagligen av nyheter via tv, radio och tidningar om ungdomars omotiverade 
och oprovocerade våld, kriminalitet och drogmissbruk. Detta är en ständigt 
aktuell fråga som engagerar allmänhet, politiker och de professionella som 
kommer i kontakt med dessa ungdomar såsom socialarbetare och 
kriminalvårdspersonal (Sundell, Nyman & Alvasdotter, 2000). Denna 
problematik hos ungdomar tycks sjunka i åldrarna och betydelsen av snabba 
insatser för att stödja och hjälpa ungdomarna ur en destruktiv livsstil är av stor 
och avgörande betydelse. Det finns en mångfald av insatser som kan vara 
ungdomar till hjälp.  Insatser där ungdomar får komma i kontakt med vuxna som 
har kunskap, engagemang och erfarenhet av arbete med ungdomar som hamnat 
snett. Bland dessa insatser kan en öppenvårdsinsats bli aktuell för en del.  
 
1.1 Samhällets ansvar 
Ungdomar med sociala problem och behandlingen av dem är något som angår 
oss alla vare sig vi är föräldrar, syskon, medborgare eller professionella 
(Armelius, Bengtzon, Rydelius, Sarnecki & Söderholm Carpelan, 1996). Visar sig 
samhällets insatser för ungdomar vara ineffektiva är risken stor att samhället 
senare får betala räkningen i form av kriminalitet, missbruk, psykiska sjukdomar 
eller störningar och social utslagning. Detta kan leda till ett mer våldsamt och 
inhumant samhälle. Det är betydelsefullt att ungdomar som omfattas av 
samhällets vård känner ett förtroende för att vården som erbjuds är den bästa. 
Ungdomar med sociala problem har ofta lärt sig att inte lita på någon, och 
särskilt inte på myndighetspersoner, utan har den uppfattningen att de måste 
klara sig själva och hitta egna vägar i livet. På grund av detta är det både en viktig, 
och svår, uppgift för de som ska samarbeta med ungdomarna. För att uppgiften 
ska lyckas krävs det stort engagemang och goda kunskaper av personer som är, 
och blir, viktiga för ungdomarna och påverkar dem (Båvner, Jensing, Johanson, 
Jonsson, Talls & Tibblin, 1984). 
 
1.2 Vårdinsatser 
Vad görs då rent konkret för att komma till rätta med ungdomars problematik 
och för att vända utvecklingen? Har det gått så långt att de belastats med en 
destruktiv livsstil kan de många gånger inte själva ta sig ur sina problem utan 
behöver professionell hjälp. För att komma till rätta med en destruktiv livsstil 
krävs det att de snabbt erbjuds en vårdinsats som är lämplig och anpassad för 
dem. Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) är den lag som i första hand reglerar 
socialtjänstens insatser för barn och ungdomar (Notisum, 2006a). Insatser kan 
om det är nödvändigt även ges med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) (Notisum, 2006b). Enligt Socialtjänstlagen 
ska socialtjänsten i första hand erbjuda råd, stöd och vård i öppna former och ska 
utgöra samhällets yttersta skyddsnät för den enskilde individen (Statens 
Offentliga Utredningar [SoU], 2003).  
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När behov av insats finns, men placering av vård utanför det egna hemmet enligt 
Socialtjänstlagen eller LVU inte är nödvändig, kan någon form av öppenvård 
erbjudas barnet/den unge och dennes familj. Enligt socialstyrelsen omfattar 
öppenvårdsinsatser (mellanvårdsinsatser) för barn och unga; 
kontaktperson/familj enligt SoL, kontaktperson och behandling enligt LVU, 
personligt stöd enligt SoL samt strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL 
(Socialstyrelsen, 2005a). 
 
Statistik från år 2004 redovisar att ungefär 28.000 barn och unga i Sverige hade 
varit inskrivna i någon form av öppenvårdsinsats under året (Socialstyrelsen, 
2005b). Insatserna var vanligast bland åldrarna 13-17 år. Ca 7400 barn och unga 
var någon gång under 2004 aktuella för strukturerade öppenvårdsprogram. Av 
de barn och ungdomar som någon gång under år 2004 fått insatser av typen 
strukturerat öppenvårdsprogram var ungefär 59 procent pojkar och 41 procent 
flickor.  
 
Det finns en uppsjö av olika öppenvårdsprogram som ungdomar med 
beteendeproblem, drogproblem och/eller belastade med kriminalitet kan 
erbjudas. Dessa kan fungera effektivt så att de kan komma tillrätta med sin 
situation (Ahlgren, 2005). Programmen kännetecknas av att de styrs av graden 
av den unges problematik. För de ungdomar som har ”mindre” problem kan 
föräldraträning erbjudas medan ungdomar belastade med allvarligare problem 
erbjuds behandlingsinsatser med högre intensitet såsom till exempel 
multisystemisk terapi och Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC). 
 
1.2.1 Multisystemisk terapi (MST) 
År 2002 var Upplands Väsby den kommun i Sverige som var först med att införa 
MST (Edvall, 2004). Metoden har utvecklats i USA och främsta kännetecknet är 
att skapa ett återupprättat föräldraskap. Målgruppen som kan omfattas av MST 
är utagerande ungdomar i nedre tonåren som fortfarande bor hemma samt deras 
föräldrar. Socialtjänsten i kommunerna kan köpa rätten till MST och en 
konsulttjänst från USA. MST är inspirerat av beteendeterapin och fokuserar på 
att förstå varför problem fortsätter och inte varför de en gång uppstod. MST 
innebär att skapa en förändrad syn på ungdomar hos föräldrar och andra i dess 
omgivning. Ett annorlunda bemötande från omgivningen kan förändra deras 
beteende. Mycket av behandlingen inom MST går ut på att stötta föräldrarna i 
deras relation till ungdomarna och att göra den relationen varmare. Metoden 
hjälper föräldrarna att hitta sin kompetens och auktoritet. En grundregel i MST 
är att ungdomar belastade med kriminalitet och droger inte ska sammanföras 
utan behandlingen ska ske enskilt med varje enskild individ.  
 
1.2.2 Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)  
MTFC är en annan behandlingsmetod även den med ursprung i USA (Tani, 
2004). Grundtanken i MTFC är att fokusera på ungdomars positiva egenskaper 
och beteenden istället för på deras problem och negativa uppföranden, och ge 
kort och intensivt stöd till dem och deras familjer. Den unge placeras i ett 
fosterhem men till skillnad från en vanlig fosterhemsplacering är en 
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av ”föräldrarna” alltid anställd på heltid. Den unge omges av ett behandlingsteam 
som innefattar, förutom fosterhemmet, en familjeterapeut, en ungdomsterapeut, 
en så kallad ”Parent Daily Report”- ringare och en ”Case Manager” som 
samordnar det hela. ”Parent Daily Report” – ringarens uppgift är att dagligen 
kontakta familjen för att samla information som senare läggs in på dator, för att 
”Case Managern” och familjeterapeuten ska kunna följa utvecklingen. MTFC är 
begränsad i tid och målet är att den unge ska flytta hem igen. Detta innebär att 
det finns en biologisk familj eller ett permanent fosterhem som är villig att 
samarbeta med den placerade unge. Något som kännetecknat MTFC är att 
konsekvenserna av ett visst handlande synliggörs. Ställer den unge till det ska 
denne också ställa det till rätta och här gäller det för familjehemmet att visa på 
olika val och möjligheter. Behandlingsteamet bygger tillsammans med den unge 
upp en ny tillvaro. Ju mer ansvar den unge tar, desto större frihet får denne. 
 
1.3 Målet i Sverige AB  
Målet i Sverige AB (benämns hädanefter Målet) är en öppenvårdsverksamhet 
som riktar sig till ungdomar med psykosocial problematik, kriminalitet, 
spelmissbruk, drogmissbruk eller ett behov av kvalificerad eftervård, i åldern 15 
år och uppåt (Målet i Sverige AB, 2005). Målet startade 1998 av tre socialarbetare 
i Vallentuna där huvudkontoret också är etablerat. Verksamheten bedriver 
öppenvård på tio platser i Sverige och omsätter ca 60 miljoner kronor per år. 
Fram till idag finns cirka 50 anställda inom Målet, de anställda är utbildade 
socionomer, lärare eller liknande med stor erfarenhet av ungdoms- och 
familjearbete. Sedan 12 januari 2006 ingår Målet i Aleris–koncernen, vilket är ett 
av nordens största vårdföretag som levererar tjänster inom hälso- och sjukvård, 
medicinsk diagnostik, äldreomsorg och psykiatri (ALERIS, 2006).   
 
1.3.1 Målet i Luleå 
Sedan hösten 2003 finns Målet etablerat i Luleå och har två anställda 
socionomer; Björn Åkerstrand och Raimo Roininen. Båda har lång erfarenhet av 
socialt arbete med ungdomar och har tidigare arbetat som handläggare för 
socialtjänsten och även inom andra kommunala öppenvårdsverksamheter. 
Målets verksamhet riktar sig till samtliga orter i landet. Socialtjänsten på 
respektive ort har möjlighet att kontakta Målet om det anses som en aktuell 
öppenvårdsinsats.   
 
1.3.2 Verksamhetsbeskrivning  
Målet anlitas i huvudsak på begäran av socialtjänsten i de fall där Målet anses 
som ett lämpligt alternativ för en öppenvårdsinsats. Vidare kan delaktighet i 
verksamheten föreslås av föräldrar, vårdnadshavare eller av den unge själv vars 
delaktighet i Målet inleds med en prövotid på sex veckor, där denne, Målet och 
socialtjänsten eller andra involverade ges tid att bedöma om det är rätt sorts 
insats. Under prövotiden har den unge och Målet möjlighet att avsluta 
samarbetet om det anses nödvändigt. Den unges tid på Målet vad gäller insatsens 
tidsplan, innehåll samt upplägg planeras alltid individuellt utifrån den enskildes 
behov. Vidare har Målet som princip att inte arbeta gruppvis med ungdomar, 
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utan koncentrerar arbetet enskilt på varje individ, detta för att undvika att 
ungdomar med likartade ”problem” sammanförs.    
Målet har i sitt arbetssätt ingen föreskriven ”mall” om hur arbetet ska bedrivas 
utan arbetet utgår från individen. Målets arbetssätt karakteriseras av det 
lösningsfokuserade och det socialpedagogiska förhållningssättet. Det 
lösningsfokuserade förhållningssättet undviker att fokusera på orsakerna till 
”problemet” utan tyngdpunkten läggs istället på, som namnet antyder, att ur 
problemet finna givande lösningar. Vidare innebär socialpedagogiskt 
förhållningssätt att individens egna resurser ses som viktiga källor till förändring 
(Berglund, 2000). Vid ”problembehandling” läggs fokus på färdighetsträning och 
inte på själva behandlingen av problemen. Det socialpedagogiska 
förhållningssättet kan definieras som både mål och metod och kärnan ligger i 
mötet och relationen (Skolverket, 2006). Detta förhållningssätt ställer stora krav 
på behandlaren vad gäller dennes kommunikativa, sociala och mellanmänskliga 
relationsfärdigheter. Relationen ses som ett verktyg för att skapa möjligheter till 
ett motivations- och utvecklingsarbete hos individen för att genom det utveckla 
en social kompetens så att denne på egen hand ska kunna handskas med sin 
situation.  
 
Dessa tankesätt återfinns i Målets filosofi och presenteras på följande sätt: 
 

”Vår filosofi är ganska enkel och på många sätt självklar. Istället för att gräva 
djupare i ungdomarnas problem så hjälper vi dem att se möjligheter. Vi 
fokuserar på de intressen och starka sidor som varje individ besitter” (Målet i 
Sverige AB, 2005). 
 
”Vår erfarenhet är att om ungdomar ges möjlighet att upptäcka och utveckla 
sina kvalitéer, så ökar självkänslan och framtidshoppet snabbt, vilket i sin tur 
bidrar till en positiv utveckling av hela livssituationen”  

 
Ungdomar som misslyckas och hamnar ”snett” och utifrån omgivningens 
perspektiv anses vara ”problembarn”, förlorar lätt sin självkänsla och tilltro på 
omvärlden. Med detta i åtanke försöker Målet integrera den unge i 
vuxensamhället och införliva i denne nya perspektiv och värderingar. En 
förändring av en livssituation kräver omgivningens stöd och engagemang. Detta 
innebär att den unge måste omges av ett nätverk som kan skapa trygghet och 
tillit. Målet anser det således viktigt att nätverksarbetet med familj, 
vårdnadshavare och andra viktiga personer i den unges omgivning fungerar.  
 
Ett steg i att skapa nya perspektiv och värderingar är bland annat att erbjuda de 
som saknar grundläggande utbildning och som är utan sysselsättning en 
praktikplats. Tillsammans med den unge försöker Målet ordna en sysselsättning 
som överensstämmer med de intressen och resurser denne har. Målet anser att 
den unge genom ett arbete kan införlivas i arbetskamraternas normer och 
värderingar men även få möjlighet att känna ansvar, gemenskap och en chans att 
utveckla sin sociala kompetens.  
 

 4



 

Målets arbete baseras i mångt och mycket på en vision som består av viktiga 
begrepp som kan ses som byggstenar till förändring av den unges livssituation. 
Dessa begrepp strävar Målet efter att varje enskild genom sin delaktighet ska 
införlivas i.  
 
Varje ung individ ska få möjlighet att: 
 

- börja känna ökad självkänsla 
- få en yrkesidentitet  
- få nya vuxenrelationer (som medför ett nytt sätt att betrakta världen 

och dess skeenden på) 
- känna en framtidstro och få ett egenvärde 
- undgå institutionsplacering     

 
1.4 Tidigare forskning 
1.4.1 Internationell forskning 
Det kan konstateras att det finns relativt lite inhemsk forskning att ta del av och 
på grund av detta är det viktigt att vara öppen för forskning som gjorts på andra 
håll. Det ska dock tas i beaktning att resultat som rapporterats ha uppnåtts i 
andra länder, inte alltid kan överföras till svenska förhållanden. Skillnader på 
grund av kulturella, sociala, rättsliga och begreppsmässiga olikheter kan 
föreligga.   
 
Genom behandlingsstudier som har genomförts i huvudsak i USA, Kanada och 
England under 1990-talet har meta-analyser visat på betydelsefulla komponenter 
för behandling av asocialt beteende och ungdomsbrottslighet (Armelius et al., 
1996). Bland det komponenter som framkom i meta-analyserna var betydelsen av 
noggranna utredningar. I en behandling måste medvetenheten finnas om att 
varje människa är unik och att en noggrann utredning är nödvändig för att kunna 
skräddarsy behandlingsplaner. Det är av betydelse i utredningen att inte låsa sig 
vid en aspekt, till exempel drogmissbruk, utan försöka se till helheten hos den 
unge. Vidare är matchningen mellan individen och behandlingen av betydelse. 
Det har visat sig att kriminellt belastade ungdomar reagerar positivt på aktiva, 
deltagande och konkreta arbetsmetoder medan ungdomar som är mer socialt 
mogna kan vara mottagliga för de behandlingar som är mindre strukturerade och 
mer relationsbundna. Den unge ska, så långt det är möjligt, vara delaktig i 
behandlingen som bör innehålla kortsiktiga och långsiktiga mål. Resultat har 
visat att motivation och samarbetsvilja hos ungdomarna är av stor betydelse när 
det gäller positiva resultat. Det har även visat sig vara av stor vikt att 
behandlingen inkluderar arbete med den unges familj och nätverk. Bristande 
kommunikation och en bristande relation inom familjen är riskfaktorer för 
asocial utveckling. En behandling som månar om kontakten mellan den unge och 
dennes familj minskar risken för återfall.  
 
Meta-analyserna visade även att de program som är mest effektiva innefattar 
moment såsom arbete, anställning och skola. Många av de ungdomar som 
hamnar snett har ofta en avbruten skolgång och saknar grundläggande 
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baskunskaper. Hur en individ uppträder och fungerar i skolan visade sig ha 
samband med hur denne senare i livet anpassar sig socialt. En hög arbetslöshet 
och en alltmer ökad specialisering på arbetsmarknaden bidar till att outbildade 
ungdomar får svårt att få ett arbete. Utbildning kan således vara en åtgärd som 
ökar chanserna på arbetsmarkanden och som i sin tur kan förhindra framtida 
återfall i brottslighet.   
 
1.4.2 Nationell forskning 
Sundell et al. (2000) vid forsknings- och utvecklingsenheten vid Stockholms 
socialförvaltning har studerat effekterna av olika verksamheter som har bedrivit 
mellanvård för kriminella ungdomar. Etthundratrettiotre ungdomar i åldrarna 
15-20 år följdes upp fem år efter avslutad mellanvård och studien avsåg att följa 
upp förhållanden kring kriminalitet, hälsa och försörjning. Utöver detta har 20 
ungdomar intervjuats om bland annat sin uppfattning om socialtjänstens arbete 
och upplevelsen av mellanvården. Intervjuerna visade att nästan alla ungdomar 
var helt eller delvis positiva till mellanvård. Av dem som hade en positiv 
inställning nämnde nästan samtliga två faktorer som de upplevde som 
betydelsefulla. Den ena handlade om den struktur och ordning som 
mellanvården hade inneburit medan den andra var den personliga kontakt som 
uppstått mellan dem och den vuxna personalen. Få av ungdomarna beskrev att 
en sådan slags kontakt uppstått med socialarbetare eller personalen vid 
ungdomshem eller fångvårdsanstalter.  

1.4.3 Luppen kunskapscentrum 
Hösten 2001 startade landstinget i Jönköpings län det så kallade Luppen 
kunskapscentrum för kommunernas individ- och familjeomsorg samt barn- och 
ungdomsfrågor (Individ och familjeomsorg [IFO], 2002). Syftet med Luppen 
kunskapscentrum var att producera och sprida kunskap och information för att 
utveckla det sociala arbetet och genom det uppnå en kvalitetshöjning genom att 
sammanföra forskning och praktik. I Luppen genomdrevs en forsknings- och 
utvecklingscirkel (FoU) kring öppenvårdsbehandling, där erfarenheter byttes, 
och diskussioner ägde rum, mellan socialarbetare. Detta resulterade i 
arbetsrapporten ”Vad är en lyckad öppenvårdsbehandling för barn och 
ungdom?”. I rapporten presenteras socialarbetarnas reflektioner över vad som 
kan anses som en lyckad öppenvårdsinsats och vilka faktorer som kan bidra till 
detta.  
 
En av faktorerna som nämns i rapporten är skapandet av goda relationer med 
ungdomarna vilka ofta har en negativ inställning till vuxna och vuxenvärlden och 
är ofta inte själva medvetna om vilka behov eller vilket stöd de behöver. Genom 
att lyssna till ungdomarnas berättelser, vara ödmjuk inför deras situation och 
genom att lita till vad de anser behöver förändras så öppnas oftast möjligheten till 
att skapa en bra relation. Det är den goda relationen som under arbetets gång 
möjliggör förändringsarbetet. Det är av betydelse att ungdomarna själva 
definierar sina problem för att undvika att behandlaren blir ”offer” för sina 
föreställningar och tycker sig veta vad som är problemet och vad lösningen är. 
Vidare är det av betydelse att synliggöra den enskildes resurser, såväl dolda som 
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synliga, för att på så sätt möjliggöra förändringen av hans/hennes självbild och 
omgivningens syn på denne/denna.  
 
Det rådde en viss oenighet inom FoU-gruppen gällande att vara två behandlare 
på samma individ. Det mindre positiva som framkom var att det gav denne 
utrymme att uppfatta den ena behandlaren som ”god” och den andra som ”ond”. 
Dock var majoriteten överens om att de positiva aspekterna övervägde. Två 
behandlare gav möjlighet till matchning, det vill säga att två behandlare kunde 
tillgodose den enskildes intressen i större utsträckning än vad en behandlare 
skulle kunna göra. Det delade ansvaret gav även möjlighet att diskutera ärendet 
med någon som har inblick och på så sätt öka framgången. Vidare ansågs det 
delade ansvaret ge kontinuitet i arbetet. Andra framgångsfaktorer som framkom 
var samarbetet med andra involverade i den unges nätverk såsom resurser i 
skolan eller tillgång till ett arbete. 
 
1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva en privat öppenvårdsverksamhet i Luleå, 
Målet i Sverige AB och att redogöra för Målets tanke, och faktiska arbete med de 
tre begreppen: självkänsla, relationer samt yrkesidentitet samt att synliggöra 
ungdomars upplevelse av Målets arbete med dessa begrepp och vilken inverkan 
det har haft på dem.     
 
1.6 Definitioner 
Självkänsla 
Inom psykologin definieras självkänsla som de känslor och värderingar som är 
förbundna med en individs självmedvetande (Nationalencyklopedin, 2006). 
Självkänslan hos en individ är kunskapen och upplevelsen om, och av, denne 
själv (Juul, 1995). Begreppet handlar om hur väl individen känner sig själv och 
hur denne förhåller sig till den kunskapen. Självkänslan kan beskrivas 
metaforiskt som en inre kärna eller ett centrum. Denna påverkar kognition, 
emotion och motivation hos individen och antas baseras på hur tillfreds 
individen är med sin prestationsförmåga jämfört med hur denne tror sig 
uppskattas av andra (Nationalencyklopedin, 2006). Vidare är självkänslan 
betydelsefull för individens utveckling, psykiska hälsa och välbefinnande. 
 
Relation 
I studien definieras begreppet relation som relationen mellan den unge och en 
vuxen, där den vuxne har för avsikt att förmedla perspektiv och värderingar till 
den unge, vilka för denne är utvecklande och givande. 
 
Yrkesidentitet  
I studien definieras yrkesidentiteten som den identitet den unge utvecklar i och 
med ett arbete. Detta innefattar den insikt denne förvärvar om sig själv via 
prestationer, kompetens, ansvarstagande, nya perspektiv samt i interaktionen 
med andra. 
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Johnsons syn på självkänsla 
Johnson (2003) beskriver hur individer, redan i tidiga år, i och med sin 
utveckling och sina erfarenheter samlar information om sig själv. Denna 
information skapar vad som kallas självbild vilket är ett begrepp som står för 
kunskapsaspekten av självet. Allt eftersom individen utvecklas och samlar på sig 
erfarenheter lär sig denne vad som är ett önskat beteende och värdesätter 
omgivningens omdömen. Detta är något som vi som sociala varelser ständigt 
behöver vara medvetna om. Vår anpassning till omgivningens reaktioner såsom 
gillande eller avvisande är viktig för den sociala och psykologiska överlevnaden. 
Andra individers närvaro krävs för att vi ska kunna urskilja och gestalta oss som 
ett själv. I och med detta blir individen medveten om värderingsaspekten av 
självet, med andra ord självkänslan. En individs självkänsla kan endast uppnås 
genom någon slags bekräftelse antingen inifrån eller utifrån.    
 
Självkänslan kan definieras som personlighetens grundton, den anger det 
känslomässiga förhållandet vi har till oss själva; hur självbilden värderas och hur 
vi känner inre tillfredställelse och tillit till oss själva. Självkänslan står för 
evalueringen av vad eller hur vi är. Den inbegriper även individens självrespekt 
och självacceptans och kan vara hög eller låg. Den är dock en relativt bestående 
och stabil grundegenskap hos varje individ. Självkänslan beskrivs som ett av 
människans starkaste behov och är lika viktig psykologiskt sett som att äta och 
som att sova är fysiologiskt sett.   
 
Vägar till självkänsla 
För att uppnå självkänsla finns två vägar; en där individen är aktiv och skaffar ett 
självvärde, genom t ex kompetens, och en där individen är mer passiv och får 
självkänsla genom den emotionella bekräftelse som ges av dem som finns i 
individens omgivning. Genom den förra där individen har en mer aktiv roll 
förvärvas en yttre självkänsla medan den senare leder till en inre självkänsla. 
Detta beskriver Johnson (2003) i en modell vilken presenteras nedan.  
 

Två vägar till självkänsla (Johnson, 2003, s. 18) 
 

 
AKTIV (yttre)    PASSIV (inre) 

 
Individen är aktiv     Individen är reaktiv 
Självkänslan förvärvas genom:  Självkänsla ges av andra genom: 

 
Kompetens     Spegling 

  - egen inneboende strävan   - omgivningens omdöme 
  - andras beröm av handlingar  - ovillkorlig kärlek  
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Inre självkänsla 
Den inre självkänslan uppstår enligt Johnson (2003) genom omgivningens 
omdöme samt dess ovillkorliga kärlek och innefattar människans ovillkorliga 
gillande av sig själv, inre tillit och trygghet samt självrespekt. Den torde ha mest 
betydelse för människans reaktioner och beteenden. Den inre självkänslan ges i 
barndomen av föräldrarnas bekräftelse men bakas ihop genom individens 
intrapsykiska processer och utgör på så sätt en inbyggd uppsättning av trygghet, 
stabilitet och självuppskattning som skyddar och motiverar individen inifrån 
under livets gång. Denna självkänsla är i sådan hög utsträckning förknippad med 
jagets och identitetens tillkomst att den nästan kan tillskrivas en existentiell 
betydelse.  
 
En individ med god inre självkänsla kan både ge och ta i relationer, vilket innebär 
att denne kan ge stöd åt andra vid behov men också ta emot hjälp om det behövs. 
Individen kan öppet visa känslor, även mindre önskvärda känslor såsom ilska och 
kan erkänna och acceptera sina svagheter och brister utan att förlora 
självaktningen. Denne har en stark integritet och kan stå emot påtryckningar från 
omgivningen då denne inte har något behov av att behaga andra utan vet var 
gränserna går för att finna välbefinnande. Saknar en individ den grundläggande 
tilliten till sig själv låter sig denne bli styrd av andra och vill vara till lags för att 
bli accepterad och få uppskattning. En hög inre självkänsla kännetecknas av 
följande attribut: 
 

- Förmåga till emotionellt varma relationer 
- Att fritt kunna uttrycka känslor 
- En positiv grundsyn på livet 
- Att acceptera sina känslor och behov som exempelvis sexualitet, kärlek,     
   ilska 
- Uppvisandet av sund självhävdelse och integritet 
- Att veta sina gränser  

 
Yttre självkänsla 
Johnson (2003) menar att den yttre självkänslan består av individens 
inneboende strävan samt andras beröm av dennes handlingar. Värderingar är 
starkt knutna till denna självkänsla och kriterierna bestäms av individens 
personliga värderingar och av de individer som finns i dennes omgivning eller i 
kulturen. Denna självkänsla tar redan tidigt i barndomen mer och mer utrymme i 
individens självvärdering. Då den sociala, motoriska och kognitiva mognaden 
successivt ökar kan individen börja framkalla feedback från omgivningen genom 
egna handlingar. Den yttre självkänslan hänger samman med att bli vuxen, vilket 
innefattar ansvarstagande, att vara uppskattad för sin kompetens och skicklighet, 
att vara en god medborgare. 
 
En individ som är utrustad med god yttre självkänsla är aktiv, söker sig gärna till 
utmaningar, är högpresterande, är ansvarsfull samt vill utöva kontroll och 
inflytande över andra människor och omständigheter. Individen ställer höga krav 
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på sig själv och har en benägenhet att vara noggrann.  En hög yttre självkänsla 
kännetecknas av följande: 
 

- Att alltid göra sitt bästa 
- Att vara ansvarsfull 
- Att vara duktig  
- Att ställa höga krav på sig själv och andra 
- Att ha kontroll och inflytande   
- Att få uppskattning för prestationer   

 
Graden av yttre självkänsla varierar mellan individer och skillnaderna har 
koppling till den uppmuntran eller de krav individen har upplevt från 
omgivningen under barndomen, egna intressen och personlig läggning. Den yttre 
självkänslan får olika betydelse beroende på hur god den inre självkänslan är från 
början. Har individen en låg inre självkänsla kan den yttre kompensera och på så 
vis öka självkänslan. I och med detta blir individens självuppskattning avhängigt 
prestationer.  
 
Inre och yttre självkänsla 
I verkliga livet uppträder den inre och den yttre självkänslan tillsammans och är i 
och med detta inte längre bara hög eller låg utan finns i olika former/grader hos 
varje individ. Dessa går inte att separera annat än definitionsmässigt. 
Kombinationer av de olika graderna av yttre och inre självkänsla leder till olika 
attityder på synen av det egna självet. Självkänslan bör inte betraktas som något 
statiskt, utan bör även ses som något individen strävar efter att få eller att utöka, 
och även se till växelspelet, eller dynamiken, mellan dem. Detta är något som 
kallas för självkänslans dynamik.  
 
En stabil grund 
Självkänslan hos en individ är av stor vikt och Johnson (2003) drar liknelser 
mellan självkänslan och grunden till en byggnad, där byggnaden består av 
individens attityder, emotionella reaktioner och beteenden, vilka står på denna 
grund. Om grunden är stabil kan byggnaden bättre klara av ”oväder”. En individ 
med en inre grundtrygghet som fått bekräftelse hyser positiva tankar om sig själv 
och dennes relationer till andra kännetecknas av optimism, lycka och hopp. En 
individ med mindre grundtrygghet kan däremot få en mer labil tillvaro i livet. Om 
individen har stora brister i sin självkänsla kan det ofta vara orsaken till olika 
sociala och psykologiska problem såsom missbruk, depression, våldsbeteende, 
eller skolsvårigheter. Självkänslan är väl integrerad i dessa sociala och 
psykologiska problemföreteelser och kan sällan behandlas separat. Först när de 
egentliga problemen är lösta kan en förbättring av självkänslan ske. 
 
Självkänslans betydelse för individens val 
Det kan verka självklart för de flesta att en stark självkänsla skyddar människan 
vid kriser och förluster men det förefaller nog mindre självklart att självkänslan 
även kan påverka de val människor gör. Självkänslan hjälper individen att göra 
val som leder denne mot utveckling och för varje val som individen gör och kan 
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ansvara för stärks självkänslan ytterligare. Enligt Johnson (2003) krävs det stort 
mod att ansvara för sina egna val då de val som görs inte alltid möts av andras 
gillande. Det är viktigt att komma ihåg att de till synes olyckliga val individer gör, 
till stor del beror på tidigare erfarenheter som inte låter sig styras med förnuft. 
En individ kan djupt i sig ha en känsla av att han/hon inte riktigt förtjänar att bli 
älskad. Detta leder ofta till mer eller mindre olyckliga val i livet. På grund av detta 
är det betydelsefullt att individen skapar medvetenhet om sig själv och får en 
insikt i sina verkliga behov, detta kan förhindra att gamla mönster återupprepas. 
 
2.2 Berglund och betydelsen av relationer 
Berglund (1998) har i en studie följt 14 omhändertagna och problemdefinierade 
ungdomar under en treårsperiod. Studien resulterade senare i boken ”Social 
pedagogik – I goda möten skapas goda skäl” (2000) där författaren beskriver hur 
dessa ungdomar hanterar problematiska uppväxtvillkor, konstruerar sin identitet 
och skapar sina egna liv. Berglund (2000) hävdar att nästan all den forskning 
som talar om ”lyckad behandling” beskriver den välgörande inverkan som olika 
människor har haft för ungdomarna.   
 
”Det goda mötet” 
Berglund (2000) använder sig av uttrycket ”det goda mötet” vilket skapas genom 
sociala sammanhang, gemenskaper av olika form. Grundtanken är att det i ”det 
goda mötet” skapas nödvändiga förutsättningar för att nå fram till dem som 
behöver stöd och hjälp och tonvikten läggs på relationens betydelse eftersom det 
är i gemenskapen, i mötet med den som behöver stöd, som förändringen blir 
möjlig. Relationer gör människor synliga och de skapar obegränsade variationer 
av kommunikationsvägar.   
  
Strävan efter sociala band 
Hos en individ, under ytan av individuell utveckling, strävan efter självständighet 
och behovet av att vara ”fri”, pågår en ständig rörelse för att upprätta, reparera 
och underhålla sociala band och skapa beroenden till andra människor. Det 
sociala bandet är den viktigaste motivationskällan för allt handlande, ingen kan 
leva i tomrum. Närhet i en relation är en nödvändighet för att kunna förstå en 
människa. Betydelsen av relationer som uppstår får aldrig underskattas.  
 
Brytpunkten 
För att bryta med ”det gamla” livet räcker det sällan för den unge att sluta med 
till exempel missbruk, våld och kriminalitet utan det krävs även att hitta nya sätt 
att profilera sig på, det gamla mönstret måste ersättas med ett nytt. De roller som 
är förknippade med ”det gamla” livet är ofta de roller som gett bekräftelse och 
därigenom självförtroende. Det är betydelsefullt att hitta nya aktiviteter och 
andra roller att bygga självförtroendet på. Berglund (2000) menar att den unge 
måste känna att denne är bra på något annat än droger och brott.  
  
När det handlar om vägar in i, eller vägar ur, problematiska livssituationer så är 
andra människors betydelse avgörande. Val till förändring kan aldrig tvingas 
fram utan sker i samspelet med viktiga och inflytelserika andra som får, och ger, 
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inverkan. Möjligheten att uttrycka sig själv, sin personlighet och sin plats i 
gemenskapen med andra är ett grundläggande socialt behov hos människor. I 
brytpunkten mellan ”det gamla” och ” det nya” livet är alternativa nätverk 
betydelsefulla ur den synvinkeln att dessa skapar fler möjligheter att finna andra 
sammanhang än de sammanhang som individen för stunden lever i.  

Hos ungdomarna är det vanan att agera som avvikare och deras negativa självbild 
som är de största hindren för att nå förändring. För de människor som finns i 
ungdomarnas omgivning, till exempel behandlingsarbetare, gäller det att 
fokusera mer på det ”friska” istället för det ”sjuka”. Genom att ge ungdomarna 
tillgång till mer positiva sidor så stärks det ”friska” och de positiva 
förändringsprocesserna tar fart. En individ har alltid möjlighet att handla 
annorlunda, men för att det ska vara möjligt krävs trygghet och ramar. 
Relationen i ”det goda mötet” ger detta och skapar dessa möjligheter att handla 
annorlunda, vilket i sin tur ger goda skäl att gå vidare.  

Enligt Berglund (2000) är det är viktigt att se ungdomarna som de verkliga 
experterna i sammanhanget. De har insiderkunskap om problembilder, behov 
och kunskap som på annat sätt är svåråtkomlig. Även om ungdomarna många 
gånger inte själva har kontroll över alla situationer ska de ses som ovärderliga 
kunskapskällor. 
 
Stärkt självkänsla 

 
”Självkänsla är att känna sig trygg i ett meningsfullt sammanhang och uppleva 
respekt och stolthet i relation med andra.” (Berglund, 2000, s.101). 

 
Frågan ”varför” är inte alltid intressant i mötet med individen i och med att 
denne för det mesta inte vet varför denne handlar som han/hon gör. Risken med 
att söka orsaker till händelser och att blicka bakåt är att det påverkar processer 
som skulle må bättre av mindre grubbel och ett större utrymme för praktisk 
handling. Enligt Berglund (2000) blir de som får hjälp att upptäcka sina resurser, 
kvalitéer och möjligheter automatiskt stärkta i sig själv.  
 
Det är inspirerande, och av betydelse, att söka goda sidor hos individen, träna 
talang och matcha framgång. I vissa situationer kan det vara lättare att börja med 
något nytt än att sluta med något invant.  

 
”(…)kanske är det inte det aggressiva beteendet som ska stoppas och 
analyseras, utan självbehärskning som ska tränas och premieras” (Berglund, 
2000, s.269). 

 
Genom detta så nyttjas den egna kraften hos individen och motivationen höjs, 
vilket resulterar i att processerna till förändring påskyndas. Det är betydelsefullt 
att sätta situationen och framtiden i fokus. Det är även betydelsefullt att lägga 
fokus på lösningar och att vara praktisk, eftersom människor alltid vill lära sig 
något nytt. Genom att individen blir bekräftad för det denne gör kan identitet och 
självförtroende skapas. Den kunskap och de känslor som formas i möten, i 
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bekräftelser från andra människor och i relationer omvandlas till erfarenheter 
som senare i livet kan agera vägvisare för individen.   
 
”Bekräftande vittne” 
Ungdomar uppskattar de relationer de haft till människor som de upplevt har 
gått lite grand ”utanför ramarna” för själva tjänsteuppdraget. Vad som varit 
avgörande på vägen mot förändring är enligt Berglund (2000) de människor som 
såg, lyssnade och ställde upp och som på så sätt visade sitt intresse och 
engagemang.  
 
Denne författare talar om begreppet ”bekräftande vittne” som en människa som 
”ser” och ”bekräftar”. Vittnet lyssnar, engagerar sig, finns till hands när det som 
bäst behövs. Relationen behöver inte vara djup på så sätt att den innefattar 
långvariga behandlingskontakter eller berör tunga samtalsämnen. Poängen med 
ett ”bekräftande vittne” är samspelet mellan individen och ”vittnet”. Samspelet i 
relationen ger individen en känsla av att vara förstådd, värdefull och 
uppmärksammad. Kontakterna i relationen kan handla om praktiska saker och 
gemensamma intressen. Dessa ”bekräftande vittnen” möter ungdomarna med 
respekt och förståelse, vilket sannolikt påverkar ungdomarna i deras 
identitetsupplevelser på det känslomässiga planet. Ett ” bekräftande vittne” som 
”ser” och bekräftar beskrivs, av ungdomarna som vändpunkten i tillvaron. Ingen 
av ungdomarna i Berglunds studie (2000) framställde terapeutiska samtal, 
behandlingar och utredningar som avgörande vändningar.    
 
2.3 Jahoda och arbetets betydelse 
Arbetet har en betydelse för individens psykiska välbefinnande och uppfyller fem 
grundläggande funktioner som skänker individen tidsstruktur, sociala kontakter, 
delaktighet i kollektiva syften, status och identitet samt regelbunden aktivitet 
(Jahoda, 1982; Vähäjärvi, 2002). Det kan finnas skillnader mellan individer 
eftersom vissa kan uppfylla dessa grundläggande funktioner genom sin 
omgivning och inte enbart genom arbetet.  
 
Tidsstruktur hjälper individen att organisera sina dagliga aktiviteter och en 
individ som saknar denna tidsstruktur kan uppleva en psykisk påfrestning. 
Arbetet innehåller tidsstrukturer såsom schema och en mer regelbunden vardag. 
Meningsfulla tidsstrukturer kan uppfyllas genom till exempel fritidsaktiviteter 
men få aktiviteter skänker samma struktur som ett arbete. Jahoda (1982) 
beskriver arbetet som ett sammanhang där individen ges möjlighet att observera 
likheter och olikheter, andra och sig själv och möjlighet att jämföra åsikter, vanor 
och erfarenheter. Denna möjlighet ges via arbetskamraterna och benämns som 
sociala kontakter (Jahoda, 1982; Vähäjärvi, 2002). En individ kan tillgodose sina 
sociala behov på olika sätt men enligt Jahoda (1982) betraktas arbetet som en 
norm och som tillfredsställer individuella behov som bara ett arbete kan. Vidare 
innebär ett arbete delaktighet i kollektiva syften. Arbetet innebär för individen 
en möjlighet att tillsammans med andra sträva mot kollektiva mål. En strävan 
mot kollektiva mål innebär att individen känner mening och en känsla av 
gemenskap i ett sammanhang. En avsaknad av detta kan för individen bidra till 
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en upplevelse av social isolering. En individ utan arbete eller sysselsättning 
förlorar en del av sin status och identitet. Den position individen har i samhället 
baseras i mångt och mycket på den ställning individen har på arbetsmarkanden. 
Värdesystemet i samhället grundar det sociala fenomen som status innebär. 
Individen tenderar att använda den sociala status som arbetet innebär för att 
identifiera sig själv. Således hänger social status och identitet nära varandra och 
arbetet blir därmed en betydelsefull del av en individs personlighet. Arbetet ger 
slutligen individen regelbunden aktivitet vilket är av betydelse för individens 
psykiska välbefinnande. Denna aspekt hänger ihop med tidsstrukturen arbetet 
ger men kan även tillgodoses av individen i andra sammanhang. 
 
 

3. Metod 
 
 
Den form av öppenvårdsinsats som legat till grund för denna studie är ett 
strukturerat öppenvårdsprogram. Denna insats avser individuellt målinriktade 
program som är begränsade i tiden och i vilken den unge är inskriven och vistas 
under hel dag eller del av dag.  
 
3.1 Försökspersoner 
De ungdomar som har varit aktuella i studien var, eller hade varit, delaktiga i 
Målets verksamhet i Luleå. Ungdomarna, samtliga unga män, är i åldrarna 16-25 
år, presenteras med fingerade namn: Alex, Martin, Erik, Tomas och Mikael.  
 
Vid tidpunkten för denna studie hade tio ungdomar varit delaktiga i Målet sedan 
starten, av dessa deltog fem. De två anställda på Målet, Björn Åkerstrand och 
Raimo Roininen intervjuades också för att skapa en förförståelse för Målets 
arbete. Både ungdomarna och de anställda betraktades i studien som 
informanter, då tonvikten låg på innehållet i deras utsagor (Kvale, 1997).  
 
3.2 Material 
Intervjuguide med färdigformulerade intervjufrågor utformades för Målets 
anställda (Bilaga 1) samt för ungdomarna (Bilaga 2). Intervjuguiden för de 
anställda togs fram med hjälp av förförståelsen om Målets arbete och vision samt 
för Björn och Raimos arbete med ungdomarna. Intervjuguiden för ungdomarna 
baserades på den inhämtade förförståelsen. Intervjufrågorna var uppdelade i fyra 
kategorier; självkänsla, relationer, yrkesidentitet samt allmänna och avslutande 
frågor.  
 
3.3 Procedur 
I planeringsfasen stämdes träff vid två tillfällen med Målets anställda i Luleå för 
att diskutera möjligheterna till en studie. Under träffarna diskuterades vad Björn 
och Raimo ville att studien skulle fokusera på samt vilket tillvägagångssätt som 
ansågs lämpligt. Målet i Luleå hade som önskemål att en studie av ungdomarnas 
upplevelser av verksamheten skulle utföras. Det hade tidigare inte gjorts någon 
studie av verksamheten vilket föranledde detta intresse både från Björn och 
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Raimos sida och från författarna. De anställda såg det som viktigt att få kunskap 
om ungdomarnas inställning och erfarenheter av sin tid i Målet. Genom detta 
skulle de kunna få återkoppling på sitt arbete och även kännedom om vad som är 
bra och vad som kan göras bättre. Då studien kan komma att ge feedback på 
Björns och Raimos arbete kan den även komma att vara till intresse för Målets 
verksamheter på andra orter runt om i landet.  
 
När beslut tagits om att studien skulle genomföras tog Björn och Raimo kontakt 
med ungdomarna för att undersöka om intresse för att medverka i studien fanns 
samt för att få ungdomarnas medgivande att bli kontaktade av författarna. Med 
anledning av den tystnadsplikt som Målet har gentemot ungdomarna, var detta 
tillvägagångssätt nödvändigt. 
 
Innan intervjuerna genomfördes med ungdomarna intervjuades Björn och Raimo 
enskilt på Målets kontor. Med deras medgivande bandades intervjuerna.  
 
Efter att ungdomarna hade gett sitt medgivande för att medverka i studien 
kontaktades dessa via telefon, där presentation av författarna gjordes. 
Ungdomarna informerades om följande: 
 

- intervjuns syfte 
- var studien skulle publiceras 
- när studien skulle publiceras 
- intervjuns längd 
- när intervjun skulle ske 

 
Vidare informerades ungdomarna muntligt om författarnas oberoende ställning 
gentemot Målet samt den anonymitet de omfattades av i studien. Ungdomarna 
informerades om att anonymitet aldrig helt och fullt kunde garanteras i studien 
då lämnade uppgifter skulle kunna härledas tillbaka till dem. Efter att 
ungdomarna tagit del av denna information träffades en muntlig 
överenskommelse om deltagande i studien, där också tid och plats bestämdes. 
Ungdomarna gavs möjlighet att själva välja lämplig plats och fick i största möjliga 
mån även föreslå tidpunkt för intervjun. Fyra av intervjuerna ägde rum på ett 
kafé och den femte i ett enskilt rum på ett behandlingshem.  
 
Vid tidpunkten för intervjun redogjordes än en gång för de detaljer som tagits 
upp vid den första kontakten. Ungdomarna informerades även om den roll som 
de skulle intervjuas i, vilken var som deltagare i Målets verksamhet. Ungdomarna 
tillfrågades om de gav sitt medgivande till att intervjun bandades och 
informerades även om inspelningens syfte. Samtliga ungdomar gav sitt 
medgivande. Under samtliga intervjutillfällen har därmed diktafon använts. Även 
skriftliga anteckningar har gjorts när detta ansetts nödvändigt och då i syfte att 
förtydliga något informanten uppgett eller antytt under intervjuns gång. 
 
Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter och efter intervjutillfällena 
transkriberades samtliga intervjuer. 
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3.4 Tolkningsprocess 
När samtliga intervjuer hade transkriberats lyftes delar ut ur ungdomarnas och 
de anställdas utsagor för att tolkas och relateras till de för studien aktuella 
begreppen; självkänsla, relationer samt yrkesidentitet. I studien har 
meningstolkning valts som lämplig analysmetod då studien är avhängig 
ungdomarnas upplevelser av Målet. Analysarbetet har präglats av 
meningstolkning genom att i intervjutexterna se bortom de direkt sagda orden  
för att finna en djupare och mer omfattande förståelse. Meningstolkningen som 
metod går utöver de observerbara innebörderna i texten och till en djupare och 
mer eller mindre spekulativ tolkning (Kvale, 1997). Som uttolkare utvecklar 
denne strukturer och relationer utöver det direkt sagda. Tolkningen av utsagorna 
har i studien skett gemensamt av författarna.  
 
3.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till Målets verksamhet i Luleå samt till de fem ungdomar som 
varit eller är, under studiens genomförande, delaktiga i verksamheten.  
 
 

4. Resultat 
 
 
4.1 Självkänsla  
Problemet är inte du, utan det är problemet som är problemet 
Björn berättade utifrån sina erfarenheter att ungdomarna som kommer till Målet 
ofta är vana att få höra att de är dåliga och inte klarar av saker. Han drog 
liknelser mellan arbetet med ungdomarna och ett spädbarns behov av bekräftelse 
och beundran. Genom att bli sedd, bekräftad och beundrad trots vad denne har 
gjort eller har med sig i ”bagaget”, stärks den unge i sin självkänsla. Alex 
berättade att Björn och Raimo gav honom det stöd och den bekräftelse han kände 
att han under en längre tid saknat. Han beskrev hur han under sin uppväxt fått 
höra att han var värdelös och att han genom Målet fick höra att han dög och var 
bra. För Björn och Raimo var det viktigt att från början poängtera att de skiljer 
mellan individen och problemet, eller som Björn uttryckte det: 

 
”Problemet är inte du, utan det är problemet som är problemet.”  

 
Med detta som utgångspunkt försöker Björn och Raimo närma sig den unge. När 
det handlar om att skapa en positiv förändring hos den unge hade de 
uppfattningen att Målet inte får ses som en snabb behandlingsinsats då 
processen mot förändring måste få ta sin tid. Björn berättade att när han började 
arbeta med ungdomar hade han övertygelsen om att ett starkt engagemang var 
tillräckligt för att skapa förändring i den unges liv. Med de erfarenheter han hade 
idag, vet han att det inte är riktigt hela sanningen. Tiden har en stor betydelse för 
förändring och det var viktigt enligt honom att vara medveten och ödmjuk inför 
detta faktum. Björn berättade om en kille som ett halvår efter att han avslutat 
Målet kontaktade Björn för att tacka för att de hade stått ut med honom trots att 
han inte hade visat något intresse för vad Målet erbjöd honom. Han berättade att 
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han mådde bättre och att han upplevde att hans självkänsla hade stärkts. Med 
detta menade Björn att arbetet med den unge ibland kanske inte ser ut som ett 
”lyckat” uppdrag på pappret, men att det kan visa sig vara ett lyckat uppdrag för 
denne i slutändan.   
 

”För vissa kanske det tar hela livet medan det för vissa tar ett år och för andra 
kanske tio år, det är så olika…”  

 
Trots att den unge är motiverad är denne ofta kluven till vad denne egentligen vill 
och hur denne ska gå till väga för att komma vidare. Något som Björn och Raimo 
såg som viktigt i arbetet i stort är att stärka den unge, ge hopp och mening att gå 
vidare även om denne haft det jobbigt.     

 
”Allt är möjligt, att gå från en djup dal och upp i förhoppning och glädje...” 
(Björn). 

 
Det egna ansvaret till förändring 
Björn och Raimo ansåg att det främsta sättet att arbeta med den unges 
självkänsla är att finnas där så att de genom sin närvaro och sitt engagemang 
utgör ett stöd och en trygghet. Arbetet med självkänslan sker kontinuerligt i allt 
Björn och Raimo gör tillsammans med den unge. Tillsammans försöker de hitta 
forum där de kan komma nära och lära känna denne och på så sätt öppna upp för 
möjligheter att kunna arbeta med självkänslan. Sådana forum kan handla om 
vardagliga möten såsom ett samtal på ett kafé, under en körlektion eller under en 
fritidsaktivitet.  
 
När den unge tackat ja till Målet fanns en förväntan hos Björn och Raimo att 
denne har kommit en bit på vägen med sig själv. Det är viktigt att den unge har 
insikt i sina bekymmer och är villig att jobba med dessa för att skapa en positiv 
förändring. Att tacka ja, menade Raimo, innebär att den unge gjort ett aktivt val 
och på så sätt vill att någonting ska vara annorlunda. Inledningsvis försökte 
Björn och Raimo ta reda på vad som gjorde att denne valde att delta i Målet. 
Raimo menade att detta gör de för att ta reda på vad det är som driver den unge 
framåt och vilken motivation till förändring denne har. När de blir medvetna om 
den unges motivation och drivkraft menade de att det är lättare att uppmuntra 
och ”puscha” denne i rätt riktning. Alex berättade att han såg Målet som en chans 
att förändra sin livssituation som vid tidpunkten präglades av våld och en 
konfliktfylld hemmiljö. Han berättade att han upplevde att hans tillvaro inte 
kunde bli sämre än den redan var, däri upplevde han att hans motivation till 
förändring låg. Alex menade att Målet gav honom möjlighet att jobba med sig 
själv och då framförallt med sättet att hantera ilska, som tidigare hade varit en av 
orsakerna till att han hamnade fel. Genom detta upplevde Alex att han hade fått 
en större inre trygghet och att hans självkänsla på så vis stärkts.  
 

”Självkänslan steg… blev som en helt ny person.” 
 
Björn och Raimo ville, genom att finnas där som en trygghet och som ett stöd, 
locka den unge till att känna att val som denne gör är dennes egna och att det är 

 17



 

något som denne verkligen vill. De berättade att det även är viktigt att ”backa 
undan”, att ge den unge ett eget utrymme utan att för den skull ”försvinna”. De 
ville försöka ge goda råd men samtidigt inte lägga sig i för mycket eller ta över 
ansvaret som den unge faktiskt har över sin livssituation. Mikael beskrev hur 
Björn och Raimo fanns där som stöd för honom men att de samtidigt höll sig ute 
ur hans liv. Han beskrev Björn och Raimos arbete på följande sätt. 
 
 ”Idén att man ska ordna saker själv, alltså ta eget ansvar…”  
 
Björn berättade att den unge under sin tid i Målet ska lära sig att leva ett 
självständigt liv, träna sig på att kunna ta ansvar och att kunna vara själv. Detta 
är nödvändigt, enligt Björn, då nästa steg för denne är att skrivas ut från Målet 
och denne ska då vara så trygg med sig själv att denne klarar av att kunna ta 
initiativ och ansvar att kunna gå och träna, plugga eller jobba. Raimo menade, 
även han, att det är viktigt att ge den unge möjlighet att ta eget ansvar, något som 
han sa att de många gånger hade saknat. Han menade att det kan ha varit så att 
den unge har mötts av andra som har tvingat och styrt in denne i olika situationer 
och i olika riktningar, och således tagit av denne detta ansvar. 
 
Raimo uppmuntrade den unge att vara envis mot allt och alla och att ha tydliga 
motiv med det som denne vill. När den unge ska bryta med det gamla livet 
handlar det ofta i första hand om att orka stå emot trycket från det ”gamla 
gänget”, att faktiskt våga bryta kontakten. Tillsammans med den unge 
diskuterade Björn och Raimo detta och försöker hitta vägar där denne kan säga 
”nej”.  
 
Då ”gänget” ofta har varit en av anledningarna till att ungdomarna hamnat i 
”trubbel” var det enligt ungdomarna en förutsättning att kontakten bryts för att 
kunna ordna upp sina liv och skapa en ny tillvaro.  
  

”… jag försöker hålla mig ifrån (syftar på kompisar), det blir mycket problem 
och tjabbel, bråk och stök, och det är hela tiden intriger och man orkar inte med 
det, det är mycket sånt… om man ska skärpa till sig så måste man bryta 
kontakten…” (Erik).  

  
Tomas berättade hur han upplevde sin självkänsla som låg då han under några år 
bara hade drivit omkring, skoltrött och utan sysselsättning, och att han gradvis 
började må dåligt och till slut insåg att tillvaron inte längre höll. Han upplevde att 
mycket i hans livssituation hade ordnat upp sig sedan han kom till Målet där han 
har fått tydliga krav på att ta eget ansvar. Detta handlade i hans fall om att han 
själv fick ta ansvar för sitt boende som han hade via Målet, för sin ekonomi samt 
för sitt arbete på praktikplatsen. Björn och Raimo gav honom tips och stöd i olika 
frågor och det var sedan var upp till honom själv att ta beslut.  
 
Han berättade att självkänslan förbättrades mycket på grund av detta och att han 
hade mer insikt i vad han ville och behövde, han ser sig nu som mer framåt och 
han säger vad han tycker och tänker till skillnad från förr.  
  

 18



 

 ”… numera säger man ifrån, jag tycker mer man drar en gräns…”   
 
Björn och Raimo berättade att den unge många gånger har andra gränser för vad 
som är bra utveckling för denne själv än vad de som vuxna upplevde som bra. Där 
gäller det, enligt Raimo, att ha tålamod och vänta in den unge tills denne själv 
känner att det är rätt utveckling som sker. Björn hade en förhoppning om att den 
unge kan, om denne inte redan har gjort det, utveckla en förmåga där denne i sin 
egen tankevärld funderar över sitt liv, sina handlingar och hur denne vill att 
tillvaron ska se ut. Erik berättade om hur denna utveckling och insikt hade vuxit 
med åren. Han beskrev hur han som 18-19-åring levde i en tillvaro fylld av 
mycket festande och inte riktigt visste vad han ville med sitt liv. Han berättade 
under intervjun att han nu när han har blivit äldre hade en bättre bild över vad 
han behöver i sitt liv och vad han som människa vill ha ut av det för att må bra. 
 
Raimo menade att det är lätt att han som vuxen lägger sitt perspektiv på hur den 
unge ska handla, att han försöker få denne att handla efter vad som ur en vuxens 
perspektiv anses som ”normalt”.  
  

”… och fullt så enkelt är det ju inte, för nånstans är ju inte vi heller deras 
experter, vi kan inte deras komplicerade liv många gånger…” 

 
Att själv ta ansvar för sitt liv och sin utveckling mot en sundare tillvaro ansåg 
Björn och Raimo stärker den unge och dennes självkänsla. Alex beskrev att han 
efter sin tid i Målet hade börjat må bättre än vad han gjorde tidigare. Han 
upplevde sig se en utveckling hos sig själv som hade vuxit fram på grund av hans 
positiva inställning till förändring och att han själv valde att ge Målet en chans. 
Tiden innan och efter Målet beskrev han enligt följande: 
  

”Var som de flesta andra ungdomarna… alltså huva och gömma sig… inte som 
jag sitter idag, det är också som efter min tid på Målet… varför ska man 
gömma sig bakom en huva?” 

  
Att fokusera på starka sidor 
Björn och Raimos arbete handlar i mångt och mycket om att fokusera på den 
unges starka sidor och egenskaper för att på så sätt ge denne möjlighet att 
utvecklas och stärka självkänslan. Mikael berättade hur Målet lade vikt vid att se 
till hans önskemål vad gällde arbete och studier och han upplevde det som 
positivt då Björn och Raimo lyssnade till detta och stöttade honom i de val han 
gjorde. Björn menade att det är viktigt att den unge själv ska känna att det beslut 
som togs var ett bra beslut som denne kan känna sig nöjd över. Vidare berättade 
Alex hur Björn och Raimo uppmuntrade honom i hans intressen och hur de så 
gott de kunde försökte att till exempel ordna praktikplats utifrån hans önskemål. 
Björn och Raimo var övertygade om att varje individ besitter möjlighet att 
utvecklas och att de med hjälp kan upptäcka och utveckla sina kvalitéer och 
resurser för att på så vis öka sin självkänsla och därmed skapa förändring i sin 
livssituation.  
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Björn och Raimo menade att det är viktigt att göra den unge medveten om när 
denne gjort någonting bra, antingen något som de tycker är bra eller som denne 
själv har upplevt varit bra och att försöka förstärka detta. Raimo menade att det 
är viktigt att höja upp positiva händelser så som till exempel att den unge under 
sin tid på Målet avstått från kriminalitet eller droger. Han menade också att det 
är viktigt att även höja upp små händelser till något positivt, sådana händelser 
som till exempel ett samtal till en förälder eller en kompis som den unge inte haft 
kontakt med på länge. Men de menade också att det är viktigt att uppmuntra 
denne till att dra lärdom av mindre bra händelser eller ageranden. Raimo 
menade att det är betydelsefullt att komma ihåg att beskriva för den unge det 
som de ser om utveckling och som denne kan känna igen sig i för att på så sätt 
stärka självkänslan.  
 
Samtalets inverkan på självkänsla 
Enligt Björn och Raimo var samtalet en viktig del av processen i att närma sig 
den unge och stärka dennes självkänsla. Genom samtalet bekräftade Björn och 
Raimo den unge och dennes utveckling. Det är av betydelse att samtalet berör 
såväl positiva som negativa aspekter i ungdomens tillvaro. Erik berättade att hans 
självkänsla var relativt låg när han kom till Målet. Han hade ingen ork att till 
exempel söka arbete och förändra sin livssituation, som då präglades av 
missbruk, eftersom han ansåg att detta inte var någon idé. Erik lyfte upp 
samtalets betydelse och menade att det i hans fall hade en positiv inverkan, då 
han fick ventilera saker och känna att någon lyssnade. I samtalen försökte Björn 
och Raimo att inte stanna upp vid att söka orsaken till det inträffade. De försökte 
istället förstå händelsen och göra den unge medveten om hur denne har handlat 
och ställa detta i jämförelse med hur denne skulle ha löst samma situation 
tidigare eller hur den unge ska handla annorlunda nästa gång. 
 
4.2 Relationer 
Att skapa trygghet och tillit 
Ungdomar som kommer till Målet har levt eller lever ibland i en tillvaro som ofta 
präglas av trasiga och otrygga relationer, vilket ofta har varit orsaken till att de 
hamnat i sociala sammanhang som har skapat en destruktiv livsstil. Björn och 
Raimo lade vikt vid relationen mellan dem och den enskilde individen, och 
strävade efter att komma denne nära för att på sätt bygga upp en trygghet. Björn 
menade att tiden är en betydelsefull faktor när det gäller att kunna närma sig den 
unge och vinna dennes förtroende och tillit. Martin berättade under intervjun att 
hann fann tillit till Målet men att hans tid var alltför kort för att kännas tillräcklig 
för honom. Björn menade att det är viktigt att den unge under sin tid på Målet får 
möjligheten att lära känna dem så att denne kan bilda en uppfattning om att de 
går att lita på. Raimo menade att genom att finnas där som en möjlighet så sker 
någon form av utveckling hos den unge och han menade att de inte alltid behöver 
göra en massa saker för att nå fram utan det räcker oftast med att finnas där. 
Både Björn och Raimo var medvetna om att den nära relationen kan vara nyckeln 
till förändring. 
 

”… i och med att man finns där så påverkar man…” 
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Erik berättade att han från början kände tveksamhet till vad Målet kunde hjälpa 
honom med. Men han insåg snabbt att de faktiskt höll vad de lovade, det var 
aldrig enligt honom några problem med att få saker gjorda. Han berättade att 
han värdesätter detta och att det gör att han känner tillit och förtroende för Björn 
och Raimo. 
  

”… När det är sagt att det ska göras en grej att det som händer nånting… det är 
ju det viktigaste.” 

 
 Coach 
  

”Det är du som är verktyget i mötet med andra människor…” (Björn, om sin roll 
som coach). 

 
Målet benämner sina anställda vid begreppet coach i deras relation till 
ungdomarna. För att beskriva den rollen drog Björn liknelser till idrottstränare 
och menar att coachen inte är på plan med spelarna utan finns på sidan om för 
att göra vissa justeringar, uppmuntra och ibland ge kritik. Coachen ska lyfta upp 
saker men aldrig döma. I sina roller som coacher menade Björn att han och 
Raimo ska fungera som vägvisare för den unge, då denne själv, med hjälp, ska 
finna ”nycklar” för att komma till rätta med sina problem. Raimo beskrev arbetet 
med den unge som ett sätt där man lägger ett sorts pussel och tillsammans med 
denne bygger framåt. Vidare beskrev han arbetet enligt följande: 
 

”… det är viktigt för mig att inte ta över deras liv, utan nånstans kunna vara en 
vitamininjektion, liksom att komma med idéer och kanske frågor eller 
påståenden som ändå kan göra liksom, att det där tände till, nu känner vi oss 
än mer stärkta till att gå vidare…” 

 
Tomas beskrev hur han upplevde att Björn och Raimo visade honom olika vägar 
som han kunde ta och att de sa till honom vad de uppfattade som rätt och fel. 
Detta menade Tomas gjorde att han reflekterade över saker han tidigare inte 
tänkt på. Vidare menade Raimo att coachrollen handlar om att vara positiv och 
att vara tydlig kring de strukturer som ungdomarna behöver. Som coach handlar 
det om att möta upp ungdomarnas behov, ge trygghet och finnas tillgänglig för 
dem. Vidare ansåg Björn och Raimo att det är viktigt att kunna dela med sig av 
sina egna livserfarenheter så att den unge genom dem möter en människa som 
dels har kunskap om livet men som också har tekniken att ställa de rätta 
frågorna. På detta sätt ges den unge möjlighet att reflektera över sitt liv och sina 
tankar. Björn och Raimo var medvetna om att vägen mot förändring alltid är 
avhängigt den unges egen vilja och motivation. Det räcker inte med att Björn och 
Raimo ”drar och sliter” utan viljan måste finnas.  
 
Erik berättade hur han satte sin tillit till Björn och Raimo och kände stöd från 
dem, men han menade samtidigt att allt hänger på honom själv och menade att 
om viljan saknas kan heller ingen förändring ske. Raimo menade:  
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”… många gånger så är det inte vi coacher eller andra socialarbetare som 
avgör gör den här liksom avgörande skillnaden, för jag tror inte att man ska 
(…) tro att man är så betydelsefull ändå va…”   

 
Oavsett hur lång tid det tar att nå en förändring så fanns tanken hos Björn och 
Raimo att de kanske hade sått ett frö, gett den unge nya tankar och på så sätt 
varit 
 

”… den här lilla rådgivaren bredvid dom som kanske gör en liten skillnad…” 
(Raimo). 

 
Raimo menade att det förhoppningsvis fortsätter att ske förändringar när han 
och Björn inte längre finns i den unges liv. Därför menade han att det är viktigt 
att Målet skapar förutsättningar för att denne ska kunna fortsätta sin egen 
förändring och utveckling efter sin tid på Målet. När den unge senare i livet möter 
olika svårigheter eller står inför val hade Björn och Raimo förhoppningen att 
denne genom de erfarenheter och intryck som de hade förvärvat under sin tid i 
Målet ska vägleda dem framåt mot positiva val.  
 
Den ”vardagliga” relationen 
Målets arbete är som tidigare nämnts ej styrt av färdigskrivna mallar och skiljer 
sig från myndigheter på så sätt att Björn och Raimos arbete varken omfattas av 
ett myndighetsansvar eller beslutsbefogenheter. Björn och Raimo hade båda 
erfarenhet av tidigare arbete som handläggare vid myndigheter och Raimo 
upplevde att den nuvarande handläggarrollen skiljde sig på så sätt att 
avsaknaden av ett myndighetsansvar gör det lättare att närma sig den unge. De 
månar om att kontakterna med ungdomarna ska kännas naturliga och inte bli för 
”uppstyltade”. Björn beskrev på följande sätt: 
 

”Vi är väldigt strukturerade i vår… avsaknad av struktur när det gäller träffar 
och dagar och hur det ska se ut…” 

 
Björn och Raimo ville att den unge ska ha upplevelsen av att Målet är en naturlig 
del i vardagen men Björn menade att denne ändå ska känna en viss skillnad 
mellan att vara på Målet och att vara någon annanstans, eller på något annat 
ställe. Erik jämförde under intervjun Målet med tidigare behandlingserfarenheter 
där han hade upplevt att han bara hade suttit och väntat på att få åka hem på 
permission, medan han på Målet upplevde att han lever ett vanligt liv och inte 
känner sig ”behandlad” på samma sätt som tidigare. Även Mikael upplevde att 
tiden på Målet var mer vardaglig och ser det som ett ”snäpp upp” från tidigare 
behandlingsformer.  
 
Björn och Raimo strävade efter att hålla träffarna med ungdomarna under enkla 
former och detta skedde bland annat genom att till exempel ta en fika på stan, 
övningsköra, se en hockeymatch, träna, handla etc. Mikael berättade under 
intervjun att han uppskattade formen av träffarna när de hittade på något 
tillsammans. 
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”Det är ju som bra att bara ha nånting att göra… det kanske var det som 
hjälpte… jag vet inte… det var inte riktigt bara prat som hjälpte mig eller nåt 
sånt… utan det var mer att man gjorde nåt…” 

 
Detta sågs av Björn och Raimo som ett sätt att komma närmare den unge som 
kanske inte alltid kände sig bekväm under formella former av möten. Björn 
menade att allt detta är en variant, eller ett annat sätt att träffa vuxna på än vad 
ungdomarna kanske var vana vid. Under intervjuerna framkom att de vuxna som 
ungdomarna stött på när de behövt stöd och hjälp ofta har haft en 
myndighetsroll. I denna relation berättade ungdomarna under intervjun att de 
ibland hade känt sig obekväma.    
 

”… när det är mycket prat och sådär, det har jag ju som aldrig gillat, det är nån 
som ska stå ovanför en och säga åt en vad som är rätt eller fel och vad man inte 
ska göra, att dom vet bättre och sådär men dom (Målet) är väl inte, ja dom är 
väl inte riktigt så.” (Mikael). 

 
Samtliga ungdomar upplevde relationen med Björn och Raimo som positiv. 
Martin beskrev att det kändes som att prata med en vanlig kompis och att 
relationen kändes ”vanlig”. Mikael, som sade sig inte vara särskilt bekväm i 
formella situationer, uppskattade formen av vardaglighet i relationen. Han 
beskrev att han under träffarna kunde prata om ”vanliga” saker så som pengar, 
studier, övningskörning etc.  
 
Erik upplevde även han den ”informella” relationen som positiv. 
 

”… dom är helt vanliga människor man kan skämta så och hitta på grejer, 
vanliga, helt vanliga människor på nåt sätt… ibland kommer dom bara på en 
kopp kaffe och pratar och så allmänt, det känns jättebra…” 

 
Samtalet  
 

”Vi vill ge dom samtalet genom mötet.” (Björn). 
 
Björn och Raimo menade att de träffar de har med ungdomarna under vardagliga 
situationer skapar möjligheter till goda och givande samtal. Samtalet som 
uppstår under en träff eller under någon slags fritidsaktivitet kan bli av större 
betydelse än själva träffen eller aktiviteten. Björn berättade om en träff där han 
och Raimo åkte på en fisketur tillsammans med en kille och hur samtalet eller 
”snacket” tog över fisket då denne hade ett stort behov av att bara sitta och prata.  
 
Relationen som Björn och Raimo vill bygga upp med den unge ska baseras på 
öppenhet och ärlighet och av detta ville de skapa en dialog och ett samspel. Björn 
berättade att det är betydelsefullt att han delar med sig av sina livserfarenheter 
kring frågorna som rör den unge så att denne får möjlighet till en dialog. Han 
menade att det är viktigt att den unge 
får en respons, att han inte blir en anonym person i relationen där den unge inte 

 23



 

har någon uppfattning om vad han som coach tycker och tänker. Vidare menade 
Björn att den unge ska kunna anförtro sig utan att mötas av fördömande och att 
han och Raimo måste passa sig för att bli ”moralister” då det är svårt att hjälpa 
ungdomarna om de känner sig ”utskällda” och kontrollerade så fort de gjort 
något mindre bra. En bra dialog och ett bra samspel kunde enligt Björn skapa 
tillit gentemot dem som coacher. 
 

”… att dom också får chansen, så att vi inte slår ner dom, alltså så där får du 
inte tycka, det är dumt att tycka så… det är då vi hamnar i risken att det bara 
låser sig… då blir dom tysta och så drar dom härifrån.” (Björn). 

 
Björn ville genom sin relation till den unge medvetandegöra denne om dennes 
tankar, val och handlingar inför olika situationer och ständigt återkoppla dessa i 
dialogen mellan honom och den unge. Att faktiskt fråga den unge om en händelse 
gick som planerat och om det fanns något som kunde ha gjorts annorlunda. Det 
handlade enligt Björn om att skapa en balans i dialogen där han tycker och tänker 
utan att för den skull ”trycka ner” den andre.      
 
Möten mellan Björn, Raimo och den unge skapade tillfällen för diskussioner. 
Björn menade att det var i dessa diskussioner som de kan hjälpa ungdomarna att 
dels få ett pedagogiskt stöd och dels ge uppmuntran till att det faktiskt går att 
komma vidare trots svårigheter.  
 
Erik berättade att han kunde prata med Björn och Raimo om vad som helst och 
han berättade att de gärna drog i gång diskussioner med honom om olika saker 
och att han upplevde dessa diskussioner som positiva då Björn och Raimo 
lyssnade till hans åsikter och försökte få honom att se flera sidor av ”samma 
mynt”. 
 

”Björn han är ju mer sån där som gillar att prata, att diskutera och man tycker 
att han har fel ibland /skrattar till/… men det är ganska roligt ibland att sätta i 
gång såna här diskussioner, jag gillar ju att reta upp dom lite grann, ibland 
sitter man och säger fast man vet att det är helt fel men man gör det i alla fall, 
bara för att sätta i gång nåt men det är som kul. Men han (Björn) gillar det 
/skrattar till/ ja och det var bra att du tog upp det där, brukar han säga!”    
 

Björn och Raimo hade förhoppningen om att ungdomarna skulle känna att de 
alltid kan vända sig till dem närhelst de behöver och detta är något som de 
tydliggör från början. Målet har jour via telefon 24 timmar om dygnet dit 
ungdomarna kan ringa om de funderar över något, behöver hjälp eller bara vill 
prata. Denna möjlighet visade sig vara uppskattad bland ungdomarna.     
 

”… det har aldrig varit några problem med nånting, man kan ringa mitt i 
natten om det är, dom har ju sån där jour… man får ju alltid tag i dom dygnet 
runt... om det har varit nå´ grejer jag har behövt få hjälp med, så har jag alltid 
fått hjälp.” (Erik). 
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Arbetet med den enskilde individen och det delade ansvaret 
Målet arbetar enskilt med varje individ och de som är inskrivna har ingen 
kontakt med varandra. Tanken bakom detta arbetssätt var enligt Björn att 
undvika att relationer mellan ungdomar med likartade problem skapas. Tomas 
berättade att det kändes bra att kunna ha djupare diskussioner med Björn och 
Raimo utan att andra ungdomar deltog. Detta individuella arbete samt det 
faktum att det är få ungdomar inskrivna skapar en upplevelse hos ungdomarna 
att Målet har mer tid att ge dem än vad de tidigare har fått från andra instanser. 
Både Erik och Tomas upplevde att Björn och Raimo tog sig tid för dem och Erik 
jämförde med sina erfarenheter från behandlingshem där många ungdomar 
samtidigt var inskrivna och menade:  
 

”… det blir ju svårt att hjälpa många på en gång, så där när det blir för mycket 
folk på en gång… det är helt fel att samla alla på ett ställe, jag tror inte det blir 
nå bättre.”      

 
Erik hade även uppfattningen om att tidigare privata behandlingshem hade haft 
ett vinstintresse av att ha många ungdomar inskrivna samtidigt, vilket han ansåg 
hade påverkat behandlingen på så sätt att han inte fick det engagemang som han 
ansåg att han behövde. Tomas hade även upplevelsen av att Björn och Raimo 
hade mer ”koll” på vad han gjorde till skillnad från tidigare handläggare vid 
andra instanser. Denna ”koll” beskrev Tomas består av att Björn och Raimo 
ringde eller hälsade på och visade på så sätt ett intresse och engagemang för 
honom. Detta var något som tidigare handläggare aldrig gjorde och Tomas trodde 
att det nog berodde på att de hade hand om fler ungdomar än vad Målet har.  
 
Björn och Raimo hade båda samma ansvar för ungdomarna och i mån av tid 
träffade de den enskilde individen tillsammans. De satte en tilltro till detta 
arbetssätt då de ansåg att det kunde skapa givande diskussioner och spännande 
möten. I en diskussion på tre menade Björn att det kan uppstå tillfällen då den 
unge kan dra nytta av att bara sitta och lyssna på hans och Raimos diskussioner. 
Ett möte på tre kunde också skapa ett tillfälle där antingen Björn eller Raimo 
bara sitter bredvid, kanske inte aktivt deltar i diskussionen utan mer reflekterade 
över vad som sades. Björn ansåg att de var duktiga på att reflektera över möten, 
möten som hade ägt rum men också möten som hade uteblivit. Tillsammans 
reflekterade de över det arbete som de utför med ungdomarna och han 
värdesätter flexibiliteten i att hitta och prova olika tillvägagångssätt. De såg det 
som en styrka att gemensamt möta den unge och att dela på ansvaret eftersom de 
båda var insatta i dennes situation. Även ungdomarna upplevde det delade 
ansvaret som positivt. Alex upplevde det som ett sätt att få ännu mera stöd och 
Tomas uttryckte det: 
 

”Det är ju skönt att prata med båda två… man kan ju som prata om olika 
saker… man vill ju ha lite olika vad dom tycker, olika förslag, det känns skönt!”   
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Nätverket 
Enligt Björn och Raimo var det viktigt att ungdomarna har någon, en eller flera, 
som de kan vända sig till, samtala med och framför allt spegla sig i. Utöver den 
relation Björn och Raimo hade med den unge hade denne kanske andra givande 
relationer i sin omgivning som behövde stöttas och stärkas. Dessa relationer 
ingår, enligt Björn och Raimo, i den unges nätverk och är viktiga att måna om. 
Nätverket kunde bestå av till exempel den unges familj, vårdnadshavare, lärare, 
arbetskollegor etc. Björn och Raimo försökte hålla en dialog både med den unge 
och dennes nätverk för att kunna hjälpa dem i olika situationer. Martin berättade 
hur Målet pratade med hans föräldrar i en fråga som han behövde stöd i och som 
han själv upplevde att han inte kunde nå fram med. Genom att stötta relationerna 
i nätverket, menade Björn, att Målet kan inge hopp. Det är, enligt honom, viktigt 
att det finns personer i tillvaron som orkar driva framåt när det som bäst behövs. 
Dessa personer behöver uppmuntran och feedback på det arbete de gör för och 
med den unge. Som ett exempel på hur Björn och Raimo kan bistå ungdomarnas 
nätverk berättade Björn hur en förälder vid ett flertal tillfällen kontaktade dem 
när sonen var på rymmen och hur de hjälpte denne med att stå ut med att åka ut 
och leta efter sonen. De besökte även föräldern för att sitta ner och diskutera hur 
de skulle lösa situationen samt för att finnas där som stöd utan att ta över 
ansvaret i situationen.  
 
4.3 Yrkesidentitet 
Målets arbete med ungdomarna handlar till stor del om att hjälpa dem ut i ett 
arbete.  Många gånger är den unge skoltrött och Björn och Raimo ser det inte 
som någon större idé att tvinga in denne i något som det inte finns något intresse 
för. De ansåg att det är bättre att bryta helt och låta den unge prova på ett yrke, 
som längre fram kan locka till en vidareutbildning. Björn menade att det är 
viktigt att den unge medan denne är inskriven i Målet hade kravet på sig att 
använda tiden till att faktiskt göra något, vare sig sysselsättningen handlade om 
skola eller jobb. Den unge ska in i ett vardagsliv och ta ansvar som alla andra, 
klarar denne det så finns Björn och Raimo där som stöd, klarar denne inte det, så 
gäller det att ge stöd och hjälp för att hitta nya vägar. Björn berättade hur viktigt 
det är att den unge har saker och ting att göra på dagarna så att det tar tankarna 
bort från till exempel droger. Av ungdomarna hade två fått praktikplats och en 
väntade på besked vid tidpunkten för intervjun. De övriga två hade under sin tid 
inte erhållit någon praktikplats, den ena valde att studera och den andra var 
inskriven alltför kort tid för att någon praktikplats skulle bli aktuell.  
 
Erik berättade hur han fått insikt i att han inte mår bra av att bara sitta hemma 
och ”leva på bidrag” och upplevde att han då satt och ”förföll”. Han menade att 
han måste ut och träffa folk och att arbetet gav honom mycket mer än bara 
pengar, att han fick annat att tänka på. Även Tomas hade upplevelsen av att 
sysselsättningen gav honom ett större välbefinnande. Vidare menade Erik att ett 
arbete behövdes för att kunna komma igång med livet. Arbetet är ett sätt att få in 
en vardagsrutin och Björn menade att det också kan göra det mindre viktigt att 
vara i ”strulsammanhangen”. 
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”… det blir mer viktigt att komma till arbetet på morgonen för man vet att det 
är nån som blir glad om man kommer dit…”  

 
Vidare kan arbetet också ses som en fristad från det ”gamla gänget”. Björn 
beskrev att ungdomarna i arbetet kan slippa att bli stämplade för det de tidigare 
gjort. Den unge får på så sätt möjlighet att skapa en ny identitet i ett nytt 
sammanhang. Erik berättade under intervjun att det ibland kan vara skönt att 
vara bland människor som inte känner till hans bakgrund, som ser honom för 
vad han kan och gör så att han: 
 

”… känner sig som vilken vanlig person som helst, det känns inte som press till 
nånting, det känns ganska skönt faktiskt.” 

 
Arbetet i sig kan bli ett sammanhang där ungdomarna får känna sig unika i sina 
kunskaper om det specifika yrket. Genom arbetet kan den unge bli stärkt genom 
att bli sedd för det arbete denne utför och av vetskapen om att denne är viktig för 
verksamheten. Alex som hade ett arbete under sin tid på Målet menade att 
arbetet gav honom lärdom om hur det är att vara ute och jobba, vidare hade det 
gett honom praktiska kunskaper såväl som ansvarstagande. Alex såg också 
praktiken som en möjlighet att knyta kontakter för att i framtiden ha chans till ett 
”riktigt” arbete, vilket var en uppfattning som även Erik och Tomas delade. 
 
Det sociala sammanhanget 
Ytterligare en viktig aspekt var enligt Björn de sociala sammanhang arbetet 
medför. Han berättade att när ungdomarna kom till Målet var det ofta så att de 
aldrig hade haft ett arbete, utan de sammanhang ungdomarna var vana vid 
bestod av skolk eller av kriminalitet. Att då få komma till ett nytt sammanhang 
såsom en arbetsplats, där det diskuteras andra saker än till exempel kriminalitet, 
kan ge den unge nya tankebanor. Arbetskollegorna kan förse denne med nya 
värderingar om livet och verka gränssättande vad gäller normer och rutiner. 
Arbetet kan, enligt Björn, lära den unge hur människor ska förhålla sig till 
varandra gällande respekt och ansvarstagande. Vidare beskrev Björn att det nya 
sociala sammanhanget som arbetet innebär kunde ge nya perspektiv på hur 
”vanliga” människor levde och att de faktiskt trivdes med det. Erik som tidigare 
hade haft arbete, men som vid tidpunkten för intervju väntade på praktikplats via 
Målet, menade att: 
  

”… du träffar ju annat folk, mer vanliga Svenssons, det är ju det man behöver 
göra.” 

 
Han menade vidare att det i hans ålder inte är så enkelt att knyta nya kontakter 
och att arbetet på ett naturligt sätt ger möjlighet till detta.  
 
Raimo menade att den unge kan växa med att denne betyder något för andra och 
att denne gör skillnad, att faktiskt bidra med något. Björn menade att 
ungdomarna kan uppleva glädje och bli stärkta genom att bli en del av arbetslaget 
och dess gemenskap. Tomas som hade ett arbete via Målet upplevde att det var 
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ett bra sätt att lära känna nya människor på och han lyfte fram betydelsen av att 
prata med ”gubbarna” på arbetsplatsen och att han lärde sig mycket utav det.  
 

”Man blir ju social, man träffar ju folk hela tiden, man får en rutin på vardagen 
man kanske har lite mer koll på klockan (skrattar) jag tycker det känns mycket 
bättre socialt sett.” 

 
 
5. Diskussion 

 
 
Denna studie har riktat sig till Målet i Sverige AB:s verksamhet i Luleå, och syftet 
har varit att kartlägga Målets tanke och faktiska arbete med ungdomar belastade 
med psykosociala problem. Fokus i studien har lagts på att synliggöra 
ungdomarnas upplevelse av Målets arbete med självkänsla, relationer samt 
yrkesidentitet och genom det få en uppfattning om vilken inverkan ungdomarna 
upplevde att detta hade haft för dem.  
 
5.1 Självkänsla 
Ungdomar som är ”struliga” hamnar alltför ofta i ett fack där de får ett speciellt 
bemötande av sin omgivning vilket kan påverka utrymmet för att göra andra val 
(Berglund, 2000). Detta leder därför till att ungdomar med psykosocial 
problematik ofta har känslan av att vara ”stämplade”, att inte duga till och att de 
många gånger har dålig självbild och låg självkänsla. Föreställningen om att inte 
duga till kan leda till en självuppfyllande profetia, där ungdomarna börjar leva 
upp till föreställningen som om den vore sann. Denna föreställning speglar sig 
även i omgivningens bild och bemötande av dem. Ungdomarna i studien var inga 
undantag, de hade alla mer eller mindre upplevt detta.  Det är viktigt att den unge 
blir respekterad, får det stöd, den uppskattning och den hjälp denne behöver för 
att vända föreställningarna om sig själv som ”oduglig”. Vidare är det viktigt att 
inte möta den unge med fördömande för misslyckanden, då detta ibland varit den 
enda sorts bekräftelse vissa av ungdomarna hade fått. Genom att bli bekräftad för 
den som den unge är, skapas känslor av stolthet och en känsla av att duga inåt 
(Berglund, 2000). Dessa känslor bidrar till en positiv spiral som kan ses som en 
kompetens för ett självförtroendeskapande livsstilsval. Resultaten i studien visar 
att samtliga ungdomar hade en positiv upplevelse av Björn och Raimos arbete 
med självkänslan där de lyfte fram det faktum att Björn och Raimo fanns där för 
dem från första början, de uppmärksammade dem, stöttade dem och 
respekterade dem.  
 
Självkänsla handlar om självuppskattning, trygghet och stabilitet (Johnson, 
2003). Att lära känna sig själv gällande känslor, behov och var ens gränser går är 
början på en god inre självkänsla. Dessa faktorer är av betydelse för att den unge 
ska ha möjlighet att få insikt i sin problematik. Genom ökad insikt kan också 
viljan att jobba med sig själv öka, vilket är början mot en förändrad tillvaro. Ett 
steg mot en positiv förändring handlar om att bryta de gamla mönstren. I studien 
hävdade fyra av fem ungdomar att det var en förutsättning att bryta med det 
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gamla livet för att kunna gå vidare. För ungdomarna i Målet handlade det många 
gånger om att lämna en tillvaro där självbild och självkänsla hade varit ”klar”, 
både för den unge själv och för omgivningen. Självbilden och självkänslan hade i 
mångt och mycket byggts upp av det destruktiva livet, vilket hade skapat den 
unges identitet. Ungdomar som är våldsbenägna kan ibland använda våldet för 
att försöka hålla ihop sin splittrade självbild, såväl som våldet kan vara ett 
verktyg för att få bekräftelse och skapa gemenskap (Berglund, 2000). Att delta i 
en öppenvårdsbehandling, såsom Målet, handlar om att lämna denna ”trygga” 
identitet med den tillhörande självbilden och självkänslan, för att gå in i något 
nytt där identiteten inte alls är lika tydlig. Det krävs mod och mognad hos den 
unge att våga erkänna, för sig själv och för andra, att denne faktiskt behöver stöd 
och hjälp att förändra sin livssituation och lämna det ”gamla” livet. Det krävs 
även mod att inte se behovet av stöd och hjälp som ett nederlag. För dessa 
ungdomar handlar det till stor del om att hitta andra arenor att bygga upp sin 
självkänsla på.    
 
Det är viktigt att i arbetet som behandlare stötta den unge i dennes val att bryta 
den destruktiva livsstilen och göra denne medveten om vilken betydelse ett aktivt 
val och ett eget ansvarstagande kan ha för självkänslan. Varje val som en 
människa kan stå för och själv ansvara för stärker självkänslan, tilliten och den 
inre kraften (Johnson, 2003). I studien framkom det vid ett flertal tillfällen 
betydelsen av att den unge med hjälp och stöd ska ”puschas” till ett eget 
ansvarstagande och att ungdomarna hade en positiv upplevelse av att denna 
förväntning ställdes på dem. Det egna ansvaret för val till förändring av tillvaron 
och av sig själv hade haft betydelse för ungdomarna och deras livssituation. 
Förväntningen av ett ansvarstagande från den unges sida hade bidragit till att 
deras livssituation hade förändrats. Det handlade om att ta ansvar för den egna 
bostaden, ansvar över ekonomin eller praktikplats vilket ledde till struktur i 
tillvaron, en större inre trygghet, insikt i sina egna behov och sina gränser. Det 
hade enligt ungdomarna bidragit till att självkänslan automatiskt hade ökat. 
Ungdomarna hade en upplevelse av att de kunde se en personlig utveckling i och 
med att de valde att tacka ja till att delta Målet. Detta är något som ska betraktas 
som positivt, att den unge faktiskt upplevde en utveckling hos sig själv tack vare 
sin delaktighet i Målet. Vidare kan detta ses som en god indikator på att arbetet 
med självkänslan faktiskt når fram och gör en skillnad hos den enskilde 
individen. 
 
Johnson (2003) pekar på betydelsen av andra människors närvaro, omdömen 
och reaktioner som faktorer som påverkar en individs självkänsla. En individ 
måste få bekräftelse antingen utifrån eller inifrån för att kunna uppnå en 
självkänsla. Uppmuntran och ett synliggörande av den unge och dennes starka 
sidor, kvalitéer och resurser är av stor betydelse. Genom behandlarens närvaro 
och bekräftelse kan den unge rustas för situationer senare i livet där denne, tack 
vare uppmuntran och synliggörandet av de starka sidorna och kvalitéerna, kan 
möta utmaningar med känslan av att vara än mer trygg och stärkt i sig själv. 
Resultaten visar att det fanns en upplevelse hos ungdomarna att de blev stöttade 
och uppmuntrade i de val de beslutade sig för att göra vilket de såg som mycket 
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positivt. Överlag hade ungdomarna upplevelsen av att hänsyn, inom rimliga 
gränser, togs till deras önskemål och intressen.  
 
När det handlar om att hjälpa ungdomarna att stärka självkänslan visade 
resultaten att ungdomarna upplevde att tiden spelar en viktig roll. För att kunna 
närma sig den unge och dennes självkänsla är det en förutsättning att först nå 
fram till den unge och skapa förtroende. En individs tillit och förtroende till 
behandlaren är inget som kan skyndas på, det är något som måste få växa fram. 
Det är av stor betydelse att den unge som deltar i Målet verkligen får den tid 
denne behöver och som framkom ska inte Målet ses som en snabb 
behandlingsinsats. Frågan är om någon behandling som har med människor att 
göra, och då kanske särskilt med barn och ungdomar, överhuvudtaget ska få ses 
som en ”snabb” insats. När arbetet handlar om att stärka en individs självkänsla 
och förändra självbilden är det av betydelse att ha i åtanke att det handlar om en 
relativt lång tid där denne har skapat sin självkänsla och sin självbild till vad de 
är idag. En självkänsla och en självbild som successivt skapats under individens 
barndom och vidare under tonåren är således ingenting som kan förändras 
genom en ”snabb” behandling. 
 
5.2 Relationer 
Det är en vinnande faktor i en behandlingsinsats att skapa en relation till den 
unge som bygger på faktorer som närhet, trygghet och förtroende. Detta var 
också något som ungdomarna i studien värdesatte. Det är av betydelse att 
behandlaren vinner den unges tillit för att behandlaren överhuvudtaget ska 
kunna arbeta med den unge och dennes problematik. Forskning som gjorts 
gällande vad som är avgörande för en lyckad behandling av ungdomar, talar gång 
på gång om vikten av trygga relationer för att en behandling ska leda till positiv 
förändring (Sundell et al., 2000; Berglund, 2000).  Relationen mellan 
behandlaren och den enskilde har ofta större inverkan på den unge än vad själva 
behandlingen har. Det är dock viktigt att belysa att skapandet av en givande 
relation inte enbart är avhängigt behandlaren utan det måste även finnas ett visst 
intresse hos den unge.  
 
Att den unge får ha en trygg och förtroendeingivande vuxen vid sin sida, som kan 
lyssna, förstå, respektera och ge stöd och hjälp kan i sig vara en större och mer 
betydelsefull insats än den insats som är planerad på pappret. Relationen måste 
således bli en egen och ”erkänd” del av den unges behandling och behandlaren 
måste ha insikt i betydelsen av en god relation. När det gäller att skapa 
förändring beskrivs betydelsen av ”någon” som sett, lyssnat, ställt upp, visat 
engagemang och intresse (Berglund, 2000). Terapeutiska samtal, lyckade 
behandlingsinslag eller skickligt skrivna utredningar fungerar, och beskrivs, 
sällan som avgörande vändpunkter.  
 
Det framkom att ungdomarna upplevde relationerna med coacherna som positiv. 
De såg det som värdefullt att ha vuxna som finns där och visade engagemang, gav 
uppmuntran och visade möjliga vägar att ta. Ungdomarna värdesatte också 
dialogen med Björn och Raimo som gav möjlighet till reflektion över vad som är 
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rätt och fel, vilket gav dem nya perspektiv. Ungdomarna upplevde relationen till 
Björn och Raimo som ”vardaglig”, som en relation med ”vem som helst”.   
 
Detta var något som ungdomarna inte var vana vid, sett till tidigare erfarenheter 
från andra behandlingsinsatser och denna vardagliga relation var något som i hög 
grad uppskattades. Samtliga ungdomar hade erfarenhet av kontakter med vuxna i 
myndighetspositioner och de upplevde att dessa vuxna talade om för dem vad de 
ska göra eller inte göra utan att i större utsträckning ta hänsyn till den unges 
önskemål. Detta skapade enligt ungdomarna en avog inställning till dessa vuxna, 
vilket i slutändan resulterade i ett ointresse från den unges sida vad gällde att ta 
itu med problemen. Som vuxen och delaktig i en den unges behandling är det 
självklart att regler kring denne måste dras upp och att det tydligt markeras var 
gränserna går för ett negativt beteende. Detta är dock något som ska ske i en 
dialog med den unge och behandlaren bör, för att lättare nå fram, förmedla att 
denne först och främst är en hjälpande vuxen. I en behandlingsinsats med en 
individ kan det vara lämpligt att försöka skapa en så vardaglig relation som 
möjligt. Detta har att göra med att få människor vill känna sig ”behandlade” 
(Berglund, 2000). Ungdomar med erfarenhet av behandling vittnar om hur de 
har upplevt relationen som givande när behandlaren gått utanför ramarna för 
själva tjänsteuppdraget. Det kan således vara lyckosamt att skapa en relation där 
behandlaren har förmågan att förmedla en mer informell inställning utan att för 
den delen förlora sin professionella yrkesroll. 
 
En aspekt som lyftes fram var ungdomarnas positiva upplevelse av att inte vara i 
kontakt med andra ungdomar inskrivna i Målet. Som nämndes i det förra 
avsnittet hade ungdomarna övertygelsen om att det är en nödvändighet att bryta 
kontakten med andra ”struliga” ungdomar för att kunna komma till rätta med 
sina egna problem. Vidare ansåg de flesta av ungdomarna att detta upplägg 
gjorde att Björn och Raimo hade mer tid för varje enskild, vilket många gånger 
inte varit fallet under tidigare behandlingsinsatser.  Björn och Raimos delade 
ansvar upplevdes som positivt på så sätt att möjligheten att ha kontakt med båda 
coacherna breddade relationen än mer. Detta innebar sett ur ungdomarnas 
synvinkel att de fick möjlighet att få ytterligare en vuxen som stöd samt att med 
två coacher kunde de dela olika intressen med dem. Det var en styrka att Björn 
och Raimo arbetade utifrån detta arbetssätt, där den unge hade möjlighet att få 
två kontaktpersoner som lägger fokus på den enskilde och relationen till denne. 
Det är viktigt att belysa att Målet i Luleå har denna möjlighet att kunna erbjuda 
den unge denna nära relation.  
 
Privata behandlingsinstanser kräver ett antal ungdomar för att verksamheten ska 
vara lönsam och detta leder automatiskt till ett vinstintresse i ungdomars 
behandling. Många privata behandlingsinstanser fungerar bra och kan ge den 
unge den behandling denne är i behov av. Men motsatsen kan också uppstå där 
den privata behandlingsinstansens vinstintresse påverkar den unges behandling 
negativt. Ett scenario kan uppstå där antalet ungdomar blir mer i fokus själva 
behandlingen. Den unge blir då lätt ”en i mängden” och har då mindre 
möjligheter att skapa givande relationer med sina behandlare. Samma scenario 
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kan även uppstå i kommunala och statliga verksamheter som bedriver 
behandling av unga. I dessa fall är inte vinstintresset det som påverkar den unges 
behandling negativt utan den arbetsbelastning handläggarna har gällande antalet 
ärenden. Resultaten i denna studie visade på detta faktum där några ungdomar 
upplevde att tidigare behandlingar blivit lidande på grund av detta och att de 
värdesatte Björn och Raimos arbete där relationen med den enskilde individen 
var i fokus och tid och engagemang gavs för denne.  
 
5.3 Yrkesidentitet  
Ett av Målets främsta syften är att den unge ska ges möjlighet till sysselsättning i 
form av en praktikplats. Ungdomarna i studien uppskattade Björn och Raimos 
arbete och engagemang med att hitta lämpliga sysselsättningar utifrån deras 
intressen och önskningar. Genom ett arbete finns tanken att den unge ska 
förvärva inte bara sysselsättning utan även rutiner, värderingar, sociala kontakter 
och en ny identitet i ett nytt sammanhang. I det gamla livet har den unge ofta 
byggt upp ett ”fungerande” socialt liv och när denne slutligen har bestämt sig för 
att bryta med det livet är den första tiden oftast svår (Berglund, 2000). För att 
orka ta sig igenom den första tiden har det visat sig att faktorer som till exempel 
arbete haft stor betydelse. Arbetet har fungerat som ett socialt accepterat 
alternativ och gett den unge nya roller att krypa in i, vilket gett skäl till att 
markera avstånd till det gamla livet. Ungdomarna i denna studie upplevde 
möjligheten till ett arbete som ett sätt att komma i gång med det nya livet och 
genom det få struktur i tillvaron. Avsaknad av struktur och regelbunden aktivitet 
kan ofta bli en börda, psykologiskt sett, för individen (Jahoda, 1982). De 
ungdomar som hade ett arbete via Målet upplevde att de innan sysselsättningen 
mådde psykiskt dåligt. När de sedan fick arbete upplevde de ett ökat 
välbefinnande till stor del beroende på den struktur och den regelbundenhet 
sysselsättningen medförde. 
 
Enligt Jahoda (1982) ger arbetet sociala kontakter som har betydelse för 
individens psykiska välbefinnande. Sociala behov kan uppfyllas på olika sätt men 
arbetet betraktas dock som en norm som tillgodoser individuella behov som 
endast kan förvärvas genom ett arbete. De sociala kontakter som arbetet innebär 
ger individen möjlighet att reflektera över sig själv och andra samt få perspektiv 
på sina egna och andras åsikter, vanor och erfarenheter. Vidare innebär ett arbete 
att individen är delaktig i kollektiva mål som denne tillsammans med 
arbetskamraterna strävar mot. Utan detta kan individen uppleva social isolering.  
Ungdomarna i denna studie värdesatte det sociala sammanhang som arbetet 
medförde. De uppskattade att få komma i kontakt med ”vanliga Svenssons”, där 
de fick en inblick i hur dessa människor lever ett ”vanligt” liv och hur de i 
samvaro med dem får reflektera över andra saker än till exempel kriminalitet 
och/eller droger. Den samhörighet, gemenskap och intimitet som kan uppstå i ett 
arbetslag kan för den unge ersätta det ”gamla gänget” och leda till att det inte 
längre upplevs lika betydelsefullt att vara en del av det sammanhanget.    
 
Identitet och självförtroende skapas oftast av det man ser, begriper och 
uppmärksammas för (Berglund, 2000).  Arbetet kan ha en positiv inverkan på 
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den unges självkänsla och identitet. I arbetet tillgodoses behov som stärker 
självkänslan vilket innefattar bekräftelse från omgivningen i form av beröm, 
uppmärksamhet och uppmuntran samt den inre trygghet den unge kan erhålla 
genom sin kompetens. Den unge får upplevelsen av att det här kan jag, och jag 
tillför arbetslaget något med mina prestationer. Genom det skapas en känsla hos 
den unge att denne är bra på andra saker än till exempel brott (Berglund, 2000). 
Arbetet skänker den unge en möjlighet att i form av en yrkesidentitet skapa sig en 
ny identitet, ett nytt sätt att profilera sig på och den unge blir accepterad för vem 
denne är och blir en i arbetslaget. Enligt Jahoda (1982) tenderar individen att 
definiera sig själv och sin identitet genom den sociala status som arbete medför. 
Den unge blir genom arbetet respekterad för sin kompetens till skillnad från det 
”gamla livet” där respekten och identiteten kanske endast förvärvades genom 
destruktiva handlingar såsom brott eller drogmissbruk. Det fanns en upplevelse 
hos en av ungdomarna att det kändes bra att vara en del av ett arbetslag där 
kollegorna inte kände till hans bakgrund utan han blev accepterad för vad han 
kunde och utförde i arbetet.  
 
5.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet 
Metoden i studien har varit av kvalitativ karaktär och ansågs som lämplig då 
studien hade för avsikt att beskriva, tolka och förstå ungdomarnas subjektiva 
upplevelser. Den kvalitativa intervjumetoden är avhängig både den intervjuades 
utsaga vid intervjutillfället samt den roll intervjuaren intar under intervjutillfället 
(Svensson & Starrin, 1996). Det finns en förväntan vid intervjutillfället att den 
intervjuade är uppriktig i sin utsaga, men det ska tas i beaktning att det som 
uppges är inbäddat i intervjusituationen och påverkas även av intervjuarens 
teknik. I bedömningen av den valda metodens tillförlitlighet ska hänsyn tas till 
att reliabiliteten ska ses i sitt sammanhang och bedömas utifrån den situation 
som råder under intervjutillfället. Det kan således i denna studie inte garanteras 
att ungdomarna hade uppgett samma utsagor vid ett annat intervjutillfälle, då 
mycket av reliabiliteten är avhängigt ungdomarnas sinnesstämning, vilket 
bemötande författarna hade gentemot dessa samt hur de uppfattade författarnas 
personlighet och intervjuteknik. 
 
En faktor som kunde påverka studiens reliabilitet är att ungdomarna svarade det 
som är socialt önskvärt samt att överrapportering såväl som underrapportering 
kan ha förekommit. För att undvika detta har i största möjliga mån ja- och nej-
frågor undvikits. De gånger ungdomarna svarade ja eller nej på en ställd fråga 
bad författarna alltid om ett förtydligande. Vidare undvek författarna att ställa 
ledande frågor. En hög reliabilitet är svår att uppnå i en studie som denna då det 
är omöjligt att åstadkomma identiska intervjusituationer eftersom varje 
informant och dennes upplevelser är unik.   
 
Validitet 
I en kvalitativ studie är validiteten överordnad reliabiliteten (Svensson & Starrin, 
1996). Detta innebär att om validiteten är god kan det antas att reliabiliteten 
också är det. I studien har samtliga intervjuer bandats med ungdomarnas 
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medgivande. Detta har gjort att författarna fått ut det precisa innehållet från 
varje intervjutillfälle. Författarna har båda deltagit under samtliga 
intervjutillfällen vilket kan ses som en styrka då den ena författaren kunnat 
koncentrera sig på att leda intervjun och den andra har kunnat föra anteckningar 
över ungdomarnas utsagor. Tillvägagångssättet har ökat validiteten på 
mätinstrumentet. Starrin och Svensson (1996) nämner några aspekter som rör 
validiteten såsom datainsamlingsmetodik och analys av data. Vad gäller 
datainsamlingsmetodiken kan validitetens giltighet diskuteras med avseende på i 
vilken utsträckning ungdomarna har påverkats av att delta i studien och i vilken 
utsträckning utsagorna har påverkats av ungdomarnas sinnesstämning. Detta är 
något som författarna hade låg eller ingen kontroll över. Det har tagits i 
beaktning att det har förelegat risk att ungdomarna kan ha uppfattat författarna 
som representanter för Målet i Sverige AB. För att i största möjliga mån påvisa 
författarnas opartiskhet har ungdomarna informerats om detta.   
 
Begreppsvaliditet 
I studien har psykologiska begrepp såsom självkänsla, relationer samt 
yrkesidentitet studerats. Då det gäller psykologiska begrepp såsom dessa, ska det 
tas i beaktning att begreppens betydelse kan variera mellan de olika ungdomarna. 
För att stärka begreppsvaliditeten i studien har författarna under 
intervjutillfällena haft möjlighet att förtydliga begreppen för ungdomarna. 
 
Intern validitet 
En del av den interna validiteten berör ungdomarnas möjlighet att kontrollera 
den transkriberade intervjun för att korrigera missuppfattningar och göra 
förtydliganden (Infovoice, 2006). Denna möjlighet innefattar både fördelar såväl 
som begränsningar (Starrin & Svensson). En fördel är att den intervjuade kan ha 
information om det studerade som forskaren ej har uppmärksammat. En 
begränsning kan i sin tur vara att den intervjuade inte minns det exakta tillfället 
under intervjun då utsagan lämnades. Vidare kan det föreligga ett intresse hos 
denne att beskriva sina handlingar felaktigt eller att bestrida forskarens 
tolkningar. Ungdomarna har i denna studie ej givits möjlighet till kontroll, då 
författarna ansett att detta skulle ha inneburit mer begränsningar än fördelar för 
studien.  
 
Vidare, ett hot mot den inre validiteten kan ha uppstått i och med att författarna 
har dragit slutsatser i andra hand utifrån ungdomarnas tolkningar av 
verkligheten. Det kan diskuteras hur ungdomarnas utsagor har problematiserats. 
Här finns det en medvetenhet om att denna problematisering till stor del baseras 
på författarnas subjektivitet och avsikt med studien, vilket är något som kan 
påverka studiens giltighet. Vid analys och tolkning av utsagorna har författarna i 
ett första skede var för sig studerat utsagorna för att sedan tillsammans utföra 
meningstolkningen. Detta tillvägagångssätt ansågs som lämpligt då undersökar- 
eller forskartriangulering är en styrka i en kvalitativ studie. Författarna är 
medvetna om att påverkan sinsemellan kan uppstå, men fördelarna med att vara 
två tolkare övervägde, då det gav upphov till diskussioner och till möjlighet för en 
mer nyanserad bild av det sagda.  
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Författarna har under dataanalysen samt tolkningen diskuterat och tagit i 
beaktning huruvida urvalet har påverkat den interna validiteten. Författarna ser 
en risk i att endast de som upplevde sig haft en ”lyckad” tid i Målet har haft ett 
intresse av att medverka i studien, vilket således ger en mindre nyanserad bild. 
Trots detta anser författarna att ungdomarnas utsagor ska betraktas som valida 
med hänsyn tagen till att de baseras på deras upplevelser och att de synliggör hur 
verkligheten ter sig för dem.   
 
Extern validitet 
Avsikten med denna kvalitativa studie var att synliggöra fem ungdomars 
upplevelser av Målet i Sverige AB/Luleå. Författarna anser att det främsta hotet 
mot den externa validiteten ligga i urvalet. Urvalet kan ses som relativt begränsat 
men författarna anser att det ändå ger en rättvis bild av det studerade. Kvale 
(1997) beskriver styrkan i det lilla urvalet och menar att om studiens syfte är att 
skapa en förståelse för hur en enskild individ upplever världen räcker det med 
denna enda individ. 
 
Författarna vill tydliggöra att studien inte syftar till att generalisera till andra 
ungdomar inom Målet i Sverige AB:s verksamheter. Avsikten är enbart att förstå 
och få en inblick i varje enskild individs upplevelse och därigenom ge Målet i 
Sverige AB/Luleå feedback på sitt arbete. Författaren/forskaren i den kvalitativa 
studien ska inte definiera generaliserbarheten utan istället presentera de fynd 
som denne fann. Det är sedan upp till läsaren att avgöra studiens 
generaliserbarhet.      
 
5.5 Forskningsetiska övervägande 
Vad gäller etiska överväganden i studien har författarna tagit hänsyn till tre krav 
som ska ställas i en forskningsstudie. Dessa tre krav är samtyckeskravet, 
informationskravet samt konfidentialitetskravet (Stingerfonden, 2006; Codex, 
2006). Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens 
samtycke till deltagande, vilket har gjorts. I de fall där uppgiftslämnaren är under 
15 år skall förälder/vårdnadshavare lämna sitt samförstånd till dennes 
medverkan. Detta var ej aktuellt då samtliga ungdomar var över 15 år. Med 
hänsyn till informationskravet upplyste författarna om studiens syfte och en 
beskrivning av tillvägagångssättet gavs. Vidare informerades om den kunskap 
som studien skulle kunna bidra med till Målets verksamhet, och på så sätt 
komma att gagna andra ungdomar i Målets verksamhet. Ungdomarna upplystes 
om deras roll i studien samt vilka villkor som gällde för deltagande. Dessa villkor 
rörde det frivilliga deltagandet och att uppgifterna som lämnades inte skulle 
användas för något annat syfte än för denna studie. Författarna delgav även var 
och när studien skulle komma att offentliggöras. Konfidentialitetskravet som 
berör personuppgifter och anonymitet har i studien beaktats noga och 
ungdomarna har blivit informerade om detta vid två tillfällen. Samtlig 
information gavs muntligt. 
 
Ett forskningsetiskt övervägande som bör tas i beaktande i en studie som denna, 
är att intervjuer som kan komma att beröra ”känsliga” områden såsom till 
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exempel kriminalitet och/eller drogmissbruk, kan ha inverkan på ungdomarnas 
sinnesstämningar och i sin tur på deras utsagor. Berglund (2000) menar dock att 
ungdomarnas beskrivningar av sin verklighet inte kan te sig värre än 
ungdomarnas verkliga upplevelse av den. För ungdomarna innebär detta ingen 
ny kunskap om sig själva, eftersom detta är något de känner till. Författarna delar 
denna uppfattning då ungdomarna i studien inte uppvisade något synbart tecken 
på obehag att tala om sin bakgrund. Författarna är dock medvetna om att det inte 
är möjligt att förutse vilken eller vilka reaktioner en intervju kan väcka hos 
ungdomarna och vilken inverkan dessa reaktioner har för den enskilde. 
Författarna har i studien i största möjliga mån försökt undvika ingående frågor 
om ungdomarnas bakgrund, såvida inte denne själv har tagit initiativet att 
berätta om detta.   
 
5.6 Framtida forskning 
Genom denna studie har tankar väckts hos författarna om framtida forskning 
rörande ungdomar med psykosocial problematik och deras upplevelse av sin 
behandling. Detta är alltid av intresse både för personer som arbetar med dessa 
ungdomar, samhället i stort och inte minst för de ungdomar som berörs av detta. 
Nedan följer idéer för framtida forskning inom ämnet: 
 
- Att undersöka ungdomarnas upplevelser och inställning före och efter en 
öppenvårdsbehandling. En intressant fråga är huruvida ungdomarnas motivation 
till förändring har påverkats.  
 
- Att undersöka huruvida åldern och mognaden hos ungdomarna har betydelse 
för viljan att förändras.   
 
- Att undersöka vilken inverkan relationen mellan behandlaren och den unge har 
för dennes utveckling och för behandlingen i stort.   
 
- Att undersöka vilken inverkan ett arbete har för ungdomar belastade med 
psykosocial problematik. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide Målets anställda 
 

• Vem ger första informationen om Målet och hur ser den ut? 
• Vad för sorts information ger ni till ungdomarna vid första träffen? 
• Vad är avgörande för hur ofta ni ska träffa varje ungdom? 
• Hur jobbar ni med ungdomarnas motivation? 
• Vad vill ni att ungdomarna ska ha med sig när de lämnar Målet? 
• Hur finns Målet för ungdomarna? 
• Vad förväntas av ungdomarna när de är hos er? 
• Ni använder uttrycket frihet under ansvar. Utveckla 
• Ställs krav på ungdomarna och vad för sorts krav? 
• Om en ungdom ”glider bort” vad gör ni då för att nå fram till denne? 
• Hur arbetar ni för att stärka ungdomens självkänsla? 
• Självkänsla, vad är det för Målet? Vad är bra/mindre bra självkänsla?  
• Varför trycker ni så starkt på att ungdomen ska in på ett arbete? 
• Vad ger ett arbete en person enligt dig? 
• Hur sker tilldelningen av en coach till ungdomen? 
• Ni talar om er roll som coach, vad vill du som coach förmedla till 

ungdomen? 
• Hur vill du att ungdomen ska se på dig som coach? 
• Hur närmar man sig ungdomen som coach? 
• Hur kan du som coach förmedla tillit? 
• När ni träffar ungdomarna hur ser dessa träffar ut?  
• Vad vill Målet att träffarna ska ge? 
• Hur stöttar ni ungdomarna i de eventuella problem de redan har? 
• Hur når man fram till en ungdom som inte vill bli nådd? 
 

 
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide ungdomar         

 
Allmänna frågor 
• Hur kom du i kontakt med Målet?  
• Vad fick du veta om Målet innan du började? 
• Vad för information fick du beskrivet för dig om vad din tid på Målet 

kunde ge och vad det skulle innebära för dig?  
• Framkom det tydligt vad det var de ville, på vilket sätt framkom 

tydligheten? 
• Beskriv Målets verksamhet hur du upplever det. 
• Hur lång tid var du i Målet? 
• Berätta hur din tid på Målet såg ut. 
• Hur mycket kontakt hade du med Målet under din tid?   

Hur upplevde du kontakten? 
• Vilka tankar och funderingar hade du om Målet när du kom dit? 
• Hur var din motivation till det som Målet kunde erbjuda dig? 

Förändrades den motivationen under din tid på Målet? Hur? 
• Upplevde du att Målet stöttade dig i det du gjorde och ville göra?  

På vilket sätt stöttade de dig?  
 Hade det kunnat vara annorlunda? 

• Upplevde du att Målet ställde krav på dig?  
På vilket sätt? 
Hur upplevde du det? 

• Fullföljde du din tid på Målet? 
Om nej, vad var det som gjorde att du inte fullföljde din tid? 
Finns det något Målet kunde ha gjort för att du skulle ha stannat kvar? 

• Vilka tankar och funderingar hade du när du slutade på Målet?  
• Upplevde du förändrade tankar/funderingar när du lämnade Målet? 

 
Självkänsla 
• Hur skulle du beskriva din självkänsla innan du kom till Målet? 
• Upplevde du att Målet arbetade med att stärka din självkänsla?  

Beskriv hur! 
Om nej, kände du att du ett behov av att stärka din självkänsla? 
Hur hade du velat att Målet skulle ha hjälpt dig att göra det? 

• Kan du se någon skillnad på din självkänsla innan du kom till Målet och 
efteråt? 
På vilket sätt är det en skillnad? Beskriv! 

• Målet arbetar med frihet under ansvar, märkte du av det under din tid, hur 
då?  

• Upplever du frihet under ansvar som viktigt? Berätta. 
 

 

 



 

Arbete 
• Hade du ett arbete under din tid på Målet? Berätta. 

Om inte, vad gjorde du istället?  
Vad tror du att en arbetsplatsplacering kunde ha gett dig? 

• Vad tror du att ett arbete kan ge en person?    
• Under hur lång tid arbetade du? 
• Hur upplevde du arbetet?  
• Fick du själv komma med synpunkter på vart arbetet skulle läggas?  
• Upplevde du att din coach stöttade dig i dina önskningar i och med ditt 

arbete? 
 På vilket stöttade din coach dig? 

• Vad gav arbetet dig utöver sysselsättning? 
• Upplevde du stöd från Målets sida under din tid på arbetet?  

På vilket sätt stöttade de dig? 
 Om inte, vad skulle Målet kunna gjort för att du skulle ha upplevt stöd? 

• Om något kändes mindre bra på arbetsplatsen kunde du då vända dig till 
Målet? 

• Upplevde du att din självkänsla förändrades i och med arbetet?  
På vilket sätt förändrades den? 

 
Studier  
• Hur upplevde du din motivation inför studierna? 
• Kände du stöd från coachen/Målet?  
• Vad gav studierna dig? 
• Vad tror du att studier kan ge dig förutom kunskaper? 
• Upplevde du att din självkänsla påverkades av att studera? Hur då? 
• Vad är ditt mål med studierna? 

 
Coach (vuxenrelation) 
• Hade du en coach under din tid på Målet? 
• Fick du beskrivet för dig vad det innebar att ha en coach? 
• Tycker du att den sortens relation var bra att ha? Beskriv! 

 Om nej, varför då? 
• Hur ska en coach vara? 
• Vad kunde din coach ge dig? 
• Hur upplevde du din relation till din coach?  
• Upplevde du tillit/förtroende till din coach? 
• Upplevde du att du kunde vända dig till coachen om du hade problem? 
• Hade du och din coach träffar där ni kunde prata om vardagliga saker och 

ventilera tankar och funderingar? 
Hur ofta?  
Kändes det tillräckligt? 
Om nej, hur ofta hade du velat ha det? 

• Finns det något som du känner kunde ha varit annorlunda med din coach? 
• Upplevde du att relationen med coachen var givande?  

 



 

På vilket sätt var den givande? 
 Om nej, hur hade det kunnat vara annorlunda?  
 

Avslutande frågor 
• Vad var bra med Målet? 
• Vad var mindre bra med Målet? 
• Vad kunde ha blivit bättre? 
• Kände du tillit/förtroende till Målet?  

Om ja, vad var det som gjorde att du kände tillit/förtroende? 
Om nej, vad hade gjort att du skulle känna mer tillit/förtroende? 

• Upplever du att Målet håller vad de lovar? Beskriv! 
• Vilken betydelse har det för dig idag att du varit delaktig i Målet? 
 

 
 
 
 

 




