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Sammanfattning 
Denna studie är en fallstudie vid två av Magelungens dagverksamheter. Studien inkluderar tre 
olika perspektiv: ungdom, förälder och behandlare. Syftet med studien har varit att undersöka 
informanternas upplevelser av ungdomens tid på Magelungens dagverksamhet. Detta har gjorts 
genom en kvalitativ metod där sekundärdata, i form av nio intervjuer genomförda av 
Magelungens forskningsgrupp, har bearbetats och analyserats genom meningskoncentrering. 
Studien tar avstamp i den kunskapslucka kring kvalitativ forskning om dagverksamheter som 
forskningsgenomgången visar på.  

Resultatet tyder på att informanterna generellt sett är nöjda med tiden på dagverksamheten. Det 
positiva kretsar kring gemenskap, det lilla sammanhanget, personalens förhållningssätt och en 
individanpassad verksamhet som inkluderar flera områden. Det framkommer även negativa 
upplevelser som då framförallt handlar om att personalen borde ställt mer krav på ungdomarna. 
Det kretsar även kring att ungdomarna inte förbereddes tillräckligt inför avslutet från 
Magelungen och övergången till ”en vanlig skola”. De negativa upplevelserna kommer 
framförallt från föräldrar och personal medan ungdomarna själva är mer positiva. I diskussionen 
har systemteori samt risk- och skyddsfaktorer använts som utgångspunkt för att tolka resultaten. 
Resultaten diskuteras vidare i förhållande till implikationer för vidare forskning utifrån 
svårigheterna i att bedöma dagverksamheternas kvalitet då ungdomar placerade där utgör en 
mycket heterogen grupp.  

Nyckelord: Dagverksamhet, ungdomar, fallstudie, meningskoncentrering, systemteori, risk- och 
skyddsfaktorer 
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Abstract 
This study is a case study at two of Magelungens day treatment centers. The study includes three 
different perspectives: adolescent, parent and therapist. The purpose of this study was to 
investigate the interviewees' experiences of the adolescents’ time at Magelungens day treatment 
center. This has been done through a qualitative approach where secondary data, in the form of 
nine interviews conducted by Magelungens research group, were processed and analyzed by the 
method of sense concentration. The study takes off from the gap of knowledge on qualitative 
research on day treatment centers as the research review shows. 
 
The result indicates that the interviewees are generally satisfied with the adolescents’ time at the 
day treatment center. The positive experiences revolve around solidarity, the small context, the 
approach of the staff and an individualized setting that includes several domains. It also reveals 
negative experiences that mostly centers on the fact that the staff should have put more demands 
on the adolescents. It also revolves around the adolescents not being prepared enough for the 
transition to “a regular school”. The negative experiences mainly belong to the parents and staff, 
while the adolescents themselves are more positive. In the discussion, systems theory as well as 
the understanding of risk and protective factors is used as a basis for interpreting the results. The 
results are further discussed in relation to implications for further research with regards to the 
difficulties in assessing the quality of day treatment centers since the adolescents placed there are 
such a heterogeneous group. 

Keywords: Day treatment, adolescents, case study, sense concentration, systems theory, risk 
and protective factors 
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1. Bakgrund 
Psykisk ohälsa hos ungdomar är ett växande problem i samhället. Att insjukna i psykisk sjukdom 
i unga år ökar risken för problem senare i livet, dels i form av psykisk sjukdom i vuxen ålder, 
vård på sjukhus och självmordsförsök, dels i form av svårigheter att etablera sig i samhället 
utifrån lägre utbildningsnivå och sämre ekonomi. Psykisk ohälsa samvarierar inte allt för sällan 
med problem inom andra områden, exempelvis familj och skola. Ungdomar med denna 
komplexa problematik är ofta i behov av omfattande insatser ifrån samhällets sida. 
Öppenvårdsinsatser är alltid att föredra i första hand men gällande ungdomar med en komplex 
problematik blir ibland institutionsvård aktuellt. Drygt 55 000 barn och unga hade någon form av 
öppenvårdsinsats under 2012 medan nästan 29 600 hade heldygnsinsatser någon gång under året. 
Ungefär en tredjedel av heldygnsinsatserna rör sig om institutionsvård. Institutionsvård är dels 
extremt kostsamt för samhället, dels löper ungdomarna risk för att institutionaliseras och ställas 
ännu längre utanför samhället. Med denna kunskap är det av intresse att finna öppenvårdsinsatser 
som är både ekonomiska och fungerande samt åstadkommer en positiv förändring för dessa 
ungdomar. (SOU, 2005:81 s. 23-39; Socialstyrelsen, 2013a s. 64-81; Socialstyrelsen, 2013b s. 
16-29; Socialstyrelsen, 2013c 116-123; Socialstyrelsen, 2013d s. 5-29.) 

Strukturerade öppenvårdsinsatser, även kallade mellanvårdsinsatser, är något som har ökat under 
de senaste åren. Dagverksamheter med integrerad skola och behandling är en sådan strukturerad 
öppenvårdsinsats som riktar sig till ungdomar med en komplex problematik. Insatsen faller in 
under det som Socialstyrelsen kallar för riktad dagverksamhet. Detta avser insatser som ges 
utanför hemmet flera gånger i veckan under en längre tid och som syftar till att ha en inverkan på 
barnets och/eller familjens livssituation. (SOU, 2005:81 s. 23-39; Socialstyrelsen, 2006 s. 12-37; 
Socialstyrelsen, 2013b s. 16-29; Socialstyrelsen, 2013c 116-123; Socialstyrelsen, 2013d s. 5-29.) 
När det vidare i denna uppsats talas om dagverksamheter avser detta den typ av verksamhet som 
faller in under Socialstyrelsens definition.  

1.1 Magelungens dagverksamheter 
Magelungen är ett personalägt aktiebolag som bedriver verksamheter inom skola och behandling 
för ungdomar med psykiatriska och sociala svårigheter. Magelungens verksamheter finns på flera 
platser runt om i landet och då bland annat i form av dagverksamheter. Magelungen har en egen 
friskola där ungdomarna på dagverksamheterna går. Utöver skolan utgörs verksamheten av 
miljöterapi, gruppaktiviteter, SEFT (social emotionell färdighetsträning), familjearbete och i 
vissa fall individuell psykoterapi. Genom detta erbjuder dagverksamheterna en daglig struktur 
och stödjande kontakter som ska gynna ungdomarnas utveckling utifrån deras behov och resurser. 
De uppsatta målen är anpassade för varje ungdom och dennes familj vilket gör att behandlingen 
också blir individanpassad. Varje ungdom har en samordnare som är ansvarig för 
behandlingsinsatserna kring ungdomen samt en familjeterapeut och eventuellt en 
individualterapeut. Dessa bildar tillsammans ett team av behandlare kring ungdomen. (Marklund 
et.al. 2010. s. 3ff; Magelungen, 2012a) När det vidare i denna uppsats talas om Magelungen 
avser detta Magelungens dagverksamheter.  
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2. Syfte och frågeställning 
I detta avsnitt presenterar vi studiens syfte samt de frågeställningar den ämnar besvara. Vi 
redogör även för de avgränsningar som har gjorts. 

Detta är en fallstudie vid två av Magelungens dagverksamheter i Stockholm. Studien kommer att 
inkludera tre olika perspektiv: ungdom, förälder och behandlare. Studiens syfte är att undersöka 
hur informanterna har upplevt ungdomens tid på Magelungens dagverksamhet. Vi har 
ambitionen att denna uppsats ska skapa en diskussion kring dagverksamhet som insats och dess 
betydelse för denna målgrupp. 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

-‐ Vad upplever ungdom/förälder/behandlare som bra respektive dåligt under ungdomens tid 
på Magelungens dagverksamhet?  

-‐ Vad upplever ungdom/förälder/behandlare är viktigt för att åstadkomma en positiv 
förändring? 

-‐ Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan ungdom/förälder/behandlares 
upplevelser? 

2.1 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att undersöka tre ungdomars tid på två av Magelungens 
dagverksamheter. I analysen av intervjumaterialet kommer fokus läggas på studiens 
frågeställningar varför upplevelser som inte är relevanta för dessa kommer att exkluderas. Då det 
handlar om informanternas egna upplevelser har studien inte som syfte att kunna generalisera 
bortom Magelungens dagverksamheter.  
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3. Tidigare forskning 
Nedan följer en redogörelse för hur det aktuella forskningsläget för dagverksamheter ser ut, både 
i Sverige och internationellt. Studierna som diskuteras presenteras utifrån likheter i syfte, metod 
och resultat. Dessa mynnar sedan ut i en kunskapslucka som motiverar vår studie. 

Internationellt sett finns en del forskning kring dagverksamheter. Denna forskning är framförallt 
kvantitativ och tittar på resultatet från olika skattningsskalor vid in- och utskrivning samt ibland 
även vid en uppföljning några år senare. Gällande den svenska forskningen på området verkar 
den, som vi kan se, nästan obefintlig utöver några C-uppsatser. Dessa kommer dock inte 
diskuteras då C-uppsatser inte anses inneha en status av vetenskapligt granskad forskning. Det 
finns en hel del skrivet om institutionsplaceringar och andra former av samhällsvård (exempelvis 
Andersson 2008; Vinnerljung & Sallnäs 2008; Sallnäs & Vinnerljung 2009; Sallnäs 2009) men 
väldigt lite om dagverksamheter och andra öppenvårdsalternativ.  

Gällande den internationella forskningen kring dagverksamheter visar den på positiva resultat för 
dagverksamheter som insats för barn och ungdomar. Dessa grundar sig generellt på kvantitativ 
forskning och väcker därmed frågor kring vad som har lett till en förändring. Något som visar på 
detta är den systematiska översikt som Weir & Bidwell (2000) genomfört. De ämnade undersöka 
forskning kring effekterna av dagverksamheter jämfört med andra insatser för ungdomar med 
psykiska besvär, samt försöka identifiera faktorer som bidrar till en positiv förändring. Även om 
de inkluderade studierna ofta kommit fram till att dagverksamheterna var effektiva riktar Weir & 
Bidwell (2000) mycket kritik mot den låga kvaliteten på studierna och menar att det inte går att 
dra några riktiga slutsatser, bland annat då kontrollgrupperna var otillräckliga. De menar också 
att före- och eftermätningar, vilket oftast används som forskningsmetod i dessa studier, inte är 
idealt då det inte säger något om vad som har lett till en förändring. (Weir & Bidwell, 2000. s. 
264-270) 

Exempel på kvantitativa studier inom området är flera kanadensiska studier som visar på positiva 
förändringar för barn 5-13 år med beteendestörningar som varit inskrivna på dagverksamheter 
under 3-6 månader. Uppföljningsstudier 2,5 till 5 år senare visade fortfarande på en förbättring 
om än inte alltid lika stora skillnader som vid utskrivning vilket indikerar återfall i 
problembeteenden. (Grizenko, 1997. s. 989-997; Jerrott, Clark & Fearon, 2010. s. 88-93; Jerrott 
& Clark, 2012. s. 204-212) 

Flera studier undersöker dagverksamheternas effektivitet i förhållande till skolprestationer eller 
förmågan att gå tillbaka till ”en vanlig skola” efter avslutad behandling. Resultaten visar då 
förbättrade resultat i skolan och att en majoritet av barnen kunde gå tillbaka till en vanlig skola 
efter att insatsen avslutades. Detta säger dock väldigt lite om individernas psykiska mående 
innan respektive efter insatsen och väcker återigen frågor kring vad i insatsen som varit verksamt, 
vilket författarna själva påpekar. (Kotsopoulos et al., 1996. s. 371-378; Powell et al., 1999. s. 
275-286)  
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En del studier har haft ambitionen att undersöka vilka faktorer som leder till en positiv 
förändring men har då endast utgått ifrån kvantitativa metoder och därmed inte inkluderat 
individernas egna upplevelser. Några av de studierna visar på vikten av att involvera föräldrarna 
i barnens behandling och att ha ett bra samarbete med dem. (Grizenko, 1997. s. 989-997; Weir & 
Bidwell, 2000. s. 264-270) En studie kom fram till att klienternas diagnos hade en inverkan på 
vilken del av behandlingen som var mest verksam samt att deras engagemang (commitment) för 
terapin hade en signifikant inverkan på resultatet av behandlingen. Denna studie handlar dock 
inte om barn utan om vuxna klienter med olika former av psykiatriska problem som varit 
inskrivna på en dagverksamhet varför resultaten inte är av samma vikt för denna studie. (Dazord 
et al., 1997. s. 57-69) 

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde under 2006 och 2007 en granskning av 
öppenvårdsverksamheter i Stockholms län. Totalt innefattade granskningen 20 verksamheter som 
ger ungdomar daglig vård och behandling, varav 17 var enskilda verksamheter och 3 var 
kommunala. Intervjuer genomfördes med föreståndare, personal, socialsekreterare, 
vårdnadshavare samt ungdomar. Även dokumentation av intresse granskades. I intervjuerna 
framkom att ungdomar och föräldrar genomgående var väldigt nöjda med insatsen samt att 
ungdomarna upplevde att de fick den hjälp och det stöd de behövde.  Länsstyrelsen ansåg att 
ungdomarna var delaktiga i planeringen av behandlingen samt att det fanns system för planering 
och uppföljning av insatserna. De poängterar dock att kvaliteten är svårbedömd samt att det 
behövs utvärdering av verksamheterna i större omfattning. (Länsstyrelsen, 2008. s. 1-9) Denna 
studie säger väldigt lite om vad som är verksamt för att skapa en förändring i denna typ av insats 
då fokus i intervjuerna inte låg på vad intervjupersonerna upplevde som positivt respektive 
negativt med behandlingen utan istället på huruvida de var nöjda eller inte. 

I litteraturgenomgången ovan framkommer det att det finns en del internationell forskning kring 
dagverksamheter men att denna nästan uteslutande är kvantitativ. Den forskning som finns tyder 
på att dagverksamheter har positiva effekter för barn och ungdomar med beteendeproblem och 
psykiska besvär samt att de involverade är nöjda med insatsen. Det framkommer dock en del 
kritik mot kvaliteten på den befintliga forskningen. Det blir också tydligt att det finns väldigt lite 
information kring vilka delar av insatsen som är verksam och ännu mindre finns gällande 
individernas egna upplevelser. Det är i den kunskapsluckan som denna uppsats tar avstamp.  
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt redogörs för de teorier och teoretiska begrepp vi anser vara relevanta för studien. 
Vi har i första hand valt att använda oss av systemteori och sedan kompletterat denna med 
begreppen risk- och skyddsfaktorer. Magelungens dagverksamhet kan ses som ett system och 
dess personal, ungdomarna och familjen är i detta fall delsystem. Genom att tillämpa ett 
systemteoretiskt perspektiv har vi ambitionen att tydliggöra de olika delsystemens inverkan på 
varandra samt systemet i sin helhet. Då undersökningen inkluderar flera perspektiv kan 
systemteori bidra med en helhetssyn för den komplexitet som finns inom målgruppen. 
Begreppen risk- och skyddsfaktorer kommer användas i analysen för att kunna förstå 
(eventuella) förändringar för informanterna och vilken roll dagverksamheten har spelat för dem 
som potentiell skyddsfaktor. I detta sammanhang kan systemteori vara behjälplig att synliggöra 
risk- och skyddsfaktorer genom att tydliggöra delsystemens inverkan på varandra.  

4.1 Systemteori 
Systemteori är ett samlingsbegrepp som innefattar olika teorier med den gemensamma nämnaren 
att de alla betonar hur olika delar samverkar och istället ställer sig emot kausalitetstänkandet 
kring orsak och verkan som ett linjärt förhållande. Dessa teorier utvecklades i USA efter andra 
världskriget och har alla sin utgångspunkt i begreppet feedback. Feedback innebär att 
  

”När ett föremål påverkar omgivningen kommer omgivningen att återverka på föremålet, som 
kommer att påverka omgivningen på ett nytt sätt, som…”(Schjødt & Egeland, 1994 s. 31) 
 

Tankesättet som begreppet feedback förde med sig innebar nya sätt att beskriva och se på 
samband. (Schjødt & Egeland, 1994 s. 31) Det blir alltså ett spiralformat samspel på så vis att det 
går runt utan att för den delen upprepas. Situationer ses som komplexa och som ett resultat av ett 
mönster av beteenden över tid. Beteendena i sin tur påverkas av de förutsättningar som de 
bakomliggande strukturerna skapar. Detta tankesätt påverkar hur vi definierar problem och 
därmed vilka åtgärder vi tänker oss. (Öquist, 2008 s. 26ff) 
 
Den generella systemteorin formulerades av Ludwig von Bertalanffy i början av 1950-talet. 
Grunden i denna teori är begreppet system som ska förstås som en helhet som utgörs av delarnas 
samspel med varandra. Vad som definieras som ett system beror på vad som skall studeras. 
Gemensamt för system är dock dels att delarna i systemet samspelar på ett sätt som är 
annorlunda än deras samspel med delar utanför systemet, dels att samspelet har en viss 
varaktighet över tid. Ett system kan alltså vara en person, en familj, en personalgrupp eller en 
organisation. För att kunna förstå ett system måste man både kunna fokusera på systemets delar 
och på dess helhet. Systemet sätter ramarna för delarna men delarna bestämmer också 
förutsättningarna för systemet. (Schjødt & Egeland, 1994 s. 31ff) Viktigt inom systemteorin är 
tanken om det ömsesidiga beroendet mellan individen och omvärlden. Fokus ligger på ”här och 
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nu” och hur systemet förändras och förnyas genom att samspela med sin omgivning. (Öquist, 
2008 s. 26ff) 

Nedan presenteras några utvalda begrepp inom systemteori. Dessa kommer vi senare att använda 
oss av i diskussionsdelen då de kopplas samman med resultatet från intervjuerna.   

4.1.1 Helhetstänkandet 
Systemteori utgår ifrån att människan är en aktiv varelse som är med och skapar sin egen 
verklighet. Detta sätt att tänka kan hjälpa till att hantera känslor av hjälplöshet. Att se till 
helheten och på individen som en del av sitt sammanhang tydliggör bakomliggande strukturer i 
komplexa situationer. Det kan dock vara svårt att se dessa strukturer då människan själv ingår i 
dem och är en del i uppehållandet av dem. Systemtänkandet ställer sig emot tanken om att 
uppställda mål alltid har företräde och menar istället att det är mer verksamt att studera samspel, 
kommunikation och beroenden mellan individer. (Öquist, 2008 s. 9ff) 

4.1.2 Öppna och slutna system 
Ett system kan varken vara helt öppet eller helt slutet men man kan däremot tala om grader av 
öppenhet. Ett system som är helt öppet skulle innebära att det inte har några gränser, vilket i sin 
tur skulle innebära att det inte är ett system. Ett system kan inte heller vara helt slutet då det alltid 
finns någon form av kontakt med omgivningen även om denna kan vara minimal. (Schjødt & 
Egeland, 1994 s. 50f) Risken med ett system med låg grad av öppenhet är att systemet förstärker 
de befintliga tendenserna och fastnar i negativa mönster i och med att det inte sker något utbyte 
med omvärlden (Öquist, 2008 s. 52). Det är viktigt att man inte bara letar efter orsaken till 
problem inom systemet utan att man även tittar på faktorer i omvärlden som möjliggör systemets 
beteende (Schjødt & Egeland, 1994 s. 51).    

4.1.3 Subsystem och gränser 
Varje system består av subsystem som skiljer sig åt på samma sätt som olika system skiljer sig åt, 
det vill säga att samspelet mellan delarna i subsystemet skiljer sig från samspelet mellan delarna 
i ett annat subsystem. I en familj kan subsystem till exempel utgöras av makarna, föräldrarna och 
barnen. De vuxna är alltså både en del av subsystemet makar och subsystemet föräldrar på så vis 
att deras samspel definieras på olika sätt beroende på de olika rollerna. Problem i familjen kan 
till exempel bero på att de vuxna inte har dragit tydliga gränser mellan dessa två subsystem. (Ibid. 
s. 50) För att helheten ska fungera måste gränserna mellan de olika nivåerna upprätthållas. 
Därför är ett sätt att jobba systemiskt att tydliggöra och staka ut gränser mellan olika plan i 
systemet. (Öquist, 2008 s. 13ff) 

4.1.4 Konstans och variation 
I enlighet med systemteori är det viktigt med både konstans och variation i livet. Det säkra och 
förutsägbara, konstanter, är viktigt men det behövs också störningar och osäkerhet ibland för att 
kunna förändra saker och skapa nya mönster. För att få till en förändring behöver vi synliggöra 
och benämna konstanter och avvikelser. Först då blir de begripliga. (Ibid s. 21ff) Det krävs dock 
ingen påverkan utifrån för att systemet ska kunna förändras. Medlemmarna i systemet har i sig 
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själva en möjlighet att förändra. Genom att de utvecklas var och en kan en spontan förändring 
ske i systemet. (Schjødt & Egeland, 1994 s. 65) 

4.2 Risk- och skyddsfaktorer 
Broberg, Almqvist och Tjus (2003) menar att psykisk ohälsa inte är något som ärvs rakt av utan 
ett resultat av samspelet mellan en mängd olika faktorer. Utvecklingen av psykisk ohälsa kan 
därmed förstås utifrån en stress-sårbarhetsmodell där stress står för stressorer i individens liv 
och sårbarhet för genetiska och biologiska riskfaktorer. Dessa faktorer samspelar på så vis att en 
individ med hög grad av sårbarhet kräver mindre stress för att utveckla psykisk ohälsa än en 
individ med låg grad av sårbarhet som alltså kräver en högre grad av stressorer för att utveckla 
samma tillstånd. Utifrån denna modell blir alltså psykisk ohälsa ett resultat av samspelet mellan 
arv och miljö. Det är även viktigt att tänka på tidsaspekten och förstå psykisk ohälsa utifrån 
bakomliggande, utlösande och vidmakthållande faktorer. De senare syftar på sådant som 
försvårar ett tillfrisknande, så som att relationer till anhöriga påverkas negativt. I detta 
sammanhang kan man tala om risk- och skyddsfaktorer. Dessa faktorer kan hänföras till barnet 
själv, föräldrarna samt hela familjen. Skyddsfaktorer kan i motsats till riskfaktorer verka 
salutogent (friskt) och skydda mot psykisk ohälsa. Interaktionen mellan risk- och skyddsfaktorer 
är sådan att skyddsfaktorerna har högst funktion i högrisksituationer. Är risken låg spelar 
skyddsfaktorerna en mindre roll för utfallet. (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003. s. 54-82; 
Lagerberg & Sundelin, 2005. s. 216ff) Detta resonemang tänker vi är applicerbart inte bara på 
psykisk ohälsa i sig utan även på samtliga områden som utgör en komplex problematik. Vi 
kommer därför i diskussionsdelen att använda oss av begreppet risk- och skyddsfaktorer och då 
särskilt diskutera resultatet utifrån några utvalda skyddsfaktorer som presenteras nedan.  

Exempel på skyddsfaktorer är social kompetens, problemlösningsförmåga, jag-styrka samt 
relation till trygga vuxna. Med social kompetens menas förmågan att kunna relatera till andra 
människor. Detta är inte en medfödd egenskap utan är något som kan införskaffas genom 
erfarenhet. Social kompetens kan verka som en skyddsfaktor i relation till den egna familjen 
samt i samspel med individer utanför familjen. Problemlösningsförmåga är något som 
sammanhänger med intelligens. I riskmiljöer är förmågan att kunna förutse andras handlingar 
avgörande för att kunna skydda sig själv. En god intellektuell förmåga underlättar även för 
reflektion kring vad som sker och att detta inte är barnets fel. Jag-styrka är ett personlighetsdrag 
som handlar om att man har en stark känsla av ett självständigt jag, som ingen kan förstöra. En 
person med jag-styrka styrs med hjälp av insidan och har uppfattningen att man själv kan 
påverka sin omvärld. Relation till trygga vuxna betonar betydelsen av att ha stabila vuxna i sin 
närhet. Om föräldrarna inte är en trygg punkt kan någon annan betydelsefull person i barnets 
närhet vara det och verka positivt för barnets utveckling. (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003. s. 54-
82)      

För att förstå varför vissa människor klarar sig bra trots att de har en sårbarhet eller växer upp i 
riskmiljöer kan man alltså se till hur skyddsfaktorer verkar. Vid applicerande av ett 
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utvecklingspsykologiskt perspektiv av Rutter (1989) utgår man ifrån så kallade livsöverföringar, 
det vill säga naturliga erfarenheter som görs vid en bestämd tidpunkt. Detta innebär att utfallet 
kan hänföras till om en specifik livsöverföring har hanterats på ett bra eller dåligt sätt. 
(Lagerberg & Sundelin, 2005. s. 217-225)  
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5. Metod 
I denna del presenteras studiens arbetsprocess och hur kunskap har genererats för att kunna 
besvara studiens forskningsfråga och frågeställningar. Urvalet beskrivs både utifrån 
Magelungens urval av informanter samt vårt urval av inkluderade intervjuer i fallstudien. Under 
rubriken ”5.3 Datainsamlingsmetod” redogörs för den metod som har tillämpats av Magelungens 
forskningsgrupp och under rubriken ”5.4 Analysmetod” redogör vi för vår egen metod vid 
transkribering och analys av materialet. Därefter redogör vi för vår förförståelse följt av etiska 
överväganden. Avslutningsvis förs en metodologisk diskussion samt reflektioner kring studiens 
trovärdighet.  

5.1 Kvalitativ metod 

Syftet med fallstudien är att undersöka hur informanterna har upplevt tiden på Magelungen. Det 
är personernas subjektiva uppfattning som är av intresse och vi anser därför att en kvalitativ 
metod i både datainsamling och analys är bäst lämpad för att uppfylla studiens syfte. 

Tillämpandet av en kvalitativ metod innebär att hålla en tolkande ståndpunkt. Fokus ligger på 
förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur deltagare i en specifik kontext tolkar denna 
verklighet. Det är deltagarens subjektiva uppfattning som är av intresse. Den kvalitativa 
forskningen är även induktiv i det avseende att teorin genereras utifrån de forskningsresultat som 
framkommer. Sociala egenskaper är inte något som existerar i sin ensamhet utan det skapas i 
samspel mellan individer. (Bryman, 2002 s. 249f) 

Fallstudier syftar till att studera ett avgränsat eller definierat system, i detta fall två av 
Magelungens dagverksamheter. Kännetecknande för en fallstudie är att den är partikularistisk, 
deskriptiv, heuristisk och induktiv. Detta innebär att den fokuserar på en specifik företeelse, 
beskrivningen av den studerade företeelsen är omfattande, den kan åstadkomma ökad förståelse 
av den studerade företeelsen och att fallstudien till stor del har sin grund i ett induktivt 
resonemang. Snarare än att bekräfta redan specificerade hypoteser genererar den kvalitativa 
fallstudien nya upptäckter och bidrar till ny förståelse. (Merriam, 1994 s. 24ff)  

En kvalitativ metod inkluderar i regel ett litet antal individer vilket resulterar i att resultaten blir 
svåra att generalisera (Bryman, 2002 s. 270). Då generalisering heller inte är syftet med en 
kvalitativ studie kan detta inte ses som ett problem. All form av generalisering bör göras med 
yttersta försiktighet. Denna fallstudie har inte syftet att kunna generalisera dess resultat bortom 
den aktuella verksamheten. Fallstudiens syfte är att få en mer djupgående bild av informanternas 
subjektiva upplevelse av tiden på Magelungen.  

5.2 Urval 
De ungdomar som var tillfrågade om att delta i intervjustudien är de som varit inskrivna på 
dagverksamheterna i Stockholm och deltagit i Magelungens dåvarande utvärderingsmodul vilken 
bestod av forskningsformulär som skulle fyllas i vid inskrivning, avslut samt uppföljning. 
Urvalet har skett så att dessa ungdomar vid uppföljningen fått frågan om de kan tänka sig att 
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medverka i en intervju. De som då svarade ja har blivit kontaktade via brev och tillfrågade på 
nytt. Vid detta tillfälle har även deras föräldrar tillfrågats om även de vill delta i en intervju. 
Detta resulterade i att fyra ungdomar och tre föräldrar tackade ja till att medverka. Informanterna 
intervjuades var för sig av en person från Magelungens forskningsgrupp. Information och 
samtycke för ungdomar och föräldrar har skett skriftligen. Behandlarna till respektive ungdom 
blev tillfrågade om att delta efter det att intervjuer med ungdomarna och föräldrarna genomförts. 
Information om deltagande samt medgivande skedde då muntligen. Intervjuerna är gjorda under 
2012 och ungdomarna hade då varit utskrivna från dagverksamheterna i tre till åtta år. (Personlig 
kontakt, Johan Strömbeck, 2013-11-11) 

I det datamaterial vi har fått ta del av återfinns totalt elva intervjuer med informanter. Dessa 
infattar fyra grupper av personer som kretsar kring fyra ungdomar och deras tid på Magelungen. 
Grupperna består av ungdomen själv, dennes förälder samt en behandlare från dagverksamheten. 
Då en av grupperna saknar en informant i form av en förälder har vi gjort valet att exkludera 
samtliga intervjuer i denna grupp då den inte ses som komplett. I och med detta har vi totalt nio 
intervjuer att grunda vår fallstudie på. 

Den typ av urval som tillämpats i den här studien kallas för bekvämlighetsurval och är en form 
av icke-sannolikhetsurval. Forskaren finner då sina informanter bland personer som för tillfället 
är tillgängliga för studien vilket medför att informanterna inte kan sägas vara representativa för 
populationen. (Bryman, 2002 s. 114) Vid en fallstudie är inte representativitet av samma vikt 
som vid en kvantitativ studie varför denna aspekt får en mindre betydelse. Detta eftersom att 
syftet är att få en mer djupgående analys av de inkluderade fallen. (Ibid. s. 313) 
Bekvämlighetsurvalet medför dock en risk att de som väljer att ställa upp på en intervju är de 
som har mest positiva upplevelser av insatsen och att vi därmed går miste om dem som istället 
har mer negativa upplevelser. 

5.2.1 Informanter 
Här presenteras studiens informanter. För att kunna behålla informanternas anonymitet 
presenteras de gruppvis och utan att ange någon enskild informants privata information.  
Informanterna utgörs av totalt nio personer: tre ungdomar, tre föräldrar samt tre behandlare. 

Ungdomarna är vid intervjutillfället i tjugoårsåldern. De gick på två av Magelungens 
dagverksamheter i Stockholm under sin högstadietid och var då inskrivna mellan ett och två år. 
Innan placeringen på Magelungen hade samtliga ungdomar haft andra insatser. Anledningen till 
placering på Magelungens dagverksamhet var närvaron av diverse riskfaktorer i ungdomens liv. 
Exempelvis fanns det svårigheter med ungdomens skolgång samt problematik kopplat till 
hemmiljön och psykisk ohälsa. Vid intervjutillfället hade samtliga ungdomar arbete eller fortsatt 
studera och alla hade flyttat hemifrån.  

Föräldrarna i studien är ungdomarnas biologiska föräldrar eller en annan betydelsefull vuxen 
som har axlat en föräldraroll. 
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Behandlarna är anställda på någon av Magelungens dagverksamheter i Stockholm. Under tiden 
för ungdomarnas placering var behandlarna de som främst hade kontakt med ungdomen och 
dennes familj. Två av dessa informanter arbetar som samordnare och en arbetar som 
familjeterapeut.  

5.3 Datainsamlingsmetod 
För att kunna redogöra för Magelungens del i datainsamlingsmetoden har vi genom samtal och 
mailkontakt fått ta del av beskrivningar av deras tillämpade datainsamlingsmetod. Vi har sedan 
på egen hand skrivit denna del av metodavsnittet och skickat över till ansvarig personal på 
Magelungen för genomläsning och dess innehåll har då verifierats som korrekt. Vi ansåg att detta 
tillvägagångssätt var viktigt för att få en så korrekt redogörelse för datainsamlingen som möjligt.  

Datainsamlingsmetoden som tillämpats av Magelungens forskningsgrupp är kvalitativa 
intervjuer. Det är dessa intervjuer som utgör empirin för vår studie. Forskningsgruppen utgörs av 
anställda på Magelungen och är centralt placerad på huvudkontoret i Stockholm. Utöver detta har 
varje enhet inom företaget en forskningsansvarig som är ansvarig för att forskningsformulären 
blir insamlade. Forskningsgruppen har även en handledare i form av en docent vid Karolinska 
institutet som handleder dem i uppläggning och genomförande av forskningsprojekten. 
(Magelungen 2012b; Personlig kontakt, Johan Strömbeck, 2013-11-11)  

Genom intervju kan forskaren försöka förstå den eller dem hon samtalar med (Aspers, 2011 s. 
139). Intervjuerna har genomförts av en person i Magelungens egen forskningsgrupp. Vid 
intervjuerna har intervjuaren avtalat plats och tid med informanterna i förväg och vid 
intervjuerna har man utgått ifrån en intervjuguide, varför intervjuerna kan sägas vara semi-
strukturerade. (Personlig kontakt, Johan Strömbeck, 2013-11-11) Vid en semi-strukturerad 
intervju har forskaren en intervjuguide med specifika teman som ska beröras under intervjun. 
Utöver detta har intervjupersonen stor frihet att själv formulera sina svar. Forskaren kan även 
frångå intervjuguiden i de fall man vill återanknyta till något som intervjupersonen sagt och 
ställa följdfrågor, vilket i viss mån har gjorts utifrån att personerna tilläts prata fritt kring sina 
upplevelser. Denna typ av intervjustruktur är flexibel och vikt läggs vid hur intervjupersonen 
tolkar och förstår vad som är av vikt vid förklaringar av händelser och beteenden. (Bryman, 2002 
s. 299ff; Personlig kontakt, Johan Strömbeck, 2013-11-11)  

Intervjuerna har en längd på en till två timmar och är inspelade med diktafon. Då vi själva inte 
har utformat och genomfört intervjuerna fick vi ta del av dem via ljudfiler som överlämnas av 
Magelungen efter att vi hade undertecknat ett avtal om tystnadsplikt. Personen från Magelungens 
forskningsgrupp som har genomfört intervjuerna har även, direkt efter respektive intervju, skrivit 
ner tankar kring intervjun i ett separat dokument. Detta dokument fick vi ta del av i samband 
med att vi fick ljudfilerna. Dessa anteckningar kan ses som en form av fältanteckningar (Aspers, 
2011 s. 156) och kan därför vara relevanta i analysen. Då det inte är vi själva som har genomfört 
intervjuerna valde vi att inte läsa dessa anteckningar förrän efter transkriberingen var klar. Detta 
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för att bilda vår egen uppfattning om materialet och inte påverkas av någon annans bild av 
intervjuerna.  

Intervjun som datainsamlingsmetod är i sig förknippat med en maktasymmetri mellan intervjuare 
och intervjuobjekt och är därför inget vardagligt samtal mellan jämbördiga parter. Intervjuaren är 
den som sätter villkoren för intervjun, det vill säga vart intervjun ska ske, vad det ska handla om, 
vilka frågor som ska ställas samt när intervjun ska avslutas. Det är även intervjuaren som har 
tolkningsföreträde och är den som får tolka och rapportera om vad intervjupersonen egentligen 
menade. Som en motreaktion på den tydliga maktasymmetrin kan intervjuobjektet exempelvis 
undanhålla information eller tala runt ämnet i fråga. (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 49)  

I de intervjuer som har genomförts av Magelungens forskningsgrupp har det funnits en 
maktassymmetri mellan intervjuaren och intervjuobjekten. Hur denna maktassymmetri kan ha 
påverkat intervjun är svårt att säga. Personen som har genomfört intervjuerna kan inte ses som en 
oberoende forskare då det är en representant från Magelungen. Detta kan tänkas leda till att 
intervjupersonerna inte vågar vara helt sanningsenliga i sina svar och då undanhåller information 
av negativ art. Något som till viss del skulle kunna tala emot detta är att intervjuaren inte är 
någon som har varit involverad i någon behandling på dagverksamheterna och är sedan tidigare 
okänd för intervjuobjekten, åtminstone för ungdomar och föräldrar.   

Kvaliteten på den ursprungliga intervjun är det som avgör kvaliteten på det fortsatta arbetet med 
analys och rapportering. En viss kvalitet för en intervju kan ses i omfattningen av spontana, 
specifika och relevanta svar från intervjuobjekten samt omfattningen av korta intervjufrågor och 
längre intervjusvar. Även i den mån intervjuaren följer upp relevanta svar och klargör dess 
mening är indikationer på kvalitet i en intervju. (Ibid. s. 180) Kvaliteten på intervjuerna i denna 
studie diskuteras i förhållande till de här nämnda aspekterna i nästa avsnitt.  

5.4 Analysmetod 
När vi fått ta del av intervjuerna i form av ljudfiler transkriberades dessa för att skapa 
textmaterial att kunna arbeta med i den kommande analysen. Innan vi delade upp intervjuerna 
sinsemellan för transkribering talade vi om riktlinjer för arbetsgången så att materialet skulle 
vara så likvärdigt som möjligt. Detta för att underlätta i analysarbetet. Transkribering kan ses 
som en form av transformering där det talade språket ändrar form till det skrivna. 
Intervjusituationen är en levande social interaktion där tonfall och kroppsuttryck är tillgängliga 
för de deltagande. Vid en inspelning av intervjun går man miste om kroppsspråk och vid en 
vidare transkribering går även rösten, tonfall och andning förlorade. (Ibid. s. 194) Vid 
transkribering finns det flertalet tillvägagångssätt. Att avgöra hur noggrann man bör vara i sin 
transkribering kan vara svårt. (Aspers, 2011 s. 156) Vi valde att vara noggranna i vår 
transkribering i det avseende att vi skrev ut den inspelade intervjun ordagrant. Vi markerade 
dock endast pauser eller hummandeljud om de uppfattades som meningsbärande eller fyllde en 
annan funktion. För att i största möjliga mån behålla tonen ifrån intervjuerna har vi i det 
transkriberade materialet lagt in punkter, kommatecken, citationstecken och frågetecken. Detta 
bidrar även till att materialet blir mer lättläst. 
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Vid transkriberingen ansåg vi att det framkommer att kvaliteten på intervjuerna är hög då de 
kvalitetskrav som nämnts i förra avsnittet är uppfyllda och genomgående i varje enskild intervju. 
Intervjuaren har tillämpat en teknik av regelbundet sammanfattande och spegling av 
intervjuobjektets svar för att försäkra att tolkningen har blivit korrekt. 

För att möjliggöra en analys av det omfattande material vi fick fram efter transkriberingen 
behövde vi bryta ned materialet i mindre delar, vilket vi valde att göra genom 
meningskoncentrering. Metoden vi använde oss av i analysarbetet är induktiv då vi skapar 
meningsenheter vartefter vi urskiljer dem i materialet. (Aspers, 2011 s. 165-193) Genom 
meningskoncentrering är det möjligt att analysera omfattande intervjuer genom att identifiera 
naturliga meningsenheter och utveckla deras huvudteman. Dessa teman kan sedan användas i 
mer omfattande tolkningar. (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 222f) Rent konkret gick detta till på så 
vis att vi läste igenom texterna för att identifiera meningsbärande enheter som sammanfattades 
utan att förlora de betydande delarna. (Ibid. s. 221f) För att meningsenheterna skulle kunna 
besvara studiens frågeställningar sorterades de in i kategorier för att få en struktur. Kategorierna 
bildade i sin tur teman som hjälper oss att besvara våra frågeställningar. Meningskoncentreringen 
resulterade i 206 meningsenheter som bildade 16 kategorier. Dessa kategorier bildade i sin tur 
fem teman. Vi färgkodade meningsenheterna för att kunna urskilja vilka som kom från 
ungdom/förälder/behandlare och därmed kunna besvara vår tredje frågeställning. I 
meningskoncentreringen arbetade vi med det material som den andra av oss hade transkriberat 
samtidigt som vi under arbetets gång diskuterade det vi fått fram.  

5.5 Förförståelse 
Genom förförståelse lägger vi, medvetet eller omedvetet, fokus på vissa aspekter av en företeelse 
medan andra aspekter går förlorade. Detta är något som kan påverka en studie på många olika vis 
och kan bland annat sätta spår i metodval eller analysförfarandet. (Augustinsson, 2012 s. 17) Vår 
förförståelse består bland annat av att vi, i egenskap av socionomstudenter, har erhållit kunskaper 
om sociala problem och hur dessa kan ses utifrån olika perspektiv. Denna förförståelse är något 
som vi snarare ser har hjälpt oss under denna studie och inte påverkat resultatet nämnvärt. En del 
av vår förförståelse kommer även ifrån att en av oss har haft sin praktik inom Magelungens 
verksamhet, om än dock inte på en dagverksamhet. Denna erfarenhet har gett en förståelse för 
grunderna i Magelungens verksamhet men inte gett någon djupare kunskap om 
dagverksamheternas arbete. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha kommit att påverka 
studiens resultat, dock är det svårt att veta på vilket sätt. I det stora hela anser vi att den 
förförståelse vi haft inte har påverkat studien avsevärt och vi har genomgående försökt ha en 
objektiv hållning gentemot materialet.  

5.6 Etiska överväganden 
I detta avsnitt diskuterar vi etiska aspekter i relation till studien. Våra resonemang utgår från 
Vetenskapsrådet forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(2002) varpå dessa riktlinjer först presenteras och sedan kopplas till den aktuella studien. 
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Avslutningsvis diskuteras potentiella problem gällande på vems uppdrag forskningen sker och 
vilket syfte den ska tjäna vilket blir särskilt viktigt att diskutera utifrån att denna studie baseras 
på sekundärdata. 

Individskyddskravet är enligt Vetenskapsrådet utgångspunkten för all humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Med detta menas att individer ska skyddas mot obefogad insyn i 
sina privatliv samt mot fysisk och psykisk skada, förödmjukelse och kränkningar. Detta kan 
sägas ställa sig emot forskningskravet som innebär att det finns ett krav från samhällets sida att 
givande, kvalitativ forskning bedrivs så att kunskaper och metoder kan utvecklas. Inför en 
vetenskaplig undersökning måste individskyddskravet och forskningskravet ställas mot varandra 
för en avvägning kring om undersökningen är etiskt genomförbar. (Vetenskapsrådet, 2002 s. 5) 

Individskyddskravet kan preciseras i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren måste 
informera undersökningsdeltagarna om syftet med projektet. Här ingår även att informera om att 
deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet rör deltagarnas rätt att själva styra sin medverkan i 
undersökningen. De som medverkar har rätt att själva bestämma över sitt deltagande utan 
påtryckning från forskaren. Samtycke från vårdnadshavare bör i vissa typer av undersökningar 
inhämtas. Konfidentialitetskravet syftar till att alla uppgifter kring deltagarna hanteras på ett sätt 
som gör att det inte går att identifiera enskilda individer, både gällande lagring och 
avrapportering. All personal i projektet bör underteckna ett avtal om tystnadsplikt. 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in i projektet endast får användas i 
forskningssyfte. Detta innefattar även att dessa uppgifter inte får användas för beslut eller 
åtgärder som påverkar den enskilde. (Ibid. s. 6-16) 

Ungdomar och föräldrar har i flera omgångar tillfrågats om deltagande i studien. De har blivit 
tillfrågade i skriven form via sina uppföljningsmätningar och sedan igen via brev efter att de 
tackat ja. Deltagarna har på så vis haft tid att fundera över sitt deltagande och flera möjligheter 
att avböja. Innan intervjuerna har deltagarna dessutom fått skriva på en samtyckesblankett. 
Samtycke från vårdnadshavare är inte ett problem då deltagarna var över 18 vid 
intervjutillfällena. Dessutom deltar föräldrarna själva i undersökningen med vetskapen om att 
deras barn också deltar, vilket får ses som ett samtycke. Behandlarna har fått information och 
lämnat samtycke muntligen. I och med detta har informationskravet och samtyckeskravet för 
samtliga deltagare tagits hänsyn till vid insamlingen av datamaterialet. I den samtyckesblankett 
som deltagarna skrivit på innan intervjuerna framgår det att materialet ska behandlas 
konfidentiellt och att deltagarna inte ska kunna identifieras. Vi har innan mottagande av 
ljudfilerna fått underteckna ett avtal om tystnadsplikt. Informanternas anonymitet har i denna 
studie beaktats genom att de endast presenters gruppvis samt att resultatet redovisas utan privat 
information så att informanterna inte ska gå att identifiera. Utifrån detta har 
konfidentialitetskravet beaktats. Nyttjandekravet har tagits hänsyn till från vår sida på så vis att 
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vi endast kommer att använda materialet i genomförandet av vår uppsats, därefter kommer 
ljudfiler och transkriberingar att förstöras.  

Det finns en del saker att överväga gällande på vems uppdrag forskningen sker och vilket syfte 
den ska tjäna. Då det material som vi använder oss av är insamlat av det företag som själva 
ansvarar för verksamheten som diskuteras i intervjuerna är detta relevant. Då vi blev tillfrågade 
om att använda materialet skulle det kunna sägas föreligga ett uppdragsproblem. Vi har dock 
därutöver inte fått några direktiv eller några incitament (ekonomiska eller andra) vilket gör 
uppdragsproblemet mindre. Vi gör undersökningen inom ramarna för en C-uppsats och där 
ligger också vår drivkraft. Om resultatet pekar på positiva respektive negativa effekter av den 
berörda insatsen gör ingen skillnad för oss. Det skulle snarare kunna ses som en risk för företaget 
i fråga att låta några utomstående ta del av ett så pass utförligt kliniskt material utan att på 
förhand veta om det kommer att framställa verksamheten i positiva eller negativa dager.  

5.7 Metodologisk diskussion 
Denna studie har som syfte att undersöka hur informanterna upplevde tiden på Magelungens 
dagverksamhet. Huruvida det faktiskt har blivit någon förändring i dessa ungdomars liv 
fokuseras alltså inte på. Om detta hade varit av intresse hade en kvantitativ metod till exempel i 
form av de före-, efter- och uppföljningsmätningar som Magelungen gör med alla ungdomar som 
varit inskrivna på dagverksamheterna varit att föredra. Detta hade kunnat besvara huruvida det 
har skett en förändring på några utvalda parametrar men det hade inte kunnat säga någonting om 
vad som lett till den (potentiella) förändringen. I och med att studien intresserar sig för 
informanternas subjektiva upplevelser anser vi att valet av metod inte kunde ha fallit på något 
annat än just kvalitativt.  

Studien baseras på redan existerande kvalitativt material i form av intervjuer som gjorts av 
Magelungens forskningsgrupp. Det faktum att vi inte själva har genomfört intervjuerna kan ses 
ha både för- och nackdelar. En av fördelarna är att då vi arbetar inom en begränsad tidsram får vi 
möjlighet att analysera ett större material än vad det funnits tid för om vi själva hade utfört 
intervjuerna. Detta i och med att mer tid kan läggas på analys än insamling av material. Det 
större materialet ger möjlighet till en bredare bild av insatsens betydelse då varje inkluderat fall i 
sig är av vikt för studien. En annan positiv aspekt är att vi inte har kunnat påverka informanterna 
till fördel för vår studie. Detta går dock hand i hand med att vi inte haft möjlighet att ställa 
eventuella följdfrågor som kan vara relevanta för våra frågeställningar. Vi har heller inte 
möjlighet att beakta kroppsspråk, ansiktsuttryck och liknande. Detta kan ses som en nackdel av 
att intervjuerna har genomförts av en annan part. 

Behandlarna skiljer sig åt som informanter på så vis att två av dem är samordnare medan den 
tredje är familjeterapeut. Detta betyder att de är ansvariga för olika delar av behandlingen och 
därmed möter ungdomen och föräldern i olika sammanhang. Det som kan tänkas vara positivt i 
detta är att det ger en bredare bild av verksamheten då det inkluderar behandlare som arbetar 
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inom olika arenor. Det som dock kan tänkas vara negativt är att deras upplevelser inte blir lika 
jämförbara.  

5.8 Trovärdighet 
För att avgöra hur trovärdigt ett resultat är används inom kvantitativ forskning begreppen 
validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och neutralitet. Dessa begrepp har kvalitativa 
motsvarigheter och vi har valt att använda oss utav dessa för att diskutera studiens trovärdighet. 
De begrepp vi kommer lyfta för att tydliggöra studiens trovärdighet är därmed tillförlitlighet, 
giltighet, överförbarhet samt delaktighet. (Lundman & Hällgren Graneheim 2012 s. 197) 

5.8.1 Tillförlitlighet 
För att en studie ska vara tillförlitlig, och därmed öka dess trovärdighet, finns det en rad olika 
tillvägagångssätt. Svensson & Ahrne (2011) diskuterar tre olika sätt: transparens, triangulering 
och återkoppling till fältet.  

Det är av vikt att tydligt redogöra för studiens arbetsprocess och hur forskaren tänkt och 
resonerat kring metodval. Även eventuella tvivel bör redovisas samt om det finns svagheter i 
metoden är det bättre att visa medvetenhet kring detta än att försöka gömma undan dem. Denna 
transparens ökar studiens trovärdighet. (Svensson & Ahrne 2011 s. 27) Vi har under avsnittet ”5. 
Metod” tydligt redogjort för hur båda datainsamling och analys har gått till samt hur vi tänkt 
kring varje steg i processen. Extra tanke har lagts vid hur vi, på ett tillförlitligt sätt, ska kunna få 
information kring datainsamlingsprocessen och en diskussion kring användandet av 
sekundärdata har under ”5.7 Metodologisk diskussion” skett. Vi har genomgående medvetet 
försökt skapa en transparens genom att redogöra för metodvalen och eventuella brister, detta för 
att diskussion och kritik av studien ska vara möjlig.  

Tanken med triangulering är att genom att applicera olika metoder, data, teorier och/eller 
forskare kunna komma fram till samma eller liknande resultat, vilket i sin tur ökar studiens 
trovärdighet. (Ibid. s. 27f) Ett tillämpande av triangulering är tidskrävande och därför inget vi har 
haft möjlighet att genomföra. Något som dock ökar trovärdigheten är det faktum att vi har varit 
två personer vid genomförandet av studien. Vid genomläsning av de fältanteckningar som 
intervjuaren gjort efter varje intervju fann vi även att vår uppfattning av varje enskild intervju till 
stor del överensstämde med intervjuarens. Även detta är en indikation på materialets 
tillförlitlighet och studiens trovärdighet då flera personer oberoende av varandra har erhållit en 
liknande uppfattning av samma material. I studien beskrivs i korthet att Magelungen själva 
genomför kvantitativa in- och utmätningar på dagverksamheterna. Dessa mätningar och denna 
studie kan tillsammans resultera i en datatriangulering som ger en djupare förståelse för 
dagverksamhet som insats. Om de inbördes resultaten i den trianguleringen stöttar varandra kan 
det dessutom öka denna studies trovärdighet. Detta är dock inget som vi kommer att se närmare 
på inom ramen för denna studie. 
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Ännu ett sätt att öka studiens trovärdighet hade varit att återkoppla till fältet, det vill säga att 
informanterna hade fått ge synpunkter på studiens resultat. Syftet med detta är inte att finna 
konsensus utan snarare för att få en fingervisning om informanterna kan relatera till det som 
forskaren har sett. (Ibid. s. 28) I denna studie har det inte funnits möjlighet att återkoppla till 
informanterna. Detta beror främst på den tidsbrist som råder inom ramen för en C-uppsats. I 
efterhand kommer dock uppsatsen förmedlas till de informanter som vid intervjutillfället bett om 
att få ta del av materialet när det är sammanställt.  

5.8.2 Giltighet 
Ett resultat anses giltigt om det lyfter fram de aspekter som är representativa för det som var 
avsett att beskrivas. Detta kan bland annat göras genom att studera om bildandet av kategorier 
och teman är representativt för innehållet i texten och studiens resultat. Även urvalet av 
informanter är av vikt för att avgöra studiens giltighet. (Lundman,  & Hällgren Graneheim, 2012 
s. 197f) I studien har vi tydligt redogjort för både urval och analysmetod för att det ska underlätta 
för läsaren att själv bedöma studiens giltighet. I den bifogade bilagan har vi redogjort för 
exempel om hur arbetet med meningskoncentreringen och bildandet av kategorier och teman har 
gått till.  

5.8.3 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra 
kontexter. Vidden av en studies överförbarhet kan visas genom att beskriva urval, deltagare, 
datainsamlings- och analysmetod. (Ibid. s. 198f) Inom kvalitativ forskning måste alla 
generaliseringsanspråk göras med stor försiktighet då dess resultat är kontextbundna. (Svensson 
& Ahrne 2011 s. 29) Denna studie har aldrig haft målet att dess resultat skulle kunna 
generaliseras. Dock anser vi att tendenser som framkommer i resultatet kan överföras även till 
andra liknande kontexter. Vi syftar då till att resultaten i denna studie inte bör ses som en sanning 
utan snarare ett perspektiv på en viss företeelse, det vill säga ungdomar på en dagverksamhet 
som Magelungens.  

5.8.4 Delaktighet 
Inom kvalitativa studier är forskarens delaktighet given då denna är medskapare i samspelet 
under intervjuerna. (Lundman & Hällgren Graneheim 2012 s. 199) Resultatet av denna studie 
kan därför inte ses som oberoende av forskaren, vilket i detta fall blir både personen från 
Magelungens forskningsgrupp som genomfört intervjuerna men även vi som skrivit uppsatsen då 
även vår delaktighet genom tolkningar har kommit att påverka resultatet. I vilken utsträckning 
denna delaktighet har kommit att påverka studien är svårt att säga. 
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6. Resultat 
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av de totalt nio intervjuer som har gjorts med ungdomar, 
föräldrar och behandlare. Resultatet redovisas genom sammanfattande beskrivningar av 
betydelsefulla delar som har framkommit under intervjuerna. Dessa tydliggörs även med 
relevanta citat från informanterna.  

Vi har valt att i resultatet inkludera relativt många citat då vi vill att det ska vara informanternas 
subjektiva åsikter och deras egna ord som främst ska vara talande. Citaten har behandlats med 
konfidentialitetskravet i åtanke och har på så vis framställts så att informanterna inte ska gå att 
identifiera. I texten används […] för avidentifiering och /…/ för att ta bort överflödig text, detta 
har gjorts utan att ta bort meningsfullheten i citatet. Varje citat avslutas med att ange om citatet 
kommer från en ungdom, förälder eller behandlare. Informanterna har dessutom tilldelats en 
bokstav för att visa på att citaten kommer från hela informantgruppen och inte endast en eller ett 
par stycken. Vi har valt att inte ange ytterligare information, så som vilka informanter som hör 
till vilket fall, då vi inte anser att det är relevant samt att vi vill, i största möjliga mån, 
avidentifiera.   

Resultatet redovisas utefter de teman som blev det slutgiltiga resultatet av vår 
meningskoncentrering. Dessa teman kan ses som mönster ur det empiriska material som 
tillkommit utifrån våra transkriberingar. Varje tema redovisas var för sig och för att få en bättre 
struktur redovisas varje tema utefter de kategorier temat är uppbyggt av. Varje tema lyfter det 
positiva, negativa och verksamma med Magelungen, men med betoning på olika delar. De teman 
som kommer presenteras nedan är: Tillsammans, Individen i fokus, Ett fruktbart förhållningssätt, 
Helheten och Vändpunkt.  

6.1 Tillsammans 
Detta tema fokuserar på gruppens betydelse inom dagverksamheten samt informanternas 
upplevelser av personalens förmåga att kunna lyssna och förstå samt vad detta kan ha för 
konsekvenser. Temat är uppbyggt av kategorierna Gemenskap och Dialog.  

6.1.1 Gemenskap 
Genomgående för alla informanterna är uttalanden om gemenskap. Ungdomarna förmedlar att 
det var en ”skön” stämning och att de gjorde mycket roliga saker tillsammans vilket skapade 
gemenskap. Föräldrarna stämmer in i detta och talar vidare om att dagverksamheten har varit 
positiv för deras barn på så vis att den har hjälpt dem att fungera i grupp. Både ungdomar och 
föräldrar anser att ungdomarna fick kompisar på dagverksamheten och att det var en dragande 
faktor. Gemenskapen upplevs delvis komma från att ungdomarna delar en liknande bakgrund 
och detta är något de kan mötas kring. Ungdomarna pratar också om det positiva i att det var en 
liten ungdomsgrupp där alla blev synliga. Det lilla sammanhanget bidrog till att det var lättare att 
få kontakt med varandra och flera informanter upplevde det som att gruppen blev som en familj.  
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Så, nej men se mig som en individ och inte bara en utav dom där i ledet. Det gjorde väldigt 
väldigt mycket. (Ungdom B) 

Även föräldrarna och behandlarna stämmer in i detta och menar att det är skillnad mot vanliga 
skolor där barnen lätt blir en i mängden och personalen inte har tid. På Magelungen har 
ungdomarna blivit sedda och fått vara den de är.  Det har funnits många vuxna runt ungdomarna 
hela tiden och uppfattningen är att det inte finns på samma sätt någon annanstans.  

Behandlarna talar även om personaltätheten och vikten av att det inte är så stor 
personalomsättning för att skapa struktur och tydlighet. En av behandlarna säger följande som 
svar på frågan vad som var viktigt för ungdomen i fråga: 

Nej jag tror det var struktur och tydlighet och att det inte var så stor omsättning på folk 
alltså att det var, han visste nog vad han kom till för nånting /…/ (Behandlare G) 

Detta kan kopplas till ett uttalande av en ungdom som menar att det var negativt att det var 
många praktikanter under kort tid. Detta störde tryggheten i gruppen och resulterade i ett 
avståndstagande från ungdomens sida.  

6.1.2 Dialog 
Någonting genomgående i ungdomarnas berättelser är deras upplevelser av att personalen på 
dagverksamheten var bra på att lyssna och förstå, att de kunde se när någonting var fel och tog 
tag i det. Erfarenhet samt vetskap om ungdomens bakgrund nämns också som viktiga faktorer för 
att kunna hantera situationer som uppkommer. Personalens erfarenhet av att möta ungdomar med 
en liknande problematik samt deras förståelse för ungdomens situation är något som ungdomarna 
anser att Magelungen har varit duktiga på.  

Det är just det att personalen lyssnar, det är verkligen, det har jag sagt så många gånger 
förut också för det är det bästa som finns att dom har lyssnat och dom förstår en, ja dom är 
väldigt förstående och dom lyssnar väldigt mycket och dom är duktiga på att prata, dom 
kan ungdomar liksom /…/ (Ungdom C) 

Tillit och förtroende är också någonting som nämns i flera fall och då som ett resultat av att 
känna sig lyssnad på. Samtalen behövde inte alltid kretsa kring ungdomens problematik utan 
kunde även handla om vardagliga ting vilket skapade en trygghet och en möjlighet att öppna upp 
sig.  

/…/ Vi pratade inte bara om problem hela tiden, vi pratade liksom om fritid, vi pratade om 
alltså vi pratade om allt, allt som man liksom pratar om så det var väl det som fick mig att 
öppna upp sig och sen öppnade han upp sig och då blev det liksom enklare, då får man 
liksom tillit till personen och då ja men då känns det tryggt att komma till skolan för då vet 
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man att det finns någon där som man kan prata med om det är någonting man vill prata 
om. (Ungdom C) 

Det talas också om vikten av att bli lyssnad på som ungdom och att ha vuxna att lita på. 
Magelungen kunde bidra med en nyanserad bild av vuxenvärlden i form av trygga vuxna. Det 
var en plats där ungdomarna för första gången blev lyssnade på.  

Det var första gången man lyssnade på honom och man verkligen lyssnade på honom och 
han upplevde han blev hörd då. Att dom liksom tog honom på allvar. (Förälder F) 

En av ungdomarna använder själv ordet dialog och talar om vikten av att kunna öppna upp sig 
för personalen för att kunna få hjälp. Även om det kan ta tid är en bra dialog ett första steg mot 
att kunna öppna upp.  

Någonting annat som är genomgående i ungdomarnas berättelser är upplevelser av att personalen 
på dagverksamheterna var duktiga på konflikthantering. Särskilt en ungdom talar mycket om det 
och insikten om det positiva i att be om ursäkt. 

Jo men just det här, jag har haft väldigt svårt med att be om ursäkt, jag hade jättesvårt 
med det i början när dom tog mig åt sidan och bara ”ja men du måste ju be om ursäkt för 
annars kommer du inte gå framåt” och jag kände bara va fan ska jag be om ursäkt för och 
det tyckte jag inte, det var ju meningslöst ehh men sen så när man väl började öppna upp 
sig lite mer och be om ursäkt så insåg man ju liksom att va fan det är ju bättre om jag 
säger förlåt eller ber om ursäkt för då kan man ju liksom släppa det. (Ungdom A) 

6.2 Individen i fokus 
Inom detta tema presenters hur informanterna upplever att Magelungens individanpassade 
verksamhet kan ha både positiva och negativa sidor. Kategorier inom detta tema är Ta det i sin 
egen takt, Dåligt rustad för vad som komma skall, Individanpassat samt En ökad självkänsla. 

6.2.1 Ta det i sin egen takt 
Samtliga ungdomar tar upp att något som har varit bra på Magelungen är att de har fått ta saker 
och ting i sin egen takt. De talar om detta i samband med skolgången men även att de fick 
möjlighet att öppna upp sig för personalen i en takt som var bekväm för dem. Det var ingen där 
som tvingade in dem i saker som de inte var redo för.  

Idag i skolan, när man gick i grundskolan, när du precis hade hunnit klart nått som du 
stressat som satan med så kommer nästa jättestora grej. Och så var det inte på 
Magelungen, utan det var så här ”du har bara den här grejen, den här arbetar du med. Du 
ska helst vara klar då men det är klart att du kan få längre tid på dig”. Och då blir det ju 
en helt annan frihet och då fick man tillbaks lusten att göra det också. (Ungdom B) 

Denna åsikt delas även av en förälder som berättar att hennes barn fick tillbaka lusten till att gå i 
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skolan under tiden på Magelungen. Föräldern menar att det var möjligheten till att kunna studera 
i sin egen takt som var orsaken till detta.  

Tålamod hos personalen beskrivs av ungdomarna som en viktig faktor. Att låta saker och ting ta 
sin tid och inte tjata eller tvinga fram någonting var något som ungdomarna behövde och något 
som Magelungen kunde ge.  

6.2.2 Dåligt rustad för vad som komma skall 
I synnerhet en förälder återkommer till att hon tyckte skolgången var för slapp för ungdomarna. 
Hon menar på att det hade kunnat vara fler ämnen och högre krav på ungdomarna att faktiskt 
engagera sig i sin skolgång. Glappet mellan Magelungens grundskola och gymnasiet blir för stort 
och övergången kommer som en chock för ungdomarna.  

Nej det har han inte gjort men jag kan ju tycka att han, jag kan tänka att han kanske trodde 
att han var bättre rustad för här. Det som kan bli en falsk bild av för ungarna själv, det är 
att dom går på Magelungen, dom blir upplyfta i sin självkänsla, jättebra men dom blir inte 
rustade för den skoldelen som dom tror att dom är. (Förälder D)  

En behandlare delar denna förälders synsätt och tycker att Magelungen emellanåt borde ställa 
högre krav på ungdomarna, pressa dem att exempelvis göra mer i skolan eller prata om saker 
som är jobbiga. 

En annan sak som jag kan tycka så här i efterhand som man hade kunnat ha gjort det är att 
man hade kunnat ha ställt högre krav på honom längre in i behandlingen, frustrerat honom 
lite mer. Men det känns som att inte ifrågasätta hans, vad säger man, arbets, eller sätta 
press på honom att kunna göra mer, orka mer.  (Behandlare I)  

En ungdom beskriver att denne fick mycket hjälp på Magelungen men att de också hade 
tillkortakommanden och inte kunde hjälpa med vissa delar som ungdomen själv ansåg vara 
viktiga. Denna förmedlar en uppgivenhet när Magelungen inte lyckades ge svar på de frågor som 
snurrade runt i huvudet utan istället fokuserade på mer praktiska saker.  

6.2.3 Individanpassat 
Ungdomar, föräldrar och behandlare pratar om det individanpassade upplägget på Magelungen 
som något viktigt. Genom att anpassa skola och behandling utefter varje individ kan man få varje 
ungdom att känna att de lyckas när de uppfyller de mål som bestämts. Skulle alla ungdomar 
jobba utefter samma mål skulle detta inte vara möjligt.  

Att han fick vara i ett sammanhang med schyssta vuxna som kunde vara flexibla i ett 
schemaupplägg, skola som lyssnade på honom, gav bästa förutsättningarna för att han ska 
lyckas så mycket han bara kunde. (Behandlare I) 

Föräldrarna menar att det var bra att ungdomarna fick känslan av att det var på deras villkor. 
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Dock kunde det individanpassade upplägget ibland gå lite till överdrift vilket gjorde att 
ungdomarna blev bortskämda, exempelvis kunde de få gå ut och handla egen lunch när maten 
som serverades inte passade dem. Denna åsikt delas även utav en av ungdomarna. Det kunde ha 
lagts ett större ansvar på ungdomarna och inte ”daltats” så mycket.  

Individanpassning och medbestämmande är något som ungdomarna själva benämner som något 
positivt med Magelungen. Medbestämmandet upplevs som en viktig del för ungdomarna som 
ofta kan ha med sig en känsla av att aldrig ha blivit lyssnade på.  

/…/ sen hade vi möte och kollade hur man kunde göra för att jag skulle stanna i skolan så 
det började med att jag skulle gå in i skolan och sitta i fem minuter bara så då satt jag där 
fem minuter och sen gick jag ut och så gick det uppåt hela tiden så jag fick ju vara med och 
göra scheman och allt sånt där så det var ju därför jag trivdes så bra och så hade jag ett 
schema som jag kunde följa efter liksom (Ungdom C)  

6.2.4 En ökad självkänsla 
Föräldrar och behandlare beskriver att ungdomarna som gått på Magelungen har byggts upp som 
personer och att de har fått en bättre självkänsla. Begreppet självkänsla är något som är 
återkommande, det beskrivs att ungdomarna fick vara de individer de är och att Magelungen 
skapade förutsättningarna för detta.  

Ja men alltså självkänslan, själv må bra, ”jag är okej som jag är” för det var Magelungen 
ändå väldigt bra på att bygga upp och […] då det här att han är bra och hela den här 
biten, det har varit jättebra (Förälder D)  

6.3 Ett fruktbart förhållningssätt 
Detta tema kretsar kring faktorer i Magelungens verksamhet och tankesätt samt även dess 
personal, som har upplevts som positiva. Kategorierna inom detta tema är Bemötande, 
Salutogenes, Kompetens och Den betydelsefulla samordnaren. 

6.3.1 Bemötande 
Denna kategori har blivit till utifrån föräldrarnas uttalanden då det finns mycket i deras utsagor 
kring ett positivt bemötande på dagverksamheterna. Personalen brinner för sitt arbete vilket 
bidrar till en bra atmosfär på Magelungen. Av intervjupersonerna ställs detta i kontrast till en 
vanlig skola där lärarna inte har en aning om vem man är om man som förälder kommer och 
hälsar på.  

/…/ Väldigt bra bemötande, absolut, så det var positivt och man kände att man kunde 
ringa och fråga och få support. (Förälder D)  
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En förälder talar om att känna sig accepterad och att personalen på dagverksamheten inte dömde 
någon oavsett livssituation. Detta ställs i förhållande till tidigare erfarenheter av att känna sig illa 
bemött.  

6.3.2 Salutogenes 
Genomgående för både ungdomar, föräldrar och behandlare är upplevelser av att personalen på 
dagverksamheterna fokuserade på det positiva istället för att uppmärksamma negativa beteenden. 
Ungdomar och föräldrar talar om det positiva i att ungdomarna fick uppmuntran från personalen 
oavsett vad framstegen gällde. Uppmuntran ledde till att ungdomarna orkade fortsätta kämpa. En 
ungdom talar om att denne utvecklade en ”jag kan”-känsla och vad som ledde fram till det. 

/…/ Mycket uppmuntran, ”det är klart du kan det här”. /…/ Det var inte så mycket mer än 
uppmuntran, ifrån lärarna faktiskt eller ifrån de anställda. Utan det var ju just att jag såg 
mig själv utvecklas, att jag själv kunde. (Ungdom B)  

I behandlarnas utsagor finns ett uttalat salutogent förhållningssätt. Det poängteras att det dock 
inte betyder att de ignorerar de problem som finns. Det talas även om vikten av att ungdomarna 
ska få lyckas.  

/…/ Vi ville ju att dom skulle få lyckas med varje dag. Det var ju något som var väldigt 
viktigt, så även om det blev tokigt så ville vi ändå att dom skulle gå därifrån och känna att 
dom hade haft en bra dag och inte känna sig avvisade eller så där. (Behandlare I) 

6.3.3 Kompetens 
Denna kategori har blivit till utifrån en förälders uttalanden om betydelsen av personalens 
kompetens. Detta kretsar dels kring personalen på dagverksamhetens möjlighet att hantera de 
problem som uppstod kring ungdomen och dels om familjeterapeutens gynnsamma 
förhållningssätt i jämförelse med en tidigare terapeut. Det gynnsamma förhållningssättet tog sig 
uttryck i att terapeuten var konkret och kunde uttrycka sig förståeligt för både ungdom och 
förälder. Detta tolkades som ett resultat av terapeutens kunskap och det poängteras att det krävs 
mer än att bara vara en trevlig människa för att vara en bra terapeut.  

/…/ Ballongen sprack liksom, hon fick gråta och hon fick vara olycklig och hon fick vara 
arg. Så att det, och ändå börja acceptera och det, så. Och hade folk på skolan som kunde 
hantera det här, det var ju också viktigt, som kunde hantera henne i de situationerna. 
(Förälder E) 

En annan aspekt som lyfts fram är terapeutens förmåga att stödja föräldern både i sin roll som 
förälder och i sin roll som partner. Även terapeuten själv talar om vikten i att tydliggöra rollerna i 
familjen och att skapa en förståelse för varandra. 
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6.3.4 Den betydelsefulla samordnaren 
Genomgående för informanterna är upplevelser av att samordnaren var viktig och att dennes sätt 
att vara hade betydelse. Personkemin mellan samordnare och ungdom beskrivs som viktig för 
ungdomens trivsel på dagverksamheten. Personalen beskrivs bland annat som någon som 
ungdomarna vart kompis med. Det talas också om att en samordnare med liknande bakgrund 
som ungdomarna själva har lättare att sätta sig in i deras situation och kan därmed bidra med mer. 

/…/ Har du liksom aldrig varit med om det så kan du aldrig liksom riktigt sätta dig in i 
situation, du kan lyssna du kan ta till dig liksom få ett hum men du kan aldrig liksom sätta 
dig på plats ”jag förstår hur det är”/…/ (Ungdom A) 

Även föräldrarna och behandlarna lyfter vikten av samordnaren för ungdomarna. Samordnaren 
beskrivs som en stabil grund för ungdomarna och som en förebild.  

 […] blev en jätteviktig person. /…/ Och just den här tilliten. Han litade på honom. Det 
blev ju helt, alltså när […] var borta, när han åkte på semester eller någonting då blev det 
helt kaos. (Förälder F) 

/…./ Hon behövde någon som var hennes också, att vi var organiserade så där att vi har en 
samordnare som är extra ansvarig, det var viktigt för henne att knyta an liksom och få 
någon…(Behandlare H) 

6.4 Helheten 
Detta tema lyfter att arbetet på Magelungen inkluderar flera olika delar som exempelvis 
familjearbete, terapi och skola. I temat vill vi även lyfta fram att det är arbete och framsteg inom 
flera olika områden som i slutänden upplevs bidra till en skillnad för ungdomen och familjen. 
Temat inkluderar kategorierna Flera områden, En inneboende styrka, Externa faktorer samt 
Insikt.  

6.4.1 Flera områden 
Föräldrarna beskriver kombinationen av behandling och skola tillsammans som något viktigt. 
Behandlarna upplevs som samstämmiga i detta och menar att delarna i sin ensamhet inte hade 
varit tillräckligt för att åstadkomma en förändring. De menar även att det är helheten som bidrar 
till en skillnad för ungdomarna.  

Nej, vi måste nog säga att det tror jag inte alls skulle räckt, nej. Det måste jag nog, det är 
jag ganska säker på, det tror jag […] också skulle hålla med om utan det som hände i 
familjen och förflyttningarna där de var ganska avgörande för hennes fortsättning. 
(Behandlare H) 
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Ungdomarna själva kan beskriva att samordnarnas vetskap kring exempelvis hemförhållanden 
eller andra faktorer kring privatlivet kunde vara hjälpande då det bidrog till en ökad förståelse 
kring ungdomens psykiska mående.  

Vidare anser både förälder och behandlare att vissa delar i helheten har fungerat mindre bra eller 
har missats helt och hållet. Behandlarna upplever att det fanns områden som Magelungen skulle 
ha agerat i för att på så sätt ge ungdomarna ett ökat stöd.  

Nej, förutom att jag tänker att han skulle ha fått mer hjälp med sin mamma. Det tycker jag 
att han skulle ha fått. Han skulle ha fått stöd i det på ett annat sätt tidigare. (Behandlare I) 

Det finns i synnerhet en förälder som pratar om att det var mycket möten för ungdomarna, både 
på gott och ont. Mötena kunde innebära en positiv utveckling för ungdomen och även bidra till 
träning i humörshantering. Vidare menar föräldern att vågskålen kunde tippa över och att det 
blev för många möten. Det var inte bara regelbundna möten på Magelungen utan även 
exempelvis med socialtjänst. Mötena hade i regel ungdomen i fokus och detta kunde upplevas 
som att det lades mycket vikt på ungdomens axlar.  

Föräldrar och ungdomar pratar om att tiden på Magelungen har varit hjälpsam inom flera 
områden, både för ungdomen själv och för resten av familjen. Betydelsen av att hela familjen 
inkluderas är något som lyfts fram extra.  

Dom tyckte att det viktigaste är hans mående, alltså att han har det bra. Och att hela 
familjen var inblandad, det går liksom inte bara att försöka få det att funka om inte hela 
familjen är med. Dom engagerade liksom alla inte bara […] men det slutliga var liksom att 
det var för […] skull. (Förälder F)  

6.4.2 En inneboende styrka 
Personliga egenskaper är faktorer som kan vara bidragande till att åstadkomma en förändring för 
ungdomen. Utifrån detta har både behandlare och ungdomar pratat om faktorer som har varit 
bidragande för ungdomen under tiden på Magelungen. En behandlare lyfter tanken att det snarare 
var egenskaperna hos ungdomen som var avgörande och att denna person troligtvis hade lyckats 
även i en annan liknande verksamhet än just Magelungen.  

Jag tror nog att det hade gått bra för […] i alla fall för han är en överlevare /…/ jag bara 
tänker på när han fixade saker hemma, morsan. Och nu så här senare i livet har jag också 
märkt att det har inte alltid gått bra för honom men han har sett till att fixa det. /…/ Det 
där tror jag att han har det i sig och sen är han lättomtyckt också. (Behandlare I)  

En ungdom beskriver att kärnan till ens egen motivation var viktig. Magelungen hjälpte 
ungdomarna men det var den egna motivationen att komma vidare som var ungdomens egen 
drivkraft.  
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6.4.3 Externa faktorer 
Både ungdomar och behandlare pratar om faktorer utanför Magelungens verksamhet som kan ha 
varit bidragande till en förändring för ungdomarna. Medicinering som har initierats under tiden 
på Magelungen kan ha varit en bidragande orsak samt att behandlingen sträcker sig över tid. 
Tiden kan vara avgörande både utifrån att behandlingen blir mer långvarig men även att 
ungdomarna blir äldre och mer mogna.  

Nej alltså jag tror liksom det var, jag tror tiden är en väldigt avgörande. Hade han fått en 
kort tid hos oss till exempel om de bara hade betalat för ett år då tror jag inte alls då hade, 
jag tror tiden det tror jag. Att han fick mycket tid det är väldigt avgörande det tycker jag 
ofta har vart så, för att det handlar också om ungar som är tretton till femton år, normal 
mognaden där gör väldigt mycket. Även om föräldrarna, det inte händer så mycket med de 
så händer det mycket med ungdomarna och tiden och mognaden där, i kombination med 
alla andra insatser /…/ (Behandlare G) 

Ungdomarna talar om att tidigare insatser eller att komma bort från hemmet har varit bidragande 
till en förändring. En ungdom som var placerad utanför hemmet menar att det, i likhet med 
Magelungen, blev ännu en faktor i livet som stöttade honom. Just för denna ungdom delar 
behandlaren och föräldern detta synsätt och menar att byte av boendemiljö var av stor vikt.   

6.4.4 Insikt 
Både behandlare, föräldrar och ungdomar talar om vikten av att komma till insikt innan den hjälp 
man får faktiskt blir verksam. Insikten leder till en vilja att förändra sin situation. Ungdomar och 
föräldrar beskriver att Magelungen har hjälpt dem att komma till insikt med vad de behöver 
arbeta med och att de även efter det har funnits där för att hjälpa. Viktigt är att alla drar sitt strå 
till stacken och att samtliga inblandade hjälps åt för att åstadkomma en förändring.  

Nej precis det är samma som lärarna också, om jag nu vill förändra mig och läraren inte 
vill hjälpa mig då kommer jag ju ingenvart så båda måste ju vilja det bästa så det är det, 
vilja, liksom viljan måste finnas, du kanske inte har viljan från början men viljan kommer, 
jag hade inte viljan till 100 procent i början men jag behövde min tid sen ville jag så det 
var riktigt skönt. (Ungdom A) 

6.5 Vändpunkt 
Samtliga ungdomar beskriver tiden på Magelungen som en vändpunkt för dem. Magelungen 
upplevs som en mycket betydelsefull del i deras liv och de beskriver att en lärdom de tagit med 
sig är att även fast man stöter på motgångar kan man fortfarande resa sig och gå vidare mot en 
bättre framtid. Nedan följer citat från samtliga ungdomar i studien som vi anser är beskrivande 
för Magelungens inverkan i deras liv.  

Jag växte upp, jag blev en helt annan, jag blev mognare ehh jag vet egentligen inte så där 
utan jag har egentligen bara tänkt vart skulle jag vara om jag inte hade varit på 
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Magelungen? (Ungdom A) 

Och sen så när jag började där så förväntade inte jag mig att mitt liv skulle vara en dans 
på rosor heller när jag var klar. Utan jag var fullt förstådd med att så här ja men nu har 
jag haft skit och problem sen jag var elva. Jag var femton när jag började där, jag ba ja, 
det lär ju fortsätta så här, det kommer inte bara lösa sig över en natt utan det här är 
nånting jag kommer få jobba med i fruktansvärt många år. Men jag tyckte att jag fick ju en 
raketstart på Magelungen. Och jag har inte slutat att accelerera heller. (Ungdom B) 

Magelungen var verkligen livsförändring för mig, det var det och jag vet det har det ju för 
ganska många. (Ungdom C) 

6.6 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis har informanterna förmedlat en rad positiva upplevelser gällande tiden på 
Magelungen. Det positiva har rört sig kring flera olika delar av verksamheten såsom bra 
gemenskap, det lilla sammanhanget och kompetent personal med bra bemötande. Det har även 
framkommit att det upplevs finnas andra faktorer som kan ha en positiv inverkan och dessa 
kopplas bland annat till ungdomen själv och externa faktorer. Det kan handla om hur ungdomen 
är som person eller om denne har kommit till insikt med sin problematik. De negativa aspekter 
som har lyfts har främst kommit från behandlarnas och föräldrarnas utsagor. Från föräldrarnas 
sida kunde dagverksamheten emellanåt verka vara för slapp och det fanns upplevelser av att det 
kunde ha ställts högre krav på ungdomarna. Både föräldrar och behandlare menar att detta fick 
följden att ungdomarna inte var redo och att övergången därmed kom som en chock när 
ungdomarna väl skulle gå vidare från Magelungen till ”vanliga skolor”.  
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7. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka informanternas upplevelser av tiden på 
Magelungens dagverksamheter. Detta har gjorts genom en kvalitativ metod där sekundärdata har 
bearbetats och analyserats genom meningskoncentrering. Det resultat som har framkommit 
kommer i detta avsnitt att diskuteras dels i förhållande till våra frågeställningar, dels i 
förhållande till våra teorier och tidigare forskning. Först redogör vi för vad informanterna har 
uppfattat som positivt och negativt med dagverksamheten samt hur detta kan kopplas till det som 
tidigare skrivits om risk- och skyddsfaktorer. Vidare tar vi upp de faktorer informanterna 
upplever har bidragit till en förändring och ser dessa utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Vi 
kommer sedan diskutera de likheter och olikheter som framkommit mellan ungdomar, föräldrar 
och behandlare. Sedan förs en övrig diskussion gällande studiens resultat kopplat till den valda 
metoden samt att vi redogör för våra slutsatser. Avslutningsvis tar vi upp implikationer för vidare 
forskning och praktik.  

Att veta vad som har lett till en förändring är svårt att mäta i en sådan heterogen grupp som den 
grupp ungdomar placerade på Magelungens dagverksamheter utgör. Varje ungdom har sin unika 
kombination av individuella och miljömässiga egenskaper och erfarenheter vilket gör det 
vanskligt att veta hur en annan ungdom skulle reagera på samma behandling. Dessutom är denna 
behandling individanpassad och ser därmed olika ut i varje enskilt fall, något som ytterligare 
bidrar med svårigheter att säga vilken del av behandlingen som lett till förändring samt att 
duplicera det i nästa fall. Individanpassningen är dock en förutsättning i behandlingen av denna 
heterogena grupp ungdomar. Utifrån detta har vi valt att inte fokusera på informanternas 
bakgrundsfaktorer i vår analys. Även om denna studie inte visar huruvida det har skett en faktisk 
förändring för dessa ungdomar eller kan fastslå exakt vad som leder till förändring så visar 
samstämmigheten hos informanterna att det har skett en upplevd förändring samt att det finns 
gemensamma nämnare som är viktiga komponenter i behandlingen på dagverksamheter.  

7.1 Vad upplevs som bra respektive dåligt under ungdomens tid på Magelungen? 
Resultatet tyder på att informanterna generellt sett är nöjda med tiden på Magelungen. Det 
positiva kretsar kring gemenskap, det lilla sammanhanget, personalens förhållningssätt och en 
individanpassad verksamhet som inkluderar flera arenor. Det framkommer även mer negativa 
upplevelser som då framförallt handlar om att personalen borde ställt mer krav på ungdomarna 
och ”daltat” mindre. Det kretsar även kring att ungdomarna inte förbereddes tillräckligt inför 
avslutet från Magelungen och övergången till ”en vanlig skola”.  

En rad av de positiva aspekter som framkommer i informanternas upplevelser kan kopplas till de 
skyddsfaktorer som tidigare nämnts. Gemenskapen och betydelsen av den lilla gruppen på 
dagverksamheten kan kopplas till skyddsfaktorn social kompetens på så vis att ungdomarna lärde 
sig fungera i grupp och ta hänsyn till varandra. Vi tänker även att relationen till samordnaren 
bidrar till en ökad social kompetens i det avseende att det är en stabil relation där båda parter 



34 

kan ”misslyckas” men ändå ges nya chanser till att reparera och göra annorlunda. I och med detta 
får ungdomen en möjlighet att träna sig i att skapa och bibehålla goda relationer med andra 
människor. Detta kan ses utifrån skyddsfaktorn som rör relation till trygga vuxna och 
informanternas upplevelser av samordnaren som en förebild och någon som skapar förtroende. 
Utifrån informanternas berättelser och kunskapen om skyddsfaktorer tolkar vi det som att en 
stabil personalgrupp är av stor vikt för arbetet på Magelungen. Relationen till samordnaren är 
viktig och den kan bli väldigt betydelsefull för ungdomen som i många fall inte har haft trygga 
vuxna i sin närhet. I sin roll som samordnare är det därför viktigt att ha insikt i detta och vilken 
funktion denne har i ungdomens liv. Dessa resultatet stämmer överens med Basic (2009) som 
utifrån projektet ”Motverka våld och gäng” visar på att samordnaren kan spela en viktig roll 
genom att ge stöd åt ungdomen och samtidigt agera länk mellan ungdom, föräldrar, institution 
och socialtjänst. Det framkommer att den personliga aspekten i relationen mellan ungdomar och 
samordnare är viktig och att de ungdomar som beskrev sina samordnare i positiva ordalag ofta 
förväntade sig en fortsatt kontakt efter institutionsvistelsen. Även föräldrarna beskrev 
samordnaren som engagerad och som en trygghet. (Basic, 2009a s. 1-87; Basic, 2009b s. 1-54) 
Detta visar i linje med våra resultat på den betydelsefulla roll som samordnaren har. 
Samordnaren har, under ungdomens tid på Magelungen, kontakt med ungdomen själv, dennes 
familj samt myndigheter som exempelvis socialtjänst. Som tidigare nämnts kan samtliga dessa 
ses som system i sig men även delsystem i Magelungen. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan 
samordnarens roll ses vara den som samordnar insatser mellan dessa olika delsystem för att på så 
vis utveckla respektive delsystem men även helheten. Sett ur detta perspektiv får samordnarens 
roll en annan dimension än vad som tidigare diskuterats utifrån skyddsfaktorer för ungdomen.  

Ungdomarnas upplevelser av att personalen på dagverksamheten var duktiga på 
konflikthantering kan tolkas utifrån skyddsfaktorn problemlösningsförmåga på så vis att 
ungdomarna fick lära sig att hantera problem som uppstod i och med att personalen 
uppmärksammade dessa och gav ungdomarna möjlighet att finna en lösning. 
Problemlösningsförmåga är även en egenskap som ungdomen kan ha haft med sig sedan tidigare. 
Ett exempel är den behandlare som beskriver ungdomen som en överlevare som har klarat av 
motgångar i livet både före och efter Magelungen. Detta tyder på att det är en kombination av 
egenskaper hos individen och dess omgivning som påverkar utfallet.  

Det som framkommer i informanternas berättelser om en ökad självkänsla och bättre 
självförtroende hos ungdomarna kan ses utifrån skyddsfaktorn jag-styrka. Det som behandlarna 
berättar om viljan att ungdomarna skulle få lyckas på dagverksamheten kan ses som en del i att 
öka ungdomarnas självförtroende och därmed deras jag-styrka. Även ungdomarnas uttalanden 
om en känsla av att klara av saker pekar på detta. Föräldrarnas upplevelser av att ungdomarna 
inte var tillräckligt rustade för att gå tillbaka till ”en vanlig skola” efter Magelungen kan dock ses 
som en motpol till detta. Ungdomen trodde att den var redo men istället blir det ett bakslag som 
försämrar ungdomarnas självförtroende och har motsatt effekt. Med detta som bakgrund är det av 
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stor vikt att ungdomarna på Magelungen inte bara får möjlighet att lyckas där utan även 
verktygen för att lyckas i nästa steg i livet.  

Utifrån ovanstående resonemang kan mycket av det som framkommer som positivt ses som 
skyddsfaktorer. Då ungdomarna har vuxit upp med flera olika riskfaktorer kan Magelungen 
verka i motsats till dessa och spela rollen som skyddsfaktor.  

7.2 Vad upplevs som viktigt för att åstadkomma en förändring? 
Utifrån vad vi kunnat urskilja i det empiriska materialet upplever informanterna att det har skett 
en positiv förändring för ungdomarna under tiden på Magelungen. Ungdomarna själva beskriver 
tiden på Magelungen som en vändpunkt för dem vilket vi anser vara talande för den stora 
betydelse som Magelungen har haft i deras liv. Det har från informanterna framkommit en rad 
faktorer som upplevts som viktiga för att åstadkomma denna förändring. Det är dock svårt att 
sätta fingret på om någon faktor kan ha haft en större inverkan än någon annan. Vi tolkar detta 
som att det är helheten som är avgörande för det positiva utfallet som informanterna förmedlar. 
När vi talar om helhet syftar vi till att Magelungens arbete inkluderar flera olika delar så som 
skola, individ och familj. Detta kan kopplas till vikten av helhetstänkandet inom systemteori. Det 
är även i linje med flera studier som visar på vikten av att involvera föräldrarna i barnens 
behandling och att ha ett bra samarbete med dem (Grizenko, 1997; Weir & Bidwell 2000). Att 
individen är med och skapar sin egen verklighet är något vi kan se att studiens informanter 
förmedlar. Det har i resultatet framkommit att individanpassning och medbestämmande var 
något som lyftes fram och vi tolkar detta som en del i individens möjlighet att påverka och skapa 
sin egen verklighet. Detta är även något som är överensstämmande med Länsstyrelsens 
granskning från 2008 där de ansåg att ungdomarna var delaktiga i planeringen av behandlingen. 
Vi vill även nämna att det framkommit att faktorer utanför Magelungens verksamhet, så som att 
placeras utanför hemmet, upplevs ha varit en stödjande faktor för en av ungdomarna.  

Inom systemteori talar man om, som tidigare nämnts, öppna och slutna system. Vi tolkar detta i 
det aktuella sammanhanget som att Magelungen kan ha varit bidragande till att öppna upp 
tidigare relativt slutna system. De slutna systemen har vidmakthållit sina dysfunktionella 
förhållanden och är i behov av input från omvärlden. I ungdomarnas och deras familjers fall kan 
det tolkas som att Magelungen blev den del av omvärlden systemet öppnades mot och utbytet 
resulterade i systemets förändrade struktur.  

Utifrån vad som har nämnts om subsystem och gränser kan man se Magelungens arbete med 
ungdomen och dennes familj som försök att upprätta tydliga gränser mellan subsystem vars 
gränser förr har varit mer diffusa. Detta arbete är främst något som kan ske i familjeterapin där 
båda ungdom och familj får möjlighet att tillsammans och var för sig arbeta med de delar av 
relationerna som behövs. Särskilt i ett av fallen talar både behandlare och förälder om att arbetet 
i familjeterapin hjälpte till att tydliggöra rollerna i familjen och att föräldrarna fick stöd både i sin 
roll som förälder och i sin roll som sambo. Vi tänker även att den betydelsefulla relation som 
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bildas mellan samordnare och ungdom blir en form av subsystem med tydliga gränser. Då 
samordnare kan agera på ett vis som tydliggör gränser mellan subsystem och hur de olika 
nivåerna i ett system ska upprätthållas tänker vi att detta dels är gynnande för systemets helhet 
men även för att visa ungdomen i fråga hur det kan se ut. Det har framkommit att samordnaren 
blev en sorts förebild för ungdomen och detta är något vi tolkar som ett tecken på detta.  

Det som systemteori säger om konstans är även något som har framkommit bland informanterna 
och främst bland behandlarna. Behandlarna menade att Magelungen blev en trygg och 
förutsägbar plats för ungdomarna i och med att de där fick möta samma personer varje dag. Vi 
tänker att detta bidrar till en förutsägbarhet som inom systemteori ses som viktigt. Variation i 
tillvaron, som är viktigt för att skapa förändring och nya mönster, kommer utifrån den 
behandling som dagligen sker på Magelungen. Det som framkommit genom informanterna om 
hur man exempelvis arbetade med att få in ungdomarna i skolan är ett exempel på hur man kan 
skapa förändring och införa nya mönster. På detta sätt blir balansen mellan konstans och 
variation på Magelungen ett positivt inslag för ungdomarna. Det framkom dock hos föräldrar och 
behandlare att man upplevde att det hade kunnat sättas mer press på ungdomarna i vissa 
situationer. Detta är något man bör ha i åtanke då det kan innebära att ytterligare inslag av 
variation kan få ett än mer positivt utfall för ungdomarna.  

Resultatet visade att behandlarna lyfte aspekten av tid som betydelsefull för att åstadkomma en 
förändring för ungdomarna. De syftade då både på tid i den mening att man behöver vara på 
Magelungen under en längre tid för att behandlingen ska ha någon effekt men även tid i det 
avseende att ungdomarna befinner sig i ett skede i livet då de utvecklas och genomgår en naturlig 
mognad. Vi tänker att denna aspekt kan kopplas till det som tidigare nämnts kring livsöverföring. 
Tonåren är i många fall en kritisk period och vi tänker att barn som annars lever under utsatta 
förhållanden kan uppleva denna period som extra påfrestande. Tonåren kan ses som en form av 
livsöverföring och det faktum att ungdomarna genomgick denna livsöverföring i den trygga 
miljö som Magelungen var för dem var bidragande till att detta hanterades på ett bra sätt.  

7.3 Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan gruppernas upplevelser? 
Resultatet indikerar genom de teman som framträtt ur materialet att det finns en relativt 
samstämmig bild hos informanterna av tiden på Magelungen. Genomgående för alla 
informanterna är en känsla av gemenskap och upplevelser av att den lilla gruppen som 
dagverksamheten innebar var viktig på så vis att ungdomarna blev sedda. Informanterna är även 
samstämmiga kring det positiva i att det var ett individanpassat upplägg där ungdomarna fick 
vara med och bestämma och gavs möjligheten av lyckas. De är också överens om vikten av 
samordnaren och det salutogena förhållningssättet hos personalen, såväl som betydelsen av att 
Magelungen arbetar på flera områden och att det är alla dessa delar tillsammans som gör skillnad. 
Vikten av att komma till insikt med problemen och vilja jobba med dem för att kunna få hjälp 
lyfts också fram genomgående bland informanterna. Detta stämmer överens med Dazord et al. 
(1997) vars resultat visade att engagemang för terapin var viktig för resultatet. Slutligen är 
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informanterna även samstämmiga kring att det fanns externa faktorer av betydelse för 
ungdomarna, såsom tidsaspekten och andra insatser utöver dagverksamheten. Detta belyser 
svårigheterna i att fastslå vad som har haft effekt i denna typ av verksamhet och det är viktigt att 
inte glömma bort betydelsen som tid och en naturlig mognad kan ha på en individ.  

Det framkommer dock en del skillnader informanterna emellan. I ungdomarnas upplevelser 
ligger mycket fokus på personalens förmåga att lyssna och förstå dem samt att kunna se när 
något var fel och ta tag i det. Sammankopplat med detta är ungdomarnas upplevelser av att de 
fick hjälp med konflikthantering på Magelungen. Vikt läggs även vid den möjlighet som 
ungdomarna fick att ta saker och ting i sin egen takt och att personalen hade tålamod i detta. 
Ungdomarna är även eniga om att egenskaper hos dem själva också haft betydelse för deras 
utveckling. I övrigt låg fokus i ungdomarnas berättelser på Magelungen som en betydelsefull 
vändpunkt i deras liv.  

Gällande föräldrarnas upplevelser ligger fokus på det positiva bemötandet från Magelungen och 
den utveckling som deras ungdomar gjort under tiden där, bland annat i form av en ökad 
självkänsla. Föräldrarna för dock även fram en del kritik mot Magelungen, då främst i form av 
att ungdomarna inte var tillräckligt förberedda på nästa steg i livet då de lämnade 
dagverksamheten samt att det var för mycket ”daltande” med ungdomarna från personalens sida. 
En förälder skiljer ut sig från de andra på så vis att dennes upplevelser utöver det som tidigare 
nämnts även lyfter fram vikten av personalens kompetens. Detta är inget som de övriga 
informanterna fokuserar på.  

Behandlarna sticker inte ut särskilt mycket genom sina utsagor. De stämmer in i föräldrarnas 
upplevelser av att Magelungen hjälpte ungdomarna att utvecklas som personer och att stärka 
deras självkänsla samt i ungdomarnas upplevelser om att egenskaper hos ungdomarna själva 
hade betydelse för deras utveckling under tiden på Magelungen. I likhet med föräldrarna riktar 
behandlarna kritik mot att Magelungen inte ställde högre krav på ungdomarna. Behandlarna 
betonar också vikten av att dagverksamheten riktar sig mot flera delar av ungdomens liv och är 
samtidigt kritiska mot att Magelungen inte alltid agerade tillräckligt inom alla områden för att ge 
ungdomarna den hjälp de behövde. Slutligen finns det ett uttalat salutogent arbetssätt hos 
behandlarna som visar att det positiva bemötandet hos personalen med mycket uppmuntran och 
en strävan mot att ungdomarna skulle få lyckas är en medveten strategi från behandlarnas sida 
och inte något som endast uppstod i mötet med ungdomarna.  

Resultatet visar en samstämmighet mellan grupperna av informanter. Det är i huvudsak en 
positiv bild av tiden på dagverksamheten som framkommer även om en del mer negativa 
aspekter också lyfts fram. I upplevelserna av vad som varit positivt är det inte en eller ett par 
faktorer som lyfts fram utan det blir tydligt att det är de olika delarna tillsammans som varit 
betydelsefulla. Här får inte externa faktorer som tid och övriga insatser glömmas bort då dessa 
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också verkar ha spelat en roll i ungdomarnas utveckling och det är som tidigare nämnts svårt att 
veta vad som lett till vad.  

7.4 Övrig diskussion 
Vi har haft i åtanke att informanterna skiljer sig åt i vissa hänseenden. För det första har det gått 
olika lång tid för de tre ungdomarna sedan deras tid på Magelungen. I det fall som det gått längst 
tid sedan utskrivningen visade detta sig på så vis att behandlaren hade svårt att minnas vissa 
saker och att det tog längre tid för denne att sätta sig in i fallet och kunna besvara frågorna. 
Ungdomen och föräldern i detta fall hade dock inga problem att minnas vilket inte är särskilt 
svårt att förstå då de endast har varit med om en placering på dagverksamheten medan 
behandlaren har haft många ungdomar innan och efteråt. Utifrån detta kan vi säga att det är 
önskvärt att intervjuer i liknande studier sker närmare inpå avslutad behandling för att kunna ge 
en mer uttömmande beskrivning av det aktuella fallet.  

Då vi genom meningskoncentreringen kom fram till våra kategorier hade vi som utgångspunkt 
att dessa skulle vara tydligt avgränsade på så sätt att de inte gick i varandra eller att en 
meningsenhet passade in i flera kategorier. Detta visade sig dock problematiskt då 
informanternas upplevelser inte alltid lät sig delas upp i uteslutande enheter utan ofta flätades 
samman och bildade en helhet, vilket också speglar sig i resultatet. Dessa svårigheter bekräftas 
av Lundman & Hällgren Graneheim (2012) som menar att det kan vara svårt att skapa 
sinsemellan uteslutande kategorier utifrån människors upplevelser.    

En annan aspekt vi fick ta hänsyn till i vår analys var det faktum att de behandlare som intervjuas 
arbetar för det företag som genomfört intervjuerna. Detta skulle kunna medföra att de är mer 
positiva i sina utsagor än vad de hade varit om det hade varit någon utomstående som hade 
intervjuat dem. Detta utifrån en vilja att vara lojal mot sin arbetsgivare. Med detta i åtanke har vi 
valt att beakta behandlarnas uppgifter med särskild varsamhet. Våra farhågor visade sig dock inte 
stämma särskilt väl då behandlarna tvärtom var de som, utöver föräldrarna, framförde en del 
kritik och då utifrån sitt eget agerande. Denna mer nyanserade bild ger en högre tillförlitlighet till 
behandlarnas berättelser än om de endast hade förmedlat en positiv bild av verksamheten och sitt 
eget handlande. Informanterna är dock generellt sett väldigt positiva vilket, som tidigare nämnts, 
skulle kunna vara ett resultat av bekvämlighetsurvalet. Huruvida detta är så eller inte är ingenting 
som vi kan uttala oss om utifrån vår studie. 

7.5 Slutsatser 
Systemteori och dess centrala begrepp bidrog i analysen av vårt material med ett 
helhetsperspektiv och synliggjorde delsystemens inverkan på varandra och på systemet i sin 
helhet. Via detta blev också risk- och skyddsfaktorer hos systemen tydliga och det gick att förstå 
det som beskrevs som bra och dåligt av informanterna utifrån dessa. På detta vis hjälpte vårt 
teoretiska ramverk till att besvara våra frågeställningar. Utifrån samstämmigheten bland 
informanterna framkommer det gemensamma faktorer som upplevs verksamma för en positiv 
förändring. Av ungdomarna har det framkommit att Magelungen har inneburit en vändpunkt i 
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deras liv. Det är svårt att sätta fingret på om någon faktor kan ha haft en större inverkan än någon 
annan. Vi tolkar detta som att det är helheten, snarare än delarna var för sig, som har 
åstadkommit denna vändpunkt och bidragit till en positiv förändring för ungdomarna. Det som 
informanterna förmedlar som positivt med Magelungen kan ses som skyddsfaktorer, och kan ha 
en motverkande effekt i förhållande till de riskfaktorer ungdomarna har med sig. Vi drar utifrån 
detta slutsatsen att Magelungen i sig kan ses som en skyddsfaktor för ungdomarna.  

7.6 Implikationer för forskning och praktik 
Länsstyrelsen (2008) poängterar att dagverksamheternas kvalitet är svårbedömd. Trots dessa 
svårigheter anser vi att det är viktigt att forskning på detta område genomförs för att försöka 
säkerställa kvaliteten på behandlingen, både för de som får behandlingen och för de som betalar 
för den. Även för utförarna av behandlingen är det viktigt att få feedback på sitt arbete och 
därmed kunna förändra och förbättra verksamheten. Denna studie blir en sådan form av 
återkoppling till de inblandade och kan därmed få en betydelse för verksamheten i praktiken. 

Forskningsgenomgången visade en kunskapslucka då det i stort sett endast fanns kvantitativ 
forskning på området vilket uppmuntrade till kvalitativ forskning. Detta får stöd av Weir & 
Bidwell (2000) som framhåller att före- och eftermätningar inte är idealt för att ta reda på vad 
som har lett till en förändring. Vidare understryker de att det behövs studier på området med en 
högre kvalitet än de som tidigare genomförts. Syftet med denna studie var att lyfta 
informanternas egna upplevelser för att skapa en diskussion kring dagverksamhet som insats och 
dess betydelse för målgruppen. Vår uppfattning är att vi har lyckats med detta. Vår studie i 
kombination med tidigare in- och utmätning som Magelungens forskningsgrupp har genomfört 
resulterar i en triangulering vilket kan ge en bredare bild av insatsens betydelse.  Med bakgrund 
av den begränsade kvalitativa forskningen på området som forskningsgenomgången visade får 
resultatet från denna studie ses som ett tillskott. Kunskapsluckan kvarstår dock även med vårt 
bidrag vilket manar till vidare kvalitativ forskning. Det vore exempelvis intressant att genomföra 
en liknande studie i större omfattning för att se om resultaten överensstämmer med det som 
framkommit i denna studie. Även en jämförelse mellan olika verksamheter vore av vikt, för att 
se om resultaten skiljer sig åt.  
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Bilaga 1: Exempel på meningskoncentrering 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad enhet Kategori Tema 

Nej alltså jag tror 
liksom det var, jag tror 
tiden är en väldigt 
avgörande hade han 
fått en kort tid hos oss 
till exempel om de 
bara hade betalat för 
ett år då tror jag inte 
alls då hade, jag tror 
tiden det tror jag. Att 
han fick mycket tid det 
är väldigt avgörande 
det tycker jag ofta har 
vart så, för att det 
handlar också om 
ungar som är tretton 
till femton är normal 
mognaden där gör 
väldigt mycket. Även 
om föräldrarna det inte 
händer så mycket med 
de så händer det 
mycket med 
ungdomarna och tiden 
och mognaden där, i 
kombination med alla 
andra 

Tiden är avgörande, att 
han fick mycket tid. 
Det händer mycket 
med ungdomar, 
mognad. Detta i 
kombination med alla 
andra insatser gör 
skillnad.  

Externa faktorer Helheten 

Nej jag tror att det 
kom vi överens 
allihopa. Det vi gjorde, 
vi bestämde aldrig 
någonting utan att vi 
alla var med, vi kom 
alla överens, att alla 
tyckte det var bra. Men 
oftast var det att […] 
föreslog något och vi 
gick efter det. Och sen 
kanske vi sa något vad 
vi tyckte och så där 
och så kanske […] sa 
att det låter bra och så 
kom vi överens om 
det. Vi gjorde aldrig 
någonting utan hans, 
liksom att han visste 

Vi bestämde aldrig 
något utan att vi alla 
var med, var överens 
och tyckte att det var 
bra.  

Individanpassat Individen i fokus 
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någonting, vi ändrade 
inte någonting eller 
något.   
Nej just när jag 
besökte min förra 
skola när jag gått på 
Magelungen en så kort 
tid, att nej men på 
Magelungen där frågar 
dom hur jag mår och 
lyssnar på vad jag har 
att säga och inte bara 
fråga hur jag mår av 
ren artighet. Så, nej 
men se mig som en 
individ och inte bara 
en utav dom där i 
ledet. Det gjorde 
väldigt väldigt mycket. 
 

På Magelungen frågar 
de hur jag mår och ser 
mig som individ, inte 
bara en i ledet. 
 

Gemenskap Tillsammans 

Det var det att ingen 
tvingade honom på 
någonting. Det var 
första gången man 
lyssnade honom och 
man verkligen 
lyssnade honom och 
han upplevde han blev 
hörd då. Att dom 
liksom tog honom 
allvar. Han hade svårt 
att sitta i klassrummet 
och han fick 
panikångest och så där 
och inte blir stämplad 
som konstig eller 
besvärlig. 
 

Ingen som tvingade 
honom till någonting. 
Första gången man 
lyssnade på honom 
och han upplevde att 
han blev hörd, att de 
tog honom på allvar. 
Han blev inte 
stämplad. 
 

Bemötande Ett fruktbart 
förhållningssätt 

På alla möjliga sätt 
egentligen, det var nog 
ändå lite utav 
startskottet på 
vändningen på allting, 
de ville bara mitt bästa 
och kunde hjälpa mig 
på den bästa vägen 
också så jag tror nog 
att det är just det, vart 
hade jag varit om jag 
inte hade fått det 

Magelungen var lite av 
startskottet på 
vändningen. Vart hade 
jag varit idag om jag 
inte fått det? Kanske 
inte kommit underfund 
med att jag ska lämna 
barndomsvännerna, be 
om ursäkt till folk och 
sånt. 
 

Vändpunkt Vändpunkt 
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startskottet och börjat 
på Magelungen? Vart 
hade jag varit idag? 
Jag hade kanske inte 
kommit underfund 
med alla de här 
grejerna att jag kanske 
ska lämna mina 
barndomsvänner, att 
jag kanske fortfarande 
skiter i att be om 
ursäkt till folk och 
såna saker. 
 
 
 


