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Syftet med vår studie är att belysa behandlares upplevelse om 
vilka ungdomskulturer som framträder på särskilda 
ungdomshem samt hur behandlarna kan påverka dessa. 

Den metodologiska utgångspunkten i studien är hermeneutisk 
kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Fem 
behandlingsassistenter har bidragit till det empiriska materialet 
som ligger till grund för studien.  

Resultatet analyserades med hjälp av teorin om symbolisk 
interaktionism. Studien visar att det förekommer både negativa 
och positiva ungdomskulturer på särskilda ungdomshem. 
Ungdomarna påverkar alltså varandra både negativt och positivt. 
Den negativa kulturen yttrar sig genom att ungdomarna tar med 
sig problematiken in på avdelningarna där de i interaktion med 
andra ungdomar glorifierar ämnen som droger och kriminalitet 
vilket gör att de tar intryck och lär sig negativa saker av 
varandra. Den positiva kulturen yttrar sig genom att ungdomarna 
finner stöd hos varandra och lär sig saker vilket främjar deras 
utveckling. Vidare ansåg personalen att de har möjlighet att 
påverka ungdomskulturerna, främst genom ett gott samarbete 
inom personalgruppen men även att man involverar ungdomen i 
behandlingen.  



Förord 
Vi vill rikta ett tack till de behandslingsassistenter som delat med sig av sina 
erfarenheter. Vi vill även tacka Marita Pekkanen för god handledning genom hela 
uppsatsarbetet.  
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INTRODUKTION 
Statens institutionsstyrelse driver idag 24 särskilda ungdomshem där ungefär 
1000 ungdomar årligen vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) eller enligt Socialtjänstlagen (Sol). På senare år har trycket på de särskilda 
ungdomshemmen ökat vilket statens institutionsstyrelse förklarar beror på större 
ungdomskullar, ökat missbruk, nya droger och inte minst det stora antalet 
ensamkommande flyktingbarn som Sverige tagit emot (SIS, 2017b). En stor del av den 
tillgängliga forskningen pekar på riskerna med att samla ungdomar på institutioner 
eftersom det medför negativ påverkan på det avvikande beteendet samt förekomsten av 
kriminalitet, våld och missbruk (Berglund, 2000 & Andreassen, 2003). Vidare menar 
Berglund (2000) att relationer är viktiga för ungdomara eftersom det sätter dem i ett 
sammanhang. Genom ett gott bemötande från viktiga relationer skapas självkänsla och 
ett ökat egenvärde. Institutionsplacerade ungdomar är många gånger varse om sina 
brister och problem samtidigt som de sällan är medvetna om sina färdigheter och 
resurser. Behandlarna bör därför ha förmågan att förstärka det positiva hos varje enskild 
ungdom.  
 
Syftet med studien är att undersöka behandlares erfarenheter av ungdomskulturer på 
särskilda ungdomshem samt hur de förhåller sig till de kulturer som framträder på 
instutionerna. Genom att använda oss av symbolisk interaktonism som teoretisk 
utgångspunkt så kan vi skapa förståelse för ungdomarnas agerande i olika situationer. 
Den symboliska interaktionismen bygger på teorier om hur individen skapas genom 
interaktion med andra och i förhållande till den situtation man befinner sig i. Den 
tidigare forskningen (Berglund, 2000; Andreassen, 2003) har visat på att det medför 
risker för skapandet av negativa ungdomskulturer när man samlar ungdomar med 
allvarlig beteendeproblematik. Vi vill få en bild av hur det går att arbeta för att vända 
det till något positivt vilket gör studien socialpedagogiskt relevant. Vi undersöker hur 
personalen talar om vad de gör i sin behandling för att stävja negativa kulturer och 
främja positiva kulturer. Ungdomskulturer i föreliggande studie syftar till den kultur 
som uppstår genom den mellanmänskliga interaktionen som sker på institutionerna. 
Genom intervjuer med fem behandlingsassistenter har vi samlat det material som ligger 
till grund för resultatet i föreliggande studie.  
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Bakgrund 
För att ge en fördjupad bild av föreliggande studiens forskningsfråga så kommer viktiga 
bakgrundsfakta att presenteras under följande runbriker: De särskilda ungdomshemmen, 
FN:s konvention om barnets rättigheter samt Ungdomskulturer. Vi kommer även att 
presentera ett avsnitt med tidigare forsking, såväl nationell som internationell.  

De särskilda ungdomshemmen 
Dagens särskilda ungdomshem har sin grund i 1600-talets uppfostringsanstalter vars 
syfte i huvudsak var att kontrollera de pojkar som ansågs vara kriminella. Samhällets 
utveckling av barnavården har med tiden bidragit till att uppdraget och målgruppen på 
de särskilda ungdomshemmen ändrats. Än idag lever många med bilden av 
institutionerna som en vårdform för kriminella pojkar, detta trots att ungefär en tredjedel 
av de intagna utgörs av flickor (Vogel, 2012). 
   
De särskilda ungdomshemmen drivs av SIS (statens institutionsstyrelse) vilka till viss 
del finansieras genom statsbidrag. Den största finansiären är dock kommunerna som 
betalar vårdavgifter för sina placeringar (Vogel, 2012). Grunderna för placeringarna är 
missbruk, kriminalitet eller annan socialt nedbrytande beteende. De flesta har dessutom 
en komplex problembild där familjeförhållanden, umgängeskrets och den omgivande 
miljön haft påverkan på situationen de befinner sig i (SIS, 2017c). 
 
Ungdomarna som vårdas på SiS är oftast placerade med stöd av 2 och 3 §§ LVU eller 
efter ett omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU. Enligt 2 § i Lagen om 
särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 2003:406) ska beslut om vård tas i de fall 
ungdomens miljö utgör en risk. Ibland kan en flytt till ett SIS-hem vara det enda 
alternativet om ungdomens miljö utgör en risk för hälsa och utveckling. Det kan 
exempelvis handla om att det finns vanvård eller misshandel i hemmet, men även om 
föräldrarna har missbruksproblematik. Enligt 3 § i Lagen om särskilda bestämmelser 
om vård av unga (SFS 2006:896) ska vård beslutas om ungdomens eget beteenden utgör 
en risk för hens egen hälsa. Ungdomens eget beteende kan ligga till grund för ett 
omhändertagande. Om den unge besitter ett destruktivt beteende, ägnar sig åt kriminella 
handlingar eller har missbruksproblematik så finns det stöd enligt 3 § att besluta om ett 
omhändertagande. Syftet med omhändertagandet är att ge ungdomen vård och 
rehabilitering. Enligt 6 § i Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 
1990:52) kan omedelbara beslut om vård tas för att skydda ungdomen. Socialnämnden 
får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas i de fall rättens 
beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 
utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare 
åtgärder hindras. 
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Beroende på ungdomens behov och efterfrågad insats från berörd socialtjänst kan olika 
vårdformer komma på tal: akut-, utrednings- eller behandlingsplacering. De akut- eller 
utredningsplacerade ungdomarna stannar oftast på institutionen kortare tid än två 
månader innan de återvänder till familj eller annan form av omsorg. Syftet med 
akutplaceringar är att bryta ett destruktivt beteende. Vid utredning söker behandlaren 
efter ungdomens behov och förutsättningar samt förbereder inför fortsatt behandling 
bland annat genom motivationsskapande. Utredningstiden är ungefär åtta veckor lång. 
De ungdomar som är placerade på en behandlingsavdelning stannar i regel under en 
längre tid och får inriktade behandlingsinsatser enligt en framtagen behandlingsplan 
(Vogel, 2012). 
 
Förutom att de särskilda ungdomshemmen är låsta så har behandlaren befogenheter som 
inte finns inom andra delar av barnavården. Bland annat så kan beslut om avskiljning, 
kroppsvisitering eller brevkontroll tas (Vogel, 2012). På sin hemsida beskriver SIS 
(2016b) sina särskilda befogenheter som en nödvändighet för att kunna bedriva vård 
inom ramen för sin verksamhet. Genom de låsta avdelningarna kan man i högre 
utsträckning kontrollera att inte vapen och narkotika förs in på institutionen. 
Avskiljning är en åtgärd som genomförs i skyddssyfte för att säkerställa den intagne 
själv, övriga ungdomar samt personalen, om någon är kraftigt påverkad eller våldsam så 
att ingen annan åtgärd fungerar. SIS (2016b) menar att dessa befogenheter inte ska ses 
som ett straff för ungdomen utan istället är en förutsättning för att kunna genomföra 
behandling (SIS, 2016b). På sin hemsida framför SiS (2017a) att man, i verksamheten 
beaktar barnkonventionens bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. År 2014 
tog SIS fram en handlingsplan för att stärka ungdomars rättigheter i tvångsvården, hela 
vägen från planeringsfasen till vårdtiden och uppföljningen av den. På uppdrag av 
regeringen fick SIS under 2017 i uppdrag att analysera om det fanns fler områden i 
verksamheten där barnkonventionen bör beaktas. Efter en uppföljning av den tidigare 
handlingsplanen drogs slutsatsen att det finns behov av fler insatser, bland annat att öka 
ungdomars kunskap i deras rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention (SIS, 
2017a). 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter 
FN:s konvention om barnens rättigheter, eller barnkonventionen som den även kallas, 
omfattar bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, med barn menar man 
människor under 18 år (Barnkonventionen, 2018). På sin hemsida presenterar SIS 
(2016a) de mest grundläggande bestämmelserna.  
 

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras (Barnkonventionen, 2018). 

 
Ovanstående citat betonar att inga barn får bli behandlade sämre än någon annan.  För 
SIS del betyder det bland annat att de ska bemöta barn och ungdomar på ett respektfullt 
sätt. Nästa viktiga bestämmelse handlar om att barnets bästa alltid ska vara det primära 
vid beslutsfattande. Vidare framgår det på SIS hemsida att det ibland finns saker som är 
viktigare än ”barnets bästa” varpå det blir särskilt viktigt att kunna visa att även barnet 
varit i åtanke. För SIS del innebär det till exempel att en ungdom inte får lämna 
avdelningen och att beslutet måste förklaras. Den tredje viktiga bestämmelsen som tas 
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upp är att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Inom SIS verksamhet 
innebär det att alla barn och ungdomar har rätten till skola samt hälso- och sjukvård. 
Den sista bestämmelsen som tas upp handlar om att barnet har rätten att framföra hur 
barnet vill ha det i frågor som rör dem själva. Vuxna ska alltid lyssna och beakta barnets 
åsikter. Detta uppfylls genom att personalen frågar ungdomarna vad de vill ha hjälp med 
samt att de får vara delaktiga i både planeringen och den vården som bedrivs (SIS, 
2016a). 

 

Ungdomskulturer 

Fornäs, Lindberg och Sernhede (1994) menar att begreppet kultur är omtvistad med 
flera olika innebörder. Allt från att beskriva gemensamma uttrycksformer bland olika 
konstnärliga inrättningar till ett antropologiskt perspektiv som inkluderar allt kring 
människan livsform såsom levnadssätt, vanor samt föreställningar. Vidare beskriver 
Fornäs et al (1994) ett hermeneutiskt kulturbegrepp som kopplas till symbolisk 
kommunikation med vilket man avser den mänskliga interaktionen som sker genom 
användandet av olika symbolspråk. Lallander och Johansson (2017) menar att 
ungdomskulturer definieras i olika stilar, ideal och värden som ungdomarna använder 
sig av när de uttrycker sig själva. Vidare menar de att begreppet är komplext eftersom 
det inte finns enbart en allmän kultur, utan flertalet som alla har sina egna egenskaper. I 
ett försök att skapa förståelse kring de olika stilar som växt fram bland ungdomar har 
flera olika perspektiv lagts fram. Från början fokuserade man på klassperspektivet i sin 
jakt på förklaringar för individens val av livsstil, idag har fokus även riktats på faktorer 
som kön och etnicitet. Ungdomskultur i föreliggande studie syftar till den kultur som 
genom mellanmänsklig interaktion skapas på särskilda ungdomshem. Många forskare 
har poängterat kamraters och gruppens inverkan på ett antisocialt beteende med våld, 
kriminalitet och missbruk (Andreassen, 2003; Berglund, 1998). Å andra sidan menar 
Berglund (2017) att få forskare lyft fram den positiva påverkan kamrater kan utgöra. 
Vidare menar Berglund (2017) att det är svårt att beräkna och fastställa i vilken 
omfattning individen har påverkats av sina kamrater. Tillsammans med familjen och 
skolan utgör kamratskapet de delar som ideligen står i relation till ungdomens självbild 
och hens upplevda frihet. 

Tidigare forskning 

Ungdomarna 
Hollerand (2008) framför att barn- och ungdomsplaceringar på institutioner har 
uppfattats som bekymmersamt i flera årtionden. Tanken bakom placeringarna är att 
institutionsmiljön ska mynna ut i en positiv förändring för den unge. Forskningen har 
däremot visat på motsatt effekt, problemen kvarstår eller eskalerar för en del av de 
institutionsplacerade ungdomarna. Oron grundar sig i att man har lagt märke till att 
ungdomar skapar kulturer genom interaktionen mellan varandra. För en del ungdomar 
utgör exponering av socialt avvikande kamrater en tydlig riskfaktor. I likhet med 
Hollerand (2008) menar Ahonen och Dagner (2012) att man bidrar till att etablera ett 
samspel i avvikande beteenden genom att samla ungdomar med beteendeproblem under 
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samma tak, därför utgör institutionsmiljön en ökad risk för negativ kamratpåverkan. 
Brendtro, Mitchell, Mccall (2007) menar att institutioner där klienterna enbart består av 
ungdomar med beteendeproblem saknar motvikt till de negativa mönstren, utan 
prosociala ungdomar att integrera med finns det ingen som kan visa vägen mot ett 
positivt beteende. Tidigare har även Andreassen (2003) påpekat detta, det är befängt att 
förvänta sig att ungdomar med beteendeproblem kommer utveckla prosociala 
värderingar och normer inom gruppen menar han. Denna typ av interaktion leder 
snarare till motsatt effekt med förstärkning och spridning av negativa mönster.  
 
Enligt Sekol (2013) finns det flera faktorer som bidrar till att ungdomar deltar i negativa 
ungdomskulturer. Ungdomar som redan från början delar negativa värderingar och 
normer drar sig till varandra. Värdet av kamratskap med möjlighet att dela med sig av 
sina erfarenheter utan att bli dömd och möjligheten att få support är en starkt bidragande 
faktor. Ungdomarna delar ofta samma livserfarenheter vilket skapar band mellan dem 
och man får större förtroende för varandra än för institutionens personal. En ungdom i 
Sekols (2013) studie beskriver kamratskapsbandet enligt följande: ”Vi upplever samma 
sak här, vi sitter alla i samma båt. Personalen har ingen aning hur det är att sitta här, 
ingen av oss vill vara här. Man kan inte klara sig själv, vi behöver varandra” (s. 1905). 
Vidare menar Sekol (2012) att ungdomarna upplever solidaritet som viktigt för 
kamratskapet. Även viljan att dela med sig av cigaretter, droger och annat spelar roll. En 
annan ungdom i Sekols (2013) studie beskriver solidariteten mellan ungdomarna på 
följande vis: ”När jag hamnar i slagsmål och någon blandar sig i och hjälper mig, då vet 
jag att det är en kamrat”. (s. 1905). 
 
Ahonen och Degner (2012) påpekar att institutionsplacerade ungdomar ofta lider av 
psykosociala problem som ångest, depression, självskadebeetende och 
missbruksproblematik. I många fall saknar man även färdigheter i att hantera de 
förväntningar, regler och moraliska värderingar som råder i samhället. Sekol (2013) 
tillägger att brist på meningsfulla aktiviteter bidrar till att ungdomarna ägnar sig åt 
antisociala aktiviteter. Ungdomarna menar på att om de hade haft fullspäckade scheman 
varje dag så skulle man sköta sig bättre, det skulle medföra mindre negativa beteenden 
(Sekol, 2013). Ahonen & Degner (2012) tillägger att eftersom ungdomarna spenderar 
alla dygnets timmar, vecka ut och in, på institutionen så är det viktigt att även den tid 
som inte ägnas åt behandling eller skolgång fylls med meningsfullt och utvecklande 
innehåll. Genom att erbjuda ungdomarna pro-sociala aktiviteter så ökar man 
möjligheten för att placeringen ska mynna ut i en positiv utveckling med en förhöjd 
livskvalité. 
 

Personal 
Andreassen (2003) poängterar att institutionens personal får svårt att genomföra 
behandlingsåtgärder vid förekomsten av negativa ungdomskulturer på en av avdelning. 
Det skapas motstånd mellan ungdomar och personalen vilket medför att ungdomarna 
motsätter sig riktade behandlingsåtgärder. Ahonen och Degner (2012) menar att 
behandlingsassistenter bör arbeta för att förhindra att ungdomar med negativt 
beteendeproblem bygger sociala band mellan varandra, annars tenderar vistelsen att 
fungera som en utbildningsplats för avvikande beteende och kriminalitet (Ahonen och 
Degner, 2012). Hollerand (2008) menar att kulturer inom institutioner kan verka 
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vårdande i den mån personalen förstår och drar nytta av dem på rätt vis. Personalen 
måste reflektera över alla aspekter i den rådande kulturen på institutioner för att fånga 
upp det som kan användas i vården. Vidare behöver personalen öka medvetenheten 
kring signaler som kan leda till negativa kulturer och arbeta för att motverka dessa.  
 
Larson (2006) menar att ungdomarna skapar förutsättningar för att använda personalen 
som positiva förebilder genom att interagera med personalen på institutionen. Genom 
denna interaktion kan ungdomen kopiera prosociala vuxnas reaktioner och agerande i 
olika situationer. Genom att tillämpa samma handlingsmönster när ungdomen ställs för 
nya utmaningar så minskar det antisociala beteendet. Personalen kan alltså genom 
interaktionen påverka genom att förstärka de beteenden, synsätt och handlingsmönster 
så att de stämmer överens med lagar, regler och normer som finns i samhället. Denna 
typ av positiv förstärkning kan exempelvis vara att personalen uppmärksammar, 
bekräftar och berömmer ungdomarna i de dagliga aktiviteterna som utspelar sig på 
institutionen. Det kan handla om att förstärka ungdomen i sin skolgång eller i 
vardagliga sysslor som städning och matlagning. Larson (2006) poängterar dessutom att 
ungdomar som upplever att de blir sedda och uppmärksammade av prosociala vuxna får 
ökad motivation och benägenhet till förändring och utveckling. Severinsson (2010) talar 
om betydelsen av relation och kommunikation inom denna typ av verksamheter. I sin 
studie exemplifieras hur goda relationer mellan ungdomar och personal skapas genom 
att behandlingsassistenten tar upp ämnen och berättar om egna livserfarenheter som 
fångar ungdomarnas intressen. Genom att personalen berättar om egna svårigheter i 
livet skapas dessutom möjlighet för ungdomarna att identifiera sig med personalen 
vilket skapar ett band. Severinsson (2010) menar att det är när personalen lämnar sin 
formella behandlarroll och blir mer informell som relationen utvecklas. Genom att bli 
personliga lyckas man väcka ungdomarnas intresse och dessutom får detta ungdomarna 
att känna tillit och tro på viljan att hjälpa dem. Relationskapandet blir ett pedagogiskt 
redskap som personalen kan använda för att påverka ungdomarna i en önskvärd 
riktning. Den bidrar till att konflikter i högre utsträckning kan undvikas samtidigt som 
det motiverar ungdomarna till deltagande i aktiviteter som skola. Dessa ungdomar är 
svåra att motivera till skolgång genom samtal om ett önskvärt arbete i framtiden istället 
kan relationen användas för att motivera till skolgång. Ungdomarna behöver motiv som 
är närliggande i tiden och då kan relationen motivera till skolgång eftersom de tycker 
om personalen och inte vill göra dem besvikna (Severinsson, 2010).  
 

I sin doktorsavhandling pekar Kallenberg (2016) på att man prioritera “stora starka 
män” vid anställningar av behandlingsassistenter inom SiS. Utbildad personal som 
beteendevetare och drogterapeuter bortprioriteras till förmån för män med egna 
erfarenheter av missbruk och kriminalitet. Andra män har erfarenheter från kroglivet 
som dörrvakt eller tidigare karriär i någon kampsportsgren. Dessa personer ses som 
förebilder av ungdomarna vilket ytterligare späder på machokulturen som råder bland 
många unga killar på institutionerna. Det bidrar till en norm som kan vara farlig för 
ungdomarna och sedermera påverka hela samhället. Kallenberg (2016) menar att när 
stormusklade män med många tatueringar, rakat huvud som dessutom rör sig på ett vis 
som kan tolkas som aggressivt, macho, kliver in i en institution så känner sig 
ungdomarna hotade vilket de kontrar med att försöka hävda sig. Något som forskaren 
menar kan leda till att våldet på institutionerna kan eskalera. Vidare menar Kallenberg 
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(2016) att man implementerar en bild till de unga, att ser ni ut och beter er på detta vis 
så har ni makten och rätten att straffa andra. En del personal har dessutom en kluven 
yrkesidentitet där man på ett sätt ser på ungdomarna som barn i behov av hjälp å andra 
sidan brottslingar som förtjänar att vara inlåsta. Detta medför att fokus ena stunden 
hamnar på vård för att i nästa stund gå över till fysiska tillrättavisningar där manlig 
muskelstyrka uppmuntras och anses ha en central roll för att kunna göra ett bra jobb. En 
effekt av detta blir att manliga behandlingsassistenter bedöms som professionella av 
institutionen, detta trots avsaknaden av formell utbildning, medan kvinnor behöver 
andra sorters kvalifikationer för att anses vara professionella.  
 

Behandlingsarbetet 
Andreassen (2003) betonar att det finns möjligheter till ett gott behandlingsresultat men 
att dessa är beroende av faktorer som val av metoder, personalgruppen, organisation, 
familjeband, eftervård samt skolinsatser. Vidare menar Andreassen (2003) att bäst 
behandlingsresultat uppnås i de institutioner som använder sig av flertalet metoder i sitt 
behandlingsarbete. Vidare menar han att de metoder som inkluderar familjen, främst 
föräldrarna, har bäst effekt. Exempel på sådana behandlingsmetoder är familjeterapi, 
föräldrasamverkan och föräldrautbildning. Andra viktiga inslag i behandlingsarbetet är 
träning av social förmåga, skolundervisning, meningsfulla aktiviteter, grupp- samt 
individuella samtal.  
  
Enligt Steinberg, Chung och Little (2004) är åldern 16 till 24 viktig för människans 
psykosociala mognad. Under denna period, när ungdomen ska lämna övre tonåren och 
in i vuxenlivet, krävs tillgång till färdigheter som ska koordineras och vävas ihop för att 
utmynna i en prosocial vuxen. Larsson (2006) beskriver hur människan har ett inbyggt 
motivationssystem som kan bidra till en positiv utveckling. Ungdomar på institutioner 
är inget undantag vilket betyder att det med rätt förutsättningar går att påverka 
utvecklingen för dessa ungdomar. Genom att ungdomen ställs inför nya utmaningar 
stimulerar man till ökad motivation. De nya utmaningarna leder till att ungdomen får 
testa sina kunskaper vilket leder till att nya erfarenheter utvecklas. I en normalt 
fungerande hemmiljö sker stimulansen och utmaningarna genom interaktionen med 
familjemedlemmar, vänner samt social interaktion i samhället (Larson, 2006). För att 
ungdomar i institutionsmiljö ska finna motivation till utveckling så behöver 
institutionen tillhandahålla ungdomarna tillfällen att delta i olika typer av sociala och 
meningsfulla aktiviteter. Bakom varje erbjuden aktivitet bör det finnas tydligt utformade 
syften och mål. Viktiga målsättningar bör vara att aktiviteterna ska ha effekt på 
utvecklingen av ungdomen, detta uppnås t ex. genom att aktiviteten stimulerar 
ungdomens utveckling av befintliga och nyväckta intressen. Vidare bör aktiviteterna 
bidra till att man kan identifiera och fylla ut kunskapsbrister (Steinberg, Chung och 
Little, 2004). Ahonen och Degner (2012) betonar att det är av vikt att aktiviteterna är 
förankrade i beprövade teorier och forskning. För att säkerställa att ungdomarna 
utvecklar prosociala och kognitiva förmågor bör teorin bakom aktiviteterna utgå från 
kunskap om kognitiv utveckling. Vidare bör fokus läggas på psykologiska perspektiv 
som utvecklandet av moral och empatiförmåga. Varje ungdom bör kartläggas 
individuellt för att identifiera riskfaktorer och behov, först då kan man individanpassa 
behandlingen och tillsätta adekvata åtgärder (Ahonen & Degner, 2012).  
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Även Wästerfors (2009) lyfter fram vikten av att ungdomarna upplever aktiviteterna 
som meningsfulla, annars ökar risken för att det uppstår konflikter. Vidare menar han att 
konflikter oftare uppstår på raster och under kvällar eftersom dessa stunder tenderar att 
vara ostrukturerade vilket medför att ungdomarnas psykosociala beteende får komma 
till uttryck. Wästerfors (2009) menar även att nyintagna ungdomar upplevs som 
bråkingare i jämförelse med ungdomar som varit placerade längre. En förklaring till 
detta är att det saknas personliga relationer mellan ungdomar och personal vilket 
fungerar förebyggande för förekomsten av konflikter. Wästerfors (2009) förklarar 
konflikter i form av att olika personligheter får utlopp, beroende på hur personalen 
bemöter situation så kan den styras i en viss riktining. Olika egenskaper hos personalen 
ger olika fördelar beroende på hur konflikter urartar sig, när en personal misslyckas med 
att avstyra en konflikt den andras närvaro räcka för att återinföra en gynnsam miljö. 
Wästerfors (2009) nämner även att vikarier kan betraktas göra intrång i samspel, utan 
någon personlig framtoning eller kunskap vilket kan medföra att det uppstår konflikter. 

 

Positiv ungdomskultur 
Enligt Holleran (2008) har PPC (Positive Peer Culture) använts inom ungdomsvården 
sedan 1970-talet med syfte att ersätta negativa mönster med mer positiva. PPC beskrivs 
som en behandlingsmetod som bygger på ett partnerskap mellan ungdomen och 
behandlingsassistenten genom hela behandlingsprocessen. Behandlingen går ut på att 
lära ungdomen att ta ansvar för gemensamma handlingar och personliga val. Ursäkter 
och bortförklaringar utgör inte en del av innehållet. Fokus ligger på att uppmuntra 
ungdomar till ett prosocialt beteende samt att lära dem stödja andra ungdomars 
prosociala beteende vilket medför en ökad självkänsla. Genom mindre gruppsessioner 
lyfter man fram positiva teman som utmanar gruppen att tänka kreativt, på så sätt ökar 
man ungdomarnas respekt, förtroende och öppenhet mellan varandra. Steinbach och 
Steinbach (2009) fyller i med att ungdomarna har ett behov att hjälpa varandra i dessa 
gruppsessioner vilket skapar en gemenskaps atmosfär, genom att hjälpa andra stärks 
självförtroendet och bidrar till att stabilisera ungdomens personlighet.  
 
Holleran (2008) sammanfattar att forskning visar att PPC har effekt på egenskaper som 
ökad självkänsla, ökad förmåga att identifiera personliga problem, ta rationella beslut, 
moraliska värderingar samt en ökad allmänbildning. Studien genomförd av Steinbach 
och Steinbach (2009) visar på minskad våldsanvändning, ökat prosocialt beteende och 
ökad självkänsla bland de deltagande ungdomarna. Ungdomarna utvecklade färdigheter 
i att hantera svårigheter och lösa utmaningar som de ställdes inför, såsom att stanna upp 
och prata om sina känslor istället för att hålla det inom sig.   
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Teoretiska perspektiv 
Interaktion mellan människor sker ständigt, redan som barn lär vi oss att relatera till och 
interagera med andra människor. I samhället råder olika normer som talar om för oss 
vad som är rätt och fel samt hur vi ska förhålla oss till varandra, interaktionen är alltså 
en del av socialisationsprocessen. För att underlätta tolkning och analys av vår 
insamlade empiri så tänker vi utgå från teoretiska perspektiv. I föreliggande studie utgår 
vi från den generella teorin symbolisk interaktions. Genom att använda oss av symbolisk 
interaktionism som teori kan vi skapa förståelse för våra frågeställningar. 

Symbolisk interaktionism 
En av de viktigaste personerna i utvecklandet av den symboliska interaktionismen var 
filosofen George Herbert Mead som redan i slutet av 1800-talet framförde sina tankar 
kring förståelsen av människans personlighetsutveckling. Begreppet symbolisk 
interaktionism fördes dock inte fram förrän på 1930-talet då filosofen Herbert Blumer, 
som var lärjunge till Mead, började använda sig av termen. Den symboliska 
interaktionismen är en teoretisk tankemodell som kan förklaras som ett 
socialpsykologiskt perspektiv på hur människan förstår den sociala verkligheten, 
samhället och dess grupper, vi lever i (Trost & Levin, 2011). Grunden i den sociala 
interaktionismen utgörs av tre väsentliga antaganden vilka Blumer sammanfattade. Det 
första är att samhället består av individer med ett ”jag” vilket innebär att de kan referera 
till sig själva, genom tidigare erfarenheter, för att hantera företeelser i sin omgivning. 
Det andra antagandet är att det individuella beteendet är en sammansatt företeelse, alltså 
inte bara en respons eller reaktion. Sista antagandet är att gruppbeteenden består av 
individuella beteenden förenade genom en process där individerna tolkar och beaktar 
varandras beteenden. Blumers slutsats blir att människan inte reagerar på andra 
människors beteenden utan istället reagerar på vår tolkning eller varseblivning av andras 
beteenden (Trost & Levin, 2011).  
 
Den symboliska interaktionismen tittar på människan som en social varelse som skapar 
sitt ”jag” genom interaktion med andra människor i sin omgivning. Det lilla barnet blir 
gradvis mer social efterhand den socialiseras in i samhället och lär sig de normer och 
förväntningar som råder där. Denna process sker genom ett samspel mellan barnet och 
de viktigaste personerna, de signifikanta andra, i barnets närhet vilket oftast utgörs av 
föräldrar. Denna utveckling av barnet sker främst genom språket, både det talade och 
kroppsspråket (Trost & Levin, 2011). Mead (2002) menar att en individs beteende även 
styrs av den generaliserade andre vilket utgörs av de förväntningar som samhället 
byggt upp på en viss roll.  
 
Interaktion är ett viktigt begrepp inom den symboliska interaktionismen. Begreppet är 
en förkortning på ”social interaktion” vilket är en ständigt pågående mellanmänsklig 
process som sker vid möten och kommunikation mellan människor. Stor del av 
interaktionen sker i form av språket i form av tal och skrift men kan även ske i form av 
kroppsspråk i form av gester, miner, rörelsemönster och klädsel. Dessa former av 
kommunikationshjälpmedel benämns i interaktionismen som symboler. För att det ska 
vara en symbol måste den har samma betydelse för alla som kommunicerar. En annan 
form av interaktion sker även när vi inte utför en handling som omgivningen förväntar 
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sig i en viss situation, vi utsänder alltså signaler även när vi inte aktivt gör något. En 
annan form av interaktion är den som sker när vi tänker, vi integrerar alltså inte bara 
med varandra utan även med oss själva (Berg, 1998). 

Interaktionen bidrar inte endast till förståelse för umgänge och dess processer utan utgör 
även en viktig del för skapandet av ”jaget” vilket sker genom den ständigt pågående 
mellanmänskliga interaktionen.  Trost och Levin (2011) menar att vi genom språket kan 
göra ”jaget” till ett objekt varvid vi kan fundera över andra människors åsikter och 
föreställningar om oss själv. Mead delade upp jaget i två delar, ”I” och ”Me”. Han 
menade att ”I” är en respons på andras attityder medan ”Me” är de antaganden man tror 
andra har om mig själv. Ens föreställningar om vad andra tror om mig själv kommer 
således att spegla hur jag uppfattar mig själv eftersom vi lärt oss att se oss själva genom 
andras uppfattningar. Även Cooley resonerade kring utvecklandet av vårt jag. Han 
menade att vi aldrig kan möta andra människor förutsättningslöst utan att vi istället 
möter våra egna föreställningar om den andre. Med detta menade han att vi ser oss 
själva genom att titta på andra, genom att vi sätter oss in i andras situation ser vi deras 
uppfattning av oss själva. Likt en spegel där vi påverkas av det vi ser vilket formar och 
förändrar vårt jag (Trost och Levin, 2011). Collins begrepp för att beskriva denna 
process är spegeljaget. Vidare menar Collins att det sociala jaget består av tre 
komponenter bestående av, våra föreställningar om hur vi ser oss för andra, vår 
föreställning om den andra personens bedömning av oss samt en självkänsla, positiv 
eller negativ, som uppstår ur dessa föreställningar. Människans självbild skapas alltså 
genom att vi blir varse om och tolkar andra människors föreställningar om oss själva. 
Detta påverkar även självkänslan, desto fler positiva föreställningar man tycks läsa av 
från andra desto bättre självkänsla. Säger ens egna föreställningar att andra uppfattar oss 
negativt påverkar det istället självkänslan negativt. En låg självkänsla medför att 
individen omedvetet höjer den positiva bilden av andra människor. Genom att attribuera 
andra människor önskvärda, värdefulla och goda egenskaper bidrar man till att 
ytterligare sänka bilden av det egna jaget (Trost och Levin, 2011). 
 
Ervin Goffmans bidrag till den symboliska interaktionismen är det han i sin bok, Jaget 
och maskerna, benämner som det dramaturgiska perspektivet. Goffman (2014) menar 
att social interaktion utspelar sig genom att “aktörerna” spelar sina roller inför 
“publiken”, detta sker med hjälp av ett manuskript och olika rekvisitan. Detta kan liknas 
vi en grupp skådespelare som spelar upp en pjäs vilket kräver en hög grad av samarbete 
vilket gör att scenen kan fortlöpa. Enligt Goffman (2014) påverkas varje scen av dess 
plats eller inramning som råder i bakgrunden. Han kallar detta för rekvisita och menar 
att den kan användas för att styra publikens uppfattning. Goffman (2014) använder 
begreppen medveten och omedveten intrycksstyrning för att beskriva hur aktörerna 
anstränger sig för att påverka hur publiken uppfattar dem. Aktörerna kan alltså styra 
framträdandet för att påverka publiken att uppfatta scenen på ett önskat vis. Vidare 
använder sig Goffman (2014) av begreppet teamframträdanden med vilket han menar 
att “aktörer” går ihop för att stärka den gemensamma bilden man vill förmedla, detta 
görs i syfte att styra publikens uppfattning. När aktörerna befinner sig onstage så 
presenteras den bild av jaget som stämmer överens med hur man vill vara eller 
uppfattas. När man sedan kliver av scenen och befinner sig backstage så drar man sig 
undan för att jaget inte överensstämmer med onstage jaget, därför försöker man hålla 
sig undangömd. 
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Syfte och problemformulering 
Forskare har återkommande visat att institutionsvården är problematisk. Studier visar att 
institutionsvården inte uppnår de rehabiliteringsmål som eftersträvas (Basic, 2012). 
Därför är det intressant att undersöka hur ungdomskulturer påverkar möjligheterna till 
rehabilitering på institutionerna. Syftet med studien är att undersöka personalens 
erfarenheter av ungdomskulturer på särskilda ungdomshem. Vidare är syftet att 
undersöka hur personalen förhåller sig till ungdomskulturer som framträder på särskilda 
ungdomshem. Studien avgränsar sig till behandlingsassistenter som arbetar på särskilda 
ungdomshem.  

 
Våra frågeställningar är: 

 
1. Vilka erfarenheter har behandlingsassistenter av olika ungdomskulturer på 

särskilda ungdomshem? 
  

2. Hur beskriver behandlingsassistenter sin roll och möjlighet att påverka rådande 
ungdomskulturer på arbetsplatsen? 

 
 

METOD 
Här presenteras val av ansats, urval av aktörer, hur vi kom i kontakt med 
respondenterna samt hur undersökningen genomfördes. Vidare redogörs 
tillvägagångssättet för bearbetning och analys av empiri samt de forskningsetiska 
principerna och studiens tillförlitlighet. Studien undersöker, utifrån 
behandlingsassistenters perspektiv, vilka sorts ungdomskulturer som förekommer på 
särskilda ungdomshem. Eftersom tanken är att skapa en djupare förståelse kring 
ungdomskulturer är det relevant med en kvalitativ studie med utgångspunkt i en 
hermeneutisk ansats. 

Metodologisk utgångspunkt 
 
Föreliggande studie bygger på en hermeneutisk utgångspunkt. Under perioden mellan 
1600- och 1700-talet nyttjades hermeneutiken som en metod för tolkning av bibeltexter. 
Under 1800-talet strävade man efter en allmän metod för humanvetenskapen vilket blev 
hermeneutiken. Ambitionen var att ge en meningsfull bild av den studerade 
verkligheten. Idag används hermeneutiken inom en rad olika vetenskapliga discipliner, 
framförallt inom human-, kultur- och samhällsvetenskapen (Patel & Davidsson, 2011). 
Inom hermeneutiken menar man det inte finns någon objektiv verklighet, istället 
handlar det om att skapa förståelse genom att tolka det som förmedlas. Varje individ 
genomgår olika erfarenheter i livet och för att skapa förståelse behöver individen tolka 
dessa händelser. Genom en god förmedling från respondenten skapas förutsättning för 
en god och rättvis tolkning. Har man som forskare förståelse för respondenten så ökar 
möjligheten för en rättvis tolkning (Bryman, 2011). För vårt syfte är den hermeneutiska 
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utgångspunkten relevant eftersom vi vill skapa djupare förståelse för processerna kring 
negativa ungdomskulturer inom särskilda ungdomshem. 
 
Den kvalitativt inriktade forskningen är enligt Patel och Davidsson (2011) mer flexibel 
än den kvantitativa. Tillvägagångssättet bygger på att man samlar in empiri genom till 
exempel kvalitativ intervju vilket sedan analyseras. I motsats till den kvantitativa 
ansatsen ger den kvalitativa ansatsen respondenten större utrymmen att fritt skildra hur 
denne tänker och tycker, vilket är precis det man vill uppnå med den kvalitativa 
ansatsen. Enligt Bryman (2011)”syftar den kvalitativa intervjun på att skapa en djupare 
förståelse för idéer och attityder vilka driver handling och beslutsfattande hos 
människan. Eftersom studiens utgångspunkt är hermeneutiken förefaller det sig naturligt 
med en kvalitativ ansats därför att tolkning och förståelse är i fokus. 
Eftersom ungdomskulturer är komplext med många aspekter att ta hänsyn till så anser vi 
att en kvalitativ ansats är mest relevant för att kunna besvara studiens 
problemformuleringar. Den kvalitativa ansatsen är således mer flexibel med tyngd på 
tolkning och förståelse vilket tillåter ett större djup i problemformuleringarna. 

Semi-strukturerad intervju 
Det finns flera olika sorters intervjuer som kan tillämpas i en studie. Lättaste sättet att 
urskilja dem från varandra är att analyser graden av strukturering. Enligt Bryman (2011) 
är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer de vanligaste vid kvalitativ 
forskning. Vidare påpekar han att de utgår från en mer öppenhet vilket lämnar betydligt 
större utrymme för respondenternas egna tankar och åsikter, dessutom finns det 
möjlighet för forskaren att följa upp med ytterligare frågor. Eftersom vi undersökte 
förekomsten av ungdomskulturer på särskilda ungdomshem och hur behandlarna kan 
påverka dessa så anser vi att intervjuer är den lämpligaste forskningsmetoden. Enligt 
Bryman (2011) så bör man ha en lista med relativt signifikanta teman som bör beröras 
vid intervjun, i vårt fall kommer detta bestå av en intervjuguide (se bilaga 1). Patel & 
Davidsson (2011) menar att en semistrukturerad intervju med fördel kan inledas med 
generella frågor som senare kan bli mer ingående. På detta vis får man respondenten att 
känna sig bekväm i situationen vilket medför en naturlig dialog. Vår intervjuguide (se 
bilaga 1) utformades efter teman för att respondenten ska få friheten att svara brett och 
komma med nya infallsvinklar, samtidigt som det gav oss möjligheten att ställa 
följdfrågor. Kvale och Brinkman (2014) menar att denna form av intervju ger en bra 
bild av respondentens erfarenhet av ett ämne. Enligt Bryman (2011) karaktäriseras den 
semistrukturerade intervjun av att frågorna som ställs är relativt öppet formulerade samt 
att ordningsföljden styrs av samtalets innehåll istället för en statisk lista. 

Urval 

Studien tillämpade ett målinriktat urval. Detta innebär enligt Bryman (2011) att 
relevanta respondenter väljs ut på ett strategiskt vis utifrån studiens forskningsfrågor. På 
så vis säkerställer man att respondenten har en förståelse för de sociala företeelser som 
ska studeras, i vårt fall ungdomskulturer. I Sverige finns det 24 särskilda ungdomshem 
och vi tog kontakt med avdelningschefer på ett par av dessa. Cheferna förmedlade 
vidare vårt intresse till sina anställda behandlingsassistenter och vi fick kontaktuppgifter 
till de som kunde tänka sig att ställa upp. Våra respondenter utgjordes alltså av 
behandlingsassistenter som arbetar på särskilda hem för ungdomar. Behandlingsassisten 
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är benämningen på den person inom SIS som arbetar med dagliga interaktioner med 
ungdomarna. Behandlingsassistentera bygger relationer, står för omvårdnad och skapar 
trygghet. Vi har i föreliggande studie valt att använda oss av begreppet “behandlare”. Vi 
diskuterade fram inkluderingskriterier som vi menade var relevanta för studien. 
Respondenterna hade alla genomfört en högre utbildning, minst eftergymnasial, detta 
för att säkerställa att vi pratar i samma termer. Respondenterna har även arbetat inom 
området i minst 1 år, tanken bakom var att de ska ha upplevt flera ungdomsgrupper så 
att de kan berätta om hur de resonerat kring skillnader mellan ungdomsgrupperna. Fem 
behandlare intervjuades varav två arbetade på akut- och utredningsavdelnining medan 
resterade arbetade på behandlingsavdelnining. 

Pilotintervju 
Vi har genomfört en pilotintervju i vår studie. En pilotintervju innebär att man innan 
den egentliga intervjuundersökningen gör en testundersökning för att säkerställa att 
intervjuguiden man valt fungerar korrekt. Förutom att ta reda på om frågorna man har 
valt fungerar så vill man även få en bild av om undersökningen i helhet blir bra. 
Personen vi intervjuade är en studiekamrat med yrkeserfaranhet inom särsklida 
ungdomshem.  
 
Efter ett antal gjorda intervjuer kan det dyka upp problem med frågorna. Därför är det 
bra med en pilotintervju eftersom det skapar möjligheter att åtgärda dessa problem 
innan man gör den egentliga undersökningen. Ett problem som kan uppstå är att det 
förekommer några frågor som precis alla respondenter svarar likadant på vilket innebär 
att det inte blir något intressant resultat då svaren inte skiljer sig åt. Med pilotintervju 
kunde liknande problem undvikas (Bryman, 2011). I föreliggande studie var 
pilotintervjuer till hjälp eftersom vi kunde arbeta om vår intervjuguide. Vi tog bort en 
del frågor från den ursprungliga intervjun. Dessa frågor var sådana som vi ansåg att 
respondenten själv berörde eller som kommer vara naturliga följdfrågor vid kommande 
intervjuer.  

Bearbetning och analys 
Vi bokade in sex intervjuer. Eftersom vi fick ett sent återbud från en behandlare så 
valde vi att inte försöka boka om intervjun eftersom vi ansåg att tiden inte fanns för 
detta. Vi fick istället nöja oss med de fem intervjuer som redan var genomförda. 
Behandlarna i denna studie arbetar på sammanlagt tre olika institutioner. Intervjuderna 
som genomförders varade mellan 30–50 minuter. Genom ljudinspelning av intervjuerna 
undvek vi distraktionsmoment som skulle kunna uppstå om vi hade behövt föra 
anteckningar under pågående intervjuer. Istället kunde vi ha full uppmärksamhet på 
samtalet. Inspelningarna gjordes med hjälp av ett inspelningsprogram på en ipod. Kort 
efter intervjuernas slut transkriberades allt i ljudfilerna ordagrant. Bryman (2011) menar 
att man bör påbörja transkriberingen tätt intill avslutad intervju eftersom stor del av 
intervjun ligger kvar i huvudet på intervjudeltagarna. Eftersom vi tidigare under 
utbildningen genomfört intervjuer så har vi fått vetskap för att det tar tid att transkribera 
en inspelning, därför avsatte vi gott om tid för detta i planeringen.  
 
Redan under transkriberingen så sattes analysprocessen igång eftersom vi redan då 
kunde se gemensamma nyckelord och teman. Vi tillämpade en tematisk analys som 
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Bryman (2011) menar är ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativa data på. 
Våra huvudteman hade vi med oss in i analysen medan underteman uppstod vid 
läsningen och tolkningen av materialet. Genom att hitta teman i texten så skapades en 
överblick av respondenternas svar vilket underlättade för oss vid analys och tolkning. 
Teman kan bestå av upprepningar, likheter eller skillnader i den transkriberade texten 
(Bryman, 2011). Avslutningsvis tolkades det empiriska materialet i förhållande till våra 
teoretiska utgångspunkter. På så vis skapas en fördjupad förståelse för resultatet 
(Bryman, 2011).  
 

Forskningsetiska överväganden 
En väsentlig del av vår studie är att vi genom hela processen ska vidmakthålla god 
forskningsetik. Detta genomförs bland annat genom att ta oss till och reflektera över de 
forskningsetiska principer Bryman (2011) tar upp i sin litteratur. Dessa består av 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Informationskravet 
Bryman (2011) understryker vikten av att forskare informerar respondenterna om 
studiens syfte samt klargör vad ett medverkande innebär. Forsman (2010) delar denna 
uppfattning men tillägger att informationen bör tillhandahållas respondenten både 
muntligt och skriftligt. Den skriftliga informationen beträffande studien utgör en bra 
källa för respondenten att erhålla information om studien och dess syfte. Dessutom 
skapar det utrymmer för respondenten att reflektera för att därefter ge respons på den 
skriftliga handlingen. En annan fördel med skriftliga handlingar är att det utgör en 
säkerhet för parterna eftersom dem har något att hänvisa till vid eventuellt 
förekommande tvist (Forsman, 2010).  
  
Den första kontakten med verksamheterna eller respondenterna togs i form av 
mailkontakt. Ansvariga för verksamheten förmedlade via interna mail vidare vårt 
intresse i att komma i kontakt med behandlingsassistenter lämpade för vår studie. 
Vidare informerade vi bland annat våra inkulderingskrav samt att vi avser att spela in 
intervjun. Till de behandlingsassistenter som visade fortsatt intresse mailade vi ut 
missiv med en beskrivning kring studien och dess frågeställningar. I brevet framgick 
våra kontaktuppgifter så att respondenten hade möjlighet att kontakta oss vid eventuella 
frågor. En ny kontakt upprättades i form av mail eller telefonsamtal där tid och plats för 
intervjuerna bestämdes.  
  
Innan intervjuerna påbörjades gick vi gemensamt igenom all information och 
säkerställer att respondenten förstått vad som gäller kring deltagandet samt om dem 
fortfarande vill delta 
 

Samtyckeskravet 

Bryman (2011)”understryker att fastän respondenterna frivilligt väljer att delta så måste 
de alltjämt delge ett samtycke till ett deltagande i studien. Vidare betonar han 
respondentens rätt att erhålla information om studien och ställa frågor, även om dessa 
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skulle ha effekt på viljan att medverka. Vi informerade respondenterna kring studiens 
syfte samt deras anonymitet och rättigheter, både muntligt och skriftligt. Vi har även 
varit noggranna med att informerat våra respondenter att de har rätt att avbryta sitt 
deltagande i studien fram tills vi har avslutat intervjun och gått skilda vägar. Innan vi 
tackar och säger adjö så frågade vi en sista gång om det är något respondenten vill ändra 
eller klargöra. Anledningen att de inte har möjlighet att dra sig undan senare är att det 
skulle medföra svårigheter för oss eftersom vi har en begränsad tid att slutföra vår 
studie. 

Konfidentialitetskravet 

Syftet med konfidentialitetskravet är att skydda respondenternas identitet. Alla 
personuppgifter delges i förtroende och respondenternas berättelser ska inte kunna 
spåras eller kopplas till individen (Bryman, 2011). Vi kommer i ett tidigt skede att 
numrera respondenterna samt så kommer inga namn på institutionerna att nämnas. De 
personuppgifter som namn och telefonnummer kommer att raderas när vi inte längre har 
behov av dem. Patel och Davidsson (2011) understryker vikten av detta i studier där 
undersökningsgruppen är avgränsad med förhållandevis få möjliga respondenter. Med 
detta i åtanke har vi inte nämnt några verksamheter eller städer, istället kommer vi 
använda oss av södra och mellersta Sverige där studien kommer äga rum. Eftersom våra 
respondenter arbetar på tre olika institutioner så säkerställs ytterligare den enskilda 
respondenternas konfidentialitet, chefer och andra på institutionen vetande kan inte läsa 
ut vad just deras personal har berättat. Vad gäller inspelningen så använde vi oss av en 
ipod av äldre modell. Den aktuella ipoden har inte någon möjlighet att kopplas upp mot 
internet vilket säkerställer att ingen kan komma åt informationen utan att koppla upp 
den mot en dator. För att kunna föra över materialet till en dator krävs att man har 
tillgång till ett lösenord. 

Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in om en individ får endast användas till den aktuella studien 
och får således inte spridas vidare (Bryman, 2011). 

Kvalitetskriterier 
Bryman (2011) menar att man behöver uppfylla två grundläggande kvalitetskriterier för 
att en studie ska upprätthålla en hög standard vilka är tillförlitlighet och äkthet. 
Tillförlitligheten består av fyra begrepp, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten bygger på att studien genomförts 
och rapporterats i enlighet med de regler som råder vi forskning. Vi har varit noga med 
att följa reglerna vid våra intervjuer, vi har informerat respondenterna både skriftligt 
infört intervjuerna samt muntligt i samband med intervjuerna. Pga. tidsbrist har vi inte 
haft möjligheten att skicka tillbaka resultatet till respondenterna, respondentvalidering, 
för att säkerställa att vi uppfattat deras ord rätt. Samtidigt så var det ingen av 
respondenterna som hade det kravet. Överförbarheten och pålitlighet innebär att man 
beskriver forskningsprocessen så pass detaljerat att andra forskare skulle kunna göra om 
studien med samma utfall. Vi har i metoddelen förmedlat en tydlig bild över 
forskningsprocessen genom att b.la beskriva förberedelser, val av respondenter, analys 
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samt så har vi bifogat en intervjuguide. Sista kravet, möjlighet att styrka och 
konfirmera, innebär att forskarna har handlat i god tro och inte låtit personliga 
värderingar eller åsikter påverka studiens resultat. Vi är medvetna om att samhällelig 
forskning är komplicerad och således mycket svårt att få en fullständigt rättvis bild, men 
vi har gjort vårt bästa genom att handla i god tro och lämna egna åsikter utanför 
(Bryman, 2011).  
  
Även äktheten bygger på kriterier som bör eftersträvas. Rättvis bild handlar om att man 
förmedlat en så rättvis bild som möjligt av studiens respondenter. Vi är medvetna om att 
det alltid förekommer en risk vid tolkning och analysering av intervjumaterial. 
Dessutom kan ett uttalande få en helt annan innebörd i en annan kontext än det 
ursprungliga. Vi ansåg att det var av betydelse att båda medverkade vid tolkning och 
analys av vårt material, detta för att vi tolkar olika och därför kan ha en dialog vid 
oklarheter. På detta vis minskar vi riskerna för missuppfattningar eller att uttalanden 
hamnar i fel kontext. Pedagogisk autenticitet innebär att studien medverkat till att öka 
forskarnas insyn i hur personer i den studerade miljön upplever sin situation och 
händelser runt omkring. Vi upplever att vi fått en större inblick kring hur personerna på 
särskilda ungdomshem upplever sin vardag. Ontologisk autenticitet handlar om att 
studien har bidragit till att respondenterna fått en ökad förståelse för sin situation och 
miljö. Det är möjligt att respondenterna har reflekterat mer över sin situation och miljö 
efter våra intervjuer, dock så är det inget som vi vet eftersom vi inte har fått respons på 
resultatet. Taktisk autenticitet innebär huruvida studien har hjälpt deltagarna att vidta 
åtgärder för att förändra och förbättra situationen. Katalytisk autenticitet bedömer 
deltagarnas möjligheter att påverka sin situation med hjälp av studien (Bryman, 2011). 
Eftersom vår kontakt med respondenterna avslutades efter genomförda intervjuer så vet 
vi inte om studien bidragit till förändringar på institutionerna. 
 

 

RESULTAT 
Den data som använts i föreliggande studie är insamlad från tre särskilda ungdomshem 
för ungdomar i mellersta och södra Sverige. På dessa särskilda ungdomshem tar man 
emot ungdomar som har psykosocial problematik, kriminalitet eller ett missbruk. 
Målgruppen för verksamheterna är barn och ungdomar mellan 14–21 år. Vi genomförde 
sammanlagt 5 intervjuer med behandlingsassistenter, vilka är de som arbetar närmast 
ungdomarna. För att säkerställa avidentifieringen av behandlarna så har vi valt att kalla 
de för B1, B2, B3, B4, och B5. Alla intervjuade behandlare har eftergymnasial 
utbildning och de har även genomfört olika internutbildningar som SIS erbjuder.  
 
Vi har delat upp resultatet i två delar utifrån våra frågeställningar. Den första delen 
handlar om vilka ungdomskulturer som kan uppstå på de särskilda ungdomshemmen. 
Den andra delen handlar om hur personalen på olika sätt kan främja en positiv 
ungdomskultur. 
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Vilka ungdomskulturer kan uppstå på särskilda 
ungdomshem? 

Negativa ungdomskulturer 

 Drogkultur 

Alla behandlare i studien anser att ungdomarnas problembild påverkar kulturerna som 
uppstår på institutionen. Ungdomarna för med sig problematiken till institutionen menar 
behandlarna. Alla behandlare beskriver att ungdomarna har missbruk-, kriminell och 
social problematik. Många ungdomar kommer direkt från en kriminell miljö vilket 
återspeglas av deras tid på institutionen.  
 

Många av dessa ungdomar börjar sitt missbruk i tidig ålder vilket gör att de 
hamnar i subkulturer som de tar med sig in på institutionen (B4). 

 
Flera behandlare talar om hur negativa kulturer tar sig uttryck i form av att ungdomarna 
går ihop i grupp och pratar om droger, kriminalitet och sex på ett destruktivt vis. Man 
beskriver även att ungdomarna vid sådana tillfällen är trotsiga mot personalen och ofta 
försöker involvera personalen i de negativa konversationerna. Behandlarna talar om att 
ungdomarna har ett behov av att bli bekräftade och därför vill de smälta in i gruppen för 
att känna tillhörighet. Vidare nämner en behandlare att ungdomarna bär olika masker 
för att känna att de passar in i gruppen. En annan behandalre menar att det är naturligt 
att man går in i en roll när man känner sig obekväm och då agerar på samma vis som 
resterande ungdomar.  
  

En annan negativ ungdomskultur är ju drogkulturen som kommer in. Många 
av ungdomar som kommer in till oss har ju varit ute i friheten och har en 
väldigt öppen syn gentemot droger och droganvändning. Får detta fortsätta 
på avdelningen så sprider det sig något enormt. För det har jag varit med 
om ett flertal gånger att det blir mycket drog snack bland ungdomarna (B2). 

 
Man pratar mycket om droger, man har något gemensamt, man vill va 
någon man inte är, man tar på sig en mask, man vill passa med in i 
gruppen, man är sårbar, dålig självbild, vet inte på vilket ben man ska stå 
då kanske… vill man va med i gruppen .. den här ungdomen vill egentligen 
inte va där men man hakar på den här tuffingen som kanske styr 
avdelningen han kanske inte vill ha problem med honom och då liksom 
hakar han på…hakar man på där. Så det är mer negativ påverkan än 
positiv.  (B1) 

 
..med det är egentligen ganska naturligt, när man går in i ett rum som man 
inte känner sig trygg i går man in i en roll som passar in. Man läser liksom 
av koderna och anpassar sig till dem (B5) 
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 Medförd kultur 

En behandlare som arbetar på en akut- och utredningsavdelning talar om en 
attitydskultur bland ungdomarna. Ungdomarna för med sig attityder som råder i deras 
sociala umgängeskrets utanför institutionen. Ofta glorifieras bilden av att deras ”ort” är 
den värsta i landet. Man jämför olika delar i landet i en kamp om vem som kommer från 
tuffast område. Ibland påstår ungdomarna att de känner folk som kommer från samma 
stad och i den värld de lever anses vara någon maktfaktor. Vidare påpekar flertalet 
behandlare att ungdomarna lyssnar och sjunger med på musiklåtar med innehåll av 
negativa teman som våld och droger. 
 

Vi tar emot ungdomar från hela Sverige och det blir ibland en kultur att 
jämföra deras ”orter” mot varandra. Man jämför vilka ”grabbar” [som de 
ser som förebilder] som kommer från respektive stad och hur mycket 
nyhetsrapporteringar som handlar om respektive stad. Ofta har man en 
glorifierad bild av den kriminalitet och skjutningar som sker runt om i 
landet (B3) 

 
Det är ungdomskulturer som kännetecknas av avvikande beteende. Att de 
står utanför samhället, dom lyssnar på musik som kanske inte är så lämplig, 
de identifierar sig med personer som har kriminell bakgrund. Alltså det är 
en ungdomskultur som ser upp till människor som är kriminella (B1). 

 Ungdomars syn på vuxna 
En behandlare beskriver ungdomarnas syn på vuxenvärlden. Ofta är ungdomarna 
negativt riktade mot de vuxna i samhället som ska hjälpa dem. Det framförs genom att 
ungdomarna pratar om allt från att deras socialsekreterare vill dem illa till att poliser är 
dumma i huvudet. Detta är något som fler behandlare menar påverkar bilden av hur 
ungdomar ser personalen på institutionen. Detta menar man är något som påverkar 
ungdomarnas syn på personalen, de ser på personalen som plitar.  
 

Synen på vuxenvärlden poliser är dumma i huvudet allihopa och att vi får 
även den stämpeln på oss som arbetar på dom här institutionerna att vi är 
plitar, i första taget oftast, det släpps efter ett tag då inser man att vi faktiskt 
inte är där för att skada eller stjälpa eller straffa utan vi är där för att 
hjälpa (B4). 

 

 Grupptryck 
Vidare menar flera av behandlare att grupptryck på institutionen påverkar ungdomarna 
negativt. Det börjar ofta med att en ungdom uttrycker en åsikt verbalt och får då 
medhåll från andra vilket till slut leder till ett grupptryck där resterande ungdomar delar 
åsikter. Detta menar behandlarna kan leda till att det uppstår farliga situationer på 
institutionen, det beskrivs fall där en ungdomsgrupp går till angrepp mot personal eller 
annan ungdom på institutionen eftersom ett rykte har blivit verklighet för en 
ungdomsgrupp. Ungdomarna påverkar även varandra genom att uppmuntra varandra att 
fortsätta vid t ex en konflikt. Behandlarna beskriver hur detta ibland har att göra med att 
ungdomarna har tråkigt och därför driver på när det uppstår en situation på avdelningen.  
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Det sker ju ofta väldigt verbalt asså där de börjar prata om det och sen så 
får de ett medhåll från andra och då blir det till slut ett grupptryck att alla 
ska hålla med i den här synen på det hela (B5). 

 
I tristessen blir en liten konflikt mellan en ungdom och personal påhejad, de 
andra ställt sig bakom och eldar på ungdomen för att de tyckte att det är kul 
att det händer något på avdelningen (B2). 

 
Alla behandlarna menar att ungdomarna kan ha en negativ påverkan på varandra. Detta 
menar de har att göra med ungdomars brist på insikt och tilltro till sig själva och den 
egna förmågan.  
 

Positiva ungdomskulturer  

 Övertagande av goda attityder 
Alla behandlare talar om att ungdomarna kan ha en positiv påverkan på varandra. Har 
man en ungdomsgrupp som varit på avdelningen under längre period, som kommit 
längre i sin förändringsprocess, så tenderar nyintagna ungdomar att anpassa sig fortare 
till den rådande positiva kulturen på avdelningen.  
 

Exempelvis när det har varit ett antal ungdomar som har varit hos oss 
väldigt länge som förstår strukturen även gläds själva av att ha det lugnt 
och sansat på avdelningen. Om det kommer in en ny ungdom så kan jag se 
påverkan från de andra ungdomarna till att överföra det här beteendet på 
den nye också även om han behöver gå igenom sin process att testa regler 
och gränser och så, så går det mycket snabbare om man har en sådan miljö 
för att den ungdomen kommer anpassa sig efter ungdomsgruppen. (B3) 

 
På ett eller annat sätt, positivt eller negativt så påverkar de varandra. /.../vi 
har ju fått höra detta efteråt där personal hört samtal när ungdomarna har 
bett en annan ungdom att lyssna på personalen. Detta är inget som vi 
uppmanar ungdomarna att göra utan det sker på eget bevåg (B5). 

 
En behandlare som arbetar på en akut- och utredningsavdelning menar att det till viss 
del förekommer positiv påverkan mellan ungdomarna, men att detta inte är ett vanligt 
fenomen.  
 

 Jag kan se att det förekommer men det är inte ofta, det beror på vilken 
klientkonstellation är just på avdelningen men visst kan det hända så att det 
finns en kille som vill sköta sig och det kan smitta av sig. (B1) 
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 Igenkänningsfaktor 

En annan behandlare talar om att det kan komma in en ny ungdom som får en positiv 
påverkan för resterande av ungdomar på avdelningen. Om det är en ungdom som 
tidigare varit placerade på institution så känner de igen sig i miljön och anpassar sig 
snabbare vilket även kan påverka de andra ungdomarna.  
 

Det händer att vi får tillbaka ungdomar som varit här tidigare och kan 
strukturen på institution. Denna ungdom kan ha haft en tuff period sedan 
den var hos oss sist och vill komma hit och få lite lugn och ro och påverkar 
då dem andra till ett adekvat beteende (B4). 
 

 Grundläggande färdigheter 
En behandlare beskriver hur behandlarna tydligt kan se hur ungdomarna lär varandra att 
hålla god personlig hygien samt hur man städar på sina rum och allmänna ytor på 
avdelningen.  
 

En del av ungdomarna som kommer till oss saknar kunskaper i hur man 
håller en god hygien, både egen kroppslig samt hur man städar och håller 
efter på sitt rum. Där kan vi se hur andra ungdomar hjälper till och att man 
lär sig av varandra (B2). 

 

På vilket sätt kan personalen påverka rådande 
ungdomskulturer? 

Samarbete i personalgruppen 
Flera behandlare menar att det finns goda förutsättningar att påverka ungdomarna i en 
positiv riktning. Detta åstadkoms genom att personalen ständigt interagerar med 
ungdomarna och befinner sig i nära anslutning till olika vardagssituationer. Vidare 
menar behandlarna att det krävs en enhetlighet i personalgruppen, så länge man delar 
förhållningssätt och arbetar mot samma mål ökar möjligheterna att lyckas hjälpa 
ungdomarna. Behandlarna menar även att ett gott samarbete i personalgruppen påverkar 
vilka ungdomskulturer som skapas på institutionen. Vikten av att ha en solid 
personalgrupp blir som tydligast under semestertiderna då det tillkommer ny personal 
som inte hunnit anpassa sig till avdelningens arbetssätt. Under denna period 
förekommer oftare olikheter i arbetssättet vilket skapar en sämre struktur som påverkar 
negativt.  
 

En personalgrupp som är överens över hur man bör arbeta och fullföljer 
detta i praktiken har större chans att påverka ungdomarna till en 
förändring. Det märks tydligt under sommaren när ordinarie personal är på 
semester och det kommer in sommarjobbare, då finns det en skillnad 
eftersom de nya inte alltid hunnit lära sig hur vi hanterar olika situationer. 
Detta skapar en osäkerhet som överförs till ungdomarna vilket skapar kaos 
och påverkar deras behandlingsmiljö negativt (B3). 
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Behandlarna pekar på att grunden i ett gott samarbete bygger på kommunikation. 
Samtal kring arbetssätt sker fortlöpande under arbetspassen. Eventuella 
meningsskiljaktigheter kring arbetssätten bör inte diskuteras inför ungdomarna. Detta 
diskuteras istället mellan berörda behandlare när tillfälle ges under arbetspasset. Det 
finns även möjligheter att ta med sig frågan till ett handledningstillfälle eller konferens 
där hela personalgruppen är samlad.  
 
   

Konferens har vi var tredje vecka där personalen går igenom bland annat 
ungdomarna och hur arbetet fortlöpt sen sist. Vi diskuterar även situationer 
som uppstått och hur vi kan på ett annorlunda sätt (B5). 

 

Förberedelser inför mottagandet av ungdomar 
Behandlarna talar om vikten av att förbereda inför mottagandet av en ny ungdom. 
Genom samverkan med instanser som tidigare ansvarat för ungdomen får de fram viktig 
information om ungdomen och problematiken. Vidare så läser man journaler innan 
ungdomen anlänt och läser igenom grunden för placeringen. Man får även en 
behandlingsplan från socialsekreteraren vilket de förhåller sig till. 
 

Vi får en pärm på vad det är för ungdom, var hen är född och varför hen är 
placerad. Vi får även en behandlingsplan av socialen som vi läser igenom. 
Detta kan vara till stor hjälp eftersom vi kan förbereda oss för t.ex. en 
ungdom som har en diagnos eller ett pågående missbruk. Då vet vi vad vi 
har att vänta och hur vi ska bemöta dem (B3). 

Känslomässigt stöd 
En behandlare talar om vikten av att arbeta gentemot ungdomarna på individnivå genom 
att i samtal och sessioner förmedla verktyg för känsloreglering som de kan dra nytta av 
vid vardagliga situationer som uppstår. Vidare påpekar en behandlare att de är lätt att 
fokus fastnar på de negativa ungdomarna. Genom att kontinuerligt arbeta med de 
tillmötesgående ungdomarna så påverkar det till en gynnsammare miljö på 
avdelningarna.   
 

 Vi ska jobba gentemot ungdomarna individuellt även om de bor som en 
grupp. Genom att ge var och en de verktyg som de behöver för att hantera 
känslor som uppstår i vardagliga situationer (B4). 

 
Vi får inte glömma att även vara där för att förstärka de positiva 
ungdomarna. Att inte stirra oss blint på de negativa ungdomarna. Vi vill ju 
att de positiva ungdomarna ska förbli positivta vilket även påverkar de 
andra ungdomarna till ett bättre beteende (B2). 
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Bemötande gentemot ungdomarna 
Alla behandlare betonar att den viktigaste egenskapen för en behandlare är att ha 
förmågan att skapa goda relationer till ungdomarna. Goda relationer mellan behandlarna 
och ungdomarna underlättar behandlingsarbetet. Vidare beskriver behandlarna att en 
god relation uppstår genom att behandlarna har god empatisk förmåga, flexibilitet och 
att man är en god lyssnare. Genom att lyssna till ungdomen och bekräftar hens tankar 
och känslor skapas relation och motivation för ungdomen.  
 

Egenskaper hos en bra behandlare skulle jag säga är att man har förståelse 
för deras situation, att man har empatisk förmåga, är en god lyssnare och 
att man har förmågan att vara flexibel i sitt arbete (B5). 

  
Behandlarna beskriver att man tillämpar MI och DBT i sitt arbete. De beskriver dessa 
som både metoder i behandling men menar även att de är förhållningssätt som 
genomsyrar hela institutionen. MI används vid samtal för att öka ungdomarnas 
motivation. Viktiga aspekter som behandlarna betonar inom DBT är att man “icke 
dömande” samt bekräftar ungdomarna.  
 

Vi har en del som bland annat är utbildade MI-instruktörer som jobbar 
aktivt med att uppmuntra ungdomarna till dagliga aktiviteter som att städa, 
laga mat eller gå på kvällens planerade aktivitet (B1). 

 
Alla behandlare nämner att det uppstår konflikter på avdelningarna vilket de menar är 
normalt eftersom man placerar flertalet för varandra okända, dessutom med olik 
problematik, ungdomar på samma avdelning. Genom att personalen är aktivt närvarande 
så kan de förhindra när en situation uppstår. 
 

…det uppstår, det är normalt. Sätter du sju olika människor som ska bo med 
varandra så kommer det konflikter och vi ska inte prata om sju ungdomar 
som alla har sin egen problematik, alla är olika och de ska vistas där under 
tvång, självklart uppstår det konflikter, utåtagerande men man kan 
förhindra rätt så mycket när man har en behandlingspersonal som är vaken, 
som kan splittra grupperna som kan aktivera ungdomarna som kan känna 
av läget (B3).  

 
Vidare berättar behandlarna att de genomgått utbildning i hur man hanterar utåtagerande 
ungdomar. Genom att inte ställa sig framför en ungdom i affekt utan istället närma sig 
från sidan undviker man att ungdomen känner sig inträngd. Personalen leder in till 
samtal istället för att konfrontera vilket är en del av ett lågaffektivt bemötande som man 
tillämpar vid våldssituationer. När ungdomen gått ner i affekt diskuteras utlösande 
faktorer samt alternativa strategier som kan tillämpas vid nästa liknande situation.   
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Involvera ungdomen 
De flesta behandlarna anser att ungdomen är involverad i sin behandling främst genom 
att ungdomen får vara med och planera sin vardag. Även att ungdomen får beskriva sin 
problematik och sina behov genom att besvara olika bedömningsformulär innebär att de 
har möjlighet att framföra önskemål.   
 

Genom att lyssna till ungdomarna om deras intressen så har vi möjligheter 
att aktivera ungdomarna i olika aktiviteter. Här har vi exempelvis möjlighet 
att erbjuda ridning, crosskörning, tennis, gym och ibland finns möjligheter 
för ungdomen att involveras i aktiviteter utanför institutionen (B4). 

 
Ungdomarna är delaktiga i sin behandling eftersom vi veckovis har samtal 
där vi diskuterar föregående vecka och planerar kommande veckas 
aktiviteter (B1). 

 
En behandlare menar att ungdomarna som är placerade på akutavdelningarna inte är 
speciellt involverade i sin behandling. Eftersom de är tvångsplacerade så menar hen att 
ungdomarna har svårt att acceptera att de är i behov av behandling eftersom de anser sig 
inte ha några problem. Behandlaren visar förståelse för ungdomens svårigheter i att 
finna sig i behov av vård eftersom tvånget medför förlust av den egna autonomin.    
 

Finns fall som socialsekreteraren har sagt såhär är det, antingen tar du en 
Sol-placering en frivillig placering eller så tvångsomhändertar vi dig och 
då sätts pressen på ungdomen. Tar jag inte frivillig då blir jag 
tvångsplacerad. Oavsett vad man gör så tvingar man ungdomen på nått 
sätt. Jag skulle säga att ungdomen inte är delaktig (B3). 
 

Kontakt med andra prosociala 
Flera behandlare berättar att ungdomarna ibland kan få träffa kamrater utifrån 
institutionen vilket motiverar dem till att sköta sig för att de vill komma ut och leva det 
liv som deras jämnåriga lever. Detta kan både ske genom att kamraten kommer på 
besök och spenderar tid med ungdomen i ett speciellt rum utanför avdelningen eller att 
ungdomen har kommit så pass långt i sin behandling att permission kan komma på tal. 
Socialsekreteraren har i samtal med föräldrarna valt ut vilka kamrater ungdomen får 
träffa eller tala med. Personalen på avdelningarna har dock sista ordet vad gäller om 
ungdomen ska få tillgång till denna möjlighet. Varje ungdom har dessutom en 
telefonlista med kontakter som socialsekreteraren godkänt som de kan ringa. 
 

Ibland finns det möjlighet för ungdomen att träffa kamrater från utsidan, 
antingen genom att de kommer på besök eller att de får åka iväg på 
permission. I samverkan mellan socialtjänsten och föräldrarna väljer man 
ut vilka kamrater ungdomen får träffa och endast dem som man tror har en 
positiv påverkan godkänns (B4).  
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Ungdomarna har en telefonlista med kontakter de kan ringa till när de 
känner att de behöver tala med någon annan. Vi ser att det har en positiv 
och lugnande verkan på ungdomen att få tala ut med en vän eller anhörig 
(B1). 

 

Ungdomarnas självbild och identitet 
Behandlarna menar att det finns en koppling mellan en dålig självbild och påverkan från 
de andra ungdomarna. Ungdomarna med dålig självbild har ofta en dålig självkänsla, 
därför dras de lättare med i grupperingar menar behandlarna. Desto bättre självkänsla 
desto mer tenderar de att hålla sig utanför grupperingar. Därför försöker de arbeta för att 
stärka individen, salutogent. Genom att behandlarna i samråd med ungdomarna lyfter 
fram och förstärker det positiva i varje ungdom så skapas förutsättningar för en positiv 
utveckling av ungdomarnas självbild och identitet. Detta sker fortlöpande under dagarna 
på avdelningen. Istället för att lägga fokus på problem försöker behandlarna att arbeta 
lösningsfokuserat. Vid de tillfällen behandlarna uppmärksammar en ungdom som 
resonerar nedlåtande om sig själv så går man in och avbryter beteendet och leder istället 
in samtalet mot en positivare ton. Några avdelningar genomför även gruppbehandlingar 
i vilket de lär ungdomarna att stödja varandra. 
 

Dom har fått höra hela livet att dom är misslyckade /.../ sen jag skulle helst 
vilja säga att, varenda en ungdom som är här har dålig självbild. Identitet 
som avvikare, det vill säga människor som inte passar med i samhället, 
människor som inte tror på sig själva, dom anser sig inte vara som andra 
barn (B1). 

 
Det svåraste är att de kommer från att ha levt i en negativ miljö under lång 
tid där dem blivit isolerade från allt annat, de känner bara till kriminalitet 
och drogvärlden som är mycket svåra att ta sig ifrån på egen hand. Denna 
värld har blivit deras identitet (B3). 

 
Att se ungdomen för den ungdomen är istället för att se diagnosen eller 
kläderna eller någonting annat eller vad han har gjort utan bara se 
personen för den personen är. Och positiv förstärkning, hela tiden är det 
mest effektiva /.../ för det finns ingen annan som lyfter dessa grabbar (B5). 

 
En behandlare menar att det är problematiskt att påverka ungdomarna eftersom de inte 
befinner sig på institutionen frivilligt. Det blir en kontrast mellan att försöka lyfta 
ungdomen samtidigt som personalen måste gränssätta.  
 

Dom är inte där för att de vill var där de är där under tvång och utan 
relation, då kan du inte påverka en ungdom så det blir jätte jätte svårt. Jag 
menar samtidigt som du ska bygga relation /.../ ska du låsa in han, samtidigt 
när han gör fel då ska du peka med ena handen och när han gör rätt så ska 
du lyfta honom, så det blir komplicerat i en sådan miljö att kunna påverka 
en människa som inte är där av sin egna fria vilja (B3). 
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Teoretisk problematisering 
Alla behandlare delade uppfattningen om att ungdomarna kan påverka varandra både på 
ett positivt och ett negativt sätt. Vi har valt att analysera denna företeelse genom teorin 
om symbolisk interaktionism. Människan får hela tiden förväntningar riktade mot sig 
från den omgivning vi befinner oss i. Inom den symboliska interaktionismen beskriver 
man detta genom att använda sig av begreppet den generaliserade andra. Genom att 
besätta den generaliserade andres attityd styrs ungdomens agerande så att det motsvarar 
förväntningarna. 
 
När Människor är en del av en grupp påverkas de både av hela gruppens förväntningar 
samt av de förväntningar varje enskild medlem har på oss. Dessa förväntningar styr hur 
de kommer att agera i olika situationer. För ungdomarna på institution innebär det att de 
påverkas av förväntningar från resterande ungdomar vilket således kommer att påverka 
hur de väljer att hantera situationer de ställs inför. Med detta i åtanke kan vi begripa 
varför den enskilda ungdomen påverkas i interaktion med andra ungdomar samt varför 
de kan ändra uppfattning i ämnen som diskuteras på institutionerna. 
 
Behandlarna talar om att ungdomarna kan lära sig positiva saker från varandra. Genom 
att ungdomarna hjälper varandra och har positiva förväntningar så påverkas även de 
dysfunktionella ungdomarna mot ett positivt beteende. Behandlarna beskriver även hur 
ungdomarna tar med sig problematiken in till institutionerna vilket påverkar kulturen. 
En form av negativ kultur behandlarna beskriver handlar om att ungdomarna samtalar 
om droger på ett glorifierande sett vilket leder till att det intresset förs över till andra 
ungdomar. En rimlig slutsats utifrån den symboliska interaktionismen kan vara att 
ungdomarnas problematik påverkar de förväntningar de har på andra. Ungdomar med 
missbruksproblematik och en liberal syn på droger utsänder förväntningar som kan 
påverka andra ungdomars syn på droger.  
 
En av de viktigaste uppgifterna för behandlarna är att förbereda ungdomar för livet 
utanför institutionen. I detta ingår att förmedla de normer, lagar och förväntningar som 
råder ute i samhället. En tolkning av detta är att personalen kan utgöra den 
generaliserade andra för ungdomarna på institutionen. Genom att ungdomen intar 
behandlarnas attityder så kan de påverkas till ett beteende som motsvarar samhällets 
förväntningar. För personalen innebär det att de ska ha förmågan att inte döma 
ungdomen efter den journal de läst. Om anteckningarna i journalen skulle påverka 
personalens förväntningar på ungdomen skulle det leda till att ungdomen fortsätter sitt 
negativa beteende. Förväntningar från andra är alltså en bidragande faktor till hur 
ungdomskulturerna ser ut på avdelningarna.  
 
Trost och Levin (2011) beskriver hur människan skapar sin självbild genom att bli varse 
om andra människors föreställningar om oss själva. Med andra ord skapar vi bilden av 
oss själva genom andras ögon. Denna process benämns inom den symboliska 
interaktionismen för spegeljaget. Överfört till studiens resultat så är en rimlig tolkning 



 26 

att ungdomarna självbild påverkas av behandlarna och resterande ungdomar på 
institutionen. Genom att tolka behandlarnas och ungdomarnas föreställningar så skapar 
den enskilda ungdomen en bild av sig själv. Det skulle kunna beskrivas som att de andra 
fungerar som en spegel för den enskilda ungdomen i vilket hen ser en bild av sig själv. 
Självkänslan kan ändras och utvecklas i samspelet som sker mellan ungdomen, 
behandlarna och andra ungdomar. I studien framförde behandlarna vikten av att lyfta 
fram och stärka det positiva i varje ungdom. På så vis bidrar behandlarna till att 
ungdomarna ser sig själva från en positivare sida vilket i sin tur påverkar självbilden 
positivt.   
 
Behandlarna beskriver hur ungdomarna sluter sig samman och hjälper varandra när det 
uppstår konflikter eller liknande. Utifrån den symboliska interaktionismen kan det 
tolkas som att ungdomarna går ihop i teamframträdanden för att stärka varandra och 
den bild de vill förmedla. I grupp så visar de en tuff sida som påbackas genom varandra 
medan de av behandlarna beskrivs som vilsna och lugna när de är själva med 
personalen. Goffman syn på detta är att ungdomarna i varandras sällskap spelar någon 
form av drama där de gemensamt befinner sig on stage. Under tiden de befinner sig on 
stage så försöker ungdomar presentera en bild av jaget som stämmer överens med hur 
man vill uppfattas av de andra. När de istället befinner sig som Goffman (2014) 
benämner backstage beskrivs ungdomarna som sårbara och de drar sig gärna undan och 
spenderar större delen av tiden på sina rum.  
 
Vid sådana tillfällen när ungdomarna drar sig undan är det viktigt att personalen 
uppmärksammar och öppnar upp en dialog för att validera ungdomens känslor. Genom 
samtal kartläggs känslorna och ungdomen kan få en klarare bild av bakomliggande 
faktorer. Vid denna typ av interaktion mellan ungdomen och behandlaren så skapas en 
relation, vilket i den symboliska interaktionismen kan översättas till att behandlaren 
utgör den signifikanta andra för ungdomen. Behandlaren blir alltså en ytterst viktig 
person som ungdomen kan lära sig av. Enligt teorin medför detta att ungdomen stärker 
jaget, blir mer social och spenderar mer tid ute på avdelningen.  
 

 

DISKUSSION 
Här kommer vi föra en diskussion kring studiens metodologiska utgångspunkt, vad som 
gick bra och vad som kunde gjorts annorlunda. Dessutom kommer vi presentera en 
resultatdiskussion där vi lyfter fram de viktigaste resultaten och väger mot tidigare 
forskning. Slutligen kommer vi presentera förslag på fortsatt forskning i ämnet. 

Metoddiskussion 
Vi anser att den metod, kvalitativ, vi valde var rätt för studien eftersom vi ville skapa en 
djupare förståelse för ämnet. Detta hade inte gått att nå genom tillämpning av en 
kvantitativ ansats eftersom den inte tillåter att man kommer in på djupet. Den 
hermeneutiska utgångspunkten skapade förståelse genom vår tolkning av det insamlade 
empiriska materialet.  
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Urvalet i studien utgjordes av behandlingsassistenter på särskilda ungdomshem. Vi tog 
fram inkluderingskrav vilka var att behandlarna ska ha arbetat på institution i ett år samt 
att de skulle ha en relevant eftergymnasial utbildning. Från en början var tanken att 
inkuderingskravet skulle vara att de arbetat mist två år, detta ändrade vi eftersom det 
finns relativt få särskilda ungdomshem vilket vi tror hade påverkat chanserna att finna 
respondenter. Tanken var att intervjua sex behandlare men vi fick ett sent återbud och 
på grund av tidspressen valde vi att inte boka om intervjun utan använda oss av det 
material vi redan hade. Detta kan ha påverkat studiens kvalité negativt, dock så var 
större delen av materialet från resterande behandlare likartad vilket vi tänker hade varit 
fallet även med den sjätte behandlaren. Enligt Bryman (2011) uppnås en mättnad när 
informationen från behandlarna upprepas vilket vi tycker blev fallet i delar av studien. 
Efteråt tänker vi att det skulle vara relevant att även intervjua annan personal på 
institutionerna. Exempelvis lärare och sjuksköterska vilka även de har en nära kontakt 
med ungdomarna.  

Vi genomförde en pilotintervju vilket vi anser var till stor hjälp eftersom vi fick 
möjlighet att testa våra frågor. Snabbt märkte vi att vi hade för många frågor i den första 
intervjuguiden så vi gjorde en översyn och plockade bort en del frågor som inte var 
relevanta. Det fanns även ett par frågor som naturligt besvarades i samtalet och vi valde 
då att ta bort dessa från intervjuguiden. Vi känner att intervjuerna gick bra och att 
behandlarna svarade på våra frågor genuint. Många av svaren belyste ämnet på djupet 
och vi kände att behandlarna själva reflekterade över frågorna och berättelserna i 
samtalen.  

Vid analysen av resultatet tillämpades en tematisk analys. I takt med att vi läste på om 
ämnet så skapades en grund som utgjordes av huvudteman. Det första huvudtemat 
handlar om vilka ungdomskulturer som kan uppstå på särskilda ungdomshem. Vi valde 
att avgränsa oss till de övergripande rubrikerna negativa och positiva ungdomskulturer 
istället för att beskriva alla olika former av ungdomskulturer som beskrevs. Den andra 
huvudrubriken handlar om hur personalens kan påverka ungdomskulturerna. I takt med 
att vi analyserade materialet växte det fram underrubriker som vi ansåg relevanta och 
ville föra fram. Då några intervjuer låg nära varandra i tid så kunde vi inte transkribera 
direkt efter varje enskild intervju.  

En av intervjuerna vi genomförde var en telefonintervju. Enligt Bryman (2011) finns det 
för- och nackdelar med en telefonintervju. Förutom att det är billigare eftersom man 
besparar långa och tidskrävande resor så var vår upplevelse att intervjun tenderade att 
hålla sig till sakfrågan med mindre distraktion och svävande från ämnet. En nackdel var 
att vi gick miste om ögonkontakt och kroppsspråk vilket även sänder en form av 
information.  
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Resultatdiskussion 
Vårt empiriska material pekade på att ungdomarnas problembild påverkar de kulturer 
som uppstår på institutionerna. Ungdomarna för med sig sin problematik in på 
institutionerna vilket förstärks i interaktionen med andra ungdomar. Ahonen och Degner 
(2012) framhäver att ungdomar som är placerade på institution ofta lider av psykosocial 
problematik vilket är en bakomliggande orsak till placeringen. Sekol (2013) menar att 
ungdomar med negativa värderingar drar sig till varandra vilket ytterligare förstärker de 
negativa mönstren. Vår studie framhäver hur ungdomarna skapar kulturer där man 
samtalar om droger och kriminalitet. Detta stämmer överens med Hollerand (2008) och 
Ahonen och Degner (2012) vilka menar att man bidrar till att etablera samspel i 
avvikande beteende genom att samla ungdomar med beteendenproblematik. Vidare 
menade behandlarna i vår studie att ungdomarna påverkar varandra negativt eftersom de 
saknar insikt och tilltro till sig själva och den egna förmågan. Ahonen och Degner 
(2012) framför i sin studie att ungdomarna saknar färdigheter i att hantera förväntningar 
och värderingar som råder i samhället vilket göra att de påverkar varandra negativt på 
institutionerna.  

Sekol (2013) framhåller värdet av kamratskap som en bidragande orsak till att 
ungdomarna skapar kulturer. Att ungdomarna delar livserfarenheter och att de kan 
samtala kring detta utan att bli dömda varandra skapar starka band och förtroende 
mellan dem. Behandlarna menar att ungdomarna har behov av att bli bekräftade och 
känna tillhörighet till gruppen. Därför beter de sig efter de förväntningar och 
värderingar som råder i gruppen. Vidare berättar behandlarna att ungdomarna påverkas 
negativt om det råder brist på aktiviteter. När det råder tristess så skapas och förstärks 
konflikter eftersom ungdomarna ser det som att det händer något på avdelningen. Detta 
styrks av Sekols (2013) studie där det framkommer att brist på meningsfulla aktiviteter 
bidrar till att ungdomarna ägnar sig åt antisociala aktiviteter.  
Behandlarna i studien menar att ungdomar kan ha en positiv påverkan på varandra. 
Oftast syns detta bland ungdomsgrupper som kommit längre i sin behandling och därför 
skapat färdigheter i att hantera de olika situationer de ställs inför. Vidare berättar 
behandlarna att ungdomarna hjälper och stöttar varandra i det vardagliga livet på 
institutionen. De lär varandra att hålla god hygien och att sköta städningen på 
avdelningen. Brendtro, Mitchell och Mccall (2007) menar att institutioner där alla 
ungdomar har beteendeproblematik saknar motvikt till de negativa mönstren. Utan 
välfungerande ungdomar att integrera med finns det ingen som kan visa vägen. Det är 
rimligt att tänka sig att de ungdomar som kommit längre i sin behandling fungerar som 
en motvikt till det negativa. I denna studiens resultat framkommer att kontakten med 
andra prosociala utanför institutionen påverkar ungdomarna positivt. Även dessa 
fungerar som en motvikt eftersom de påverkar ungdomen positivt.  
 
I resultatet uppmärksammas vikten av att genom samtal och sessioner förmedla verktyg 
som ungdomen kan använda sig av för att reglera känslor. Severinsson (2010) menar att 
personalen kan nå ungdomarna genom att samtala om känsliga ämnen. Att behandlarna 
berätta om sina egna erfarenheter väcker intresse hos ungdomarna och de kan identifiera 
sig. Behandlarna får en möjlighet att samtala om delade känslor och ge verktyg för hur 
dessa kan hanteras när ungdomen ställs inför liknande situationer. Behandlarna i studien 
menar även att man bör arbeta individanpassat även om ungdomarna bor som en grupp 
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på avdelningen. Detta menar Ahonen och Degner (2012) är viktigt eftersom varje 
individ har olika riskfaktorer och behov som bör identifieras. Genom att kartlägga dessa 
så kan behandlingen anpassas efter ungdomens förutsättningar och behov. 
 
En annan viktig aspekt som framkommer i resultatet är behandlarens förmåga att skapa 
relationer till ungdomarna. Goda relationer underlättar behandlingsarbetet. Viktiga 
egenskaper hos en behandlare är flexibilitet, empatisk förmåga samt att vara en god 
lyssnare. Förmågan att lyssna och bekräfta ungdomarna ansågs vara det viktigaste för 
att skapa en god relation, vilket behandlarna menar ökar motivationen hos ungdomarna. 
Larson (2006) menar att ungdomar som upplever att de blir sedda och 
uppmärksammade av prosociala vuxna får en ökad motivation att förändras och 
utvecklas. Även Severinsson (2010) för fram betydelsen av goda relationer som en 
viktig faktor för behandling på institution. Hon menar att relationskapandet blir ett 
pedagogiskt redskap som behandlarna kan använda för att påverka ungdomarna i en 
önskvärd riktning.  
 
Enligt behandlarna utgör konflikter en normal del av miljön på institution. Eftersom 
flertalet för varandra okända ungdomar placeras ihop så förefaller det sig naturligt att 
det uppstår konflikter, menar behandlarna. För att motverka och lindra de konflikter 
som uppstår krävs att behandlarna är aktivt närvarande bland ungdomarna. Enligt 
Severinsson (2010) fungerar en bra relation, mellan behandlare och ungdomar, 
förebyggande för konflikter. Genom att behandlarna finns i nära anslutning till 
ungdomarna skapas möjlighet att bygga relationer. Vid de tillfällen som det uppstår 
konflikter menar behandlarna att det är viktigt de arbetar utefter ett lågaffektivt 
bemötande. Ett lågaffektivt bemötande innebär att behandlarna är avspända och lugna i 
sitt bemötande. Kallenberg (2016) menar att behandlare även interagerar med ungdomar 
genom sitt kroppsspråk, därför är det viktigt att de är medvetna om vilka signaler de 
sänder ut. Behandlare som upplevs konfronterande bidrar till att ungdomarna känner sig 
hotade och agerar genom att försöka hävda sig. Även Wästerfors (2009) har tidigare lyft 
fram att personalens olika personligheter är en faktor som kan eskalera eller minska 
konfliker på institutioner. 
 
I föreliggande studie framgick att de flesta behandlare anser att ungdomarna är 
involverade i sin egen behandling. I första hand är de involverade eftersom deras åsikter 
angående den problematik de befinner sig i utgör en möjlighet för dem att påverka 
formen av behandling. Genom att använda sig av olika bedömningsformulär där 
ungdomens åsikter får komma fram så skapas en grund för hur man ska arbeta vidare. 
Dessutom menar behandlarna att de är involverade eftersom de får vara med och 
planera sin vardag. Institutionerna erbjuder olika aktiviteter som ungdomarna kan 
planera in i sina veckoscheman. Ahonen och Degner (2012) menar att behandlingen 
börjar med en kartläggning av problematiken och ungdomens behov. Då skapas 
möjlighet för ungdomarna att framföra önskemål för aktiviteter som kan fungera 
behandlande för ungdomen. Steinberg, Chung och Little (2004) påpekar att det bakom 
varje aktivitet bör finnas ett syfte och mål som är riktade mot en utveckling av 
ungdomarna. Genom att erbjuda sådana former av aktiviteter så bidrar det till att 
ungdomen stimuleras till kunskapsutveckling. Ahonen och Degner (2012) framför att 
aktiviteterna som ungdomarna är involverade i ska vara förankrade i vetenskaplig 
forskning.  
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En behandlare beskriver att en del ungdomar inte är involverade i sin behandling 
eftersom de inte har accepterat att de har ett problem och således inget behov att 
genomgå en behandling. Dessa ungdomar motsätter sig att delta i den viktiga 
kartläggningen vilket innebär att de inte blir involverade i sin behandling. Att de är 
tvångsplacerade innebär att de känner att de inte har någon makt över sitt liv och de blir 
då passiva i sitt deltagande. Larsson (2006) menar att en förutsättning för att 
ungdomarna ska finna motivation till förändring och utveckling förutsätter att det finns 
tillgång till sociala och meningsfulla aktiviteter. Enligt behandlarna i föreliggande 
studie hanteras liknande situationer genom att man hoppar över kartläggningen och 
påbörjar det relationsskapande arbetet, vilket i sin tur kan leda till att man lyckas 
involvera ungdomarna i aktiviteter som gagnar utvecklingen. Kartläggningen förflyttas 
alltså från det pappersarbete som bedömningsformulär utgör till att istället ske genom 
att behandlaren uppmärksammar brister och styrkor vid utövandet av aktiviteter.  
 
Flera behandlare lyfte fram att det finns en koppling mellan en dålig självbild och 
påverkan från andra ungdomar. Ungdomar med en dålig självbild har även en dålig 
självkänsla vilket medför att de lättare påverkas av andra ungdomar. De kan utnyttjas 
och dras med i negativa mönster trots att de egentligen inte vill. Behandlarna berättar att 
de är medvetna om detta och att de aktivt arbetar för att stärka individen. Genom att 
förhålla sig icke dömande gentemot ungdomarna samtidigt som man för fram och 
stärker ungdomens styrkor så bidrar man till att stärka ungdomarnas självbild. De för 
även fram att det är viktigt att gå in och bryta en ungdom som resonerar nedlåtande om 
sig själv och istället leda in hen mot en positiv ton. Holleran (2008) menar att 
behandlare kan bidra till att öka ungdomarnas självbild genom att uppmuntra och 
bekräfta prosociala beteenden. Genom att förmedla verktyg som ungdomarna kan 
använda sig av för att reglera känslor så upplever de att de kan hantera situationer vilket 
påverkar deras självbild positivt. Vidare menar Holleran (2008) att ungdomar som 
hjälper varandra bidrar till att öka både sin egen och andras självbild. Därför kan 
gruppsessioner med fördel användas för att diskutera positiva teman där ungdomarna 
har möjlighet att stärka varandra.   
 

Pedagogiska implikationer  
I resultatet framkom att det finns skillnader under sommaren när en större del av 
personalstyrkan består av sommarvikariat. Eftersom de nya inte är lika insatta i arbetet 
och det gemensamma förhållningssättet så förekommer det skillnader i hur saker sköts 
på avdelningarna. En implikation av detta är det kommer råda skillda förutsättningar 
under semestertider. Med detta i åtanke så kan man ha förberedande handledningar och 
samtal där personalen förbereds inför vad som komma skall. Samtidigt går det att 
genomföra handledning efter sommaren där personalen får framföra sina tankar och 
funderingar kring det som varit. Genom en sådan utvärdering så sker en utveckling som 
man kan ta med sig till nästa år. 

Kartläggningen av en ungdom skulle kunna utgöra en del av den sociala interaktionen, 
istället för att använda sig av formella formulär (exempelvis ADAD). Samtidigt som 
man arbetar med ett relationsskapande så uppmärksammas de moment inom 
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kartläggningen som behövs för behandlingsarbetet. Detta skulle med fördel kunna 
tillämpas när en ungdom motsätter sig att delta i den inledande kartläggningen. På detta 
vis bidrar den skapade relationen till att ungdomen får insikt i sina behov.  

Vidare forskning 
Vi anser att det vore intressant att undersöka hur ungdomarna upplever varandra och 
vilken påverkan de har på varandra. Det skulle kunna genomföras genom att intervjua 
ungdomar om erfarenheter vad gäller den påverkan de har på varandra. Vidare hade det 
även varit intressant att undersöka vad ungdomarna själv värdesätter när det kommer till 
en gynsam behandlingsmiljö.  
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Hej! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. 

 

Vårt intresse rör ungdomskulturer på särskilda ungdomshem samt det arbete 
behandlingsassistenterna bedriver för att påverka ungdomarna mot ett prosocialt liv.  

 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant 
att få ta del av i form av intervjuer med behandlingsassistenter som i det dagliga arbetet 
träffar ungdomarna. Vi uppskattar tiden en intervju till ungefär 45 minuter.  

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.  

 

Vid frågor får ni gärna kontakta oss eller kursansvarig.  

Med vänlig hälsning  
Suad Sahiti,  ss223hs@student.lnu.se 076-947 25 25  
Armend Bahtiri, ab223tu@student.lnu.se 079-340 05 20 

Handledare: Marita Pekkanen, marita.pekkanen@lnu.se  
Kursansvarig: Mats Anderberg, mats.anderberg@lnu.se  
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Missiv till deltagare i studien 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 

Med vänlig hälsning,  

Suad Sahiti,  ss223hs@student.lnu.se   
Armend Bahtiri, ab223tu@student.lnu.se  
 
Växjö 2018-01-30 
Handledare: Marita Pekkanen marita.pekkanen@lnu.se  
Kursansvarig: Mats Anderberg mats.anerberg@lnu.se  



Bilaga I Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


