
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 

 

 

 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Socialt arbete/Institutionen för sociala och psykologiska studier 

 
 
 
 

Emelie Karlsson & Isabelle Augustsson 
 

 
Från brottsling till hederlig samhällsmedborgare 

 
En kvalitativ studie om vad personal på SiS-institutioner 

anser är viktigt i sitt behandlingsarbete 
 
 

From criminal to respectable citizen 
 

A qualitative study about what the staff at SiS-institutions consider 
important in their treatment work 

 

 
 

Examensarbete 15 hp 
Socionomprogrammet 

 
Termin: VT 2015 

Handledare: Per Folkesson 

Examinerande lärare: Bengt Starrin 



 
 

Sammanfattning 

Från brottsling till hederlig samhällsmedborgare – av Emelie Karlsson & 

Isabelle Augustsson 

Syftet med studien som presenteras i denna uppsats var att undersöka vad som anses viktigt i 

SiS-institutioners behandlingsarbete med personer mellan 13-20 år, som har ett kriminellt 

förflutet, och som skall socialiseras in i samhället. Vi som skrivit den har genomfört en 

kvalitativ studie som bygger på intervjuer med fem yrkesverksamma behandlingsassistenter 

på två SiS-institutioner. Av dessa fem intervjuer var två stycken direktintervjuer som 

genomfördes i en lokal på institutionen, och tre av intervjuerna genomfördes via telefon. Det 

som har varit genomgående för studien har varit att vi har haft ett hermeneutiskt synsätt där 

tolkningar av behandlingspersonalens åsikter har varit centrala. För att bearbeta vårt 

empiriska material har vi använt oss av innehållsanalys vilket gav oss möjlighet att utläsa de 

likheter och skillnader som fanns i personalens utsagor. Resultatet av vår studie är att relation, 

utbildning och förbättrad psykosocial funktionsförmåga anses vara de viktigaste faktorerna i 

deras behandlingsarbete.  

Nyckelord 

 Kriminalitet, behandlingsarbete, ungdom, institutionsvård. 

 

Abstract 

From criminal to respectable citizen – by Emelie Karlsson & Isabelle 

Augustsson 

The aim of this study was to investigate what is regarded important in SiS institutions 

treatment work, with persons between 13-20 years which has a criminal past and is going to 

be socialized in the community. We who have written this essay have conducted a qualitative 

study which builds on interviews with five attendants employed at two SiS- institutions. Two 

interviews where performed in person and three on telephone. The study has been based on a 

hermeneutic approach in the interpretation of our transcribed interviews. To process our 

empirical material we have applied content analysis, which gave us opportunity to search for 

and find similarities and differences that were in the informants statements. The result that 

emerged from our study was relation, education and psychosocial functioning, this was 

regarded as the most important factors in their treatment work. 
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Inledning 
I det svenska samhället 2015 finns olika regler och normer som alla medborgare förväntas 

följa. En del av dessa regler är förankrade i svensk lagstiftning och en del är vad som brukar 

kallas för oskrivna regler. Alla dessa regler är viktiga att följa för att bli accepterad och sedd 

som en god samhällsmedborgare. Men vad händer då med de individer som inte följer 

reglerna och normerna? Sveriges riksdag och regering har formulerat ett stort antal lagar som 

efter dom i domstol ger myndigheterna rätt att utfärda sanktioner gentemot individen som 

brutit mot reglerna. Socialtjänsten har exempelvis befogenhet att ansöka hos 

förvaltningsrätten om LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 

1990:52). LVU avser att tvångsomhänderta barn och unga för att placera dem i ett boende 

utanför det egna hemmet, antingen i familjehem, på HVB-hem eller på SiS-institution. 

Inom dessa behandlande verksamheter, HVB-hem och SiS-institutioner, startar arbetet med 

att försöka förändra ungdomars beteende och bygga upp en tro på att ett annat liv är möjligt. 

Under behandlingstiden strävar man efter att få ungdomen att förstå att de inte är fast i den 

tilldelade kategorin och livsstilen som andra människor i samhället har gett dem (Statens 

institutionsstyrelse 2015). I denna uppsats har vi inriktat oss på behandlingspersonalens 

förändringsarbete med ungdomar som har ett kriminellt förflutet och som skall socialiseras in 

i samhället. Utgångspunkten för undersökningen var att studera vad som anses viktigt i SiS-

institutioners förändringsarbete med personer som är mellan 13-20 år. Anledningen till att vi 

just valde att studera personalen på SiS-institutioner var för att vi upplever att det finns ett 

växande problem kring ungdomar som placeras utanför det egna hemmet, samt att vi ser att 

det sociala arbetet med dessa ungdomar måste intensifieras. Socialstyrelsen redovisar i sin 

årliga rapport att heldygnsinsatserna enligt SoL har ökat med 68 % från år 2006 till 2013 

(Socialstyrelsen 2014). De redovisar även att det var totalt 12900 barn och ungdomar som 

erhöll en heldygnsinsats enligt SoL, LVU eller LVM i Sverige under 2013 (ibid). Vi vill med 

hjälp av denna statistik förtydliga att problemet kring ungdomar som blir heldygnsplacerade 

växer. Som vi ser det blir då personalens kompetens och sätt att bemöta ungdomarna allt 

viktigare. Vi hoppas att andra socialarbetare kommer att läsa vår uppsats för att de ska få en 

djupare förståelse för problematiken kring ungdomar inom den särskilda ungdomsvården samt 

vilket enormt arbete som ligger bakom den förändring som faktiskt sker i ungdomarnas liv. 

Intresset för behandlingspersonalens förändringsarbete med kriminella ungdomar 

aktualiserades när vi under Socionomprogrammets andra termin gjorde studiebesök på två 

olika behandlingshem i Värmland. Vid våra studiebesök talade behandlingspersonalen om att 

ungdomarna på behandlingshemmen har en annan världsbild än vad majoriteten av den 

svenska befolkningen har. En bild av att det är accepterat att ägna sig åt kriminalitet och 

missbruk, att våld och hot är ett sätt att få sin vilja fram. Personalen berättade att de såg det 

som sin uppgift att försöka förändra denna bild av verkligheten och ge ungdomarna en annan 

syn på etik och normer. Vår förförståelse är dessa två studiebesök samt våra studier på 
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Socionomprogrammet vid Karlstads Universitet. Vidare finns det även en förförståelse för 

problemet kring ökningen av heldygnsinsatser och socialarbetarnas arbete genom att en av oss 

har haft sin VFU på familjehemsenheten i Karlstads kommun. Under den VFU-perioden fick 

en av oss se hur pressen på socialsekreterarnas kompetens ständigt ökar och att arbetet med att 

finna familjehem, eller institutioner, som passar barnet/ungdomen blir allt svårare. Det ökade 

trycket på institutionernas behandlingsplatser, kan vi tänka, påverkar behandlingens kvalitet 

samt behandlingspersonalens prioriteringar. 

SiS-institutioner 

Statens institutionsstyrelse, SiS, är den del av svenska staten som har till uppgift att 

tvångsvårda och behandla ungdomar som har allvarliga psykosociala problem (Statens 

institutionsstyrelse 2015). SiS uppdrag är att sträva efter att de ungdomar som vårdas på 

landets institutioner ska få bättre förutsättningar för att få ett fungerande socialt liv utan 

kriminalitet och missbruk. I Sverige finns det totalt 24 stycken särskilda ungdomshem i 

statens regi med drygt 600 vårdplatser. På dessa institutioner vårdas både pojkar och flickor 

som är mellan 12 och 21 år (ibid). Av dessa 24 stycken särskilda ungdomshem har tre av dem 

så kallade LSU-platser. De tre ungdomshem som har LSU-platser kallas för slutna 

ungdomshem. Det är på de slutna ungdomshemmen ungdomar som har blivit dömda i 

domstol vårdas och avtjänar sitt straff (ibid). Fram till årsskiftet 2014/2015 fanns LSU-platser 

på fler SiS-institutioner men man valde att minska antalet platser då behovet inte var så stort 

som beräknat och man valde att koncentrera platserna till tre institutioner (ibid).  

Ungdomar kan bli placerade på en SiS-institution med stöd av fyra lagar, SoL - 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LVU - lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 

(SFS 1990:52), LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870) samt LSU - 

lagen om verkställdhet av sluten ungdomsvård (1998:603). SiS-institutionernas verksamhet är 

indelad i tre delar, särskilda ungdomshem, LVM-hem och sluten ungdomsvård (SiS 2015). På 

de särskilda ungdomshemmen vårdas ungdomar som har av socialtjänsten blivit placerade där 

med stöd av SoL eller LVU. De har blivit placerade där, frivilligt eller med tvång, efter att 

socialtjänsten har utrett och beslutat att ungdomen är i behov av behandling utanför det egna 

hemmet. Har ungdomen blivit placerad på institution med stöd av LVU har socialtjänsten 

ansökt hos förvaltningsrätten om tvångsomhändertagande och om att tvångsvård ska beredas 

den unge (ibid). På LVM-hemmen tvångsvårdas personer som är över 24 år för sitt missbruk 

efter att en anmälan har inkommit till socialtjänsten från exempelvis personens läkare, anhörig 

eller socialsekreterare som sedan följs av ett beslut i förvaltningsrätten om att tvångsvård är 

nödvändigt för personen (ibid). Inom den slutna ungdomsvården som SiS bedriver vårdas 

ungdomar med stöd av LSU. Har en ungdom, som är mellan 15 och 17 år, begått ett allvarligt 

brott blir den unge dömd i domstol till sluten ungdomsvård istället för fängelse. Denna lag 

kan även tillämpas på unga, i särskilda fall, som är över 18 år till och med 21 år (SFS 

1998:603). Detta straff är tidsbestämt och har en maxlängd på fyra år, straffet avtjänas på 

särskilda avdelningar på institutionerna (SiS 2015).  

I SiS samlade rapport från 2013 redovisas statistik över de tre olika verksamheterna inom SiS 

(Statens institutionsstyrelse 2013). Inom den särskilda ungdomsvården vårdades totalt 1290 

ungdomar 1 januari 2013, av dessa var 364 flickor och 926 pojkar (ibid). Den största andelen, 
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96 %, av ungdomarna som vårdades på särskilt ungdomshem var placerade där med stöd av 

LVU, resterande 4 % var placerade där med stöd av SoL. Orsakerna till att ungdomarna 

vårdades på särskilt ungdomshem är kriminalitet, missbruk och socialt nedbrytande beteende. 

Statistiken visar att det är vanligast att ungdomarna är omhändertagna på grund av att de har 

en problematik som inkluderar alla dessa tre faktorer, vilket är 72 % av de unga (SiS 2013). 

På SiS LVM-hem vårdades totalt 1150 stycken personer 1 januari 2013, varav 364 var 

kvinnor och 786 var män, 88 % med stöd av LVM och 12 % med stöd av SoL. 32 % av 

personerna som var placerade på LVM-hem var det på grund av alkoholmissbruk, 37 % för 

narkotikamissbruk samt 28 % för både alkohol- och narkotikamissbruk (ibid). Inom den 

slutna ungdomsvården behandlades totalt 42 ungdomar 1 januari 2013, 41 pojkar och en 

flicka. Strafftiden för de ungdomarna som vårdas enligt LSU var mellan en månad och upp till 

50 månader, där genomsnittsstrafftiden var 10,2 månader. Ungdomarna som vårdades inom 

SiS slutna ungdomsvård hade gjort sig skyldig till flera olika typer av brott så som mord/dråp 

(15 %), misshandel (5 %), sexualbrott (8 %), rån (27 %), narkotikabrott (12 %), mordbrand (1 

%) samt stöld/inbrott (15 %). Något som bör tilläggas är att 52 % av ungdomarna var dömda 

för fler än ett brott (ibid).  

SiS uppdrag är att behandla ungdomar som lider av psykosociala problem och som därför 

måste vårdas på institution (ibid). I denna studie har vi enbart valt att fokusera på 

behandlingspersonalens tankar om vad de anser som viktigt i deras arbete med ungdomarna. 

Vi lade därför inte någon större vikt vid behandlingspersonalens arbetsmetoder och faktiska 

görande. Vi gjorde även avgränsningen att inte jämföra personalens åsikter om vad som är 

viktigt inom förändringsarbetet med ungdomarnas åsikter. Denna avgränsning gjordes dels för 

att studien hade blivit för stor samt att ett godkännande från ungdomens vårdnadshavare hade 

behövt inhämtas vilket hade medfört en mer utdragen process.   

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som anses viktigt i SiS-institutioners 

behandlingsarbete med personer mellan 13-20 år, som har ett kriminellt förflutet, och som 

skall socialiseras in i samhället.  

– Vad anser behandlingspersonalen på en SiS-institution vara viktigt i 

behandlingsarbetet med ungdomar som har ett kriminellt förflutet? 

Centrala begrepp 

Det finns ett antal centrala begrepp som är återkommande i vår uppsats och som vi har valt att 

definiera på följande sätt; 

Begreppet kriminalitet innefattar en uppsättning handlingar som en individ utför som inte är 

förenliga med svensk lagstiftning och därmed inte tillåtna. Vår definition är i linje med 

Estradas (1999) som beskriver kriminalitet och brottslighet som något som inte är socialt 

accepterat och som förändras över tid. Begreppet kriminalitet är sammankopplat med 

omvärldens reaktion på individens handlande (Estrada 1999). När vi använder oss av 
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begreppet kriminalitet så syftar det på den form av kriminalitet som är så pass allvarlig att 

ungdomen i fråga placeras på institution.  

Vår definition av ungdom är en person som är mellan 13 till 20 år gammal. Vi definierar 

begreppet på detta sätt för att ungdomar kan omhändertas enligt LVU fram till sin 20-årsdag 

och därmed definieras som ungdom i lagens mening (SFS 1990:52).  

 Behandling är ett begrepp som refererar till det arbete som personalen på SiS-institutionen 

genomför med ungdomarna. Denna behandling är individanpassad och inriktar sig på att 

förändra antisocialt beteenden och lära ungdomarna nya prosociala beteenden. Samtliga 

behandlingsmetoder som diskuteras här är evidensbaserade, exempel på dessa är kognitiv 

beteendeterapi, funktionell familjeterapi och aggression replacement training (SiS 2015).  

Behandlingspersonal syftar på yrkeskategorin behandlingsassistenter vars uppdrag är att 

genomföra behandling enligt ovan. Det är behandlingsassistenternas tankar angående sitt 

behandlingsarbete vi har undersökt i denna studie och slutligen har redogjort för vad de tycker 

är viktigt inom sitt nuvarande arbete på SiS-institution. 

Med begreppet institution menar vi uteslutande SiS-institution, Statens institutionsstyrelse. 

Det är verksamheter som helt eller delvis är låsta särskilda behandlingshem för ungdomar i 

statens regi (ibid). 

Personer med neuropsykiatriska diagnoser har nedsatt kognitiv förmåga och psykologisk 

funktion, vilket i olika utsträckning påverkar personens minne, inlärning samt förmåga att 

umgås med andra människor. Exempel på diagnoser som faller in under begreppet är; ADHD, 

Aspergers Syndrom, Autism (LiV 2010).  
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Tidigare forskning 
Nedan kommer vi att presentera tidigare forskning som kan knytas till vår studie om 

behandlingspersonalens tankar kring förändringsarbetet med ungdomar på SiS-institution.  

Skurk eller stackare? 

Sahlin (1994) diskuterar de två olika rollerna en klient kan ha, stackare och skurk. Å ena sidan 

anses klienter, enligt artikelförfattaren, vara offer för yttre faktorer så som krig, fattigdom och 

sjukdomar och blir då kategoriserade som stackare. Å andra sidan ses klienter som lata, 

lögnaktiga, ansvarslösa som inte är villiga att följa samhällerliga normer och kategoriseras då 

som skurkar. Sahlin (1994) skriver om hur klienter tvingas brottas med dessa två roller och 

hur klienterna i många fall tar på sig den rollen som omgivningen och myndigheter ger dem. 

Denna vetenskapliga artikel var relevant att koppla ihop med vår intervjuundersökning då den 

tydligt belyser problematiken kring att kategorisera personer och tillskriva dem vissa 

egenskaper. I Sahlins studie (1994) framgår att det är svårt för individer att ta sig ur en viss 

kategori om de en gång har hamnat i den, och på så sätt försvårar det förändringsprocessen för 

individen. 

Brist på strategier 

En svensk studie behandlar personalens arbete med att förebygga en negativ kultur inom 

ungdomsgrupperna på institutionerna (Ahonen & Degner 2012). Med negativ kultur menar 

artikelförfattarna de attityder som ungdomarna bygger upp mellan sig internt i gruppen. 

Studien syftar till att undersöka om personalen har några strategier för att förbygga negativ 

kultur samt i så fall vilka och om de är förankrade i teori och metod (ibid). Forskarna 

undersökte om de olika strategierna är kopplade till vilken utbildning och erfarenhet 

personalen har som utför dem (ibid). Ytterligare en fråga som forskarna hade för avsikt att 

besvara med hjälp av studien var hur mycket tid ungdomarna spenderar tillsammans med 

personalen på institutionen samt utan personalen. I forskningens resultatdel kan man läsa att 

personalen på de undersökta institutionerna inte har några specifika strategier för att undvika 

negativ kultur inom ungdomsgrupperna. Personalen uppger att de endast får kunskap om olika 

förhållningssätt på specifika lektioner som anordnas av ledningen för ungdomarna (ibid). 

Vidare uppger de att de har svårt att applicera den nyvunna kunskapen på det dagliga arbetet 

med ungdomarna då den upplevs vara så komplicerad att endast psykologer, eller personer på 

samma akademiska nivå, klarar av att använda den (ibid). När det gäller huruvida 

ungdomarna spenderar mycket tid tillsammans med varandra eller om de umgås med 

personalen uppger de anställda att ungdomarna i stor utsträckning lämnas ”i fred” (ibid). 

Några av respondenterna uppger att de ser det som meningslöst att till exempel se på tv 

tillsammans med ungdomarna då ungdomarna påstås inte vilja ha dem där. De anställda i 

studien uppger att de inte vill slösa tid på något som ändå inte uppskattas och utför därför 

hellre administrativa arbetsuppgifter (ibid).  

Studien belyser bristen på strategier som gör att arbetet med ungdomarna blir verksamt och att 

en utveckling sker. Detta ansåg vi var högst problematiskt då syftet med vård på institution är 

att skapa nya mönster och få möjlighet att skaffa sig nya vuxna förebilder. Enligt oss hänger 

alla dessa faktorer samman, brist på strategier/arbetssätt leder till bristande ledarskap vilket i 
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sin tur leder till brist på förebilder för ungdomarna. Vi menar alltså att ungdomarna i brist på 

goda förebilder istället ser upp till varandra. Ahonen och Degner (2012) lyfter fram tidigare 

forskning som visar att kriminella ungdomar saknar goda förebilder och som umgås med 

andra ungdomar med liknande problematik och gärna anammar varandras negativa 

beteendemönster.  

Undervisning och behandling 

En avhandling av Severinsson (2010) behandlar problematiken kring ungdomar som med 

tvång flyttas från den reguljära skolan till en skola med särskilda undervisningsgrupper, 

alternativt till institution. Avhandlingen belyser hur undervisning och behandling av barn och 

ungdomar har sett ut sedan början av 1900-talet. Barnavårdslagen kom 1902 och syftade 

huvudsakligen till att skydda samhället från den ”bråkige unge” snarare än att få den unge att 

förändras till att bli en god samhällsmedborgare (ibid). I studien kommer forskaren fram till 

att liknande fenomen finns kvar än idag. Anledningen till att ungdomar placeras på skolor 

med särskilda undervisningsgrupper eller på institution är att den reguljära skolan inte anser 

att den har de resurser som krävs för att låta eleven gå kvar. Tanken är att grupper i samhället 

som på något sätt ses som avvikande ska integreras i skolan snarare än att avskiljas. Grupper 

som tas upp som ska integreras är funktionsnedsatta och personer som lider av 

neuropsykiatriska diagnoser (ibid). Tidigare har man placerat dessa grupper på institutioner, 

gärna på landsbygden, långt ifrån resten av befolkningen för att skydda samhället från dem 

(ibid). Detta synsätt har förändrats genom åren och nu är målet att de ska bli integrerade i den 

reguljära skolan och i resten av samhället. Konstigt är, enligt avhandlingsförfattaren och oss, 

att denna förändring i hur man ser på personer som avviker från normen inte har följt även de 

som klassas som kriminella. Kriminella ungdomar ska fortfarande avskiljas för att få vård och 

behandling, vilket enligt forskning inte är gynnsamt för deras förändringsmöjligheter (ibid).  
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Teoretiska perspektiv 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de två teoretiska begrepp som vi har valt att 

analysera och tolka vårt empiriska intervjumaterial utifrån.  

Socialisation  

Vårt andra teoretiska begrepp var socialisation vilket är ett begrepp som handlar om den 

process som alla människor går igenom från det att man föds till dess att man dör. Processen 

innebär att man formas och omformas som person utifrån de normer och förväntningar som 

finns i samhället (Goffman 2014). Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver att det finns två 

olika sorters socialisering, primär och sekundär. Primär socialisering är då barnet lär sig de 

grundläggande koder som råder i samhället av sina föräldrar, förskolepersonal, mor- och 

farföräldrar samt andra för barnet viktiga vuxna. Sekundär socialisering är en form av 

finslipning i vuxenålder där föräldrarna har bytts ut mot andra viktiga personer till exempel 

vänner och personens partner (ibid). För unga som har ett kriminellt förflutet och som vårdas 

på SiS-institution blir behandlingspersonalen en del av ungdomarnas sekundära socialisering. 

Personalens uppgift blir att forma och omforma ungdomarna så att de passar in i de rådande 

normer som finns. Denna socialisationsprocess är en naturlig del av människors utveckling, 

men inte en del av allas (ibid). 

Behandling 

Slutligen skulle vi vilja presentera vårt tredje och sista teoretiska begrepp, behandling. Statens 

institutionsstyrelse beskriver behandling som en form av vård vars syfte är att motverka 

destruktiva beteenden, behandling i detta avseende ska förändra psykologiska och sociala 

mönster hos ungdomar (SiS 2013).  

Inom behandling, och då främst inom psykoterapi, är meningarna delade om vad som 

fungerar bäst för klienterna i behandlingssammanhang. Vissa terapeuter förespråkar specifika 

modeller och metoder medan andra betonar andra aspekter. Berglund (2012) skriver bland 

annat att behandlarens personlighet och sociala förmåga är viktigare för behandlingens utfall 

än vad själva behandlingsmetoden är. Det viktiga anses vara att skapa en allians med klienten 

för att kunna få igång ett samarbete och på så vis genomföra en förändring (ibid).  

Drontens dom är ett uttryck som handlar om att skillnaderna mellan olika väletablerade 

behandlingsmetoder är små. Samtliga behandlingsmetoder påstås fungera lika bra/dåligt av de 

som är förespråkare för Drontens dom (Bergmark & Lundström 2011). Begreppet skapades på 

1930-talet inom psykoterapiforskningen och bygger på att alla metoder har samma 

behandlingseffekt, dock kan variationer finnas inom varje behandlingstradition som tros bero 

på behandlarens personliga egenskaper. Inom denna diskurs finns det både förespråkare och 

kritiker. De som är kritiska till drontens dom är de som förespråkar den medicinska modellen, 

vilka menar att vissa psykoterapier är mer effektiva än andra. Detta påstående grundar de på 

att alla olika psykoterapier har specifika och särskilda effektiva inslag (ibid). De som 

förespråkar den kontextuella modellen och även drontens dom anser att de gemensamma 

faktorer som finns inom de flesta psykoterapier, t.ex. terapeutisk allians, är de som har 

betydelse för behandlingseffekten, inte skillnaderna (ibid). 
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Sammanfattning 

De två begreppen som vi har presenterat ovan, socialisation och behandling kan vi koppla 

samman med behandlingspersonalens syn och agerande gentemot ungdomar med ett 

kriminellt förflutet och har därför valt att använda oss av dessa i vår studie.  

Ungdomarna på SiS-institutionerna har tidigare blivit socialiserade in i en kriminell värld där 

andra regler och normer accepteras och ska nu ”omsocialiseras” av behandlingspersonalen så 

att de kan bli sedda som goda samhällsmedborgare. Det är på detta sätt vi kopplar samman 

begreppet socialisation med behandlingspersonalens uppgift på institutionen. Vi ser det som 

personalens uppdrag att få in ungdomarna på en ny väg och förändra deras syn på normer och 

regler.  

Avslutningsvis kopplar vi även begreppet behandling till personalen då Berglund (2012) har 

gjort oss uppmärksamma på att personalens personliga och sociala förmåga är av stor vikt för 

att behandlingen ska ses som lyckad. Vi har valt begreppet för att belysa vilken stor och viktig 

roll personalen har inom behandling och att det är viktigt att skapa en samarbetsallians med 

klienten. 
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Metod och material 

Inledning 

Som vi tidigare har nämnt väcktes vårt intresse, för vad behandlingspersonalen anser är 

viktigt i deras förändringsarbete med ungdomar, vid två studiebesök som vår klass gjorde 

under termin två på Socionomprogrammet vid Karlstads universitet. Våren 2015 startade 

arbetet med att formulera studiens syfte och frågeställningar samt problematisera kring ämnet 

behandlingspersonal på SiS-institution.  

Vi valde att göra en kvalitativ studie som bygger på fem stycken intervjuer med 

yrkesverksamma behandlingsassistenter på två olika SiS-institutioner. Kvalitativ forskning 

inriktar sig på informanternas perspektiv av verkligheten. Forskare som ägnar sig åt 

kvalitativa studier vill studera människor och fenomen i deras naturliga omgivning. Inom 

kvalitativ metod strävar man efter att tolka och förstå informanternas upplevelser av ett 

specifikt fenomen (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Urval 

Valet av respondenter styrdes av vilka institutioner vi hade möjlighet att besöka, vilket dock 

bara var en. De andra två institutionerna som kontaktades valdes ut utifrån deras beskrivning 

av verksamheten och målgruppen för verksamheten som fanns på Statens institutionsstyrelses 

hemsida (SiS 2015). Urvalet av våra respondenter kom vi inte att kunna styra till fullo då 

ledningen på institutionen gjorde det i vårt ställe. De valde ut de personer som hade möjlighet 

och som ville delta i studien. Denna form av urvalsmetod kallas för 

tillgänglighetsurval/bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren som genomför studien gör 

sitt urval utifrån tillgänglighet. Forskaren väljer inte fritt vilka som ska delta i studien utan 

använder sig av de informanter som är tillgängliga just i den stunden studien ska genomföras 

(Esaiasson et al. 2012). 

Av de fem personerna som ingick i vårt urval var tre stycken kvinnor och två stycken män. 

Respondenterna hade en spridning i ålder mellan 28 och 45 år, och samtliga var anställda som 

behandlingsassistenter. De intervjuade hade olikartade utbildningsbakgrunder, exempelvis 

lärare, fritidsledare, behandlingspedagog, behandlingsassistent samt några hade läst kurser i 

psykologi och beteendevetenskap på universitetsnivå. 

Genomförande 

När studiens syfte och inriktning var klarlagt tog vi kontakt med tre olika SiS-institutioners 

administrativa avdelning via mejl. Vi ville undersöka om möjlighet fanns att genomföra en 

studie som belyser behandlingspersonalens åsikter om vad som är viktigt på respektive 

institution. Anledningen till att vi valde att intervjua behandlingspersonalen på SiS-

institutionerna var att vi ville få en inblick i vad de anser är viktigt i deras vardagliga 

förändringsarbete.  I mejlet som skickades till de tre tilltänkta institutionerna framgick 

studiens syfte och frågeställning samt tillvägagångssätt och att medverkan i studien var helt 

frivillig.  
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Efter knappt två veckor hade vi fått svar från samtliga kontaktade institutioner, två av dem 

hade möjlighet att delta i studien. Institutionscheferna mejlade därefter oss namnen på de fem 

informanter som var villiga att medverka i studien. Ett missivbrev mejlades i sin tur till 

respondenterna där det framgick vilka forskningsetiska riktlinjer vi var skyldiga att förhålla 

oss till samt studiens tillvägagångssätt (se bilaga 2). 

När missivbrevet var skickat startade arbetet med att utforma vår intervjuguide (se bilaga 1). 

Vi byggde intervjuguiden på öppna frågor som uppmanade informanten att utveckla sina svar 

så mycket som möjligt samt utförligt beskriva sina tankar av vad som är viktigt inom 

förändringsarbetet. Detta gjorde vi för att få så rika och utvecklade svar som möjligt av 

informanterna så att vår studie också kunde bli innehållsrik och uttömmande. Intervjuerna 

varade mellan 25 och 45 minuter med var och en av informanterna. Två av intervjuerna som 

genomfördes var direktintervjuer där vi båda närvarade och intervjun spelades in med hjälp av 

mobiltelefon. Den ena av oss höll i själva intervjun och ställde frågorna medan den andra 

förde ett fåtal minnesanteckningar samt observerade exempelvis informantens kroppsspråk 

och mimik. I de tre fallen intervjun genomfördes via telefon användes högtalarfunktionen så 

att ljudet i sin tur kunde spelas in via en annan mobiltelefon. Även under dessa tre intervjuer 

närvarade vi båda varav en höll i intervjun och den andra antecknade.  

Vetenskapsteoretisk förankring 

Vi valde att inspireras av det hermeneutiska synsättet när vi skulle analysera vårt datamaterial 

från intervjustudien. Den hermeneutiska vetenskapsteoretiska traditionen härstammar från 

renässansens två parallella inriktningar – den protestantiska bibelanalysen och det 

humanistiska studiet av antika klassiker (Alvesson & Sköldberg 2008). Grunden i 

hermeneutik är att både se helheten och delarna av det studerade objektet, utan det ena förstår 

man inte det andra (ibid). Inom hermeneutiken som vi känner den idag finns det två 

riktningar, objektiverande hermeneutik och aletisk hermeneutik. Objektiverande hermeneutik 

fokuserar på forskarens förståelse för det studerade objektet. Alvesson och Sköldberg (2008) 

skriver att om man ska använda sig av objektiverande hermeneutik måste man förstå det som 

ska förstås utifrån sig själv, utifrån de ursprungliga faktorerna som ligger till grund för det 

studerade. Inom den aletiska hermeneutiska vetenskapsteoretiska traditionen inriktar man sig 

på att tolka dolda budskap. Förespråkare för denna inriktning menar att forskarens förståelse 

och förförståelse är nära sammanknutna (ibid). Exempelvis kan man tolka en text eller en bild 

på helt olika sätt beroende på vad man har för förförståelse, man ser olika saker beroende på 

vad man har för tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Det hermeneutiska synsättet hjälpte oss att tolka och analysera vårt intervjumaterial. Vi 

studerade innehållet i den insamlade datan utifrån ett ”del- och helhetsperspektiv”, där alla 

informanternas upplevelser bildade en sammanfogad helhet. Vi försökte vara medvetna om 

vår egen förförståelse som kom att kunna påverka oss i hur vi tolkade materialet. Anledningen 

till att vi valde att använda hermeneutik som övergripande vetenskapsteoretisk tradition i vår 

studie var för att vi uteslutande skulle tolka behandlingspersonalens åsikter. Vi strävade efter 

att fånga upp människors upplevelser och personliga åsikter så vi ansåg att hermeneutikens 

sätt att tolka det studerade passade vår studie bäst.  
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Utifrån den hermeneutiska vetenskapsteoretiska traditionen valde vi en analysmetod som 

skulle ge oss möjlighet att analysera på djupet, vilket var innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman 2004). Det första vi gjorde var att läsa igenom materialet ett flertal gånger för att 

skapa oss en uppfattning om materialets innehåll och helhet, detta gjorde vi så 

förutsättningslöst och öppensinnat som möjligt. Därefter sorterade vi ut de meningar eller 

delar av texten som vi tyckte var relevanta i förhållande till vårt syfte med studien samt vår 

frågeställning. Dessa meningar är vad man kallar inom innehållsanalysen för meningsbärande 

enheter (ibid). Det var dessa meningsbärande enheter som vi sedan skalade ner ytterligare 

genom att ta bort överflödiga ord så att endast de viktigaste delarna var kvar. Utifrån dessa 

kondenserade meningarna skapade vi koder bestående av enbart ett eller två ord som kunde 

sammanfatta hela den ursprungliga meningen. När vi hade skapat alla koder utifrån det 

empiriska materialet startade arbetet med att jämföra likheter och olikheter koderna emellan, 

detta för att kunna se ett samband. Koderna delades in i underteman som i sin tur sorterades in 

under huvudteman (ibid). Vår analysmetod, innehållsanalys, hjälpte oss att se mönster samt 

att utläsa ett resultat. 

Sju stadier i en intervjuundersökning 

När forskare utför en kvalitativ intervjuundersökning följer de en viss ordning, Kvale och 

Brinkmann (2014) hänvisar till sju forskningsstadier som bör följas. Det första forskaren gör 

är att tematisera vilket innebär att forskaren formulerar studiens syfte och frågeställningar för 

att klargöra det området som ska undersökas. Det andra stadiet är planering där man som 

forskare ska gå igenom upplägget för alla sju stadierna innan intervjuerna påbörjas. 

Planeringen styrs utifrån vilken kunskap man strävar efter att finna. Tredje stadiet är stadiet då 

själv intervjuerna äger rum. Viktigt är då att ha ett reflekterande förhållningssätt gentemot den 

eftersökta kunskapen. Intervjuerna bör även genomföras utifrån en välarbetad intervjuguide 

(ibid). Det fjärde stadiet är utskrift som innebär att man som forskare omarbetar texten från 

talspråk till skriftspråk, man gör en så kallad transkribering. Det femte stadiet är analys som 

innebär att man utifrån undersökningens syfte och ämne väljer lämplig analysmetod för att 

tolka materialet. Det sjätte stadiet är verifiering som syftar till att fastställa 

intervjuundersökningens resultat vad det gäller validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det 

sjunde och sista stadiet är rapportering vilket innebär att forskaren ska rapportera den färdiga 

produkten, presentera sin studies resultat. Detta görs fördelaktigt genom ett skriftligt material 

(ibid).  

Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 

När man ska värdera och dra slutsatser av forskningsresultat är resultatens reliabilitet och 

validitet tillsammans med möjligheten att generalisera dem tre avgörande aspekter. Ett viktigt 

syfte med vetenskapliga studier kan sägas vara just att kunna generalisera resultat från ett 

sammanhang till ett annat. När en forskare själv ska genomföra en studie är det således 

nödvändigt att förhålla sig och ta hänsyn till dessa tre viktiga egenskaper. Avgörande är den 

typ av studie som genomförs. Framförallt om den baseras på numeriskt kvantifierade data 

eller kvalitativa data i form av språkliga koder eller kategoriseringar. I det förra fallet kan man 

genomföra statistiska beräkningar och sannolikhetskalkyler för att få fram mått på reliabilitet, 
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validitet och generaliserbarhet, till exempel signifikansnivån för ett visst resultat (Kvale & 

Brinkmann 2014).  

Har studien en hög validitet har forskaren undersökt det som hen ville undersöka (ibid). 

Exempelvis om man har för avsikt att undersöka pojkars sömnvanor men istället studerar 

flickors har studien låg eller obefintlig validitet. Forskaren kanske har mätt på ett korrekt sätt, 

mätt exakt hur flickor sover men eftersom syftet med studien var att studera pojkars 

sömnvanor kan man förkasta studien helt.  

Har en studie hög reliabilitet kan en annan forskare göra om studien vid ett senare tillfälle och 

få samma resultat då mätningarna har gjorts på rätt sätt (ibid). Om man kopplar även 

reliabilitet till exemplet ovan om flickor och pojkar kan man se att den studien har hög 

reliabilitet. Studien har genomförts på rätt sätt, forskaren har studerat flickors sömnvanor in i 

minsta detalj och därmed har studien hög reliabilitet. Men som nämnts ovan saknar studien 

helt validitet då syftet från början vara att undersöka pojkar. Hög reliabilitet leder inte 

automatiskt till hög validitet men är en förutsättning för det. 

Statistisk generaliserbarhet innebär att man som forskare kan visa att studiens resultat är 

representativt för fler än de individer som faktiskt har undersökts (ibid). Forskare som ägnar 

sig åt statistisk generaliserbarhet gör ett stickprov och drar sedan slutsatser som hen applicerar 

på den större populationen (ibid). Vi kan även koppla samman statistisk generaliserbarhet 

med exemplet ovan. Som forskare behöver du inte undersöka alla flickors och pojkars 

sömnvanor för att kunna uttala dig om det studerade området, utan om studien har hög 

validitet och reliabilitet kan du som forskare dra generella slutsatser utifrån ett resultat baserat 

på ett representativt stickprov. I detta exempel kan forskaren uttala sig om hur flickors eller 

pojkars sömnvanor generellt ser ut.  

När det gäller kvalitativa studier måste slutsatser och bedömningar av forskningsresultat 

liksom planering av en sådan studie följa en annan logik än den matematiskt baserade för 

kvantitativa studier. Kvale (1997) skriver om detta och om vikten av att sträva efter tydlighet, 

att noggrant redovisa sina utgångspunkter och tillvägagångssätt i alla led när man planerar, 

genomför och presenterar resultaten av en kvalitativ studie. Forskarens hantverksskicklighet 

är viktig. Den handlar om kontroll, ifrågasättande och teoretisering, om ett kritiskt 

förhållningssätt till sig själv, sitt arbete, sin analys och sina slutsatser. Frågor som ”vad”, 

”varför” och ”hur” är viktiga genom alla led. Kvale (ibid) skriver också om vikten av att 

sträva efter överensstämmelse mellan studiens olika delar, om koherens, som betyder 

motsägelsefrihet och inre logik. Arbetet med att noggrant förankra sina egna tolkningar, 

koder, analytiska kategorier och teoretiska påståenden i data är helt avgörande. Det är en 

sådan noggrannhet som ger en kvalitativ studie trovärdighet enligt Kvale (ibid) som också 

menar att detta är ett mer relevant begrepp för kvalitativa studier än begreppet 

generaliserbarhet. 

För att öka validiteten/giltigheten har vi intervjuat behandlingsassistenter som arbetar på SiS-

institutioner och därmed har vi undersökt den målgrupp vi hade för avsikt att undersöka. För 
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att öka reliabiliteten/tillförlitligheten har vi utformat en intervjuguide som bygger på frågor 

som svarar upp mot vårt syfte med studien och vår frågeställning. 

Den andra formen av generaliserbarhet är den som används inom kvalitativ forskning. 

Forskaren utgår från en modell/teori som fungerar som en arbetshypotes under studiens gång. 

Denna modell/teori kan antas vara allmängiltig eller inte. I studiens slutskede diskuterar 

forskaren hypotesens svagheter och styrkor (ibid).  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2013) ska man förhålla sig till individskyddskravet när man ägnar sig 

åt någon form av vetenskaplig forskning. Individskyddskravet delas upp i fyra olika delar; 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Informationskravet 

Vi ser det som att det är av största vikt att forskare följer dessa forskningsetiska överväganden 

för att säkerställa att respondenterna känner trygghet inför att medverka i en studie och att 

informationen de lämnar enbart används i forskningssyfte. I enlighet med informationskravet 

informerades respondenterna muntligt och skriftligen om studiens syfte och frågeställningar 

innan själva undersökningstillfället. Respondenterna informerades även om hur forskarna 

hade tänkt gå till väga för att genomföra studien samt vem som skulle intervjua 

respondenterna, denna information fick var och en av informanterna vid respektive 

intervjutillfälle (ibid).  

Samtyckeskravet 

Informanterna fick också veta vilken roll de skulle ha i studien och varför forskarna var 

intresserade av att just de skulle delta i studien. Vidare informerades de om att deras 

medverkan i studien var helt frivillig och att de när som helst under studiens gång kunde 

avbryta sin medverkan enligt samtyckeskravet. Skulle någon av respondenterna under studien 

vilja avbryta sin medverkan skall materialet från den aktuella personen förstöras (ibid).  

Nyttjandekravet 

Informanterna fick veta hur resultatet kommer att redovisas och att uppgifterna som de lämnar 

enbart kommer användas i forskningssyfte vilket överensstämmer med nyttjandekravet, samt 

att de kommer få möjlighet att ta del av forskningsmaterialet om de så önskar (ibid).  

Konfidentialitetskravet 

Respondenterna gjordes även uppmärksamma på att det inte kommer framgå av studien vad 

respondenternas verkliga identitet är, fiktiva namn skall användas. Avslutningsvis 

informerades de om att materialet från forskarnas undersökning förvaras oåtkomligt för 

obehöriga och att forskarna själva har tystnadsplikt när det gäller etiskt känsliga uppgifter, i 

enlighet med konfidentialitetskravet (ibid).  
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Resultat 

I denna resultatdel kommer vi att presentera vad vi har kommit fram till efter att vi har 

bearbetat vårt insamlade material. Bearbetningen av det empiriska materialet från våra fem 

intervjuer resulterade i tre huvudteman som i sin tur innehåller ett antal underteman. Våra 

huvudteman är Relation, Utbildning och Förbättrad psykosocial funktionsförmåga. 

Fortsättningsvis kommer våra informanter att benämnas som ”Behandlingsassistent 1,2,3,4 

och 5. Som avslutning på resultatkapitlet gör vi en analys av vårt empiriska material där vi 

väger in de teoretiska perspektiv som tidigare har presenterats.  

Relation 

En viktig aspekt i förändringsarbetet och i de flesta fall den viktigaste var relationen till den 

unge. Utan en relation till ungdomen är inte en förändring möjlig. Relationen till ungdomen är 

komplicerad och i många fall svår att skapa och upprätthålla. Nedan kommer vi att presentera 

de underteman som sammanfattar de komponenter som enligt respondenterna är viktiga för att 

relationen till den unge ska fungera. Våra underteman under huvudtemat Relation är; trygg 

vuxen, tid och säkerhet. 

Trygg vuxen 

Trygg vuxen är något personalen ska försöka vara för de unga på SiS-institutionen. De unga 

har tillitsbrist till vuxenvärlden, de har blivit lovade mycket men det är sällan löftena infrias. 

Det vardagliga arbetet präglas till stor del av att skapa tillit, vara konsekvent samt ge 

ungdomarna stöd, oavsett om den unge har fått ett återfall i missbruk eller använt våld 

gentemot personal. Den unge ska känna att det finns en vuxen där i både ljusa och mörka 

stunder som de kan lita på.  

Det är viktigt att jag säger samma sak varje dag, att jag inte ändrar mig. 

Jag säger inte andra saker för att jag blir hotad eller så… det är samma 

hela tiden. De kan virvla omkring och jag står som en sten i mitten och är 

en trygg vuxen, det är det viktigaste tycker jag! (Behandlingsassistent 5) 

Omtanke och stöttning är viktiga delar i arbetet också. Det är viktigt att stötta ungdomarna 

under hela behandlingsprocessen, då förändring är ett stort steg för dessa ungdomar som 

tidigare har levt ett liv som kretsat kring kriminalitet och missbruk. Ungdomarna  har levt i en 

helt annan värld där hot och våld har varit det främsta sättet att kommunicera och få sin vilja 

fram. Det är därför av största vikt att stötta och leda in ungdomen på en ny väg där den unge 

sätter ord på sina känslor istället för att agera destruktivt.  

Men mycket våld, misshandel och hot om våld… De kan ju det, de är ju 

proffs på det, det är ju så de kommunicerar. Så det märks ju när de inte 

får som de vill, att de hotar… Det måste man ha med sig, att det är det 

här de kan. Jag kan bete mig normalt men det kan inte de, de har inte lärt 

sig det. (Behandlingsassistent 5) 

Tid 

Tid är den andra komponenten som är en viktig beståndsdel i relationsbyggandet till den unge. 

Det är mängden tid som avgör hur mycket och hur djupgående behandlingspersonalen kan 
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samtala med ungdomarna. Det kan vara svårt att visa omtanke om man har mycket att göra 

och känner sig stressad. Dock är det viktigt att den unge känner att behandlingspersonalen tar 

sig tid för honom/henne och verkligen lyssnar på vad de har att säga.  

Vidare är det även viktigt att låta ungdomens förändringsprocess ta sin tid, förändring sker 

inte över en natt för dessa ungdomar. 

Jag tycker att man har högre tolerans idag än vad man hade för ett par år 

sedan. Det är liksom ingen fara om allt tar lite tid, för tid är det enda vi 

har. Att vi sitter still i båten och låter det ta lite tid. Tidigare har man 

kunnat agera mycket snabbare om en ungdom har fått besked som är 

jobbiga… De reagerar genom att gapa, skrika och kasta saker runt sig… 

då har man varit mycket snabbare med att ta undan ungdomen från 

gruppen. Nu tycker jag att vi är duktiga på att vänta och se vad som 

händer. (Behandlingsassistent 2) 

Säkerhet 

Säkerhet är den tredje aspekten som är viktig när det gäller att skapa en relation till den unge 

på SiS-institutionen. Personalen bör alltid ha ett säkerhetstänk med sig i det vardagliga 

arbetet, säkerhet ungdomarna emellan men även gentemot personalen. Det är av största vikt 

att komma ihåg att samtliga ungdomar som befinner sig på institutionen har en trasslig 

bakgrund och i många fall är ungdomarna utåtagerande. Man kan inte samla ihop sju-åtta 

stycken ungdomar med kriminell bakgrund och sedan förvänta sig att det inte uppstår 

konflikter. Det är därför det är så viktigt med ungdomarnas säkerhet, de ska kunna känna sig 

trygga på avdelningen och inte vara rädda för att en annan ungdom ska överfalla dem på 

något sätt. Känner sig inte ungdomen trygg och säker på institutionen kommer inte hen ta till 

sig behandlingen på bästa sätt.  

Dels så har de rätt våldsamma och kriminella bakgrunder. Så det är 

viktigt att säkerställa deras säkerhet. Vi har ju ändå låst in dem här. /.../ 

Många av dem är verkligen farliga, så säkerhet är viktigt. Våra kids ska 

kunna gå säkert på avdelningen. /.../ Om eleverna sitter själva i ett rum 

ska det alltid finnas en personal där. (Behandlingsassistent 5) 

Vidare är personalens säkerhet också av stor vikt. För att personalen ska kunna genomföra sitt 

arbete på ett bra sätt måste de känna sig trygga på sin arbetsplats och kunna lita på sina 

kollegor. Skulle en våldsam situation uppstå med någon av ungdomarna måste man kunna 

förlita sig på kollegan som man arbetar tillsammans med, man måste känna att man blir 

uppbackad. Det är svårt att bygga en relation till den unge om någon av parterna är rädd för 

den andre och känner sig otrygg i den miljön de vistas i. 

Jag lämnar inte någon ensam med sju ungdomar. Utan att man alltid 

tänker sig för så ingen blir ensam.. Jag kan inte bara lämna. Nu är det 

fyra elever och en personal, då kan inte jag bara gå iväg på möte. Man 

ska aldrig behöva sättas i en sådan situation, som är farlig utan man har 

alltid det tänket hela tiden. (Behandlingsassistent 5) 
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Utbildning 

Att vara utbildad och förankra sitt arbete i vetenskapen är viktigt när man ägnar sig åt 

förändringsarbete med ungdomar. De två underteman som vi har valt att skapa utifrån 

huvudtemat Utbildning är; kompetens och neuropsykiatriska diagnoser.  

Kompetens 

Kompetens är viktigt inom SiS-institutionernas verksamhet och därför erbjuds ett flertal 

interutbildningar i exempelvis Kognitiv beteendeterapi (KBT), Aggression Replacement 

Training (ART), Funktionell familjeterapi (FFT), Motiverande samtal (MI) samt Adolescent 

Drog Abuse Diagnosis (ADAD). Var och en av personalen kan välja vilka utbildningar de vill 

gå och inte, ingen utbildning är obligatorisk. Personalen kan plocka fram de verktyg de har 

fått från de olika utbildningarna och praktiskt använda dem i sitt arbete. 

Ja vi kan lägga till utbildningar om vi vill det. Men jag har sagt att jag 

inte vill ha någon mer för det känns som att om man tar på sig för 

mycket så gör man oftast bara ett halvbra jobb. Men utbildning är viktigt, 

det är det! (Behandlingsassistent 4) 

Neuropsykiatriska diagnoser 

Personer med neuropsykiatriska diagnoser blir fler och fler på SiS-institutionerna. Man kan se 

en ökning av ungdomar som vårdas på institution och som lider av en neuropsykiatrisk 

diagnos. Utifrån denna ökning finns ett behov av extra utbildning kring denna typ av 

problematik för att kunna möta ungdomarnas behov. 

Allt fler ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser placeras på särskilda ungdomshem. 

Anledningen till ökningen påstås vara att enbart de tre störst SiS-institutionerna, sedan 

årsskiftet 2014/2015, tar emot ungdomar som är dömda enligt LSU. Detta gör att de särskilda 

ungdomshemmen får ta emot alla ungdomar som ska beredas vård enligt LVU, inklusive de 

med allvarliga neuropsykiatriska diagnoser. Med detta som bakgrund är det därför av yttersta 

vikt att de får vidareutbildning inom området neuropsykiatri, då denna grupp uppges kräva 

extra resurser och personal.  

Det kan ju vara någon som är jättesjuk och då behöver vi folk med mer 

kompetens. Mer utbildning helt enkelt, så att man kan göra ett bra arbete. 

Annars blir det bara att de sitter här och blir förvarade och väntar på att 

något annat ska hända. (Behandlingsassistent 4) 

Förbättrad psykosocial funktionsförmåga 

Vårt tredje och sista huvudtema är förbättrad psykosocial funktionsförmåga. Inom detta tema 

ryms de kriterier som tillsammans gör att den unge ses som en hederlig samhällsmedborgare. 

Målet för dessa ungdomar är att hitta en livsföring som är accepterad av samhället i övrigt och 

att lämna den kriminella banan. Behandlingspersonalen strävar även efter att höja den unges 

sociala status, status som har sänkts på grund av ett kriminellt leverne. Ungdomens vanor och 

beteende förändras så att samhället i stort inte längre stämplar ungdomen som 

kriminell/missbrukare. Ungdomarna ska bygga upp en tro på sig själv och bli mer självständig 
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i vardagen. Utifrån huvudtemat har vi skapat fyra underteman; hygien, social träning, 

framtidstro samt självförtroende.  

Hygien 

Att klara av att sköta sin personliga hygien är en grundpelare i arbetet fram till att bli en 

självständig individ. Det är vanligt att ungdomar som befinner sig på SiS-institution har en 

eftersatt personlig hygien och att rutiner för till exempel duschning, tandborstning samt 

klädesbyte inte finns eller inte fungerar.  

Vidare är det även viktigt att hålla det rent och hygieniskt runt omkring sig. Ungdomarna får 

lära sig att städa och tvätta för att senare i livet kunna leva självständigt. Personlig hygien och 

hygien i hemmiljön är två färdigheter som behöver fungera för att de ska få möjlighet att bli 

socialt accepterade. 

Det är viktigt att ingen gör dessa saker åt ungdomarna utan att de får chansen att utveckla sina 

egna förmågor och skapa rutiner som fungerar för just dem. Det är även viktigt att 

ungdomarna kommer till insikt när det gäller sin personliga hygien och miljön de lever i. De 

ska inte sköta hygienen för någon annans skull utan enbart för sin egen. Ungdomarna måste 

förstå vikten av att hålla sig och sin hemmiljö ren. 

Men sen har vi fått en del lite tyngre, som har psykiska 

funktionsnedsättningar. Då är det ju mer att lära dem det basala. Så här 

tvättar man sig, så här städar man, så här borstar man tänderna och så. 

(Behandlingsassistent 4) 

Social träning 

Ungdomar som är i behov av att utveckla sina sociala förmågor får möjlighet att öva på detta 

genom att till exempel åka buss eller åka på utflykt. De tränas på så sätt att interagera med 

andra personer utanför institutionen. I det vardagliga livet måste ungdomarna även förhålla 

sig till de andra unga som bor på institutionen och personalen som arbetar där. Detta kan vara 

en stor utmaning då många av de unga har svårigheter att uttrycka sig på ett vårdat sätt. 

Konflikter blossar upp med jämna mellanrum men det är en del av processen som ska leda 

ungdomarna fram till att få en förbättrad psykosocial funktionsförmåga. 

Framtidstro 

Det är viktigt att både personalen och ungdomen själv har framtidstro. Alla som är en del av 

förändringsprocessen kring ungdomen måste försöka ge ungdomen hopp, hopp om att en 

förändring är möjlig. Inom arbetet med den unge är det viktigt att se varje ny dag som en ny 

möjlighet att leva ett liv utan kriminalitet, missbruk och våld. Personalen och ungdomen själv 

måste förändra bilden av den unge som kriminell för att även människor i hens omgivning ska 

se hen på ett annat sätt. Ungdomens kriminella stämpling måste försvinna för att förändring 

ska ske. Förändringen sker inte alltid i den rasande fart som myndigheter, personal, föräldrar 

eller den unge själv vill men det är viktigt att aldrig sluta hoppas.  

Det innebär att varje ungdom som kommer hit kan vara den ungdomen 

som faktiskt får en nystart eller en chans att komma på rätt sida i sin 

tillvaro, men samtidigt förstå att det kanske inte är det vi gör här som 
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kommer visa sig i statistiken. Utan det vi gör är kanske att så ett litet frö 

om hopp om förändring, en annan tillvaro, en utbildning, ett jobb eller 

vad det nu är. (Behandlingsassistent 1) 

Självförtroende 

Ytterligare en viktig del i att förbättra sin psykosociala funktionsförmåga är att tro på sig själv 

och att våga vara sig själv. Arbetet med ungdomarna handlar om att bygga upp den unge som 

person, få hen att tro på att hen faktiskt kan uträtta bra saker och att hen klarar av mer än hen 

först trodde var möjligt. Ungdomarna på SiS-institutionerna ska känna att de klarar av mer 

och ha ett bättre självförtroende när de åker därifrån än när de kom dit. En tro på sig själv är 

viktigt för att klara livet efter institutionsvistelsen då de förväntas leva ett självständigt liv 

med jobb eller utbildning, bostad samt en fungerande social tillvaro. 

Slutligen är det viktigt att våga öppna upp sig och vara sig själv. Många av ungdomarna har 

en stark kriminell identitet som inte tillåter att den unges sanna personlighet lyser igenom, 

utan fungerar som ett hårt och skyddande skal. Att våga vara sig själv och blotta sin 

personlighet för någon handlar om tillit, att låta någon knacka hål på skalet och komma in. 

Ungdomarna behöver en trygg vuxen de kan lita på för att kunna vara sig själva och utvecklas 

som personer.  

Det handlar väl om att vi umgås med ungdomarna i mångt och mycket 

och att vi lockar fram deras drivkraft och det som faktiskt är bra för dem 

själva. De positiva sidor som de har i sin person och i sin livsföring. 

(Behandlingsassistent 1) 

Analys 

Socialisation är det första teoretiska begreppet som vi har använt oss av för att analysera 

studiens resultat. I avsnittet teoretiska perspektiv lyfter vi fram två steg i en individs 

socialisation, primär och sekundär socialisation (Alvesson & Sköldberg 2008). Primär 

socialisation syftar till barnets första levnadsår då barnet lär sig grundläggande koder som 

råder i samhället. Barnet lär sig främst av de som finns i barnets absoluta närhet, vilket 

vanligtvis är föräldrar, kompisar och lärare. Sekundär socialisation kan ses som en finslipning 

som sker i vuxenålder där individens tidigare viktiga personer har bytts ut mot exempelvis 

hens partner (ibid). Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att behandlingspersonalen på SiS-

institutionerna inte enbart får vara en del av ungdomarnas sekundära socialisation utan även 

en del av den primära. Personalen får i många fall lära ungdomarna nya sätt att leva sina liva 

och hantera vardagen. De får lära dem saker som föräldrar vanligtvis lär sina barn när de är 

små men som av olika anledningar inte har skett.  

Behandling är vårt andra teoretiska begrepp som vi har kopplat till analysen av vårt empiriska 

material. Berglund (2012) menar att behandlarens personliga egenskaper och sociala förmåga 

är viktigare än vilken behandlingsmetod man använder sig av. Den personliga kontakten och 

den arbetsallians behandlaren skapar gentemot klienten anses vara av största vikt (ibid). Som 

vi har presenterat i vårt resultat är behandlingspersonalen eniga med Berglund (2012) om att 

relationen till klienten/den unge är viktigare än den arbetsmetod som används, så länge 

arbetsmetoden är evidensbaserad. Behandlingspersonalen menar att de tycker att relationen 
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till den unge är viktigast men att de alltid har en tanke bakom deras agerande, en arbetsmetod 

som hjälper dem att arbeta i en gemensam riktning.  
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Diskussion  
Nedan följer en resultatdiskussion och en metoddiskussion där vi diskuterar och reflekterar 

över vårt arbete med studien samt den färdiga uppsatsen. Vi kommer i detta kapitel lyfta vilka 

delar i arbetet som har varit något problematiska, vad i arbetet som har varit speciellt 

framgångsrikt samt knyta samman vårt resultat med teori och aktuell forskning. 

Avslutningsvis presenterar vi de frågor som har uppkommit under studiens gång och vad vi 

anser att vår studie kan bidra med till forskningsområdet socialt arbete samt vad vi anser är 

viktigt att studera vidare. 

Resultatdiskussion 

I vår resultatdel ovan presenterade vi våra tre huvudteman; relation, utbildning och förbättrad 

psykosocial funktionsförmåga. Dessa huvudteman svarar på vår frågeställning; vad anser 

behandlingspersonalen på en SiS-institution vara viktigt i behandlingsarbetet med ungdomar 

som har ett kriminellt förflutet. Det är utifrån dessa huvudteman vi kommer att diskutera och 

reflektera samt koppla dem till teori och tidigare forskning. 

Relation 

Relationen till den unge är viktigast kan vi konstatera efter genomförd studie. Om man vill 

uppnå förändring är det viktigt att välja en beprövad arbetsmetod men utan en fungerande 

relation till den unge är det svårt att komma framåt anser respondenterna. Bergstöm och 

Rudkvist (2006) menar att oavsett vilken interventionsmodell eller behandlingsteori man 

använder är det alliansen till den unge som är betydelsefull och grundläggande för att 

förändring ska ske. Det är relationen mellan behandlingspersonalen och ungdomen som får 

den unge att förhoppningsvis öppna sig och börja känna tillit till en vuxen (Lindgren et al. 

2009). Med vår studie som bakgrund anser vi att om man skapar tillit och trygghet är det 

lättare för den unge att bli motiverad till förändring. Ahonen och Degner (2012) skriver, som 

nämnts ovan i kapitlet tidigare forskning, att behandlingspersonalen ser det som lönlöst att 

umgås med ungdomarna då de tror att ungdomarna inte vill ha dem i sin närhet. Detta är 

uppgifter som helt går emot det resultat som framkommit av vår studie. Ungdomarna på 

institutionerna lämnas sällan ensamma då mycket av den personliga kontakten skapas i 

vardagssituationerna och en relation växer fram.  

Oscarsson (2009) menar att det är viktigt att tänka på att man som professionell ska arbeta 

tillsammans med klienten, i detta fall ungdomen, inte bara med eller för klienten. Detta bör 

man göra för att utveckla en god arbetsallians med klienten och på det sättet uppnå förändring 

(ibid). Att ha förmågan att skapa en hållbar arbetsallians menar även Berglund (2012) är ett 

kännetecken på en bra behandlingspersonal. Vårt resultat är i linje med båda dessa forskare 

ovan, att skapa en relation och en arbetsallians är viktigast.  

Bergström och Rudkvist (2006) beskriver komplexiteten i den arbetsallians som skapas 

mellan behandlare och ungdom på SiS-institution. Först och främst kompliceras alliansen av 

det faktum att ungdomen vistas på institutionen med hjälp av tvång. Hela 96 % av 

ungdomarna som vårdas på SiS särskilda ungdomshem gör det med stöd av LVU (SiS 2013). 

Ungdomarna vårdas under tvång på grund av att det finns ett relativt stort motstånd till 

förändring, vilket gör att relationsbyggandet mellan ungdom och personal försvåras. 
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Behandlingspersonalens syfte med att skapa en relation är att få den unge att vilja ta steget 

mot förändring (ibid).  

Andra faktorn som komplicerar alliansen är att den unge inte väljer att skapa denna relation 

själv utan blir mer eller mindre tvingad till det. Relationens struktur styrs av 

behandlingspersonalen och deras arbetsschema samt arbetsfördelning. Vem den unge ska 

tillbringa dagen med bestäms inte av ungdomen själv utifrån tycke och smak utan av de som 

lägger schemat och de som planerar verksamheten (Bergström & Rudkvist 2006).  

Tredje och sista anledningen till att arbetsalliansen ses som svår är att det är en relation som 

innefattar en rad uppsättningar krav och mål, vilket vanligtvis inte är en del av en relation 

mellan två människor. Ungdomen förväntas följa de mål som institutionen, socialtjänsten 

och/eller föräldrarna har sätt upp för den unge. Hen förväntas även följa de regler som finns 

inom institutionens verksamhet, bryter den unge mot reglerna väntas sanktioner gentemot 

ungdomen (ibid). 

Vad gäller begreppet tid kan vårt resultat förefalla något motsägelsefullt, de har inte 

tillräckligt med tid för att visa omtanke i alla lägen men samtidigt är det viktigt att låta saker 

ta den tid det behöver för att komma någonstans i förändringsprocessen. Informanterna 

poängterar att de kan få tidbrist i det vardagliga arbetet när oförutsedda situationer uppstår, 

men att de har tid på långsikt då ungdomarna vanligtvis befinner sig på SiS-institutionen 

under ett flertal månader. På detta sätt är tid ytterst viktigt i två avseenden, dels uppges det 

vara viktigt att ta sig tid att lyssna in ungdomen i stunden och dels är det viktigt att ha tålamod 

nog att ge den unge den tid den behöver i det långsiktiga behandlingsarbetet. 

Vår slutsats är att relationen mellan ungdomen och behandlingspersonalen är av största vikt 

för att en förändring ska ske. Dock ser vi att det i teorin kan verka enkelt att skapa en 

fungerande relation till den unge men i praktiken på en SiS-institution är det långt mer 

komplicerat än vad man först kan tro. Det finns många aspekter som försvårar arbetet med att 

utveckla en arbetsallians vilket bör tas i beaktande när man arbetar med ungdomar inom 

institutionsvård.  

Utbildning 

Evidensbaserad kunskap och praktik innebär att man använder sig av den bästa tillgängliga 

forskningen för att utföra sitt arbete med klienter (McNeece & Thyer 2004). Inom 

evidensbaserad praktik är det viktigt att ge klienterna den informationen de behöver om 

behandlingen för att de ska kunna vara delaktiga i processen samt välja vilken evidensbaserad 

behandling som passar dem och deras situation bäst (ibid). Alla de behandlingsmetoder som 

används på SiS-institutionerna är evidensbaserade, till exempel ART och KBT. Det är 

naturligtvis viktigt att använda sig av välbeprövade metoder inom socialt arbete för att få ett 

så effektivt resultat av behandlingen som möjligt. 

Vårt resultat visar att det är av största vikt att behandlingspersonalen utökar sin kompetens 

genom internutbildningar som de blir erbjudna av sin arbetsgivare SiS. Oscarsson (2009) 

menar å sin sida att det även är viktigt med personlig kompetens utöver den professionella 

kompetensen som behandlingspersonalen tar till sig av de interna utbildningarna. Personlig 
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kompetens handlar om att utveckla sina relationer till olika grupper och personer. Individer 

med hög personlig kompetens besitter kunskaper så som att använda sig av sin empatiska 

förmåga, sina livserfarenheter, vara flexibel samt förmågan att kritiskt reflektera. Oscarsson 

(2009) menar därför att man inte klarar av sitt arbete om man enbart förlitar sig på 

professionell kompetens utan att man behöver personlig kompetens också, där den personliga 

lämpligheten för yrket spelar en stor roll. 

Personer som har neuropsykiatriska diagnoser är en växande grupp som vårdas på SiS-

institutioner. Som nämnts i resultatdelen är denna grupp av individer en grupp som kräver 

extra resurser, både i form av personal och kompetens, vilket visat sig vara en bristvara inom 

SiS institutionsvård. Det leder till att de i personalen som besitter den nödvändiga kunskapen 

får en alltför hög arbetsbelastning. Andreassen (2003) menar att ungdomar som lider av 

psykiska funktionsnedsättningar tar till sig behandlingen i betydligt lägre grad än vad 

ungdomar i övrigt gör. Andra grupper av ungdomar som har visat på svårigheter med att ta till 

sig behandlingen är personer som lider av depression/nedstämdhet, neurologiska eller 

psykotiska symptom, ungdomar som har en bakgrund med omfattande fysisk misshandel och 

ungdomar med svag intellektuell förmåga (ibid).  

Vår tolkning av problemet med att ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser inte tar till sig 

den behandling som de får är att resurserna är för knappa. Hade SiS-institutionernas resurser 

varit större hade man kunnat individanpassa vården på ett helt annat sätt och enligt oss 

troligen fått ett positivare behandlingsresultat. Men för att kunna individanpassa vården krävs 

två saker, utökad kompetens och bemanning. För att kunna anpassa sig till ungdomen krävs 

vetskap om individens problematik och förutsättningar, därav är utökad kompetens så viktig. 

Ökad bemanning på SiS-institutionerna är även vital för att kunna ta vara på den kompetens 

som finns och hinna utföra det arbete som krävs för att ungdomarna ska förändras i en god 

riktning. 

I linje med vårt resultat tror vi att risken är hög för att ungdomarna enbart förvaras på 

institution om de inte får den vården de är i behov av. Följderna av detta, som vi ser det, är att 

institutionerna tappar sin funktion. Ahonen och Degner (2012) skriver att inte ungdomarna 

förändras i så hög grad som det från början var tänkt. Detta ser vi som problematiskt. Den 

särskilda ungdomsvårdens syfte är trots allt att förändra ungdomarna till något bättre, till en 

hederlig samhällsmedborgare. Vår slutsats blir därför att kompetensen måste öka bland 

behandlingspersonalen för att ungdomarna med olika neuropsykiatriska diagnoser ska ha ett 

mer socialt accepterat beteende när de lämnar institutionen än när de kom dit. 

Förbättrad psykosocial funktionsförmåga 

Vår studie har visat att det är viktigt för ungdomarna att få en förbättrad psykosocial 

funktionsförmåga för att klara sig i vardagen efter institutionsvistelsen. Som resultatet visar 

har ungdomarna på SiS-institutionerna tidigare haft svårigheter att anpassa sig till det sociala 

samhälle som de förväntas leva i, vilket har lett till att de nu befinner sig på institution. Dessa 

svårigheter har identifierats hos de allra flera ungdomar på institutionerna, dock tycks de 

individer som lider av psykiska funktionsnedsättningar ha särskilt svårt att klara av det 

psykosociala livet ute i samhället och behöver därför extra träning. Katja Laine (2014) menar 
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att det finns fyra olika former av funktionsförmåga; fysiskt, kognitiv, psykisk och social. Med 

fysisk funktionsförmåga menas funktioner så som att klara av att äta själv, klä på sig och 

sköta sina vardagliga sysslor i hemmet. Kognitiv funktionsförmåga syftar på de intellektuella 

funktionerna, bland annat minne, inlärning, koncentration samt problemlösning. Den psykiska 

funktionsförmågan omfattar personens självkänsla, sinnestämning, egna resurser och 

möjligheten att klara av olika utmaningar. Inom den sociala funktionsförmågan ryms 

relationer till anhöriga och vänner, ansvar för dem som står personen nära, fungerande sociala 

relationer, delaktighet samt mening med livet (Laine 2014).  

De tre funktionsförmågorna som ungdomarna på SiS-institutionerna främst övar på är den 

kognitiva, psykiska och sociala. De får öva sig på att ta vara på sig själva och fungera 

tillsammans med andra människor i sociala sammanhang vilket är i linje med vårt undertema 

social träning. Det är en förutsättning för att klara av livet efter institutionsvistelsen att 

utveckla och förbättra dessa tre funktionsförmågor. För att kunna leva ett självständigt liv 

måste man kunna lösa problem och klara av utmaningar, förbättra sin självkänsla och tro på 

att man som person faktiskt kan förändra sitt liv (ibid). De funktioner som Laine (2014) 

beskriver att personer måste bemästra för att leva ett fungerade socialt liv är jämförbara med 

de underteman som huvudtemat förbättrad psykosocial funktionsförmåga i vår resultatdel 

består av. Vår studie, lika så Laines arbete (2014), visar att det är viktigt att ungdomar med ett 

kriminellt förflutet får en chans att utveckla sina kognitiva, sociala och psykologiska 

funktionsförmågor. Den unge måste kunna sköta sin hygien, kunna interagera med andra 

människor i sociala situationer, börja bygga upp en tro på att ett annat liv är möjligt och att 

ungdomen själv kan ta sig dit hen vill. Även Andersson (1999) skriver om betydelsen av att få 

ungdomen att utveckla tillit till framtiden och att hens liv har ett värde, i både hens egna och 

andras ögon. 

 

Sammanfattning 

Avslutningsvis ska vi koppla samman våra tre huvudteman, relation, utbildning och förbättrad 

psykosocial funktionsförmåga, som vårt resultat består av med fem strategier för behandling. 

Dessa strategier är produkten av en nederländsk studie som undersökte vad 

institutionsanställda använder sig av för strategier i sitt arbete. Andreassen (2003) presenterar 

fem strategier som anses fungera inom behandlingsarbete oavsett vilken teoretisk metod man 

väljer att arbeta utifrån. Vi kan se många likheter mellan dessa fem strategier och vårt resultat. 

Här nedan följer de fem strategierna samt kopplingen till vårt resultat; 

 Struktur och beteendereglering, dvs. en uppsättning klara regler och 

sanktioner. 

 Konsistens och förutsägbarhet vid anpassningskrav, dvs. deltagande i 

städning etc. på fast basis, skola/arbetsträning och regelbundet 

deltagande i fritidsaktiviteter.  

 Autonomi och individualitet, dvs. en viss mängd frihet som tillåts i 

programmets vardagliga aktiviteter, att välja kamrater och att disponera 

tiden. 

 Emotionellt stöd, dvs. hjälp och förståelse i vardagliga situationer. 
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 Förtroendeskapande, dvs. pålitligt beteende och samvaro med 

ungdomarna på fritiden. (Andreassen 2003, s.225)   

Den första strategin som behandlar struktur och beteendereglering är jämförbart med vårt 

undertema säkerhet. Både undertemat säkerhet och den första strategin belyser vikten av att 

verksamheten har tydliga uppsatta mål samt att ungdomen vet vad som gäller om hen bryter 

mot någon av reglerna (Andreassen 2003). Det anses även viktigt att behandlingspersonalen 

är konsekvent och ärlig i vardagliga situationer gentemot ungdomarna.  

Den andra strategin som bland annat innefattar deltagande i städning, skola och 

fritidsaktiviteter kan jämföras med vårt undertema hygien och socialträning. De är liknande på 

så vis att ungdomarna i båda fallen förväntas vara delaktiga i basala hushållssysslor samt i 

fritidsaktiviteter (ibid). Den unge ska skolas in i ett nytt tänkande gällande rutiner och hur 

man presenterar sig själv i samvaro med andra ungdomar och vuxna.  

Den tredje strategin som handlar om autonomi och individualitet belyser vikten av att 

ungdomarna får planera sin fritid i den mån det är möjligt, vilket stämmer överens med vårt 

huvudtema förbättrad psykosocial funktionsförmåga. Vi ser att både vår studie och annan 

forskning tyder på att det är viktigt att den unge får en chans att bli självständig trots att 

vården bedrivs med hjälp av tvång (ibid). 

Den fjärde strategin handlar om att behandlingspersonalen ska ge den unge emotionellt stöd i 

vardagen vilket vi tolkar som att den vuxne ska vara en trygg punkt, vilket är i linje med vårt 

undertema trygg vuxen. Att vara en trygg vuxen innebär att hen ska finnas där för ungdomen 

om den inte vet hur den ska hantera en situation som uppstår (ibid). 

Den femte och sista strategin riktar in sig på förtroendeskapande och samvaro med 

ungdomarna vilket vi anser att man kan koppla ihop med tre av våra teman, relation, 

kompetens samt socialträning. Att bygga upp förtroende mellan den unge och 

behandlingspersonalen är en del av relationsskapandet (ibid). Som vi ser det är det viktigt att 

personalen besitter den kompetens som krävs för att en sund relation ska utvecklas mellan 

ungdom och behandlare. När det gäller samvaron med ungdomarna är tanken att de ska lära 

sig att interagera med vuxna personer vilket kan kopplas samman med social träning. 

Vi har valt att presentera dessa strategier för att vi anser att vårt resultat stärks med hjälp av 

denna forskning som pekar åt samma håll. Vi är medvetna om att resultaten av de två 

studierna inte är identiska men är på många sätt likartade.  

 

Metoddiskussion 

Svårigheter 

Under vårt arbete med vår kvalitativa studie stötte vi på olika former av svårigheter, en av 

dessa var tid. Tiden blev till en svårighet just för att våra respondenter led av tidsbrist. När vi i 

början av studien hade mejlkontakt med informanterna var det svårt att boka in ett tillfälle för 

intervju då det dröjde innan de svarade på våra mejl och bekräftade om tiden passade. När vi 
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väl skulle genomföra intervjun märktes det tydligt att de inte hade någon tid avsatt för 

ändamålet utan de gjorde detta utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Detta ledde till att vi 

uppfattade dem som stressade och att deras svar inte var så utvecklade som vi tror att de 

skulle ha varit om de haft tid avsatt för intervjun. Vi upplevde en viss skillnad mellan den 

informant som genomförde intervjun på sin fritid kontra de som intervjuades på sin arbetstid. 

De som befann sig på sin arbetsplats upplevdes vilja få det klart så snart som möjligt så att de 

kunde återgå till arbetet, detta tror vi kan ha påverkat deras svar och därmed också både bredd 

och djup i vårt resultat. 

En annan svårighet som vi upplevde var att vi skulle förhålla oss till personalens åsikter om 

vad som är viktigt inom det förändringsarbete som de bedriver, vi i vår tur tolkade 

personalens åsikter. Tolkningar är subjektiva och resultatet av en tolkning ser olika ut 

beroende på vem det är som tolkar det empiriska materialet (Svensson 2011). Ytterligare en 

faktor som hade kunnat vara försvårande som vi identifierade under studiens gång var graden 

av validitet. För att få hög validitet i sin kvalitativa studie måste man undersöka det man har 

som avsikt att undersöka (Kvale & Brinkmann 2014). I vårt fall ansåg vi att svårigheten låg i 

att formulera intervjufrågor som ger svar på vår studies frågeställning och syfte, vi var 

tvungna att ställa rätt frågor för att få rätt svar. Vi upplevde att vi ställde rätt frågor men kan 

tycka nu i efterhand att vi kunde ha ställt fler följdfrågor som hade manat informanterna att 

utveckla sina svar vidare. 

Ytterligare en försvårande faktor är att man som forskare ibland blir tvingad att använda sig 

av telefonintervjuer i sin studie för att samla in det empiriska materialet, vilket vi i denna 

studie blev tvungna. Nackdelen med våra telefonintervjuer var att vi inte kunde se personen i 

fråga som intervjuades vilken med största sannolikhet ledde till att vi missade subtila budskap 

som personen sände ut via sitt kroppsspråk (Bryman 2002). Detta kan ha medfört att vi 

tolkade intervjumaterialet annorlunda gentemot hur vi hade gjort vid en direktintervju. 

Framgångar 

Det som vi upplevde som positivt och framgångsrikt med vår studie var att vi fick möjlighet 

att intervjua den grupp av informanter som var tilltänkta från början, behandlingsassistenter 

på SiS-institution. Detta underlättade vårt arbete på så sätt att vi inte behövde söka efter en ny 

grupp informanter och ändra studiens syfte, utan vi kunde följa vår tidsplan och vår 

ursprungliga idé. 

Ytterligare en faktor som förenklade vårt arbete var att det fanns god tillgång på litteratur som 

behandlade bland annat institutionsvård och ungdomskriminalitet. 

Något som vi även kan se har varit en fördel under studien gång är att vi har samarbetat bra 

och att vi har kompletterat varandra då vi har kunskaper inom olika områden som sedan har 

vävts samman till en enhetlig uppsats. 

Slutsats 

Efter avslutad studie har vi kommit fram till att det viktigaste är att behandlingspersonalen 

skapar en fungerande relation till den unge, att hen besitter den kompetens som krävs för att 
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utföra dennes arbete samt att ungdomarna får en förbättrad psykosocial funktionsförmåga. Vi 

anser därmed att vi har uppfyllt vårt syfte med studien samt besvarat frågeställningen. 

Inom samhällsvetenskapen finns ett krav på att all kunskap och forskning ska kunna 

generaliseras på alla platser, tider och människor. Dock finns det pragmatiska, 

konstruktionistiska och diskursiva förespråkare som istället anser att kunskap hänger samman 

med den sociala och historiska kontexten (Kvale & Brinkmann 2014). Om man å ena sidan 

tycker att all kunskap ska kunna generaliseras på allt faller vår studie då vi enbart intervjuade 

ett fåtal personer och deras erfarenheter inte kan generaliseras på all jordens befolkning som 

en absolut sanning. Å andra sidan om man anser att kunskap är socialt och historiskt 

kontextualiserat håller vår studie då behandlingspersonalens berättelser är deras sanningar. 

Vår studie går, enligt oss, att generalisera på de flesta behandlingsassistenter som arbetar med 

ungdomar på SiS särskilda ungdomshem. 

Förslag till fortsatt forskning 

Enligt Andreassen (2003) återfår ungdomarna som har vårdats på institution sina 

beteendeproblem inom två år efter utskrivning. Denna problematik tros bero på att ungdomen 

flyttas tillbaka till sin ursprungsmiljö där det hela en gång startade innan institutionsvistelsen. 

Att den unge återigen ska leva och fungera där trots att ingen behandling eller förändring har 

skett kring nätverket är orealistiskt. Forskningen belyser vikten av att arbeta med nätverket 

som finns runt omkring ungdomen för att förebygga att den unge faller tillbaka i gamla 

mönster (ibid). Nätverkets betydelse för den unges framtid är något som även våra 

respondenter framhåller, ungdomen återfår tidigare beteendemönster om inget arbete läggs på 

nätverket.  

Vårt förslag till fortsatt forskning är därför att man bör undersöka möjligheterna att behandla 

inte bara ungdomen utan även dennes nätverk. Om man skulle börja arbeta mer intensivt med 

ungdomens nätverk tror vi att behandlingseffekten skulle öka och återfall i till exempel 

missbruk eller destruktiva beteendemönster skulle minska. Vårt bidrag till ämnesområdet 

socialt arbete blir därför denna vetskap, att det finns ett stort problem kring ungdoms återfall 

kopplat till nätverket. Vi har genom vår studie synliggjort ett problem som vi anser behöver 

lösas för att den svenska institutionsvården ska bli så verksam som det är tänkt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

3. Vad arbetade du med innan din anställning på din arbetsplats? 

4. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplast? 

5. Vilken bakgrund har ungdomarna på din nuvarande arbetsplats? (Varför befinner de 

sig på SiS-institution?) (Enligt vilket lagrum har ungdomarna placerats på SiS-

institution? LVU, LSU?) 

Roll 

6. Vad har du för befattning på din nuvarande arbetsplats? 

7. Hur tolkar du ditt uppdrag? (Hur ser du på din roll i behandlingsarbetet?) 

Mål, uppdrag 

8. Vilka mål finns för verksamheten?  

9. Hur inverkar de på ditt vardagliga arbete med ditt uppdrag?  

Metod 

10. Vad anser du är viktigt inom ditt vardagliga behandlingsarbete? 

11. Vad anser du är viktigt för att bidrag till en förändring hos ungdomarna? 

12. Anser du att ditt behandlingsarbete är verksamt? Om ja, hur? Om nej, varför inte? 

13.  Hur tänker du kring förhållandet mellan person och metod? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Emelie Karlsson och Isabelle Augustsson och vi läser vår sjätte termin på 

Socionomprogrammet vid Karlstads Universitet. Under våren 2015 ska vi skriva vår C-

uppsats. Vi har valt att fördjupa våra kunskaper kring svensk ungdomsvård.  

Vårt syfte med studien är att undersöka SiS-institutioners förändringsarbete med personer 

mellan 13-21 år som har ett kriminellt förflutet. För att kunna genomföra denna studie 

behöver vi ta hjälp av dig som arbetar som behandlingspersonal på en SiS-institution.  

Tack för att du har valt att delta i vår studie. En intervju kommer att hållas med dig inom kort. 

Intervjun kommer att vara i cirka 30-60 minuter och vi kommer, med din tillåtelse, att spela in 

intervjun genom ljudupptagning. Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket 

innebär att ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan avbryta ditt deltagande när du vill, utan att 

behöva motivera det. Materialet som studien slutligen resulterar i kommer att vara 

avidentifierat, man kommer inte kunna urskilja vem som har sagt vad. Vi kommer att 

säkerställa att ingen utomstående kommer att kunna ta del av intervjumaterialet. Det kommer 

att förstöras när studien är avslutad. 

Du kommer att ha möjlighet att ta del av uppsatsen när den är färdig. Den kommer att 

publiceras på Internet i en uppsatsdatabas tillgänglig via Karlstads universitet. 

Önskar du ytterligare information eller har frågor är du välkommen att höra av dig till någon 

av oss. 

Med vänliga hälsningar! 

Emelie Karlsson 070-3206189 Isabelle Augustsson 076-8240218 

Emelie.karlsson@sillerud.net  Isabelleaugustsson@hotmail.com 

 


