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Syftet med denna studie är att undersöka hur personal vid en låsbar SiS-institution beskriver 

sin syn på hur en optimal behandlingsinstution behöver utformas för att uppnå de bästa 

behandlingsförutsättningarna. Undersökningen har skett på en av statens institutionsstyrelse´s 

(SiS) ungdomshem i Sverige för ungdomar 14-20 år. De tre frågeställningar som studien 

redogör för är: 

 Hur beskriver personalen att institutioner behöver organiseras för att uppnå de bästa 

behandlingsförutsättningarna?

 Hur beskriver personalen att behandlingsarbetet behöver formas för att uppnå bestående 

beteendeförändring?

 Hur beskriver personalen att en optimal ungdomsgrupp behöver formas utifrån den 

unges behandlingstid och behandlingsinnehåll?

Kunskapsläget innehåller såväl den forskning som finns på området men också den teori som 

utvecklats utifrån den forskning som producerats. I kunskapsläget finns tre centrala begrepp 

presenterade, organisation, bestående beteendeförändring och ungdomsgrupp, vilka är 

relevanta för såväl syftet som frågeställningarna.



Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats för att förstå varje intervjupersons 

livsvärld och framställa mening sett från dennes perspektiv och erfarenheter. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra informanter som alla är personal på den 

valda institutionen. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades sedan ordagrant 

för att bli föremål för analys. Som konkret analysmetod användes meningskoncentrering 

utifrån studiens inspiration av fenomenologiskt förhållningssätt. I resultatet framkommer att 

det är många komponenter i temana organisation, bestående beteendeförändring och 

ungdomsgrupp, som påverkar chanserna för positivt behandlingsutfall och informanternas 

beskrivningar samstämmer med vad tidigare forskning kommit fram till. Essensen som hittats 

i resultatet är förutsättningar, alltså att institutionen och dess personal behöver förutsättningar 

för exempelvis ekonomi, förhållningssätt, metoder, teorier, bemanning, kunskapsutveckling, 

struktur och miljö. Om organisationen kan ge institutionen rätt förutsättningar med tydliga 

definitioner ökar chanserna för positivt behandlingsutfall markant.

Nyckelord: organisation, ungdomsgrupp, bestående beteendeförändring, behandlingsinnehåll, 

behandlingstid, behandlingsförutsättningar.
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This study aims to examine how staff at a secure SiS-institution describes their view of how 

an optimal treatment institution needs to be designed to achieve the best treatment conditions. 

The examination took place in one of the State's board of Institutional Care (SiS) youth homes

in Sweden for young people 14-20 years. The three questions that the study accounts for are:

 How does the staff describe that institutions needs to be organized to achieve the best 

treatment conditions?

 How do the staff describe that the treatment needs to be designed to achieve lasting 

behavioural change?

 How do the staff describe that the optimal group of youth needs to be designed from the 

youth's treatment time and treatment content?

The frame of knowledge used in the thesis contains the research results in this area but also 

the theory that subsequently was developed from the research produced. In the frame of 

knowledge, there are three key concepts presented, organization, lasting behavioural change 

and group of youth, which are relevant to both the aim as to the questions at issue.



Based on the aim of the study a qualitative research approach was chosen to understand each 

interviewee’s lifeworld and to see from their perspective and experiences. Semi-structured 

interviews were accomplished with four informants, all staff at the selected institution. The 

interviews were recorded with a Dictaphone and transcribed verbatim in order to be subject to 

analysis. As a concrete method of analysis, meaning condensation was used inspired by the 

phenomenological approach in the study. The result shows that there are many components in 

the themes organization, lasting behavioural change and group of youth which affects the 

chances of a positive treatment outcome and that informants' descriptions is alignment with 

previous research findings. The essence found in the results is different kinds of conditions. It 

means that the institution and its staff need conditions for example, economy, policies, 

methods, theories, staffing, skills development, structure and environment. If the organization 

can give the institution the right conditions with clear definitions, increases the chances of a 

positive treatment outcome significantly.

Keywords: organization, group of youth, lasting behavioural change, treatment content, 

treatment time, treatment conditions.
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1. Inledning

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som bedriver särskilda ungdomshem 

för ungdomar 12-21 år med individuellt anpassad behandling och tvångsvård enligt 12 § 

LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Ungdomarna har 

omhändertagits på grund av en allvarlig psykosocial problembild med missbruk, kriminalitet 

eller annat självdestruktivt beteende. Varje år tvångsomhändertar socialtjänsten cirka 1300 

ungdomar med stöd av 3 § LVU för vård och behandling med syftet att bryta ett destruktivt 

beteende och ge dem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv. Ungdomarna 

placeras på särskilda ungdomshem för särskilt nogrann tillsyn enligt 12 § LVU. På de flesta 

särskilda ungdomshemmen är nästan alla avdelningar låsbara med stöd av 12 § LVU, vilket 

innebär att de unga är begränsade i sitt handlingsutrymme såtillvida att de exempelvis inte får 

gå ut hur de vill och inte heller ta emot besök om det inte godkänts av institutionsledningen

(SiS, 2012).

Flera studier visar på tämligen stora variationer i behandlingseffekter bland ungdomar som är 

placerade på institution. Variationerna kan i viss mån bero på ett flertal faktorer såsom 

ungdomens egenskaper, miljö, struktur, behandlingsinnehåll, omgivning, smittoeffekter, 

behandlingstid och ungdomskultur. Den starkaste förklaringsvariabeln för resultat av 

institutionsbehandling är skillnader i behandlingsupplägg (Andreassen, 2003:179–181; 

Garrett, 1985:179–180; Lipsey, 1992:179–180; Lipsey & Wilson, 1998:180; Palmer & 

Wedge, 1989:181; Wilson & Lipsey, 2000:180). Val av behandlingsform och 

organisationsform är viktigt och därför bör alla variationer beaktas när effekterna av 

behandling studeras, ”Både valet av metoder och förändringsmål, personalgruppens sätt att 

fungera, institutionens organisation, kontakt med familj och normalsamhället, eftervård och 

skolinsatser har betydelse” (Andreassen, 2003:339–340).

För att varje behandling ska kunna nå ett givande resultat är en förutsättning att 

institutionspersonalen klarar av behandlingsarbetet utan att placeringen avbryts. Det krävs 

även att institutionen är stabil under behandlingsvistelsen och att personal klarar av att hantera 

ungdomarnas beteenden såsom aggressivitet och våldsamhet. Syftet med placeringen är att 

institutionsvistelsen ska leda till positivt behandlingsresultat med beteendeförändringar som 

består även efter att ungdomen kommer tillbaka ut i samhället (Andreassen, 2003:179).



2

Såväl i norden som internationellt visar undersökningar allmänt på dåliga resultat inom 

institutionsbehandling. Det är känt att allvarliga beteendestörningar, antisocialt och kriminellt 

beteende är svåra att förändra. Inom instituitonsforskning är smittoeffekt och bestående 

beteendeförändringar omtvistade problem. Existerande institutionsforskning är inte tillräcklig

för att ge riktlinjer för att utveckla organiserat behandlingsarbete, samtidigt saknas tillräckligt 

med kunskap om behandlingsresultat. Konsekvensen av detta är att många institutioner ger 

slumpmässigt vald behandling till ungdomarna. Omplaceringar sker för att personal inte 

klarar av ungdomarnas provocerande beteenden och ungdomarna uppnår ingen positiv 

utveckling. Det finns ett stort behov av ytterligare forskning som berör institutionsbehandling 

för att söka efter optimala behandlingsförutsättningar inom särskilda ungdomshem. Även 

existerande forskning om hur personal anser att institutioner behöver formas för bästa 

behandlingsförutsättningar inom SiS är mycket liten och väcker intresse (Andreassen, 

2003:11–12).

Mot bakgrund av ovanstående är det tydligt att det finns en rad olika faktorer som är 

avgörande i arbetet med ungdomar placerade på institution för att kunna uppnå de bästa 

behandlingsförutsättningarna, för att få bestående beteendeförändringar men också hur en 

optimal ungdomsgrupp behöver formas. Detta är en angelägen fråga att studera med 

anledning av att socialpedagoger i stor omfattning är verksamma inom denna typ av 

verksamhet. Hur personal inom behandlingsinstitutioner ser på att verksamheten behöver 

formas för att uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna är dock sparsamt forskat på, vilket 

leder till studiens syfte.
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2. Syfte

Syftet med föreliggande studie är att studera hur personal vid en låsbar SiS-institution

beskriver sin syn på hur en optimal behandlingsinstution behöver utformas för att uppnå de 

bästa behandlingsförutsättningarna.

2.1 Frågeställningar

 Hur beskriver personalen att institutioner behöver organiseras för att uppnå de bästa 

behandlingsförutsättningarna?

 Hur beskriver personalen att behandlingsarbetet behöver formas för att uppnå 

bestående beteendeförändring?

 Hur beskriver personalen att en optimal ungdomsgrupp behöver formas utifrån den 

unges behandlingstid och behandlingsinnehåll?

3. Kunskapsläget

I följande avsnitt beskrivs först kunskapsläget vilket innehåller såväl den forskning som finns 

på området men också den teori som utvecklats utifrån den forskning som producerats. I detta 

sammanhang finns tre centrala begrepp presenterade, organisation, bestående 

beteendeförändring och ungdomsgrupp vilka är skapade utifrån syftet och frågeställningarna. 

Vad dessa centrala begrepp inrymmer kommer att presenteras inom ramen för de olika 

avsnitten i kunskapsläget.

3.1 Institutionens organisation som en princip för positivt 

behandlingsutfall

Det finns en omfattande internationell forskning som tydligt visar att det förekommer 

variationer inom institutionsvården som har att göra med, innehåll, form och struktur 

(Andreassen, 2003:179; Garrett, 1985; Lipsey, 1992). De beskrivna variationerna påverkar 
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behandlingsresultatet, vilket gör att det därför är viktigt att undersöka vilken institutionsmiljö, 

men också vilket behandlingsinnehåll som passar den unge bäst (Andreassen, 2003:180). 

Välfungerande institutioner kännetecknas av en personalgrupp med hög moral, autonomi och 

enighet om hur institutionen ska fungera (Andreassen, 2003:230; Sinclair & Gibbs, 1998). En 

institution behöver ha struktur och förmedla stabilitet med bestämda rutiner och organiserande 

aktiviteter. Det är viktigt att upprätthålla struktur, ordning, normer och regler då ungdomarna 

ofta kommer från en ostrukturerad miljö. Det är personalens ansvar att se till att det 

upprätthålls. Den yttre strukturen är avgörande för behandlingsarbetet. En hel och ren 

institution förmedlar ett lugn och en förväntan att ungdomarna ska respektera regler och 

gränser. Är en avdelning ostädad eller har trasiga möbler förmedlas otrygghet och oro hos 

ungdomen och det kan leda till att överträdelse av regler och gränser utvecklas (Andersson,

2003:126).

Hur organiseringen sker av behandling inom institutionsvården är betydelsefullt för att uppnå 

ett positivt behandlingsutfall. De primära uppgifterna måste vara tydliggjorda för all personal, 

i annat fall kan dessa uppfattas av personalen på olika sätt. Det riskerar då att uppstå en 

diskrepans mellan institutionens officiella och primära uppgifter, men variationer kan också 

förekomma vad avser det personalen faktiskt gör i förhållande till det de tror sig göra. 

Exempelvis teckenekonomi som är ett motivationssystem inom SiS med syftet att styra 

ungdomarna till anpassning och förstärkning eller försvagning av beteenden. Det räcker inte 

att endast definiera teckenekonomi som metod och förbise att definiera hur den ska användas, 

vad syftet är med teckenekonomi och hur just denna institution tillämpar metoden. Risken är 

då att metoden missuppfattas av personalen och de tror sig göra det de ska men egentligen gör 

de något helt annat. I personalgruppen kan det även förekomma olika intentioner som har att 

göra med deras föreställningar om hur, på vilket sätt och vilka avsikter de har med relationer 

och behandlingsarbeten till ungdomarna (Hill, 2005:208; Lawrence, 1977).

För bästa behandlingsförutsättningar behöver personal stöd i form av professionell utveckling, 

alltså utbildning, och stöd i att definiera vad professionalitet står för. Olika uppfattningar om 

vad professionell utveckling står för gör att det råder skilda meningar i personalgrupper om 

vikten av utbildning. Somliga önskar mer kunskap om teorier och metoder medan andra 

istället förlitar sig på sunt förnuft och skapar sina egna teorier (Hill, 2005:179).
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I en doktorsavhandling visar resultat av genomförda intervjuer på en SiS-institution för 

ungdomar att personalfrågan är viktig för både de intagna och personalen som arbetar på 

avdelningen utifrån att personalsituationen är en påverkande faktor för behandlingen. Brist på 

personal minskar tillgången till aktiviteter för ungdomarna utanför institutionen och risken för 

att behöva pussla ihop personalscheman för att få institutionen att fungera ökar. Att använda 

vikarier är ett stort problem som tillämpas ofta och korta vikariat gör det svårt att skapa goda 

relationer till såväl ungdomar som personalgruppen. Tiden är knapp för att lära sig 

behandlingsmodeller, synsätt och organisationens grunder. Risken att det skapas en här-och-

nu agenda i såväl behandling, regler och gränser ökar och behandlingsförutsättningarna för ett 

positivt utfall minskar (Hill, 2005:171).

Institutionens organisation har som uppgift att begränsa en ungdoms psykosociala 

problematik och istället hitta lösningar på dessa. För att kunna omvandla en ungdoms 

komplicerade livssituation krävs det att personalen har handlingsfrihet. Indirekt har 

organisationen kontroll på personalens handlande genom att ge dem mallar, regler, formulär, 

rutiner som de ska följa och det är arbetsledare och erfarna arbetskamrater som tolkar vad som 

utgör riktiga problem och åtgärder (Levin, 1998:298).

Många ungdomar är utagerande och på institutionerna uppstår ofta våld. För att minska 

ungdomens utagerande krävs det att personal ingriper snabbt för att sätta gränser. För att 

personalen ska kunna ingripa på bästa sätt krävs det att det finns tillräckligt med personal 

(Andreassen, 2003:300; Gentry & Ostapiuk, 1988). Färre utageranden inträffar om 

ungdomarna upplever att institutionen har kontroll. Ett antal avgörande komponenter ligger 

till grund för att personalen inte har kunnat bemästra ungdomen vid tillfällen då det har varit 

nödvändigt. Dessa är i huvudsak att personalen är för dåligt tränad och inte haft förståelse för 

vikten av att varje kontrollåtgärd påverkas av kontexten (Andreassen, 2003:300; Berry, 1975).

Sammanfattningsvis kan sägas att ett antal avgörande komponenter ligger till grund för 

institutionens organisation som en princip för ett positivt behandlingsutfall. Dessa är i 

huvudsak behandlingsinnehåll, enighet i personalgruppen, definierande av primära uppgifter, 

utbildning, personalomsättning, miljö och handlingsfrihet.
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3.2 Behandlingsarbetets utformning för bestående beteendeförändring

Hill (2005:77–82) presenterar utifrån sin institutionsforskning två olika personaltyper som 

kan urskiljas i en personalgrupp. Den första har att göra med det som kallas för 

Överjagsidealet som syftar till att relationen mellan personal och ungdom upprättas genom, 

och kännetecknas av personalens uppfostrande roll. Behandlarens uppgift upplevs att vara en 

förebild för ungdomarna för att lära dem hur de ska uppträda, tänka och handla i olika 

situationer. Tyngpunkt läggs vid att uppnå positiv beteendeförändring som ska bestå även 

efter det att ungdomen återvänt till samhället. Rådande institutionsregler används som 

styrmedel för att förstärka och försvaga positiva eller negativa beteenden hos ungdomarna och 

samma regler gäller alla. Eftersom regler styr relationen mellan ungdom och personal så ses 

inte den enskilde behandlaren som viktig utan det är det generella goda beteendet, alltså att 

vara förebild för ungdomarna som utgör tyngpunkten. Den andra personaltypen är Goda-

objektsidealet som syftar till att relationen mellan personal och ungdom upprättas och 

kännetecknas av ett känslomässigt möte parterna emellan. Behandlarens uppgift upplevs vara 

att lära ungdomarna förstå att deras handlande i olika situationer styrs av deras känslor. Lär 

sig ungdomen att förstå de känslor som styr kan de bättre kontrollera sina handlingar vilket 

resulterar i ett positivare utfall och dessa nya erfarenheter kan den unge använda sig av vid 

återgången till samhället. Tyngdpunkt läggs vid ett bemötande bestående av lyssnande, 

frågande och konfronterande som ska leda till att ungdomarna lyssnar mer på personal och 

känner ökad tillit till vuxna. Här läggs betoning på känslomässiga faktorer och mindre vikt vid 

institutionens regler, som i så hög grad som möjligt bör individanpassas. Den enskilde 

behandlaren är viktig eftersom den strävar efter ett känslobaserat bemötande och en nära 

relation till ungdomarna (Hill, 2005:77–82).

Relationen är viktig mellan ungdom och personal för att ungdomen ska få en möjlighet att 

kunna relatera till personalen och få bra erfarenheter av en relation som är ömsesidig, trygg, 

och varaktig där personalen visar stabilitet och trygghet men samtidigt sätter gränser. Dessa 

relationer ska ge ungdomen en chans att lära sig att dela med sig av sina känslor, både 

positiva och negativa. Det tar tid att bygga upp och skapa en relation. Det är viktigt att kunna 

vara ett bra stöd, vara en bra modell, visa ett gott föredöme och att finnas kvar för ungdomen. 

Ungdomarna som har behövt ta ett stort ansvar tidigare, då den vuxna i deras närhet inte har 

gjort det är inte mogna att ta detta ansvar. När de kommer till institutionen kan det bli kaos för 

dem då personalen tar över ansvaret. Då måste personalen vara varsamma och visa att en 
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vuxen kan stå för sitt ord och ta ansvar. Att personalen är den starka parten på institutionen 

och att ungdomarna kan känna tillit till dem och att personalen gör likadant och har samma 

värdegrund. Föräldrar och andra närstående personer i ungdomens nätverk är grunden till att 

ungdomen utvecklas i positiv riktning. Många av ungdomarna har ofta negativa erfarenheter 

av relationen till föräldrarna då blir det viktigt att involvera föräldrarna under 

institutionsplaceringen. De negativa erfarenheterna från tidigare relationer till vuxna kan 

orsaka att de visar sig avvisande mot personalen till en början. Det är då viktigt att personalen 

står kvar och inte sviker ungdomen eller tröttnar utan visar ett stort engagemang och intresse. 

Då kan en äkta känslomässig relation byggas upp mellan dem (Andersson, 2003:121,148).

Forskning visar att de behandlingsmetoder som visat mycket goda resultat för ungdomar med 

allvarliga beteendeproblem är de som koncentrerar sig på förändring av beteendet och på 

sättet att tänka. Även metoder där fokus ligger på att träna upp ungdomarnas färdigheter på ett 

flertal områden, exempelvis aggressionskontroll, sociala färdigheter och moralisk träning

visar på mycket goda resultat. Att använda ett flertal kognitiva metoder som vänder sig till 

olika områden och färdigheter ger bättre resultat och bidrar till att utveckla och bevara 

beteendeförändringar som består efter att ungdomen återvänt ut i samhället (Andreassen, 

2003:210–211; Lipsey, 1992).

Internationell forskning har påverkat hur den svenska institutionsvården har kommit att 

organiseras men även för hur behandlingsinnehållet konstrueras och tankarna omkring ett 

positivt behandlingsutfall. I en metaanalys gjord i USA på 126 studier skrivna mellan 1960-

1983 om ungdomsbrottslingar placerade på institution, blev femton stycken av dessa studier 

uteslutna på grund av att de var för små och förhindrade adekvat analys. I metaanalysens 

resultat ingår alltså 111 studier och visar på främst positiva utfall av institutionsbehandling. 

Resultatet av metaanalysen visar att ett kognitivt beteendemässigt behandlingsinnehåll hade 

störst positivt utfall. Genom att lära ungdomarna förmågan att kontrollera inre faktorer i dem 

själva kunde även möjligheten finnas att de kunde använda det till att kontrollera sig i olika 

situationer efter att de kommit tillbaka ut i samhället. För bestående beteendeförändring hos 

ungdomen efter den återvänt till exempelvis sin familj som varit grund till att ungdomen 

utvecklat brottsligt beteende, visade ökat familjearbete mycket positiva resultat. Denna 

metaanalys visar på reducering av återfall i kriminalitet. Reduceringen av återfall var måttlig i 

jämförelse med andra positiva behandlingsresultat som metaanalysen visat på (Garrett, 1985).



8

En enskild studie om ungdomsbrottslingar placerade i femtiotre olika 

skyddstillsynsinstitutioner i Californien 1989, visar på att återfallsprocenten var mycket hög 

efter att ungdomarna kommit tillbaka ut i samhället. Av de 2835 ungdomar som följdes upp 

var det totalt 54% som återföll i kriminalitet tolv månader efter att de släppts och 65% återföll 

tjugofyra månader efter att de släppts. I de fall där hela behandlingsplaceringen genomförts 

utan avbrott var det 60% som återföll efter tjugofyra månader och i de fall där 

behandlingsplaceringen avbrutits var det 88% som återföll i kriminalitet. Studien visar på att 

vissa av de skyddstillsyns institutioner som medverkat hade lägre grad av återfall än andra. 

Lägst återfall hade 16% av institutionerna med endast 40-49%. Den största andelen 

institutioner 29%, hade återfall på 60-69%. Extrem statistik på uppemot 99% återfall fanns 

även med i studien men det var så få institutioner, 2%, att det bör betraktas med reservation. 

Det som karakteriserade de institutioner med bättre utfall var att de hade högre grad av och 

annat behandlingsinnehåll än de med sämre utfall. Oavsett vad för grad av problematik 

ungdomarna hade på institutionerna borde behandlingsinnehållet ses i samverkan med 

ungdomens behov som en avgörande faktor för att minska risken för återfall efter placeringen 

(Palmer & Wedge, 1989).

Sammanfattningsvis kan sägas att ett antal avgörande komponenter ligger till grund för 

behandlingsarbetets utformning för bestående beteendeförändring. Dessa är i huvudsak 

behandlingsuppläggets innehåll, val av behandlingsmetoder, personalens handlingsfrihet, 

relationer och personaltyper inom arbetsgruppen. 

3.3 Att utforma en optimal ungdomsgrupp utifrån behandlingstid och 

behandlingsinnehåll

En viktig del i behandlingen av ungdomar med varierande allvarlig problematik är 

behandlingstidens längd som kan variera från några veckor till flera år. Det finns ingen 

generell optimal behandlingstid och olika metoder kräver varierande behandlingstid vilken 

måste fastställas utifrån vilken typ av insats som ges (Andreassen, 2003:348).

Såväl för kort som för lång behandlingstid påverkar ungdomsgrupp och personal negativt i en 

kontakt sinsemellan och det uppstår svårigheter att motivera ungdomar att delta i sin 

behandling. Ungdomar med kort placeringstid i ungdomsgruppen är ofta bråkigare och i de 

fall behandlingstiden är oklar ökar risken för behandlingshaveri (Hill, 2005:127).
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Såväl ensidigt överjagsideal och goda-objekt-ideal frambringar ett ensidigt förhållningssätt 

som riskerar att försämra relationer till och öka konflikterna mellan personal och ungdomarna 

i gruppen. När lösningen på en konflikt poängteras genom ett ensidigt förhållningssätt sker 

detta på bekostnad av andra faktorer, exempelvis när kontroll över en ungdom centreras på 

bekostnad av arbetet med förbättrad kontakt mellan den unge och personalen. För att lugna 

ner situationer och få en uthärdlig tillvaro på institutionen inrättar sig ungdomsgruppen och 

personal till en tillfällig här-och-nu-anpassning. Exempelvis genom att personalen 

tillmötesgår de ungas krav, ger belöning, börjar praktisera institutionens regler eller till och 

med avskiljer ungdomar från ordinarie verksamhet och placerar dem i isolering eller med ett 

annat ord uttryckt, avskildhet. Gemensamt samarbete kallas skenallians och uppstår när både 

ungdomar och personal enas underförstått för att bevara en samlad stämning (Hill, 2005:120).

Det förhållningssätt personalen har till andra människor påverkar deras roll som behandlare, 

men det påverkar även hur ungdomarna kommer att se på andra. Om exempelvis en personal 

har en negativ inställning till människor från andra länder och framhäver detta så finns det 

risk att ungdomsgruppen med alla dess grupperingar anammar detta och ett rasistiskt beteende 

legitimeras på institutionen (Hill, 2005:139).

Där institutioner fungerar dåligt eller där ungdomsgruppen är olämpligt sammansatt utifrån att 

de har så vitt skilda problem, kan den unges problem förvärras och om inte annat leder inte 

detta till en positiv utveckling. Det är framför allt ungdomar utan allvarliga beteendeproblem 

som kan påverkas ogynnsamt då de tränas i en negativ miljö och därmed utvecklar 

problembeteenden, medan de ungdomar som redan har allvarliga beteendeproblem kan 

komma att få en förbättrad problembild. Det är viktigt att institutionspersonal arbetar med 

grupprocesser i ungdomsgruppen eftersom det kan avgöra behandlingsresultatet. Detta är 

angeläget till följd av att såväl miljön, som ungdomskulturen kan bidra till en negativ 

beteendeutveckling. Detta leder också till en eventuell instabilitet på institutionen som 

påverkar om ungdomens vistelse på behandlingshemmet fullföljs. Vissa beteenden smittar av 

sig mellan ungdomarna på institutionen. Olika forskare tar upp att den negativa smittoeffekten 

är stor och att det gör mer skada än nytta med institutionsvård. Andra forskare menar att med 

positiv smittoeffekt går det att ändra ett beteende med hjälp av grupptryck. Den negativa 

effekten av antisociala kontakter kan neutraliseras genom kontakten med jämnåriga utan 

social problematik. Att ungdomarna under behandlingstiden kommer i kontakt med prosociala 

ungdomar som vistas utanför institutionen. Det är bättre för dem att umgås med så kallade 
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normala ungdomar än med ungdomar som även de bor på institutionen och är antisociala 

(Andreassen, 2003:217–218).

Forskningsprojekt som gjorts på SiS ungdomshem Råby visar att både personal som jobbat

där och ungdomar som bott där kritiserade att mer erfarna och kriminellt belastade ungdomar 

placerades tillsammans med psykiskt störda ungdomar och att dessutom åldersspannet bland 

ungdomarna varierade mellan 12–21 år. På grund av ungdomsgruppens spridning av 

problemtyper var det för personalen omöjliga villkor att kunna göra ett bra behandlingsarbete. 

Ungdomsgruppen hade ingen gemensamhet mer än olika grader av brottslig erfarenhet samt 

att de var en grupp individer som råkat vistas tillsammans under en bestämd tid. Efter 

placeringen kom ungdomarna att få delade erfarenheter genom den gemensamma placeringen 

och de berättelser som delgavs varandra. Som nybildad grupp intog ungdomsgruppen egna 

värderingar som var skilda från personalgruppens värderingar (Levin, 1998; 161-162).

Miljön på institutionen påverkar kontakten mellan personal och ungdomar. Då hög grad av 

frihetsberövning och striktare regler finns ges färre möjligheter till stimulerande aktiviteter. 

Utfallet blir ökad risk för aggressivitet och frustration i ungdomsgruppen. Hot om 

indragningar av exempelvis familjebesök och att utöva ökad kontroll mot ungdomarna är 

vanliga metoder för att få ungdomarna att återanpassa sig (Hill, 2005:133).

Specifika metoder som används på institutionen har betydelse för ungdomsgruppen. 

Aggression replacement training (ART) är en metod utformad för att minska aggressivt 

beteende bland ungdomarna. Teckenekonomi är ett annat exempel av metod som har mål att 

styra ungdomarna till anpassning och förstärkning eller försvagning av beteenden (Hill, 

2005:142).

Teorier och metoder är mycket viktigt i behandlingsarbetet för att all personal ska ha kunskap 

och förståelse för vad de arbetar med och hur de arbetar. För att den unge ska få en tro på 

människan och att metoder ska ha en chans att verka är relationer viktiga. Då lär de sig att 

skapa relationer och ett bra bemötande utåt. För att de ska ha en möjlighet att lära sig det är 

personalens närvaro viktig och ungdomarna ska efter en tid kunna se mönster i personalens

handlande. De ska även se hur personalen hanterar olika situationer och lära sig av det

(Andersson, 2003:152).
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Sammanfattningsvis kan sägas att ett antal avgörande komponenter ligger till grund för att 

utforma en optimal ungdomsgrupp utifrån behandlingstid och behandlingsinnehåll. Dessa är i 

huvudsak behandlingstid, behandlingsinnehåll, personalens förhållningssätt i relationer, 

ungdomsgruppens miljö och kultur, olika placeringsorsaker och åldrar.

4. Metod  

I följande avsnitt beskrivs val av metod, litteraturanskaffning, konstruktion av intervjuguide, 

urval, etiska överväganden, bearbetning av data, reliabilitet och validitet. Det kommer även 

föras en metoddiskussion genom hela avsnittet.

4.1 Val av metod

I denna uppsats har en kvalitativ ansats valts då avsikten är att utfrån syftet beskriva 

institutionspersonalens syn på det studerade fenomenet och framställa deras mening, 

perspektiv och erfarenheter. I detta fall har det att göra med personal verksamma inom 

institutionsvård och en kvalitativ ansats gör det möjligt att beskriva deras verklighet utifrån 

språkliga utsagor och därmed nå ett djup i deras berättelser vilket inte är möjligt vid en 

kvantitativ ansats (Fejes & Thornberg, 2009:19; Kvale & Brinkmann 2009; Trost, 2005:13–

16).

4.2 Litteraturanskaffning

Litteratursökning har skett genom databaserna ProQuest och Swepub, bibiliotekskatalogerna 

SOFIA och GUNDA, Socialstyrelsens hemsida och Statens institutionsstyrelses hemsida. 

Google har använts för att söka efter svårfunnen litteratur och för att hitta en hemsida, 

emeraldinsight.com. 

De sökord som användes var: effects, residential treatment, challenge programs, juvenile 

probation, SiS, institution, working conditions, management development. Antalet träffar som 

uppkom genom sökorden var sammanlagt 360 stycken och sökningarna har gjorts med 

respektive ord för sig och i kombination. Sökord som användes i Swepub är: statens 
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institutionsstyrelse, behandlings förutsättningar ungdomar, optimal ungdomsgrupp, bestående 

beteendeförändring, beteendeförändring, institutionsvård. Antalet träffar som uppkom genom 

sökorden var sammanlagt 69 stycken och sökningarna har gjorts med respektive ord för sig

och i kombination av varandra.

Sökning av litteratur har även skett till stor del genom att ta del av referenslistor i böcker och 

därefter har primärkällan sökts upp. De sökmeningar som användes var: Effects of residential 

treatment Garrett, Wilderness challenge programs, California’s juvenile probation Palmer och 

Gordon Lawrence Management development... some ideals, images and realities. Antalet 

träffar på sökmeningarna var från första till nästsista: 429, 4985 och 87 stycken. Sista 

sökmeningen googlades fram och där uppkom 2 500 000 träffar. I träffarna har genomsökning 

gjorts endast efter den på förhand utvalda forskning som målet varit att finna primärkällan på.

Aktuell litteratur har valts utifrån att den ligger nära studiens syfte och frågeställningar. Ingen 

avgränsning genom produceringsår på forskningen har skett eftersom det har setts som 

aktuellt att se till tidigare forskning som har förändrats över tid och som än idag stämmer 

överens med eller dementerar aktuell forskning. Urval har även skett genom att söka litteratur 

som behandlar personal perspektiv.

Källkritisk reflektion har skett under studiens framställan. Mycket internationell 

institutionsforskning i exempelvis USA har varit och är inriktad på placerade ungdomar som 

begått brott. Även om de institutioner från internationell forskning som valts att ha med i 

denna studie inriktar sig på just ungdomsbrottslingar anses forskningen relevant eftersom 

mycket syftar till behandlingsarbete med ungdomar överlag, oavsett problematik. Det har 

beaktats att litteratur som använts i studien härstammar från olika kontexter. Även att den 

större delen av presenterade studier är av kvantitativ forskningsansats.

4.3 Urval

Denna studie utgår från ett tillgänglighetsurval i såväl valet av institution som personal att 

intervjua. Initialt identifierades fyra stycken institutioner inom ett närbeläget område där det 

skulle kunna vara möjligt att genomföra studien. Vid flera av dessa institutioner var det svårt 

att komma i kontakt med institutionsledningen vilket gjorde det omöjligt att inom en rimlig 

tidsperiod genomföra studien. I andra fall visade det sig dock att institutionsledningen tackade 

nej till medverkan av denna studie. Den valda institutionen har ett flertal avdelningar men 
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studien genomfördes endast på en utav dessa avdelningar på grund av författarnas tidsbrist

och bristen på tillgänglighet. Den valda avdelningen tillhör en SiS-institution med låsbar 

avdelning för ungdomar. Den ligger på ett tidsmässigt resonligt avstånd och tillhandahåller 

personal som kan besvara studiens syfte och frågeställningar. På vald avdelning arbetar elva 

tillsvidare anställda behandlingsassistenter. Kontakt togs med avdelningschefen via mail som 

sedan tog upp frågan på institutionen och mailade tillbaka med sex personer som tackat ja. De 

sex personer som tackade ja var de som arbetade aktuell dag då avdelningschefen tog upp 

frågan. Om avdelningschefen kan ha påverkat urvalet genom att exempelvis välja dag att ta 

upp frågan då viss personal arbetade som ansågs representera institutionen bäst eller om 

avdelningschefen motiverat personal att tacka ja som egentligen inte ville medverka har 

beaktats. Det fanns ingen möjlighet att presentera studien för personalen, utan det var 

avdelningschefen som la fram informationen och därför kan en skevhet finnas i förhållande 

till hur vi själva hade lagt fram studien. Detta kan också innebära en risk att färre informanter 

visade intresse att delta i studien. Avsikten var från början att intervjua sex till åtta personer. 

Detta var tyvärr inte möjligt då den valda institutionen endast kunde tillhandahålla sex 

informanter som var intresserade av att delta och tidsmässigt fanns ingen möjlighet att hinna 

kontakta någon annan institution eller avdelning. Möjligheten att påverka urvalet var litet. Av 

de sex informanter som institutionen kunde bistå med var det två stycken som blev bortfall. 

De fyra informanter som intervjuades var alla behandlingsassistenter, hade arbetat på 

institutionen mellan 6-12 år, varierande utbildningsgrad men alla hade för yrket relevanta 

kurser med poäng från högskola och alla hade tidigare arbetat med ett flertal varierande yrken. 

(Bryman, 2002:99–121,312; Fejes & Thornberg, 2009:230; Kvale & Brinkmann, 2009:129–

131; Taylor & Bogdan, 1984:83–85). 

Bortfall är en felkälla i urvalet som beror på exempelvis att någon inte längre vill delta, att det 

inte finns någon lämplig intervjutid som passar informanten eller annan anledning som gör att 

informanten inte deltar i intervjun. I denna studie förekom två bortfall varav den ena återkom 

via mail och förklarade att ingen intervjutid passade och just nu hade mycket på sin 

arbetsplats. Den andra informanten tackade ja vid avdelningschefens tillfrågan men när 

kontakt togs med informanten upprepade gånger via mail tillkom aldrig något svarsmail. Det 

har beaktats att betydelsefull information kan ha gått till spillo och möjligheten att 

generalisera har minskat genom dessa två bortfall. Samtidigt inspireras studien av tanken att 

det är berättelserna i varje enskilt fall som är av största betydelse, inte antalet informanter. De
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data som samlats in genom de fyra genomförda intervjuerna anses som tillräcklig (Bryman, 

2002:101; Kvale & Brinkmann, 2009:129–131; Taylor & Bogdan, 1984:83).

Reflektioner har gjorts avseende möjligheten till generaliseringar i kvalititativ forskning. 

Kritiska diskussioner har förts angående huruvida fyra intervjuer med personal vid en SiS-

institution kan utgöra underlag för generalisering. Studien går att generalisera i den forskade 

miljön men utöver det används idén om att generalisera forskningen till teorin som genererats 

och inte till exempelvis befolkning eller miljö. Att forskningen kan vara användbar genom att 

se till de resultat och anlyser som presenteras och låta läsaren avgöra när och för vem 

resultatet kan vara användbart. Detta kan relateras till begreppet analytisk generalisering som 

används för att undersöka när en studie kan vara rådgivande för händelser i en annan 

situation, även för att undersöka skillnader och likheter i studiens och den nya situationens 

fall. Denna studie grundar sig på en påståendelogik som stärks via studiens innehåll genom att 

specificera och klarlägga stödjande beskrivningar och argument. Dessa kan sedan läsaren 

nyttja för att bedöma hållbarheten i generaliseringen. Såväl forskar- som läsarbaserad 

analytisk generalisering förekommer (Bryman, 2002:270; Fejes & Thornberg, 2009:228; 

Kvale & Brinkmann, 2009:282). 

4.4 Konstruktion av intervjuguide

Konstruktion och tematisering av intervjuguiden har baserats på syfte, frågeställningar och 

kunskapsläget i denna studie. Tematiseringen gjordes utifrån studiens centrala begrepp

organisation, bestående beteendeförändring och ungdomsgrupp. När det gäller intervjufrågor 

om organisation har forskning utifrån Andersson (2003), Andreassen (2003), Berry (1975), 

Hill (2005), Lawrence (1977), Levin (1998) och Sinclair & Gibbs (1998) legat till grund för 

konstruktionen av frågorna. I konstruktionen av frågor utifrån bestående beteendeförändring

ligger Andersson (2003), Andreassen (2003) och Hill (2005) till grund. Intervjufrågorna 

angående ungdomsgrupp konstruerades utifrån Andersson (2003), Andreassen (2003), Hill 

(2005) och Levin (1998). 

Semistrukturerade frågor valdes för att både fokusera på studiens syfte och för att utforska 

informanternas beskrivningar i frågorna. Intervjuerna följde i grunden samma struktur, alltså 

alla informanter fick samma frågor i samma ordningsföljd för att enklare kunna se likheter 

och skillnader i intervjuerna. Tillfällen uppkom då informanter önskade frågan omformulerad 

för att verkligen förstå innebörden av den, vilket då genomfördes. Inledningen av 
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intervjuguiden inriktades på frågor som kunde visa på likheter och skillnader i kriterier, som 

från början var tänkta att användas redan i urvalet. Frågor som ställdes var angående 

utbildning, hur länge personen varit anställd, tidigare arbeten och anställningsform (Bryman, 

2002:301–304; Kvale & Brinkmann, 2009:120–122; Olsson & Sörensen, 2007:32,80–82).

Intervjuresultatet kan påverkas av såväl medvetna som omedvetna ledande frågor. 

Konstruktionen av intervjuguiden granskades nogrannt för att alla frågor skulle bli öppna 

istället för ledande. Omedvetna ledande frågor kan ha uppkommit genom omformuleringar av 

de frågor som ställdes under intervjuerna. Riskerna för detta har reducerats genom ordagrann 

transkribering och en åtanke om ledande frågor under analysarbetet. Det har även förts 

diskussioner om vikten av att tänka på hur intervjuarna använder sitt kroppsspråk och verbala 

uttryck under intervjun eftersom det kan påverka svaren (Kvale & Brinkmann, 2009:187).

4.5 Genomförande av intervjuer

Var genomförandet av varje enskild intervju skedde fick informanterna välja. De erbjöds att 

bli intervjuade på Högskolan Väst, på den egna institutionen eller lämna förslag på annan 

plats. Detta gjordes för att informanterna enklare skulle kunna delta i studien då de arbetar på 

schemalagd arbetstid där tjänstgöring kan ske dygnet runt och de fått lov att avsätta arbetstid 

för att bli intervjuade. Det har beaktats att vart intervjuerna genomförts kan påverka 

informanternas svar. Exempelvis att genomföra intervju på deras arbetsplats där någon 

eventuellt kan höra dem och ett obehag kan uppstå i att våga prata om ämnen av känslig 

karaktär. Två informanter valde att bli intervjuade under arbetstid på den egna institutionen 

och två valde att komma till Högskolan för intervju. Varje intervju tog 30-40 minuter att 

genomföra. Vem som genomförde intervjuerna har anpassats utifrån vem som var informant. 

Detta på grund av att den ena forskaren ytligt kände till några av informanterna och därför 

inte var lämplig att utföra vissa intervjuer. Den forskare som var ytligt bekant fick lov att sitta 

med på intervjuerna och anteckna efter hämtat samtycke från berörda informanter (Olsson & 

Sörensen, 2007:80–82; Taylor & Bogdan, 1984:84; Trost, 2005:44).

4.6 Etiska överväganden

Fortlöpande under arbetets framställan har muntligt etiskt protokoll förts genom diskussioner 

angående eventuella etiska aspekter som kunnat bli aktuella under studiens framställning 

(Kvale & Brinkmann, 2009:79).
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Godhetsprincipen och forskarens roll är aspekter som tagits i muntligt beaktande under 

studiens framställan. Principen att inte göra mer skada än nytta har brukats och åtanke om 

vilka konsekvenser som kunnat uppstå, exempelvis att information och åsikter som 

framkommer av informanterna under intervjuerna kan medföra skada i personalgruppen eller 

konsekvenser från deras chef och därför har åtanke funnits om vad som tagits med från 

intervjuerna i det skriftliga arbetet. Även hur forskaren driver sin roll är avgörande för 

studiens såväl etiska beslut som kunskapens vetenskapliga kvalité. Detta har tillämpats genom 

att ha i åtanke att inte bruka empati som ett sätt att kringgå samtyckeskravet som 

informanterna avgett. Att inte bistå med empati som gör att informanterna berättar mer än vad 

som är relevant för syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009:90; Olsson & 

Sörensen, 2007:54–56; Trost, 2005:103–110).

I informationsbrevet till informanterna uppgavs studiens syfte, information om frivilligt 

deltagande och att det är tillåtet att när som helst dra sig ur. Information om konfidentialitet 

även kallat avidentifiering beskrevs. Det förklarades även att de enda med tillgång till 

materialet under arbetets gång är studiens två forskare och den tilldelade handledaren, även att 

efter examinationsresultatet inkommit förstörs allt icke avidentifierat material. Syftet med 

studien upprepades precis innan intervjuerna började. Detta gjordes för att informanterna 

skulle känna sig trygga i vilket syftet med studien var men även för att intervjuaren skulle 

kunna få så relevanta svar som möjligt. I samband med att intervjuerna skulle genomföras 

förklarades nyttjandekravet för informanterna, att de uppgifter som samlats in endast kommer 

användas för forskningsändamålet, att slutgiltligt arbete kommer publiceras på Högskolans 

Väst´s e-publikationssida DIVA och att informanterna kan få en kopia av det slutgiltliga 

arbetet (Bryman, 2002:441; Kvale & Brinkmann, 2009:84–89, 144-146).

4.7 Analysmetod och Databearbetning

Studien inspirerades av ett fenomenologiskt förhållningssätt som fick allt större del i studien 

under framställans gång. Fenomenologi är från början en filosofisk teori grundad av Edmund 

Husserl (1859-1938) år 1900 och har vidareutvecklats av först Martin Heidegger och senare i 

dialektisk och existentiell riktning av Jean-Paul Sartre och Maurice Merleau-Ponty. För att på 

ett enkelt sätt förklara en innebörd av fenemenologi citeras Kvale och Brinkmann (2009):

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som 
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den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann, 2009:42).

Medvetandet hos människor enligt ett fenomenologiskt förhållningssätt är riktat och 

meningsskapande utifrån att medvetandet alltid betraktar ett objekt, även kallat intentionalt 

medvetande. När samspel mellan objekt och medvetande uppstår, alltså hur individen 

upplever sin verklighet, kallas det för fenomenologisk verklighetsbild. I studien har data 

bearbetats utifrån inspiration av fenomenologisk metod för att så exakt som möjligt beskriva 

och se det informanterna sagt i intervjun istället för att tolka och förklara. I denna studie 

genomförs intervjuerna utifrån temana organisation, bestående beteendeförändring och 

ungdomsgrupp i intervjuguiden och har semistruktuerade öppna frågor som spelas in på band, 

för att sedan skrivas ut ordagrant. Materialet från intervjuerna blir sedan föremål för analys 

(Bjurwill, 1995; Bryman, 2002:21–24; Fejes & Thornberg, 2009:107; Kvale & Brinkmann, 

2009:42; Merleau-Ponty, 1999; Spiegelberg, 1960; Taylor & Bogdan, 1984:8).

Databearbetning i form av ordagrann transkribering av intervjuer har i denna studie setts som 

en process med målet att göra utskrifterna så grundligt som möjligt för att kunna använda dem 

som studiens empiriska kontenta. Faktorer såsom tonfall, tidsbelopp, kroppsuttryck och ironi 

går förlorade i utskriften av intervjuerna och därav ges möjligheter till feltolkningar. För att 

minska riskerna för missuppfattningar utfördes intervjuerna med två intervjuare. En som förde 

intervjun och en som satt med för att lyssna, föra anteckningar och vara ett eventuellt stöd för 

intervjuaren. Transkriberingarna har gjorts av en och samma intervjuare vilket ur en synvinkel 

kan ses som att svaren på frågorna tolkats på samma sätt. Likartade eller utstickande detaljer 

blir enklare att finna och det blir en mer jämn bedömning. Såväl emotionella som sociala 

aspekter från intervjuerna kan forskaren bära med sig och analysen påbörjas ofta redan i 

intervjun eller transkriberingen. Ur en annan synvinkel kan det ses mer kritiskt, att det bara är 

en som transkriberar kan medföra exempelvis tolkningsproblem. Ord som är svåra att uppfatta 

för den som transkriberar kanske hade varit enkla för den andra intervjuaren att förstå (Kvale 

& Brinkmann, 2009:193–204). 

Det finns två grundläggande kriterier för användning av fenomenologi som 

forskningsmetod. Det första kriteriet är att kunskapsintresset måste gälla ett eller flera 

fenomen. I denna studies fall handlar det om fenomen av specifikt intresse, alltså personals 

beskrivningar av organisation, bestående beteendeförändringar och ungdomsgrupp inom 

SiS-institution med låsbar avdelning för ungdomar. Det andra kriteriet handlar om att 
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kunskapsintresset behöver hitta essensen, alltså det mest centrala i det utforskade. I denna 

studie är målet att hitta essensen i hur en optimal behandlingsinstution behöver utformas för 

att uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna (Fejes & Thornberg, 2009:110; Merriam, 

2002).

Som konkret analysmetod används meningskoncentrering utifrån studiens inspiration av 

fenomenologiskt förhållningssätt. Analysens fem steg har använts: läsa igenom intervjuerna, 

fastställa naturliga meningsenheter, formulera teman, ställa frågor till meningsenheterna 

utifrån studiens syfte och till sist steg fem där intervjuernas centrala teman sammanställs i ett 

deskriptivt påstående. Detta har valts för att kunna utveckla intervjuernas huvudteman och 

essenser för att använda dem för mer betydande teoretiska analyser (Kvale & Brinkmann, 

2009:221).

Samma intervjuare som transkriberade materialet har även gjort analysen och bearbetningen.

Denna uppdelning av arbetet var ett medvetet val utifrån tidsaspekten. Samarbete och 

rådgivning mellan forskarna har skett kontinuerligt fastän en har haft en mer omfattande roll 

i utförandet. Materialet lästes först igenom flera gånger för att få en klar bild av innehållet. 

Meningsbärande enheter har fastställts från studiens tre centrala begrepp organisation,

bestående beteendeförändringar och ungdomsgrupp. Långa meningar och innehåll har 

koncentrerats till minsta möjliga mening utan att förlora innebörden. Meningscentreringarna 

har sammanförts till meningskategorier genom att fenomen hittats i informanternas svar för 

vad som är studiens syfte och frågeställningar. Alla individuella meningsenheterna slås 

samman under och ges en allmän beskrivning. Resultaten har sammanställts i ett deskriptivt 

påstående under rubrikerna; Organisation, Bestående beteendeförändringar och 

Ungdomsgrupp. Resultatet redovisas i löpande text. Genom användandet av 

meningskoncentrering, med inspiration från fenomenologin, som vald analysmetod i denna 

studie kommer informanternas beskrivningar på hur en optimal behandlingsinstution 

behöver utformas för att uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna att presenteras i 

resultatet. En analys genomförs därefter utifrån kunskapsläget och i relation till insamlad 

data för om möjligt kunna beskriva såväl likheter som skillnader i respektive berättelse.

I resultatet presenteras ett flertal intervjucitat för att göra innehållet mer intressant och 

levande. Beslut att ha med citat togs även för att ge läsaren exempel på vad för 

analysmaterial som använts och för att ge läsaren en uppfattning om intervjuernas innehåll. 

Citaten valdes utifrån det innehåll som bäst besvarade studiens syfte och frågeställningar.
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Vikten av att ta med citat från alla informanter har beaktats och tillämpats. Där flera 

informanter angett liknande svar på en intervjufråga har det svar som bäst belyst och varit 

mest välformulerat tagits som citat. Där informanterna besvarat en fråga med olika åsikter 

har flera citat tagits med i resultat för att belysa informanternas oenighet. Detta betyder att 

citaten som valts ut är illustrativa såväl specifikt som generellt. Citaten är korta för att 

läsaren inte ska tappa intresset för innehållet. I citaten har ”eeh” tagits bort då de inte anses 

vara relevanta för svaren, men även för att göra texten mer lättbegriplig och flytande att läsa. 

Även ord som inte gått att tyda eller där möjligheter att kunna identifiera plats eller personer 

har tagits bort förutsatt att innehållet fortsatt vara begripligt och inte tappat sin poäng. I 

övrigt är citaten ordagrant presenterade i resultatet och skrivna med kursiv stil inom 

citationstecken (Kvale & Brinkmann, 2009:299–301).

4.8 Reliabilitet och validitet

Med reliabilitet avses forskningsresultatens tillförlitlighet och konsistens. Med andra ord, om 

resultatet kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter och om informanterna ger 

olika svar till olika intervjuare. Desto högre grad av likhet det finns i reproduktionen desto 

högre reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009:263; Olsson & Sörensen, 2007:75).

Kritisk reflektion har kontinuerligt skett över standardiseringen i intervjuerna. Det har 

beaktats att reliabiliteten kan minska genom valen att låta informanterna välja intervjuplats, 

att en av forskarna ytligt kände några informanter och att några blivit intervjuade under 

arbetstid, med risk att någon lyssnar eller att behöva gå ifrån intervjun. Samtidigt har 

reflektion skett över att människan oavsett intervjumiljö och reproduktion inte är statisk i sina 

åsikter, föreställningar och beteenden (Trost, 2005:111).

Som tidigare tagits upp i intervjuavsnittet har reliabilitet beaktats utifrån hur intervjuresultatet 

kan påverkas av omedvetna ledande frågor. Därför har skapandet av intervjuguide, 

transkriberingsarbetet och analys varit nogrant granskat. Det har även förts diskussioner om 

att vårt kroppsspråk och verbala uttryck under intervjuerna kan ha påverkat hur informanterna 

svarat (Kvale & Brinkmann, 2009:187).

Med validitet avses forskningens sanning, riktighet och giltighet i en studie. Med andra ord, 

om metoden undersöker vad den avsett att undersöka. Desto mer studien lyckas spegla de 

variabler som tänkts studera, desto högre grad av validitet. Genom studiens framställan har 
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alla begrepp definierats och diskuterats för att säkra att båda forskarna arbetar utifrån samma 

definitioner och siktar mot samma mål. Reflektion har skett över varför just det valda syftet, 

frågeställningarna och de centrala begreppen blev mål för undersökning. För varje steg framåt 

i processen har även ett reflekterande steg bakåt tagits för att se till relevansen på det som 

undersöks, detta för att hela tiden begränsa det som undersöks till att verkligen vara relevant 

för syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009:264; Olsson & Sörensen, 2007:76).

Valet av kvalitativa intervjuer som metod för hög validitet skedde med reflektion. Syfte och 

frågeställningar med studien var att få veta hur informanterna beskrev det som frågades. För 

att komma in på språkligt djup föreföll kvalitativa intervjuer bäst kunna undersöka det som 

avsetts att undersöka. För att visa på trovärdighet och relevans i valet av metod för 

datainsamling och analys har reflektion genom att kritiskt kontrollera och ifrågasätta hur 

materialet analyserats och beskrivits varit en stor del i studiens framställan, i såväl 

diskussionsform som skriftligt i uppsatsen (Kvale & Brinkmann, 2009:268; Trost, 2005:113).

4.9 Metoddiskussion

Reflektion har skett angående hur många informanter som intervjuades i studien. I tidigare 

stycke diskuterades generaliserbarheten och hur många intervjupersoner som använts i 

studien är även det relevant i den frågan. Antalet informanter grundar sig på 

undersökningens syfte och idén om att det är innehållet i intervjuerna inte antalet personer 

som intervjuats har tagits i beaktande. Även tidsaspekten har spelat en tydlig roll i valet av 

antal informanter. I en kandidatuppsats är tiden knapp och istället har koncentrationen lagts 

på just innehållet i intervjuerna och intensivare analysarbete (Kvale & Brinkmann, 

2009:129; Taylor & Bogdan, 1984:83).

Eftersom studien inspireras av ett fenomenologiskt förhållningssätt finns en strävan och 

reflektion över fenomenologisk reduktion. Att sätta tidigare vetenskapliga kunskaper, 

förförståelse, fördomar och resultat åt sidan för att endast se till informanternas beskrivningar 

i det som tillfrågas. Båda vi forskare arbetar med ungdomar, den ena på HVB hem och den 

andra på en SiS-institution. Detta har gjort att diskussion över just tidigare kunskaper och 

förförståelser i studiens ämne har lyfts ofta för att verka för att sätta detta inom parentes och 

försöka att endast se till det informanterna verkligen beskriver. Även kunskapsläget som 

framställts i denna studie har varit i åtanke utifrån likheter och skillnader, men annars försökt 

att sättas åt sidan. I analysprocessen ska essensen i det som informanterna beskriver hittas och 
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eventuellt generera en teori om hur en optimal behandlingsinstitution behöver utformas för att 

uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna (Bryman, 2002:27; Fejes & Thornberg, 

2009:107; Olsson & Sörensen, 2007:105).

5. Resultat och analys

Här presenteras och analyseras resultatet av intervjuerna. De informanter som medverkat 

benämns som personal eller informant. De som bor på behandlingshemmet benämns som 

ungdom och i en del citat omnämns de av informanterna som elev. För att göra innehållet mer 

intressant och levande har citat valts att läggas in från de intervjuade. 

5.1 Institutionens organisation som en princip för positivt 

behandlingsutfall

5.1.1 Organisationen

Samstämmiga resultat visar att det finns en samsyn som har att göra med att det är viktigt att 

organisationens primära uppgifter är tydliga och har att göra med att bereda vård och 

behandling för tvångsomhändertagna ungdomar. Organisationen är en stödfunktion och ska 

skapa förutsättningar för att personalen på institutionen ska kunna utföra arbetet med att 

behandla och förändra ungdomars liv. Organisationen ansvarar för att konkreta metoder finns 

för personalen att arbeta efter för att kunna ge ungdomen förutsättningar till ett drogfritt och 

icke kriminellt liv med fungerande relationer och nätverk. En annan viktig uppgift för 

organisationen är att se till att det finns tillräckligt med personal i ungdomsgruppen som är 

närvarande och pratar med ungdomen för att denne ska kunna utvecklas. ”Våra elever … skall 

nånstans lära sig att leva med sina ryggsäckar och få ett socialt liv, utan droger, utan 

kriminalitet.” De presenterade resultaten ligger i linje med den forskning som finns på 

området, vilken är tydlig med att en institutions organiserande av behandling är viktig för ett 

positivt behandlingsutfall. De primära uppgifterna måste vara tydliggjorda för all personal, i 

annat fall kan dessa uppfattas av personalen på olika sätt. Det riskerar då att uppstå en 

diskrepans mellan institutionens officiella och primära uppgifter. Även variationer kan 

förekomma vad avser det personalen faktiskt gör i förhållande till det de tror sig göra (Hill,
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2005:208; Lawrence, 1977). Vidare menar personalen att förflyttningar behöver planeras om 

man ska kunna minimera de negativa effekterna. Det gäller oavsett mellan vilka ställen 

ungdomen förflyttas från och till. Längden på tiden då ungdomen är på institutionen påverkar 

behandlingsresultatet. Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt samtidigt som det är 

viktigt att inte avbryta tiden på institutionen för tidigt. För att personalen ska kunna utveckla 

ungdomens färdigheter måste det finnas tid till samtal, då krävs det att det finns hög närvaro 

bland personalen i ungdomsgruppen. Det framkommer även att institutionspersonalen 

behöver ha konkreta metoder och att den unges problembild också är kartlagd. Detta 

illustreras här av följande citat; ”[ungdomarna]dom har haft många insatser innan men ofta 

är dom ganska outredda så en noggrann kartläggning av problemet och sen en vårdplan och 

sen att man tänker ganska tidigt vart personen ska hän så man kan slussa … att det är en 

planerad insats, både liksom innan och efter.” Andersson (2003:152) bekräftar att teorier och 

metoder är mycket viktigt i behandlingsarbetet för att all personal ska ha kunskap och 

förståelse för vad de arbetar med och hur de arbetar. Tidigare forskning bekräftar att det måste 

finnas tillräckligt med personal för att kunna ingripa på bästa sätt i en ungdoms utagerande 

(Andreassen, 2003:300; Gentry & Ostapiuk, 1988). Det råder samstämmighet bland 

informanterna vad gäller huruvida institutionens organisation kan påverka 

behandlingsresultatet. Ett par avgörande faktorer lyfts fram som viktiga komponenter. Det 

första handlar om att ge pekpinnar eller påminna personalen om förhållningssätt. En i 

personalen menar att arbetets handlingsfrihet kan vara både tungt och lite begränsad men att 

det samtidigt är bra då anledningen till det är att man inte gör några större fel. Det andra 

handlar om att de ekonomiska förutsättningarna har en betydelse. En i personalen 

exemplifierar att det kan handla om “Vad det finns för bemanning, hur mycket fortbildningar 

man ger personalen” och att organisationen ska vara prestigelös och ha en god flexibilitet 

mellan socialtjänst och SiS. Organisationen ska även skapa förutsättningar till en hemtrevlig, 

hel och ren miljö med kontinuitet, fasta ramar och struktur. Detta beskrivs av en informant: 

”Dom ska ju skapa förutsättningar för oss att bedriva jobbet … vi som är direkt med 

eleverna”. Forskningen visar på betydelsen av att institution måste ha struktur och förmedla 

stabilitet med bestämda rutiner och organiserande aktiviteter. Det är personalens ansvar att se 

till att det upprätthålls. Den yttre strukturen är avgörande för behandlingsarbetet. En hel och 

ren institution förmedlar ett lugn och en förväntan att ungdomarna ska respektera regler och 

gränser. Är en avdelning ostädad eller har trasiga möbler förmedlas otrygghet och oro hos 

ungdomen och det kan leda till att överträdelse av regler och gränser utvecklas (Andersson, 

2003:126).
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5.1.2 Personalomsättning

Samstämmiga resultat talar för att personalomsättningen har betydelse för 

behandlingsresultatet. Det bästa vore en fast kompetent och engagerad personalgrupp som 

tycker om det de gör och stannar kvar menar personalen. Viktigt att vikarier och annan ny 

personal får tillräckligt med introduktionsmöjligheter. Detta beskrivs av en informant: ”… då 

kan man jobba mot samma mål och man känner varandra. Blir det mycket att folk slutar så 

blir det oroligt i elevgruppen.” Personalgruppen tar upp att de är nöjda med sina vikarier och 

de har varit där ett tag. ”… har man viljan att ha bra vikarier så får man oftast så … oftast så 

tycker dem att det är roligt att vara här.” Hill (2005:171) påpekar att användandet av vikarier 

är stort och medför problem. Korta vikariat gör det svårt att skapa goda relationer till såväl 

ungdomar som personalgrupp. Det tar tid och att lära sig metoder, rutiner, riktlinjer, lagar och 

regler. Andersson (2003:126) tar även upp att det är viktigt att upprätthålla struktur, ordning, 

normer och regler då ungdomarna ofta kommer från en ostrukturerad miljö. 

5.1.3 Utbildning & fortlöpande kunskapsutveckling

Samstämmiga resultat visar att det inte bara har att göra med vilken utbildningsnivå som de 

anställda har som en faktor för en välfungerande institution. Det har även att göra med 

personalens förmåga att hålla struktur, skapa ordning och reda och att kunna inge lugn och 

trygghet. Ytterligare en betydelsefull faktor som omnämns är personalens förmåga till 

allsidighet, men också livs-och arbetserfarenhet och människokännedom. Det krävs även 

förmåga att kunna skilja på att vara privat och personlig. En i personalgruppen menar att helst 

ska man ha jobbat med annat innan, en annan säger att det är bra att ha en kombination av 

olika yrkeskategorier i personalgruppen. En tredje menar att, ”Visst ska man ha utbildning … 

någonstans så måste man ha förståelse för klientelet och det får man inte om man inte läser 

på riktigt … på högskola.” Då personalen exempelvis inte kunnat bemästra en ungdom har 

orsaken varit att de varit för dåligt tränad och inte haft förståelse för vikten av att varje 

kontrollåtgärd påverkas av kontexten (Andreassen, 2003:300). Att ha konkreta arbetsmetoder 

är viktigt, att det planeras framåt och kontinuerligt utvärderas vad som görs. För att få bra 

behandlingsresultat måste nya kunskaper fyllas på och personalen måste hålla sig uppdaterad 

då det kommer ny forskning hela tiden. ”Man måste bli påfylld och påmind ibland” säger en i 

personalen. En annan säger ”Ja det är ju avgörande och en morot.” För positivt 

behandlingsutfall behöver personal stöd i professionell utveckling, alltså utbildning men även 

stöd i att definiera vad professionalitet står för. Arbetsgrupper kan ha olika uppfattningar om 
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vad professionell utveckling står för och därav skilda meningar om vikten av utbildning. 

Somliga önskar mer kunskap om teorier och metoder medan andra istället går på sunt förnuft 

och skapar sina egna teorier (Hill, 2005:179). 

5.2 Behandlingsarbetets utformning för bestående beteendeförändring

5.2.1 Behandlingsupplägg

Samstämmiga resultat talar också för att det är viktigt att en noggrann kartläggning görs av 

den unges problem och att detta sker tillsammans med den unge för att således få bestående 

beteendeförändringar. Det är viktigt att titta på såväl dåtid som nutid och därefter rangordna 

problemen för att därefter börja med det som anses vara mest akut. En målplanering är viktig 

och att jobba efter en behandlingsplan med evidensbaserade metoder med en bra struktur och 

personaltäthet. För att vidmakthålla det liv de startat på institutionen måste ungdomen lära sig 

alternativa sätt att handla på, få fler valmöjligheter som de sedan kan generalisera i livet 

utanför. Den unge behöver lära sig att klara av så mycket ansvar som möjligt och att komma 

ut och träna i verkligheten då människor fungerar på olika sätt beroende på miljö. För att 

ungdomarna ska få bestående beteendeförändring behöver behandlingsarbetet utföras på 

sådant sätt att ungdomarna förbereds på att kunna hantera olikheterna i världen, 

medvetandegöra ungdomen om de problem den har och exemplifiera hur den kan göra istället. 

Vidare används olika strategier för att ändra på beteendet och det är av vikt att ungdomen får 

prova på och att personal sedan förstärker ungdomens val. Det är av stor vikt att vara tydlig, 

rak, ärlig, förutsägbar och att vara professionell, att det som ska göras är planerade saker så de 

vet varför de görs. Detta illustreras av en i personalen ”Så måste vi ha den där eftervården 

som vi kallar den för generalisera. Det fick man lära sig på institution. Det är bra men det 

säger egentligen ingenting förrän du pyser ut till din hemmiljö med egna föräldrar och 

kompisar.” Personalen talar också för att det under institutionsvistelsen är betydelsefullt att 

ungdomarna bereds möjligheten att genomföra sin skolgång i en kommunal skola. Detta 

innebär att de också integreras i samhället på ett naturligt sätt istället för att förlägga 

skolgången inom ramen för institutionsmiljön. Resultat av en metaanalys visar att ett kognitivt 

beteendemässigt behandlingsinnehåll hade störst positivt utfall för bestående 

beteendeförändring. Genom att lära ungdomarna förmågan att kontrollera inre faktorer i dem 

själva kom även möjligheten att de kunde kontrollera sig själva i olika situationer efter att de 

kommit tillbaka ut i samhället (Garrett, 1985). Kognitiva metoder som vänder sig till olika 

områden och färdigheter ger bättre resultat och bidrar till att utveckla och bevara 
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beteendeförändringar som består efter att ungdomen återvänt ut i samhället. Även en 

behandlingsplan med eftervård som är anpassad efter ungdomens behov ger färdigheter denne 

behöver för att fungera i världen utanför institutionen (Andreassen, 2003:210–211). Den 

enskilde behandlaren är också viktig eftersom den strävar efter ett känslobaserat bemötande 

och en nära relation till ungdomarna (Hill, 2005:77–82). 

5.2.2 Relationen

Resultaten visar också att relationen mellan personal och ungdom har betydelse för att uppnå 

en bestående beteendeförändring. Det är angeläget att skapa ett öppet klimat där en ömsesidig 

dialog förekommer. Personalen får inte ha en bemästrande hållning och det är en 

angelägenhet att ha en inlyssnande förmåga. Det ska vara en relation med tillit och förtroende 

och att som personal inte bli för personlig. Det har betydelse för ett samarbete. Detta 

illustreras av en informant ”Om man har en professionell relation så är det ju A och O men är 

man ovänner … så funkar det inte alls.” Finns ingen bra relation blir det jättesvårt. Viktiga 

ingredienser är att som personal visa att man är tydlig, sätter gränser och är en förebild med 

professionell hållning och modellinlärning. Samtidigt behöver personal finnas där för den 

unge genom att stå kvar, visa omtanke, empati, närhet och ha kontinuitet. En annan faktor 

som är viktig för relationerna är att som personal vara rak och tydlig även om ungdomen blir 

arg. Personalen jobbar mycket med moral, etik, självskydd och förhållningssätt samt att 

försöka undvika onödiga konflikter. Även forskningen om institutionsvård visar att relationen 

mellan ungdom och personal är viktig. Ungdomen ska ha en möjlighet att relatera till 

personalen för att få bra erfarenheter av en relation som är ömsesidig, trygg, och varaktig. 

Med dessa relationer ska ungdomen ha en chans att lära sig att dela med sig av sina känslor, 

både positiva och negativa. Det är viktigt att personalen visar stabilitet och trygghet men 

samtidigt sätter gränser. Ungdomarna har oftast tidigare negativa erfarenheter av relationer till 

vuxna och kan vara avvisande mot personalen till en början. Då är det viktigt att personalen 

står kvar och inte sviker eller tröttnar utan visar ett stort engagemang och intresse. Det är då 

en äkta känslomässig relation kan byggas upp mellan dem (Andersson, 2003).

5.2.3 Handlingsfrihet

Samstämmiga resultat visar att den handlingsfrihet som personalen har kan påverka 

behandlingen. Institutionen ingår i ett system med många olika lagar som styr och reglerar 

verksamheten samtidigt som det finns interna regler och rutiner att följa. Det måste finnas 
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flexibilitet i systemet men inte för mycket. Personalen är ålagd att arbeta med vissa metoder 

och verktyg, men samtidigt har de inte handlingsfrihet att finna egna metoder. Personalen kan 

inte börja använda andra metoder som inte är bestämt, det skulle få negativa effekter. Detta 

beskrivs av en informant: ”Så den handlingsfrihet vi har är ju inom ramen för metoderna och 

där har vi ju ganska stor [sic!] vissa saker avgör man själv som kontaktperson. Vissa saker 

tar man i gruppen. Vissa saker tar man i teamet. Alltså jag skulle nog vilja säga att vi har 

ganska stor handlingsfrihet. Vet inte att vi skulle behöva mera för då går man ifrån 

metoden.” Det är viktigt styrker Lipsey (1999) att det finns teorier och metoder för att en 

behandling ska bli lyckad och för att förhindra återfall.  Det råder delade meningar bland 

informanterna om personalen har handlingsfrihet eller inte. Ovannämna tyckte de hade ganska 

stor handlingsfrihet medan en annan svarade att de ingen handlingsfrihet har och skulle inte 

vilja ha det heller. En i personalen uttrycker: ”Vi ska göra det som vi är tillsagda att göra och 

inget annat … annars blir det inte bra [...] Det måste vara ganska mycket ramar runt … Jag 

tycker ändå att vi måste få göra olika bedömningar”. Informanterna var däremot eniga om att 

de inte vill ha mer handlingsfrihet än de redan har. De anser att Socialstyrelsen borde titta på 

hur personalen jobbar med att utföra vårdplanen och behandlingsinterventionerna, om 

institutionstiden är i proportion med vad ungdomen ska få eller behöver ha och inte bara på 

hur personalen dokumenterar. Detta beskrivs av en informant: ”Att kontinuerligt utvärdera 

dom människor som jobbar med det klientelet … eller vilket jobb man gör eller att det finns 

någon som kanske styr behandlingsarbetet mer … det bli väldigt ojämnt på vad varje elev får 

beroende på vilken kombination av människor som jobbar kring den eleven.” Tidigare 

forskning visar på att för att kunna omvandla en ungdoms komplicerade livssituation krävs 

det att personalen har handlingsfrihet. Organisationen har kontroll på personalens handlande 

genom att ge dem mallar, regler, formulär, rutiner som de ska följa och det är arbetsledare och 

erfarna arbetskamrater som tolkar vad som utgör riktiga problem och åtgärder (Levin, 

1998:298).

5.3 Att utforma en optimal ungdomsgrupp utifrån behandlingstid och 

behandlingsinnehåll

5.3.1 Behandlingstid

Personal visar i resultatet att det tar minst ett år för att ge ungdomarna möjlighet att få de 

egenskaper som behövs för att bryta ett destruktivt liv. Två år är för lång tid, då har 
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personalen inga fler insatser att erbjuda dem. För bästa behandlingsförutsättningar i en 

ungdomsgrupp behöver behandlingstiden ligga mellan ett år och drygt ett och ett halvt år 

beroende på hur uppdraget ser ut och vilka förutsättningar ungdomen har. Ungdomarna har

sällan tålamod och saknar ofta grundläggande kunskaper och egenskaper när de kommer till 

institutionen. Exempelvis vikten av att kunna ta hand om sin hygien, att ha sunda relationer 

eller se konsekvenser av deras handlande. Personal uttrycker att ”Det tar tid att skapa sig 

det”. Det bästa vore att ungdomen vistas så liten tid som möjligt på institutionen men 

tillräckligt lång tid för att kunna göra det arbete som krävs, då blir det lättare att få tillbaka 

ungdomen ut i samhället. En informant uttrycker: ”… man ska ha verktyg med sig i sin 

verktygslåda för att hantera saker och det tar tid … men det får inte ta hur lång tid som 

helst.” Institutionen ska inte vara en förvaring. Är ungdomarna på institution för länge blir de 

ganska vana. Det blir för bekvämt, tryggt och skönt. Ungdomen blir som personalen kallar 

det: ”institutionsskadad”. Forskningen visar att det inte finns någon generell optimal 

behandlingstid eftersom olika metoder kräver varierande behandlingstid och måste fastställas 

efter typen av insats (Andreassen, 2003). Ungdomar med kort placeringstid i 

ungdomsgruppen är ofta bråkigare. Är även behandlingstiden oklar ökar risken för 

behandlingshaveri. Både för kort och för lång behandlingstid påverkar ungdomsgrupp och 

personal negativt i kontakt sinsemellan och svårigheter uppstår att motivera ungdomar att 

delta i sin behandling (Hill, 2005:127). 

5.3.2 Metoder

Resultatet visar att specifika metoder fungerar och har betydelse för ungdomsgrupper, detta 

bekräftas av tidigare forskning (Hill, 2005:142). En informant uttrycker: ”Ja har man en 

metod som vi har … om man förhåller sig till metoden, då måste alla vara med på detta.” En 

annan informant menar ”Att man håller sig till evidensbaserade metoder och att man följer 

utvecklingen med dom”. Utan metod blir det jobbigt och tungt för personalen och risken finns 

att hitta på egna metoder som det inte finns forskning eller resultat på och då kan det skada 

mer än att vara till hjälp. Personalen behöver arbeta gemensamt utifrån den specifika metod 

som avses i behandlingen. Det är inte alltid en metod passar i alla sammanhang och de 

verktyg som används måste anpassas individuellt. En av informanterna uttrycker: ”Om man 

lutar sig mot metoder och verktyg så blir det mycket enklare för oss som behandlare och 

elevgruppen. Det är liksom förutsägbart. Alla gör likadant och dem vet vad som gäller”.

Metoder är mycket betydelsefulla för att all personal ska ha kunskap och förståelse för vad de 
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arbetar med och hur de arbetar (Andersson, 2003). De behandlingsmetoder som visat mycket 

goda resultat för ungdomar med allvarliga beteendeproblem är de som koncentrerar sig på 

förändring av beteendet och på sättet att tänka (Andreassen, 2003:210–211; Lipsey, 1992). 

Teorier och metoder gynnar för en lyckad behandling och för att förhindra återfall. Det är 

också viktigt att dessa följs för att nå positiva behandlingseffekter (Lipsey, 1999). Resultatet 

visar att flertalet ungdomar som kommer till institutionen inte litar på vuxna. För att den unge 

ska få en tro på människan igen och att metoder ska ha en chans att verka är relationer viktiga. 

Där de får lära sig att skapa relationer och få ett bra bemötande utåt. För att de ska ha en 

möjlighet att lära sig det är personalens närvaro viktig, där de ska visa sig som en bra, rak och 

ärlig person. Andersson (2003) styrker detta och menar att ungdomarna efter en tid ska kunna 

se mönster i personalens handlande, se hur personalen hanterar olika situationer och lära sig 

av det. 

5.3.3 Relationer

Resultatet visar att relationer kan påverka möjligheter till att forma en optimal ungdomsgrupp 

och är avgörande. Detta illustreras av en informant: ”Om man inte har en relation så lyssnar 

de inte. Lyssnar dem inte så är det svårt att lära sig.” Att personal alltid står kvar för 

ungdomen har visat sig viktigt för relationen. Det är även viktigt att som personal kunna skilja 

på att vara privat och professionell i relationen till ungdomarna. Vikten av att vara 

föregångare och leva som de lär har visat sig i resultatet, med andra ord att vara en bra vuxen 

förebild med en bra sund relation. Då upplever ungdomen personalen som en trovärdig 

modell. Samtidigt måste personal vara gränssättande. Det kan vara att vara tydlig och klar 

men också att kunna säga både ja och nej till ungdomen. För att få en bra ungdomsgrupp 

måste det finnas ett professionellt förhållningssätt, en slags arbetsallians för en optimal 

utdelning. En i personalen illustrerar detta: ”… jag tror att det handlar mycket om att ge 

verktygen och att få andra runt omkring att bli viktiga, så tror mer att man skapar en allians, 

ett jobbklimat … med den unga tjejen och då får jag tror jag optimal utdelning sen. Då är det 

inte så svårt att lämna oss och det är liksom [sic!]och då kan man liksom pusha, peppa och 

ja.” Hill (2005:19) menar för att få en god behandlingsallians är det viktigt att personalen är 

ärlig mot ungdomen. För att ungdomen ska kunna ändra sina negativa inre erfarenheter av 

relationer till positiva är det en förutsättning att det finns en bra behandlingsallians mellan 

ungdom och personal, alltså ett samarbete som skapas mellan dem för att kunna påverka en 

förändring. Förhållningssättet personalen har till andra människor påverkar deras roll som 
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behandlare, men det påverkar även hur ungdomarna kommer att se på andra (Hill 2005:139).

De ungdomar som inte har något nätverk har sämre förutsättning att klara sig enligt 

personalen som menar att ungdomens relation med sitt nätverk är jätteviktigt. Följande citat 

styrker detta: ”Vi har ju sett att dom som inte har något nätverk, dom har sämre odds att 

klara sig och dom som har ett nätverk dom har större chans.” Det är viktigt att ge 

ungdomarna verktygen till att få andra att bli viktiga. Även Andersson (2003) styrker att 

föräldrar och andra närstående personer i ungdomens nätverk är grunden till en positiv 

utveckling. Många av ungdomarna har ofta negativa erfarenheter av relationen till föräldrarna 

då blir det viktigt att involvera föräldrarna under institutionsplaceringen.

5.3.4 Personalnärvaro

Resultatet visar att personalens närvarotid, alltså den tid personalen spenderar med ungdomen 

är viktig och påverkar möjligheterna till att forma en optimal ungdomsgrupp. Många 

ungdomar kommer från trasiga hemförhållanden och kräver stor uppmärksamhet. Det går åt 

mycket tid till att skriva och dokumentera nämner personalen och då blir det mindre tid 

tillsammans med ungdomarna. Om personalen vistas för lite tid med ungdomarna blir det

oroligt i gruppen. Detta illustreras av en informant: ”Man märker direkt att om man släpper 

allt och umgås med eleverna så blir de lugnare och gladare och trevligare.” Det tar tid att 

bygga upp och skapa en relation. Det är viktigt att kunna vara ett bra stöd, vara en bra modell, 

visa ett gott föredöme och att finnas kvar för ungdomen. Forskningar tyder på att de 

ungdomar som har varit tvugna att ta ett stort ansvar hemma på grund av att föräldrarna 

brustit i omsorgen och inte klarat av att vara de ansvarsfulla vuxna. När ungdomarna kommer 

till institutionen kan det bli kaos för dem då personalen tar över ansvaret. Då måste 

personalen vara varsamma och visa att en vuxen kan stå för sitt ord och ta ansvar. Att 

personalen är den starka parten på institutionen och att ungdomarna kan känna tillit till dem 

(Andersson, 2003). Resultatet visar att om personalen vistas i ungdomsgruppen kan det 

vardagliga fångas upp och rättas till omedelbart. Ett exempel kan vara att fånga upp ett 

otrevligt sätt att tilltala någon, där kan personal finnas med och föreslå eleven ett annat sätt att 

formulera sig på. Personalen ska kunna läsa av ungdomsgruppen så de kan förhindra 

eventuella grupperingar som integrerar, det kan påverka gruppen negativt. Andreassen 

(2003:217–218) stödjer vikten av att institutionspersonal arbetar med grupprocesser i 

ungdomsgruppen eftersom det kan avgöra behandlingsresultatet. Detta är angeläget till följd 

av att såväl miljön, som ungdomskulturen kan bidra till en negativ beteendeutveckling. Detta 
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illustreras av en informant: ”En bra ungdomsgrupp får vi genom att ständigt befinna oss i 

ungdomsgruppen”. Mycket personalnärvaro i elevgruppen är bra för att skapa en optimal 

ungdomsgrupp och agera förebild och modell. Det kan vara att visa på intressen och hitta på 

roliga saker att göra tillsammans men samtidigt gå efter regler som styr och att inneha ett 

behandlingsinnehåll. Ungdomarna behöver aktiveras för att det inte ska bli för mycket tid där

de bara sitter och inte gör någonting. Personalen har flera olika ansvarsområden och brottas 

kontinuerligt med att de behöver vistas i elevgruppen, men samtidigt har de en 

dokumentationsskyldighet vilket tar tid. Detta illustreras av en informant: ”Vi brottas ju med 

det där … man skulle ha en helt elevfri tid gömd i någon skrubb nånstans för dokumentation 

så man kunde koncentrera sig på det … så kunde man va i elevgruppen sen.” Hill (2005:77–

82) gör tydligt att en behandlares uppgift är att vara en förebild och lära ungdomen hur den 

ska uppträda, tänka och handla i olika situationer samt lära ungdomen förstå att deras 

handlande i olika situationer styrs av deras känslor, då kan ungdomen bättre kontrollera sina 

handlingar. Det leder till ett positivare utfall och dessa nya erfarenheter kan den unge använda 

sig av vid återgången till samhället. Tyngdpunkt läggs vid ett bemötande som består av 

lyssnande, frågande och konfronterande. Det ska leda till att ungdomarna lyssnar mer på 

personal och känner ökad tillit till vuxna.

5.3.5 Miljön

Samstämmiga resultat visar att den miljö ungdomarna lever i är viktig för att forma en optimal 

ungdomsgrupp. Personalens uppgift är att skapa ett bra klimat för den unge, denna skall 

kunna göra fel men också bli förlåten. Detta illustreras av en informant: ”Det måste finnas lite 

utrymme för att göra lite avsteg, … man misslyckas ibland, det blir fel, man får gå vidare 

ändå, man får lära sig att ta nya tag … förlåtande miljö … dom har fått mycket stryk … då 

behöver dom någon som hjälper till.” Miljön ska vara hemtrevlig, hel och ren. ”… man blir 

ju smittad av miljön på något sätt.” Både resultat och tidigare forskning bekräftar att det är 

viktigt att upprätthålla struktur, ordning, normer och regler då ungdomarna ofta kommer från 

en ostrukturerad miljö (Andersson, 2003:126). Personal betonar att det behöver finnas lokaler 

där det både går att umgås i och det ska även vara möjligt att kunna dra sig undan. 

Ungdomarna påverkar varandra då de har kommit olika långt i sin behandling. Sex elever kan 

vara för mycket med alla påfrestningar och problem. Det är svårare för personalen att hantera 

och ungdomarna har svårare att klara av stora grupper. En informant beskriver detta: ”Säg att 

man skulle minska det och vara fyra elever. Skulle nog göra en viss skillnad. Det blir inte så 
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intensivt. Det blir lite lugnare …” En av de intervjuade hade en ide om att ha en mer separat 

behandling för att sedan gå vidare till eget boende, med personalingång. Samma person 

föreslog som alternativ att ta bort institutionen helt med att vara inlåst. Tidigare forskning

visar att där ungdomsgruppen är olämpligt sammansatt utifrån att de har så vitt skilda 

problem, kan den unges problem förvärras och om inte annat leder inte detta till en positiv 

utveckling. Det är framför allt ungdomar utan allvarliga beteendeproblem som kan påverkas 

ogynnsamt då de tränas i en negativ miljö och därmed utvecklar problembeteenden, medan de 

ungdomar som redan har allvarliga beteendeproblem kan få ett förbättrat beteendeproblem 

(Andreassen, 2003:217–218). 

5.3.6 Smittoeffekt

Med en samsyn hos personalen framkommer att ungdomarna påverkar varandra så pass 

mycket att det inverkar på själva behandlingen. En informant beskriver det så här: ”Det är 

största Drottning som bestämmer lite och dom andra går i ledband [...] Vi kan ha bra 

Drottningar och vi kan ha dåliga” Det kan vara positivt när en ledargestalt kan användas som 

förebild. Det kan vara negativt när en ledargestalt präglar ungdomsgruppen med kriminella 

tankar, pratar droger och sprider oro. Det är något som smittar säger personalen och det blir 

tufft och tungt. Om någon ungdom tar in en drog sprider det sig snabbt till de andra som 

börjar bruka drogen och då blir de inte mottagliga för behandling längre. En personal berättar 

om en annan smittoeffekt som påverkar: ”Vi har ju [...] som inlett relationer här och då är de 

ju inte mottagliga för behandlingen, för då går ju all fokus ut på det och trixa och att komma 

in på varandras rum och skapa intriger, så tar det slut och så är det någon ny inblandad.”

Självskadebeteende smittar också av snabbt sig snabbt. Om någon skär sig gör oftast någon 

annan det därefter. En del forskare påstår att den negativa smittoeffekten är för stor och att det 

gör mer skada än nytta med institutionsvård. Andra forskare påstår att det finns positiv 

smittoeffekt då det går att ändra ett beteende med hjälp av grupptryck. Där ungdomsgruppen 

är olämpligt sammansatt utifrån att de har så vitt skilda problem, kan den unges problem 

förvärras och om inte annat leder inte detta till en positiv utveckling (Andreassen, 2003:217–

218). En informant uttrycker att:”Vi försöker nånstans skapa ett klimat, att vi spelar på 

samma planhalva som eleverna. Det är viktigt att kunna prata med eleven när saker händer 

och tala om hur det påverkar. Att kunna ha en öppen dialog från början, då blir det inte så 

dramatiskt. En informant beskriver det så här: ”Att man inte dömer och inte dramatiserar för 

mycket om eventuella misstag och regelbrott och sånt.” De menar att ungdomen ska kunna 
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känna att det går att prata öppet om saker och kunna få säga vad de tycker och tänker utan att 

bli dömda. Personalen bör inte lägga krut på att lyssna på ungdomens dumheter utan istället 

dämpa dem och uppmärksamma bra saker. Personalens närvarande bland ungdomarna är 

viktig och att man pratar med ungdomen. Samtidigt är det viktigt att visa klara och tydliga 

regler med tydliga konsekvenser på bra och dåliga beteenden. Det är även av vikt att 

personalen gör likadant och har samma värdegrund. En informant beskriver detta: ” … att 

personal på något sätt gör likadant … vi ska hålla oss till ramen vi har. Om en personal 

tänker så här att nämen dom får inte va på Internet men ja det är en regel vi har men ah bara 

för denna gången. Då sprider sig det här och då måste dom testa … . Det är jättesvårt att få 

till. Att vi ska ha samma värdegrund på något sätt och inom den då va olika.” Detta styrker 

Andersson (2003:121,148) som lägger stor vikt på att personal måste stå kvar och inte svika 

den unge. Personalens närvaro är oerhört viktig i ungdomsgruppen. Andersson menar också 

att många ungdomar är osäkra och påverkas av varandras känslomässiga tillstånd vilket ibland 

innebär en risk för destruktivitet. Personalen måste förhindra att ungdomarna grupperas och 

istället skapa en vi-känsla mellan personal och ungdomarna. Resultatet visar på en önskan att 

kunna minska smittoeffekten bland ungdomarna. En möjlighet till mer flexibilitet där det 

skulle gå att flytta ungdomar mer, samt möjligheter till att dela upp ungdomarna och göra 

aktiviteter. Detta beskrivs av en informant så här: ”Har man sex stycken [ungdomar] på 

avdelningen så delar man upp dom. Vem gör vad, vilka är här och … man kanske åker ut med 

en och två har gympa tillsammans …” Andreassen (2003) beskriver vikten av att ungdomarna 

under behandlingstiden kommer i kontakt med prosociala ungdomar som vistas utanför 

institutionen. Det är bättre för dem att umgås med så kallade normala ungdomar än med 

ungdomar som även de bor på institutionen och är antisociala. Den negativa effekten av 

antisociala kontakter kan neutraliseras genom kontakten med jämnåriga utan social 

problematik.

5.3.7 Placerade av olika orsaker

Meningarna går isär vad gäller frågan om behandlingsarbetet påverkas av om ungdomarna är 

placerade av olika orsaker. Personal menar att ungdomarna lär sig av varandra och delar med 

sig erfarenheter som inte alltid är så bra. En annan personal säger att behandlingsarbetet inte 

påverkas så mycket eftersom man gör en behandlingsplan med socialtjänsten och ungdom.

Detta beskrivs av en informant så här: ” … jag tycker nästan att det är värre när dom är här 

av samma skäl [...] Jag tror att det kan vara en tillgång att man har lite olika men … att man 
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lyfter upp saker och pratar om dom … dom är ganska rädda om att säga för mycket …”.

Ungdomarna ska kunna känna att de kan vara ärliga utan att det får för stora konsekvenser. 

Där ungdomsgruppen är olämpligt sammansatt utifrån att de har skilda problem menar 

Andreassen (2003:217–218) att den unges problem kan förvärras och om inte annat leder inte 

detta till en positiv utveckling.

5.4 Den optimala behandlingsinstitutionen

Studiens sista intervjufråga var hur personalen med helt fria händer skulle vilja forma en 

behandlingsinstitution för att uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna. Frågan är nästan 

identisk med vårt syfte och kan upplevas som väldigt stor och avgörande. Därför presenteras 

resultaten med samtliga informanters svar i både löpande text och som citat. Även kopplingar 

görs med arbetets tidigare forskning.

Informant 1 skulle vilja ha en ungdomsgrupp med färre antal ungdomar än sex stycken som

det är idag och styrker detta med följande citat: ”Lite färre elevgrupper … fyra elever per 

avdelning skulle jag tycka va ett strå vassare, med samma personaltäthet.” Tidigare forskning 

menar att vissa skadliga beteenden smittar av sig mellan ungdomarna på institutionen och om 

en ungdomsgrupp är olämpligt sammansatt utifrån att de har så vitt skilda problem kan den 

unges problem förvärras och om inte annat så leder det inte till en positiv utveckling 

(Andreassen, 2003:217–218). Informanten menar även att det är viktigt att samtidigt jobba 

mycket på att ungdomens kost och hälsa blir bra och framförallt att minska på medicineringen 

för ungdomen. Vidare visar resultatet på att personalen skulle behöva ställa större krav på 

ungdomen. Detta illustreras av informant 1:

” … man måste kräva det som krävs av oss andra som jobbar här. Vi kräver att vi 

inte knarkar och slåss och så. Att vi följer lagarna som finns i samhället. Att vi 

kommer i tid … Vi får inte bli för bleka på att ställa krav som vi kan vara ibland. 

Ja lite gammal hederlig uppfostran är inte fel heller … dom har i vissa fall fått för 

mycket att säga till om. Dom ska givetvis få påverka sina egna liv. När dom inte 

kan det så behöver dom få lite pekpinne. 

Informant 2 skulle vilja dela upp ungdomens behandling mer som en vårdkedja med 

inriktningar och beskriver detta så här: 
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”Jag skulle nog vilja dela upp det lite, att man delar upp liksom kartläggning och 

utredning och sen behandlingen och med boendet och vidare … att det blir lite 

skilda enheter, istället för som vi har det nu. Man släpper in sex stycken 

människor så får dom liksom va där i olika individuella 

behandlingsinterventioner … mer en vårdkedja mer inriktningar kanske. Att man 

jobbar kanske mot hotell och restaurang eller … kanske man trycker upp 

tidningar eller press … mer yrkesskola.”

Informant 3 tycker att ungdomen skulle behöva vara mer effektiv på dagarna och jobba med 

program tillsammans med en pedagog. Detta illustreras enligt följande:

”Jag skulle vilja ha en pedagog på dagarna … att dom jobbade med ett sånt här 

12-stegsprogram … mer på dagarna och sen skulle vi kunna ha det här andra på 

kvällarna … ART och moral … motion och städning. Ibland tycker jag att dom får 

för mycket tid och sitta och va sysslolösa. Man kanske skulle kunna … att dom 

fick läsa in … datakörkort… Att vara mer effektiv på dagarna.”

Informant 3 fortsätter med att det skulle behövas mer personal samt möjligheter att 

kunna slussa ut ungdomen mycket mer mot exempelvis föreningsliv. Även att det 

behövs andra organisationer som tar vid efter att ungdomen lämnat hemmet. ”De måste 

bryta sitt gamla umgänge.”

Informant 4 vill ha en utbildad personalgrupp med en blandad bakgrund. Följande citat 

tydliggör. 

”Man ska ha en blandad personalgrupp, alltså med erfarenhet, ålder, kön, 

kompetens, etniska ursprung kanske, olika specialintressen. … om man får en sån 

personalgrupp så har man en bra personalgrupp, och då tänker jag att alla har 

utbildning … och sen naturligtvis fortbildning.”

Tidigare forskning menar på att för att nå de bästa behandlingsförutsättningarna behöver 

personal stöd i form av professionell utveckling, alltså utbildning (Hill, 2005:179). Är 

personalen för dåligt tränad eller inte haft förståelse för vikten av att varje kontrollåtgärd 

påverkas av kontexten får personalen svårt att bemästra ungdomen exempelvis vid utagerande 

hos ungdomen (Andreassen, 2003:300; Berry, 1975). Resultatet visar även på att informant 4
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skulle vilja ha mer tid till att umgås med ungdomen istället för alla de praktiska saker som 

behöver göras. Detta illustreras här:

” … tid är ju alltid nånting vi saknar. Tid att planera, tid att umgås, tid att 

dokumentera, tid att resonera … fler tjänster kanske … en husfru som skötte det 

här med maten … ha någon anställd som var jätteduktig så att motionen inte bara 

blev en störande upprepning av förgående vecka.”

Forskning visar att brist på personal minskar tillgången till aktiviteter för ungdomarna utanför 

institutionen och risken för att behöva pussla ihop personalscheman för att få institutionen att 

fungera ökar (Hill, 2005:171). För att personalen ska kunna ingripa på bästa sätt i en ungdoms 

utagerande krävs det att det finns tillräckligt med personal (Andreassen, 2003:300; Gentry & 

Ostapiuk, 1988).

6. Slutdiskussion

Syftet med studien var att undersöka hur personal vid en låsbar SiS-institution beskriver sin 

syn på hur en optimal behandlingsinstution behöver utformas för att uppnå de bästa 

behandlingsförutsättningarna. Frågeställningarna har inriktats på hur en institution behöver 

formas och organiseras för bästa behandlingsförutsättningar, för att få bestående 

beteendeförändringar och hur en ungdomsgrupp behöver formas utifrån behandlingsinnehåll 

och behandlingstid för att bli optimal.

I resultatet om hur institutioner behöver organiseras för att uppnå de bästa 

behandlingsförutsättningarna framkommer det att tydliga definierade primära uppgifter, 

teorier och metoder är viktigt för att få ett positivt behandlingsutfall. Även en enighet i 

personalgruppen om vad, hur och varför behandlingsinnehållet ser ut som det gör behövs. 

Resultatet visar även på att ett flertal faktorer kan påverka behandlingsresultatet såsom 

personalomsättning, personalens utbildning, fortlöpande kunskapsutveckling, institutionens 

kontinuitet, fasta ramar och struktur. Essensen i resultatet är förutsättningar, alltså att 

institutionen och dess personal behöver förutsättningar för exempelvis ekonomin, 

förhållningssätt, metoder, teorier, bemanning, kunskapsutveckling, struktur och miljö. Om 
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organisationen kan ge institutionen rätt förutsättningar med tydligt definierade uppgifter ökar 

chanserna för ett positivt behandlingsutfall. Att informanterna har en samsyn i ovanstående 

resultat kan tyda på att institutionens personal är väl förtrogen med vad forskningen säger och 

att de vill eller har integrerat detta på arbetsplatsen.

Den andra frågan som studerats har att göra med bestående beteendeförändring. Resultatet 

visar sammanfattningsvis i samstämmighet med tidigare forskning att behandlingsarbetet har 

ett antal avgörande komponenter som ligger till grund för att ungdomen ska få bestående 

beteendeförändringar. Behandlingsuppläggets innehåll är viktigt, exempelvis att noggrant 

kartlägga ungdomens problemområde, ha en målplanering och att jobba strukturerat med 

behandlingsplanen efter varje enskild ungdoms behov. Behandlingsplanen ska innefatta en 

eftervård som är anpassad efter ungdomens behov och ska ge ungdomen möjlighet till att 

bevara de färdigheter denne lärt sig och som behövs för att fungera i världen utanför 

institutionen. Relationen mellan ungdomen och eleven är också av avgörande betydelse där 

såväl tillit som förtroende är viktiga komponenter. Samtidigt är det viktigt att personalen 

förmedlar en tydlighet, är rak och ärlig, men också förutsägbar med en moral och ett 

professionellt förhållningssätt. En annan viktig faktor är att personal står kvar för den unge 

och inte sviker. Ungdomen lär sig således alternativa handlingssätt och erfarenheter som de 

sedan kan använda sig av utanför den institutionella behandlingsmiljön. Personalen visar på

samstämmighet om att den mängd handlingsfrihet som de har kan påverka behandlingen. De

ska följa institutionens lagar och regler och jobba med de verktyg och metoder som bestämts. 

En viss flexibilitet i systemet ska finnas men inte för mycket. Det råder delade meningar 

bland informanterna om de har handlingsfrihet eller inte. Däremot fanns en enighet bland 

informanterna om att de inte vill ha mer, eller ingen handlingsfrihet alls. Levin (1998:298) 

skriver; för att kunna omvandla en ungdoms komplicerade livssituation krävs det att 

personalen har handlingsfrihet. Denna studie visar på att handlingsfriheten hos personalen 

betraktas olika. Resultaten talar för att personalen tycker att deras handlingsfrihet är 

tillräcklig, samtidigt som det kan tolkas som att det finns en begränsning i deras 

handlingsutrymme. Det verkar finnas en rädsla i att eventuellt göra fel utifrån de lagar men 

också regler och metoder som är styrande för verksamheten. Detta kan medföra att den 

personal som faktiskt arbetar med ungdomar i en mycket svår utsatt psykosocial situation 

känner en begränsning i sitt yrkesutövande vilket är ett observandum. Ibland kan det kanske 

vara nödvändigt att agera på ett sätt som inte föreskrivs i respektive metod för att återföra den 

unge till de normer och den struktur som är rådande på institutionen. Detta synes vara särskilt 
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viktigt med tanke på att de unga har olika problembilder och också olika behov vilket kräver 

flexibilitet hos personalen.

Den frågan som handlar om att utforma en optimal ungdomsgrupp utifrån behandlingstid 

visar på att den behöver ligga mellan ett år och drygt ett och ett halvt år beroende på hur 

uppdraget ser ut och vilka förutsättningar ungdomen har. Att ungdomarna ska vara placerade

så kort tid som möjligt på institutionen men samtidigt tillräckligt lång tid för att personalen 

ska kunna göra det arbete som krävs. För bästa behandlingsförutsättning för att få en optimal 

ungdomsgrupp utifrån behandlingsinnehåll framkommer det att det är viktigt att alla följer de 

specifika evidensbaserade metoderna som bestämts. Metoderna som råder på institutionen är 

mycket betydelsefulla för att all personal ska ha kunskap och förståelse för vad de arbetar med 

och hur de arbetar. De verktyg som används måste anpassas individuellt eftersom en metod 

inte passar i alla sammanhang. Både relationer och personalens närvaro med ungdomarna är 

viktiga. Dels för att metoderna ska ha en möjlighet att verka och dels för att ungdomarna ska 

kunna lära sig att lita på vuxna och skapa egna bra relationer. En relation måste finnas mellan 

personal och ungdom annars lyssnar de inte och då får den unge svårt att lära sig något. 

Personal måste alltid stå kvar för ungdomen, vara en bra vuxen förebild och leva som de lär. 

Då blir de en trovärdig modell. Samtidigt måste personal vara gränssättande, tydlig och klar. 

Föräldrar och andra närstående personer i ungdomens nätverk är nödvändigt och är grunden

till en positiv utveckling. De ungdomar som inte har något nätverk har sämre förutsättningar

att klara sig. Mycket personalnärvaro bland ungdomarna måste finnas för att skapa en bra 

ungdomsgrupp. Då ökar möjligheterna för att personalen kan agera som förebild och modell 

och lära ungdomen hur den ska uppträda, tänka och handla i olika situationer. Det minskar 

även den negativa smittoeffekt som kan finnas i ungdomsgrupper. Personalen ska med hjälp 

av klara och tydliga regler visa tydliga konsekvenser på bra och dåliga beteenden och 

uppmärksamma ungdomens val, samtidigt skapa en vi-känsla tillsammans med ungdomarna. 

Den miljön ungdomen vistas i under institutionstiden ska vara hemtrevlig, hel och ren. Det 

ska finnas struktur, ordning, normer och regler men samtidigt ska det finnas utrymme för att 

få göra fel. Lokaler ska finnas där den unge både kan umgås och dras sig tillbaka. Att minska 

antalet ungdomar i ungdomsgruppen skulle göra skillnad i att det blir både lugnare och 

mindre påfrestningar både för ungdomarna och för personalen. Personalens syn skiljer sig på 

om behandlingsarbetet kan påverkas av om ungdomsgruppen är olämpligt sammansatt utifrån 

att de har skilda problem. Somliga i personalen menar att sammansättningen påverkar medan 

andra menar att det inte påverkar eftersom arbetet sker efter en behandlingsplan. Tidigare 
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forskning styrker majoriteten hos de intervjuade att där ungdomsgruppen är olämpligt 

sammansatt utifrån att de har skilda problem kan den unges problem förvärras eller inte leda

till en positiv utveckling. Samt att på grund av ungdomsgruppens spridning av problemtyper 

blir det för personalen omöjligt att kunna göra ett bra behandlingsarbete (Andreassen, 

2003:217–218).

I resultatet för frågan om hur personalen med helt fria händer, skulle vilja forma en 

behandlingsinstitution för att uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna, uppgav 

informanterna dels samma svar som de uppgav på övriga intervjufrågor och dels uppgav de 

helt nya svar. På övriga intervjufrågor svarade informanterna på hur de arbetar idag och hur 

de skulle vilja arbeta, här var svaren mycket jordnära och rationella i relation till hur det 

faktiskt är möjligt att kunna förändra arbetsinnehållet. Däremot i denna fråga där de fick fria 

händer tillkom svar som var mer ”drömmande” och i vissa fall svårare att genomföra i relation 

till hur organisationens förutsättningar ser ut idag. Med fria händer tillkom svar som mindre 

elevgrupper, större krav på eleverna, mer fokus på hälsa och motion, mindre medicin, tillgång 

till pedagog på dagarna som kan arbeta med 12-stegs program, mer aktivering för 

ungdomarna, mer personal och mer tid. Även en vilja om att dela upp behandlingsarbetet för 

att bli mer som en vårdkedja och större inriktning mot yrkesskola. Det som informanterna 

främst hade gemensamt i sina svar om de fick fria händer var en vilja om större fokus på 

ungdomarnas kost och fysiska hälsa. 

6.1 Slutsats

Slutsatser i studien är att hur informanterna beskriver att en behandlingsinstitution behöver 

formas för att uppnå bästa behandlingsförutsättningar är i samstämmighet med vad tidigare 

forskning uppger behövs. Informanterna på den valda institutionen uppger att de i nuvarande 

läge till viss del redan arbetar som de anser behövs för att få bästa behandlingsförutsättningar 

men att det är ett tungt arbete att försöka genomföra och att förbättringar behövs inom flertal 

punkter när det gäller organisation, bestående beteendeförändringar och ungdomsgrupp. Det 

är många bitar i pusslet som behöver passa för att, om möjligt, uppnå bästa positiva 

behandlingsutfall. Essensen som hittats i resultatet är förutsättningar, alltså att institutionen

och dess personal behöver förutsättningar för exempelvis ekonomi, förhållningssätt, metoder, 

teorier, bemanning, kunskapsutveckling, struktur och miljö. Om organisationen kan ge 

institutionen rätt förutsättningar med tydliga definitioner ökar chanserna för positivt 

behandlingsutfall markant. En minnesvärd föreläsare på Högskolan Väst sa en gång att ”Kan 
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jag så vill jag”. Tanken med det bakvända ordspråket är just att med rätt förutsättningar, med 

rätt verktyg, så ökar viljan och kämparglöden hos människor. Personalen har många idér om 

hur de vill forma en institution för att uppnå bästa behandlingsförutsättningar och verkar 

reflektera över sina idér utifrån vad som realistiskt kan anses vara genomförbart med de 

förutsättningar institutionen har idag. Personalen visar även på idér som enligt dem kan ge 

bästa behandlingsförutsättningar om institutionen fick ökade förutsättningar. Vår slutsats med 

detta är att personalen vill ge ungdomarna de bästa behandlingsförutsättningarna, om de kan.

7. Framtida forskning

Hur personal inom behandlingsinstitutioner ser på att verksamheten behöver formas för att 

uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna är sparsamt forskat på. Efter denna studie anser 

vi att det behövs mer forskning ur personalperspektiv eftersom det är de som arbetar aktivt

med ungdomarna varje dag och är med i alla processer som sker. Vi anser även att det skulle 

vara intressant och betydelsefullt att i en och samma studie forska ur både personal -och 

ungdomsperspektiv. Detta för att se till likheter och skillnader i hur personal och placerade 

ungdomar upplever att ett optimalt behandlingsarbete bör utföras.
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Bilaga 1.

Intervjuguide

Inledning

Vad har du för utbildning?

Hur länge har du arbetat på denna institution?

Vart har du tidigare arbetat?

Vad har du för anställning på denna institution?

Organisationen

 Vad är organisationens primära uppgifter?

Hur tycker du att det bör se ut för att uppnå bästa behandlingsresultat?

 Kan institutionens organisation påverka behandlingsresultatet?

Hur tycker du att det bör se ut för att uppnå bästa behandlingsresultat

 Har personalomsättningen någon betydelse för behandlingsresultatet? 
(användandet av vikarier)

Om ja: Hur anser du att det skulle behöva se ut för bästa behandlingsresultat.

 Har utbildning någon betydelse för behandlingsresultatet?

Hur anser du att det skulle behöva se ut för bästa behandlingsresultat?

 Har fortlöpande kunskapsutveckling någon betydelse för beh.resultatet?

Hur anser du att det borde se ut för ännu bättre resultat?
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Ungdomsgrupp - Behandlingstid och behandlingsinnehåll

 Hur kan behandlingstid påverka möjligheter till att forma en optimal 
ungdomsgrupp enligt dig? (rymningar, ungdom utskriven pga personal ej kan 
hantera)

Hur skulle uppläget för behandlingstid behöva se ut för att forma en optimal 
ungdomsgrupp?

 Hur kan metoderna påverka möjligheter till att forma en optimal 
ungdomsgrupp? 

Hur skulle metoderna kunna se ut istället för att forma en optimal ungdomsgrupp?

 Hur kan relationer påverka möjligheter till att forma en optimal ungdomsgrupp? 

Hur skulle relationerna kunna se ut istället för att forma en optimal ungdomsgrupp?

 Hur kan personalens tid med ungdomarna påverka möjligheter till att forma en 
optimal ungdomsgrupp? 

Hur skulle personalens tid med ungdomarna kunna se ut istället för att forma en 
optimal ungdomsgrupp?

 Hur kan miljö påverka möjligheter till att forma en optimal ungdomsgrupp? 

Hur skulle miljön kunna se ut istället för att forma en optimal ungdomsgrupp?

 Påverkar ungdomarna varandra så pass att det påverkar behandlingen? 
(ungdomskultur, smittoeffekt)

Vilka möjligheter finns för att minska smittoeffekten? 

Hur skulle du vilja arbeta för att effektivare minska smittoeffekten?
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 Om ungdomarna är placerade av olika orsaker, påverkar det 
behandlingsarbetet?

Hur skulle du vilja arbeta med detta för att få bättre resultat?

Bestående beteendeförändring

 Vad ska behandlingsupplägget innehålla för att få bestående 
beteendeförändring? (beh.tid, rätt metod, familjearb)

Ges förutsättningarna för att kunna utföra dessa behandlingsupplägg? 

Hur behöver behandlingsarbetet utföras för att få bestående beteendeförändring? 

 Vad för betydelse har relationen mellan personal och ungdom för att uppnå 
bestående beteendeförändring? 

Hur arbetar ni med relationen mellan personal och ungdom?

Hur skulle relationsarbetet kunna se ut för bättre förutsättningar för bestående 
beteendeförändring?

 Kan mängden handlingsfrihet som personal har, alltså möjligheten att ändra och 
styra behandlingsinnehållet påverka behandlingen? (hur mkt styrs ovaninfrån)

Hur borde handlingsfriheten se ut för att kunna påverka behandlingen positivt?    
(mängd, innehåll)

 Med helt fria händer, hur skulle du vilja forma en beh.institution för att uppnå 
de bästa beh.förutsättningarna?
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Bilaga 2.

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i en intervjustudie;
Hur personal på SiS-institution vid låsbar avdelning beskriver sin syn på hur en 
optimal behandlingsinstitution behöver utformas för att uppnå de bästa 
behandlingsförutsättningarna

Vi heter Emma Johansson och Marie Carlsson och studerar på socialpedagogiska programmet 
på Högskolan Väst i Trollhättan. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete som 
kommer att presenteras i en skriftlig uppsats på Högskolan Väst.

Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer undersöka hur personal på SiS-institution vid 
låsbar avdelning beskriver sin syn på hur en optimal behandlingsinstitution behöver utformas 
för att uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna.

Vi har genom Din avdelningsföreståndare fått besked att Du är intresserad av att delta i vår 
studie. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras på överenskommen plats. 
Intervjun beräknas ta omkring 30-60 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in på band 
och skrivas ut ordagrant. Allt material kommer att avidentifieras och både det inspelade och 
skriftliga materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att få tillgång till det. 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med bestämmelser i 
sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och Du kan när som helst avbryta intervjun. Du har 
rätt att ta del av Din utskrivna intervju och av den färdiga uppsatsen.

Om Du fortfarande är intresserad av att medverka i studien kontaktar Du oss via mail eller 
telefon med förslag på dag och tid du kan medverka på. Intervjun kan genomföras på 
Högskolan Väst eller på önskad plats.

Med vänliga hälsningar

marie.carlsson@student.hv.se Handledare: Anna Henriksen
0703 951626 Institutionen för Individ och Samhälle
emma.johansson.10@student.hv.se Avdelningen för socialpedagogik och sociologi
0739 717887 Högskolan i Trollhättan

anna.henriksen@hv.se
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