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Sammanfattning 
 
Tvångsomhändertagandet av problematiska ungdomar ses idag ofta som ett psykiskt krävande 

arbete. Droger, kriminalitet och våld är centrala delar i ungdomarnas liv. Flertalet av de 

tidigare forskningarna som gjorts på området fokuserar mer på personalens och/eller de 

intagnas mående och inte på upplevelsen av deras tillvaro. Denna studie fokuserar på att 

undersöka upplevelsen av att arbete på ett Statens institutionsstyrelse-boende (SiS-boende) 

och kring dessa ungdomar samt om det finns andra omständigheter utöver ungdomarna som 

påverkar personalen och deras upplevelse av sitt arbete. Undersökningen är ämnad att vända 

sig till alla som arbetar för och med ungdomar inom institutionsvård. Personalens upplevelse 

av sitt arbete är det centrala för denna studie. Undersökningen är gjord på ett av Sveriges 

största SiS-boenden (Statens institutionsstyrelse, SiS) som har unga pojkar som sin målgrupp. 

Ungdomarna är omhändertagna enligt LVU (Lagen om vård av unga) alternativt dömda i 

domstol till LSU (Lagen om sluten ungdomsvård). Frågeställningen för denna studie löd: 

Vilka omständigheter påverkar personalens gemensamma arbete för och med ungdomarna? 

För att få svar på detta har vi intervjuat totalt tolv personer om deras upplevelse och känslor 

kring sitt uppdrag. Grundad teori har vi valt som metodansats då vi ansåg att denna metod gav 

oss bästa förutsättning att komma nära denna grupp i vår frågeställning. Grundad teori bygger 

på att vi som forskare inte har någon förförståelse inom ämnet. Detta gör att man är väldigt 

öppen i sina frågeställningar och respondenternas upplevelse blir det centrala.  

Genom vår metod framträdde ur materialet vår kärnkategori1 Fragmentering2 samt fyra 

underkategorier: Ungdomen, Chefer och Socialtjänsten, Arbetsgruppen samt Motstånd. Dessa 

har vidare ett antal underkategorier vilka tillsammans ger oss svaret på vår fråga. På fler än ett 

sätt påverkar dessa varandra och tillsammans skapar de en helhetsbild för hur arbetet upplevs 

av människorna som valt detta som sitt yrke. Personalen arbetar efter att så ett frö hos 

ungdomarna, det vill säga implementera en tanke hos ungdomarna om en förändring. Arbetet 

är kantat av motstånd och i de flesta fallen skapas detta motstånd av personalen, cheferna och 

socialtjänsten. Metodens arbetssätt förklaras mer ingående under metodavsnittet. Den 

teoretisk referensram som vi har använt oss av i vår studie bidrar till att tydliggöra 

forskningens relevans. Vi har valt att ta in främst ett större sociologiskt perspektiv. Denna är 

Symboliska interaktionismen som innefattar social interaktion samt grupper. Vi har även vänt 

oss till Foucault och tagit delar av hans teoretisering om makt. Utöver Symboliska 

interaktionismen och delar av Foucault så har vi även tittat på den tidigare forskningen som 

gjorts inom sfären för tvångsvård. Genom den tidigare forskningen har vi upptäckt att fokus i 

mångt och mycket ligger på de intagnas upplevelse av inlåsning. Det är väldigt lite fokus på 

personalens bild av tvångsvården speciellt tvångsvården av unga. De forskningar vi har funnit 

som inriktar sig på personalen fokuserar mer på personalens mående. Det vi fann genom vårt 

resultat och vår studie är att det finns olika omständigheter som påverkar personalen i deras 

arbete för och med ungdomarna. Vi ser vår uppsats som ett bra tillskott då den bidrar till ökad 

förståelse för denna arbetskategori och den visar även på personalens bild av vad som är 

viktigt för att skapa en bra ungdomsvård där ungdomar får rätt hjälp och personalen kan 

utföra sitt arbete korrekt.  

Nyckelord: ungdomar/youth, socialt arbete/social care, förbrytare/offenders, 

kriminell/criminal och tvångsvård.   

                                                           
1 Kategori – annat ord för tema/ämne. Kärnkategori – den starkaste kategorin. 
2 Ett sätt att presentera helheten i små delar, beroende/oberoende av varandra.  
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1. Inledning 
 

Drugnews.nu publicerade 2011 en artikel som visar på hur många av de anställda inom SIS är 

missnöjda med sitt arbete, 2013 publicerade de även en artikel som redogör för en liten del av 

problematiken som finns hos de unga som tvångsvårdas inom SIS.  Den generella bilden av 

ungdomar som sitter under tvångsvård idag, är att de är problematiska och många gånger 

våldsbenägna. Droger, kriminalitet och våld är ämnen som ofta kommer upp när man talar 

kring dessa ungdomar. Som Drugnews.nu förklarar i en av artiklarna så är det ett krävande 

yrke att arbeta med och för dessa ungdomar. Som personal måste man ständigt vara på sin 

vakt och inte låta ungdomarna manipulera en för deras egen gynnsamhet. Att komma till 

arbetet och inte veta vad som väntar för dagen kan kännas oroväckande för vissa, exempelvis 

saknas i vissa fall tillit till arbetsledningen. Kjellin och Engström (2006) förklarar hur det 

finns ett flertal offentliga debatter kring psykisk tvångsvård, men dessa är omfattande inriktat 

på vuxna. Det saknas enligt dem forskningsbidrag och offentliga debatter som rör barn och 

ungdomar som omhändertas under tvångsvård. Kjellin och Engström förklarar i sin artikel 

problematiken och den etiska konflikten av att arbeta med tvångsvårdade patienter. Forskarna 

beskriver exempelvis en konflikt mellan etik och juridik där den behandlande personalen ska 

utöva tvång mot den intagna samtidigt som respekt och en stabil behandlingsrelation ska ligga 

i fokus. Denna studie riktar sig emot att fokusera på personalens upplevelse av att arbeta för 

och med dessa tvångsintagna ungdomar. Tidigare forskningsbidrag fokuserar mer på 

personalens mående än själva upplevelsen av arbetet.  

 

Genom historien har tvångsvård blivit ett verktyg för staten och samhället att använda sig av 

för att få bort de ”missanpassade” från ”gatan”. I början av 1900-talet så kom den första 

tanken om tvångsvård av patienter (Björkman, 2006, s. 35), och under 1900-talet har det 

utvecklats till det som vi ser som institutionella tvångsvårdsboenden eller liknande idag. 

Tidigt i utvecklingen av tvångsvården var det läkare som hade mandatet att bestämma om 

vilka som skulle tvångsvårdas och varför. Det var till större delen även de som arbetade med 

patienterna. Idag ser personalens yrke och utbildning för att arbeta med tvångsintagna eller 

socialt arbete lite annorlunda ut. På senare år har Socialstyrelsen drivit igenom att det inom 

socialt arbete ska finnas kunskap och kompetens och att allt arbete skall vara kunskapsbaserat 

enligt utvärderade metoder som byggs på beprövad erfarenhet samt vetenskap (Pettersson, 

2006, s. 26f). Detta p.g.a. att det är Socialstyrelsen och Socialtjänsten som lämnar en ansökan 

till förvaltningsrätten om ett yrkande på tvångsplacering (http://www.domstol.se). 

För att arbeta inom tvångsvården av ungdomar krävs följande: en minst 2-årig examen från en 

eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot 

socialt/pedagogiskt behandlingsarbete, eller en examen med motsvarande inriktning från 

högskola. Personalen kan även ha en yrkesutbildning till undersköterska eller mentalskötare 

som vägs upp av flera års yrkeserfarenhet (http://www.stat-inst.se/). Man har dessa kriterier 

både för den intagnes, men även för den arbetandes, bästa. Denna studie inriktar sig på att få 

ta del av personalens bild och upplevelse av att arbete för och med tvångsintagna ungdomar 

samt vilka omständigheter som påverkar dem i arbetet. 

Statens institutionsstyrelse (SiS), är en statlig myndighet där man ägnar sig åt individuellt 

anpassad tvångsvård och behandling både för ungdomar med olika typer av allvarliga 

psykosociala problem och/eller drogmissbruk, samt vuxna med missbruksproblem. 

Ungdomshemmen vårdar ungdomar enligt LVU (lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om 

vård unga) samt LSU (lagen 1998:603 om verkställighet av sluten ungdomsvård). I Sverige 

finns för närvarande 24 särskilda ungdomshem med drygt 600 platser för akutplacering, 

utredningsplacering och behandlingsplacering, där de flesta platserna är låsbara. 

http://www.domstol.se/
http://www.stat-inst.se/
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Ungdomshemmen ska vara en väg för dessa unga flickor och pojkar att ta sig ifrån de 

psykosociala problem och destruktiva beteenden som kan finns i deras hemmiljö för att senare 

kunna introduceras till samhället igen (http://www.stat-inst.se/). Många av dessa ungdomar 

har svårigheter och/eller brist på viljan att följa de regler och normer som samhället sätter upp 

som kriterier för att denne ska betraktas som en accepterad och fullvärdig samhällsmedlem. 

Till viss del kan detta vara p.g.a. att de är unga och själva går igenom personutveckling, 

puberteten och liknande. Tibblin (1984) förklarar att det är naturligt att tonåren innehåller 

olika splittringar (s. 17) och att det kan vara en orolig och osäker period i den unges liv, 

genom att denne ska finna sig själv (s. 23). Författaren menar att det därför kan bidra till att 

den unge uppträder mer ilsket eller upplever en rädsla inför det nya. Beteendet från den unge 

kan ibland kanske vara frivilligt men det kan även vara ofrivilligt och påverkas av andra 

omständigheter så som familjeförhållanden eller kulturella problem. 

Enligt Giddens (1998) och inom sociologins ramar så kan dessa ungdomar kallas för avvikare 

(s. 209). En avvikare enligt sociologin är en individ som inte följer det som samhället menar 

är ett normalt beteende. Det är något som är socialt konstruerat och ända fram till mitten av 

60-talet var begreppet avvikare en term för abnormitet eller social sjukdom (Hilte, 1996, s. 

34f). Eftersom Sverige styrs genom staten av lagar så bidrar ett brott mot lagen böter eller 

fängelse vilket i den här formen blir ungdomshem och LSU. Giddens (1998) menar på att 

begå kriminella gärningar kan överlag anses som ett normbrytande beteende. Han skriver att 

all form av brottslighet kan definieras som ”varje beteende som bryter mot lagen” (s. 211). 

När det kommer till LVU så är missbruksproblematik och destruktivt beteende exempelvis 

kriminellt umgänge, två av de största områdena för grunden till beslutet om LVU.  

Ungdomshemmet där våra respondenter arbetar är ett SiS-boende där endast pojkar blir 

placerade både för LVU och LSU. Metoden vi har valt att använda är Grundad teori (GT) då 

vi anser denna vara bäst lämpad för vår studie. Vi avser att gå in helt förutsättningslöst och 

låta våra respondenter genom intervjuer ge oss svaren och frågorna i vårt sökande efter deras 

verklighet. GT ger oss en möjlighet att finna nya teorier på området, vilket innebär att vi kan 

bidra med material till den existerande forskningen.  

2. Syfte 
 

Då fokus i mångt och mycket i de tidigare forskningsbidragen ligger på personalens och de 

intagnas mående så har vi valt att visa en annan bild av tvångsvården. Vårt inledande syfte 

med studien var att utforska hur personalen som arbetar inom den slutna ungdomsvården 

upplever sitt arbete. Detta för att öka förståelsen för personalen kring deras arbete och 

därigenom bidra med hjälp att underlätta arbetet för personalen, men även skapa bättre 

förutsättningar för en bra vård av kriminella, missbrukande och vilsna ungdomar. Under 

studiens gång blev syftet mer inriktat på att vi ville veta vilka omständigheter som spelade in 

för den enskilde medarbetaren i dennes arbete. Upplevelsen av arbetet är fortfarande centralt 

då det är därigenom vi får svar på vilka omständigheter som påverkar dem. Vi valde därför att 

lyssna till personalen och därigenom studera det som enligt dem var det centrala inom 

arbetsområdet. Det vi undersökte närmare var vilka omständigheter som påverkar personalen i 

deras gemensamma arbete, samt personalens relation till ungdomarna, cheferna samt 

Socialtjänsten. Vi undersökte även relationerna inom arbetsgruppen. Vad vi tycker är viktigt 

att påpeka redan här och nu är att vår frågeställning: Vilka omständigheter påverkar 

personalens gemensamma arbete för och med ungdomarna?, har vi låtit växa fram under 

arbetets gång och modifierats då materialet har fått tala till oss, enligt GT:s riktlinjer.  
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Vårt tillvägagångssätt kommer successivt att presenteras steg för steg i den kommande 

metoddelen.  

3. Disposition 
 

För att besvara vårt syfte kommer uppsatsen att disponeras på följande sätt. I den tidigare 

forskningen presenterar vi relevant forskning inom området. Vi har valt att lägga upp den 

tidigare forskningen i början av studien. Även om det kan gå emot Glasers upplägg att man 

ska gå in helt förutsättningslöst i en studie och använda sig utav tidigare forskning och 

teoretiskt ramverk i slutet av studien (Hartman, 2001, s. 40f). Anledningen till att vi har 

presenterat den tidigare forskningen i början är då vi vill att Du som läsare hela tiden ska på 

ett enkelt sätt ska kunna följa våra tankegångar och se relevansen i vår forskning till den 

tidigare forskningen. Tidigare forskningsstycket är indelat i tre delar då dessa berör olika 

teman. I slutet av den tidigare forskningen presenteras en kortsammanfattning samt vårt 

bidrag till den tidigare forskningen. Metoddelen inleds med en redogörelse för vår valda 

metod och hur vi har tänkt kring valet av GT som metodansats. Efter detta presenterar vi våra 

etiska ställningstaganden samt beskriver våra intervjuer och våra intervjupersoner. Vi 

fortsätter med att beskriva hur vi enligt GT har analyserat vårt material i varje fas. Vi har valt 

att utgå från Glasers sätt att arbeta med metod, han delar in arbetet i tre olika faser och han 

kallar dessa för öppna fasen, selektiva fasen och teoretiska fasen. Varje fas och vad den 

innebär kommer att presenteras i respektive inledning. Där kommer även framgå hur vi 

arbetat med datainsamling, urval och analys. Tabell 1, visar hur vår kärnkategori 

Fragmentering har fått växa fram under arbetet. Resultatet är indelat i två delar. Här redovisar 

vi de kategorier som framkommit tillsammans med en förklaring på hur dessa är relevanta och 

hör ihop med varandra. Vi presenterar även en karta som visar relationerna mellan de olika 

begrepp som vi kunnat få fram genom vår kategorisering. Dessa fyra begrepp är: Ungdomen, 

Chefer och Socialtjänsten, Arbetsgruppen och Motstånd. Med Fragmentering som 

kärnkategori. Diskussionsdelen syftar till att öppna upp för en objektiv dialog mellan oss som 

forskare i relation till vårt resultat, vår förförståelse och den tidigare forskningen på området. 

Den teoretiska referensramen diskuteras och presenteras även i denna del, vilken består av 

Symbolisk interaktionism med inslag av Foucaults syn på maktbegreppet. Diskussionen och 

presentationen av den teoretiska referensramen har vi jämfört med vårt resultat för att påvisa 

likheter mellan vår undersökning och dessa begrepp. Diskussionsdelen innefattar även våra 

egna tankar som väckts under arbetets gång med hur arbetet kan utvecklas och vad som är 

viktigt för en fungerande ungdomsvård där människor trivs att arbeta för en tryggare och 

stabilare framtid för unga missbrukare, förbrytare och allmänt vilsna ungdomar. Vi har vidare 

under diskussionsdelen fört en självkritisk diskussion där vi beskriver våra brister i studien 

samt metodologiska dilemman. Vi framför även förslag på framtida forskning på området.  

4. Tidigare forskning 
 

Vår studie fokuserar på att utforska upplevelsen av att arbete för och med tvångsintagna 

ungdomar. Tidigare forskning har inte lagt lika stort fokus på att utforska upplevelsen utan går 

in mer på andra tema inom tvångsvården. Under detta avsnitt presenterar vi det som andra 

forskare har studerat inom området tvångsvård. Totalt presenteras 10 forskningsbidrag samt 

en rapport gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå), dessa anser vi täcker in området i stort 

som vi valt att studera. Forskningarna är hämtade genom sökmotorerna Sociological abstrakt, 

DiVA, Mälardalens Högskolas bibliotek i Västerås. Vi har även använt oss av material hämtat 
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från Statens institutionsstyrelses hemsida. Nyckelorden har främst varit ungdomar/youth, 

socialt arbete/social care, förbrytare/offenders, kriminell/criminal och tvångsvård. Tre teman 

har framkommit under arbetet med den tidigare forskningen, dessa kommer att redogöras en 

för en i kortare sammanfattningar efter varje del. Dessa teman är: Behandlingens 

konsekvenser för individen samt inverkan på återfall efter behandling, Forskning om 

klienternas bild av den givna vården samt Vårdpersonalen och annan myndighetspersonals 

upplevelse av sitt yrke. Slutligen kommer vi redogöra för vad vår undersökning kommer att 

tillföra till den tidigare forskningen. 

 

4.1 Behandlingens konsekvenser för individen samt inverkan på återfall 
efter behandling 
 

Detta stycke beskriver hur behandling påverkar klienterna och om det ger några konsekvenser 

i det fortsatta livet efter behandling. Nedan följer en redogörelse över hur statistiken ser ut för 

återfall och hur det ser ut efter avslutad behandling. Genom att visa tidigare forskning på 

området samt statistik för återfall så ämnar vi att vidare i vår studie se om vetskapen om detta 

har en påverkan på personalen som arbetar med tvångsintagna ungdomar.   

 

Omkring 41 procent återföll i nytt lagfört brott inom tre år  

efter en lagföring eller frigivning. Störst risk för återfall finns  

bland dem som är brottsbelastade sedan tidigare. De allra mest  

brottsbelastade löper tio gånger högre risk att återfalla, än dem  

utan belastning. (Brå: 2012-05-31) 

 

En återfallsrapport från 2010 gjord av Brå visar antalet återfall hos både kvinnor och män i 

alla åldrar under en period av tre år ute i samhället, mellan åren 2003-2010.  

 

Av samtliga personer med ingångshändelse 2010 återföll 25 

procent i brott inom ett år. Bland kvinnorna återföll 17 procent  

och bland männen 27 procent. Återfallsandelen uppvisar 

mycket små förändringar över tid.  

(Brå, Återfall i brott, Preliminär statistik för 2010, s. 2) 

 

År 2000 gjordes en studie på ungdomar födda mellan 1968-1978 som deltagit i 

mellanvårdsprogrammet som var en vårdform startad 1989 av socialförvaltningen i 

Stockholm för kriminella ungdomar. Syftet med studie var att finna om det fanns någon 

positiv påverkan på ungdomarna som hade deltagit i mellanvården och hur de hade anpassat 

sig till samhället fem år efter avslutat vård, 1994 (Sundell, Nyman & Alvasdotter, 2000, s. 3). 

Liksom i många fall med unga förbrytare som hamnat ”snett” i livet så kunde forskarna se ett 

signifikant samband mellan uppväxtmiljö, familj, ekonomi, etnisk härkomst och skolgång  

(s. 26ff). När projektet avslutades blev ungdomarna tillfrågade att ställa upp i en utvärdering 

om sin tid inom mellanvården, resultatet visade hur hälften av ungdomarna var ”odelat” 

positiva till projektet. Främst kände de att mellanvården hade bidragit till bättre tilltro till 

vuxna och att de fått en struktur och ordning i sin tillvaro som de tidigare saknat (s. 63).  

Fem år efter avslutat projekt fokuserade man i denna studie på fyra olika delar utefter 

mellanvårdsprogrammets innehåll: Hälsa, familjebildning, arbete samt kriminalitet.  

Nästan hälften av deltagarna hade haft någon form av kontakt med sjukvården för olika 

åkommor, många missbruksrelaterade kroppsskador, en del led av psykiska sjukdomar. En 

fjärdedel hade blivit föräldrar under uppföljningsperioden. Hälften av ungdomarna hade 

http://www.stat-inst.se/
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begått minst ett brott under mellanvårdsperioden. Totalt hade 83 % av deltagarna begått nya 

brott efter programmets slut. Endast var tredje av det totala antalet deltagare hade hållit sig 

ifrån kriminell verksamhet efter fem år (s. 64ff).  

 

Russell (2006) publicerade en studie gjord på ungdomar som ingår i ett behandlingsprogram i 

Kanada. Forskningen syftade till att visa hur ungdomar ändrade sitt tänk om sig själva och där 

igenom blev mer medvetna om konsekvenser av sitt handlande. Ungdomarna medverkade i ett 

behandlingsprogram som arbetade med att genom mycket fysiska aktiviteter ute i naturen 

skapa en trygghet hos dessa ungdomar. Ungdomarna tillbringade i snitt 120 dagar på 

Wendigo Lake Expeditions (WLE) och minst 48 av dessa dagar tillbringade de på olika 

expeditioner ute i naturen (s. 188). Nästan hälften av dessa ungdomar uppfostrades av endast 

en förälder, där mamma var representativ. Detta kan enligt forskarna bidra till negativa 

effekter hos ungdomarna. Exempelvis så hade större delen av ungdomarna blivit relegerade 

från skolan, många brukade alkohol och nästan samtliga av alla ungdomarna brukade även 

andra droger (s. 200). Ett av syftena med behandlingsprogrammet var att gruppen ska lär sig 

att ”tänka ett varv till” innan de tar till fysiska handlingar för att lösa en situation. Många av 

ungdomarna hade svårhanterliga aggressionsproblem och ilska i kombination med alkohol 

och droger, dessa var även faktorer som fick dem att tendera till att begå brottsliga handlingar. 

Ungdomarna som deltog i studien hade vissa egenskaper gemensamt med varandra. Russell 

förklarar att när vissa av dessa ovanstående faktorer interagerar med varandra, så kan det vara 

problematiskt att avgöra vilken faktor som är den viktigaste att arbeta med vilket vidare 

påverkar den förebyggande behandling eller rehabiliteringsinsatserna för ungdomarna (s. 

186). Forskaren förklarar att det är problematiskt då man kan få svårt att avgöra vilken insats 

som är den rätta för gruppen. Pedagogerna som arbetade med ungdomarna var tvungna att 

tillsammans sätta upp en plan för hur de skulle kunna bearbeta ungdomarnas olika 

dysfunktionaliteter både i grupp och individuellt för varje ungdom. 1,5 år efter att 

undersökningen hade avslutats så följde man upp resultatet av undersökningen. Det visade sig 

att 53 % av ungdomarna hade hamnat i samma dysfunktionella och kriminella banor, medan 

47 % av dem var fria från brott av något slag. Trots att över hälften hade tagit återfall av något 

slag så menade merparten av deltagarna att möjligheten att träna sin sociala förmåga på det 

sättet som erbjudits inom WLE varit positiv. De kände att de fått hjälp med ett av deras 

problemområden, att kontrollera sin ilska. 

 

I en studie som även presenteras längre fram gjord av Ashkar och Kenny (2008), i Australien, 

låg fokus på att undersöka sexton intagna ungdomars upplevelse av att vara frihetsberövade. 

De visade i sin resultatdel att längre och hårdare straff inte har någon effekt på 

återfallsstatistiken. 

 

4.2 Forskning om klienternas bild av den givna vården 
 

I detta stycke vill vi upplysa om forskning som fått fram klienternas bild av hur de ser på 

exempelvis tvångsvården som behandling. Vi vill även visa på hur de ser på personalen som 

arbetar inom denna sfär, både inom olika vårdformer samt socialtjänsten.  

 

Denna forskningsrapport gjord av Svensson (2001), syftade till att undersöka de intagna 

kvinnorna på Lundens LVM-hems uppfattning om vårdarbetet. Målgruppen för denna 

forskning var yngre kvinnor med narkotikamissbruk, gravida, svårt psykiskt störda samt yngre 

blandmissbrukare. Studien visade kvinnornas uppfattning av vården de gavs och hur 

personalens bemötande upplevdes. De flesta ansåg att inlåsningen var alldeles för sträng och 
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att vårdtiden var för lång, många av dem oavsett ålder eller bakgrund beskrev hur de upplevde 

en känsla av kränkning. Även om det fanns de kvinnor som mer eller mindre hade accepterat 

sin situation så hade de flesta en liknande syn på placering inom LVM-hem. Tvångsvården är 

en kostsam och problematisk tvångsform och även om personalen många gånger gör sitt 

yttersta för att upprätthålla ett gott klimat och en bra relation mellan dem och klienterna så 

kan ett tydligt ojämnt maktförhållande synliggöras. Svensson förklarar hur arbetet kan vara 

påfrestande för personalen, då det på Lundens LVM-hem sker ständiga möten mellan 

klienterna och dem själva och det finns en tendens hos kvinnorna att på olika sätt utveckla 

motståndsstrategier, alltifrån passivitet till handgripligt motstånd (s. 6f). 

 

En kvinna som har arbetat på Lunden i ett flertal år beskriver sitt arbete som krävande. Hon 

förklarar att inlåsningen även påverkar dem som personal och dagarna kan kännas otroligt 

långa. Även om hon beskriver att arbetet kan kännas ”oerhört segt” så poängterar hon att det 

är viktigt att kvinnornas behov hela tiden står i fokus, oavsett vad det krävs av personalen (s. 

64). Studien visar på att ett stort fokus på Lundens behandlingshem läggs på att skapa genuina 

positiva band mellan klienterna och personalen (s. 72). Resultatet i denna studie kunde ändå 

enligt forskaren visa att kvinnorna oftast, även om kritik och missnöje fanns, var nöjda med 

att de fanns hjälp att få och personal som var villiga att hjälpa dem med deras problematik. 

Bra och dålig personal enligt deras mening kommer alltid att finnas men vad som 

karaktäriserar dessa är hur pass mycket tid personalen ger kvinnorna och vilket förhållande 

man har till dem (s. 166f).  

 

Claezon (2004), gjorde en studie vars syfte var att ”undersöka sociala interventioner i familjer 

där ungdomarna omhändertagits för samhällsvård” samt ”de omständigheter som bidrar till att 

den unge lämnar samhällsvården” (s. 15). Fokus låg även på att genom tre olika infallsvinklar 

se på hur tvångsvårdens upplevs. Mångt och mycket av den kritik som ungdomarna riktar mot 

personalen inom socialt arbete och socialtjänsten grundar sig i händelser så som exempelvis 

”de misstagit sig”, ”vägrat att lyssna på den unge”, ”att de kunde valt bättre former vid 

placeringarna” osv. (s. 77). Lindqvist (1991) förklarar hur ungdomarnas berättelser 

konstrueras utifrån deras egna erfarenheter och tolkningar av händelsen (Lindqvist, 1991, i 

Claezon, 2004, s. 78). Claezon poängterar att hon har en förståelse av att ungdomarnas 

upplevelser influeras av detta och hur de känner vid intervjutillfället. Hon menar vidare att det 

står ganska klart att det inte är lätt för en socialarbetare och i den rollen man får som ”the bad 

guy” att bygga upp ett förhållande byggt på tillit med en ungdom där livsstilen influerats av 

dåligt beteende och dåliga val vilket man nu ska bryta upp, mot den unges vilja. Ungdomen 

har ofta svårigheter i att se socialarbetarens roll som något positivt för dem själva utan, 

socialarbetaren anklagas som den som ”tar deras liv ifrån dem” (s. 82f). Genom sina 

intervjuer med ungdomarna får forskaren en bild av att ungdomarna beskriver sina möten med 

socialarbetarna med en känsla av att de är i stort underläge inför sin handläggare, 

socialtjänsteman eller liknande myndighetsutövare. Mötet beskrivs samtidigt från 

socialarbetarnas sida många gånger som ett möte i en kaotisk situation mellan två olika 

världar där den unges välmående är det som ska stå i fokus (s. 89f).  

 

I slutet av forskarens intervjuer med ungdomarna så kommer ljusare argument fram, här visar 

ungdomarna på deras bild av en bra socialarbetare och de ger råd till hur de borde arbeta. 

Ungdomarna förklarar att de inte vill bli ”instoppade i fack” utan de vill bli sedda för vad de 

är. De förklarar att de är mer än ofta som de blir sedda som något annat än vad de själva kan 

känna igen sig i. De hade även en önskan om att få mer information om institutionerna vid 

placeringar eftersom de ofta är ett ställe där de ska bo och leva under en längre period. Vidare 

hade ungdomarna en önskan om ärlighet hos personalen som arbetar med dem. Allt för många 
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gånger upplevde ungdomarna att vad som lovats inte alltid hölls. Och hade man pratat och 

öppnat sig i förtroende till en socialarbetare så skulle det stanna dem sinsemellan (s. 122ff).  

 

Ashkar och Kenny (2008), gjorde i Sydney en studie som fokuserade på att undersöka sexton 

intagna ungdomars upplevelse av att vara frihetsberövade. Ungdomarna i studien beskrev en 

känsla av bristfällig tillit till personalen som skulle hjälpa dem och arbeta med dem. De 

förklarade hur de fick dem att tappa tron på framtiden och på vuxenvärlden. Forskarna kunde 

se hur de vuxna och personalen fick stämpeln som fiender av ungdomarna och de betraktades 

mer som ett hinder istället för en hjälp till att ändra ett negativt mönster hos de unga. Deras 

kritik låg i vad de menade personalens behandling av dem. Enligt ungdomarna uppträde 

personalen småaktigt. De förklarade hur de ansåg att många regler och rutiner framstod som 

mer irriterande än nödvändiga. Dessutom beskrevs en känsla av tomhet och att det inte fanns 

någon plan för ett liv i samhället efter avtjänat straff (s. 586).  

 

Resultatet av intervjuerna med ungdomarna visade i mångt och mycket tendenser till att det 

fanns ett samband mellan återfall och samhällets bristande resurser för att hjälpa en ung 

människa med sociala problem. Själva förklarade ungdomarna att de endast får hjälp just där 

och då, för att sedan bli övergivna med krav att klara sig själva. Forskningen kunde även visa 

som vi nämnt tidigare att längre och hårdare straff inte hade någon effekt på 

återfallsstatistiken. Det som hände var att den unga blev mer problematisk och uppvisade ett 

större agg och bitterhet mot sin omgivning och därmed blev svårare att hantera. Istället för att 

som studien visade skrämma ungdomar med långa straff och höga böter så menar forskarna 

att fokus borde ligga på att fortsätta utveckla rehabiliteringsformerna så att dessa passar för de 

unga förbrytarna (s. 596). Ashkar och Kenny menar på att många unga efterfrågar och saknar 

ofta en psykolog eller likande att prata med. Vidare visade det sig att en insatt behandlare med 

konkreta råd saknades enligt ungdomarna själva. Om dessa behov skulle vara mer 

tillfredställda skulle enligt studien och den unge själv, bidra till att de vara mer öppen och 

benägen för samtal runt utbildning och framtid. Forskarna menar även på att det är i den fasen 

behandlingen mot ilska och mer eget ansvar kan börja. Detta i sin tur bidrar då till att den 

unge själv som person succesivt kommer stärka sin självkänsla, och detta byggs upp steg för 

steg mot målet att bli en fullt fungerande medlem av ett civiliserat samhälle (s. 596). 

 

4.3 Vårdpersonalen och annan myndighetspersonals upplevelse av sitt yrke 
 

I detta avslutande stycke för den tidigare forskningen inriktar vi oss mer på vårt 

forskningsområde. Det ger en bild av hur tidigare forskning ser ut inom olika områden av 

både vården samt socialtjänsten. Det är här vi kommer lägga vårt fokus på att bidra med 

forskning på området tvångsvård av unga.  

 

Runquist (1997), presenterar en Allmän SIS-rapport grundad på intervjuer av personal som 

arbetar med ungdomar och med berörda chefer på ett antal institutioner. Studien fokuserade 

på att visa på hur det är att arbeta med unga flickor som sitter på institution. Brättegården är 

en av de institutioner som presenteras i studien. Personalen förklarar att många av dessa unga 

flickor har en dålig erfarenhet av män och deras uppgift är att bygga upp ett förtroende och en 

tillit till män. Varje intagen flicka får vid ankomst till boendet två mentorer, en av vardera kön 

då det hjälper dem i strävan efter att bygga upp en tilltro och förtroende även till män. 

Personalen i studien berättar att många av dessa flickor ofta har blivit sexuellt utnyttjande av 

män. Eller att flickorna själva har erbjudit sexuella tjänster för egen ekonomisk vinning eller 

som betalningsmedel för droger. Incest och våldtäkt är även vanligt förekommande. 
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Kontaktpersonernas primära uppgift utöver att stötta och arbeta med flickorna är att försöka 

bygga upp en relation med flickornas sociala nätverk såsom föräldrar och/eller andra 

närstående (s. 3). Personalen som arbetar med flickorna är handplockade och har fått en 

specialutbildning för att underlätta deras arbete med flickorna. Personalen beskriver sig själva 

som en ”container” då deras uppgift i mångt och mycket går ut på att låta de unga flickorna 

och deras familjer ventilera sin ångest och få hjälp med att tackla alla typer av aggressioner. 

Den personliga lämpligheten blir då helt avgörande i rekryteringen till dessa tjänster. Arbetet 

beskrivs som väldigt tungt och allvarliga incidenter har inträffat i form av våld och övergrepp 

mot personalen (s. 4f). 

 

Hammarö är ett annat stort ungdomshem som nämns i studien. Där arbetar man mycket med 

stödverksamhet även kallat ”miljöterapeutiskt arbete” för personalen och det finns en särskild 

handledare knuten till verksamheten. På Hammarö läggs stor vikt på personalens mående för 

att de ska kunna hjälpa dessa flickor på bästa sätt. Personalen erbjuds ständiga 

utvecklingssamtal (s. 7). Forskaren förklarar att utöver adekvat utbildning så finns krav på ett 

moget beteende från personalen. Detta för att gruppen som sådan, tvångsintagna på 

ungdomshem i allmänhet och flickor/kvinnor i synnerhet beskrivs som ”förföriska” jämtemot 

männen. Sociala spel och sexuella anspelningar från flickorna får inte styra eller påverka 

personalen som arbetar med dem, då riktat främst mot den manliga personalen. Forskaren 

visar hur det finns tydligare riktlinjer för männen att följa än för kvinnorna. Exempelvis får en 

man inte befinna sig ensam med en flicka i hennes bostadsrum, då risken för anklagelser om 

sexuella övergrepp eller liknande tyvärr förekommer (s. 11). 

 

Claezon (2004) börjar med och förklara socialsekreterarnas komplicerade arbete med och för 

ungdomarna. Hon menar på att det är ett slitsamt arbete som inte alltid uppskattas av 

ungdomarna som de arbetar med. Det är ett arbete som kräver engagemang, ett ansvarsfullt 

tankesätt och en förståelse för de ungdomar som de hanterar (s. 161f). En socialsekreterare 

beskriver hur hon måste ha mycket tålamod och ibland får ”stå ut” med många olika saker 

från både ungdomen och den tillhörande familjen. Tålamodet är det som bidrar till bättre och 

starkare relationer alla parter emellan även om de flesta socialsekreterarna menar på att 

arbetet inte alltid blir så lyckat. Det gäller att man ligger på och lär sig hantera de olika 

situationerna som kan uppstå genom arbetet med ungdomar som får hjälp av socialtjänsten (s. 

162fff). Vidare så menar Claezon att det finns en problematik i socialsekreterarnas arbete då 

de olika parterna (socialsekreteraren, den unga och föräldrarna) kan bedöma ungdomens 

situation och behov olika. En strategi som socialarbetarna använder sig av är att lägga upp en 

”arbetsallians” med föräldrarna där de tillsammans försöker komma fram till vad målet med 

deras barns framtid ska vara (s. 166). Att få föräldrarna att vara delaktiga underlättar det 

fortsatta arbetet som förväntas av socialsekreteraren. Dock finns det ett motstånd som tycks 

uppstå för socialsekreterarna, den ekonomiska biten. Det förklaras hur ekonomin påverkar 

makten och maktlösheten i varje enskilt fall. En intervention mellan de olika parterna har en 

viss ekonomisk begränsning och socialsekreterarna poängterar att de i största mån alltid 

försöker skräddarsy hjälpen för varje enskild ungdom i den största mån som är möjligt för den 

enskilde unge (s. 170). Forskaren förklarar i slutet av sammanställning av sina intervjuer att 

två återkommande teman är just ”stå ut” och vikten av att ha en ”arbetsallians” (s. 176f). Man 

måste som socialsekreterare vara ihärdig och försöka i bästa möjliga mån få föräldrarna att 

delta och samarbeta vid sidan av dem för ungdomens bästa. 

 

Holm (2001), gjorde en forskningsrapport som syftade till att studera personalen på två LVM-

hem i deras dagliga arbete med tvångsintagna alkoholister och narkomaner. Forskaren ville 

undersöka personalens empatiska förmåga samt professionella förhållningssätt i sitt dagliga 
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arbete. Studien var utformad i två delar där den första delen bestod av observationer integrerat 

med intervjuer och den andra delen bestod av två tester för att undersöka personalens förmåga 

till empati.  

 

Resultatet av observationsstudien visade på hur personalen använde sig av psykiska strategier 

för att kunna bruka ett professionellt förhållningssätt. Dessa var exempelvis att på ett bra sätt 

avsluta svåra situationer, vara tydlig och saklig eller att ”backa” (s. 25). Att avsluta en svår 

situation på ett bra sätt kunde förklaras exempelvis genom hur assistenterna efter kränkningar 

förklarade för sin klient hur de såg på dessa kränkningar och hur de upplevde dem, varpå de 

sedan kunde lämna situationen utan ytterligare agg mot klienten. Assistenterna förklarar hur 

det är viktigt att ha en distans mellan sitt ”professionella jag” och ”privatjaget” för att efter 

kränkningar eller likande situationer kunna lämna händelsen utan fortsatt bitterhet (s. 27). 

Fortsättningsvis är det viktigt att kunna vara saklig, tydlig och ärlig i arbetet som 

behandlingsassistent. Forskaren kunde uttyda att de assistenter som kunde följa denna strategi 

fick mer respekt av klienterna och det tillkännagav prestigefrihet hos assistenten. Även om 

Holm kunde se att det kunde leda till relationer som hamnade på fel nivå så ansåg 

assistenterna att det var en nödvändig strategi som inte skulle beblandas med emotionella 

känslor (s. 27). Att ”backa” inföll sig mest hos de assistenter som arbetade på intagnings-

/avgiftningsavdelningarna där många av klienterna hade abstinensbesvär eller vara labila 

och/eller hotfulla på grund av andra orsaker. Att ”backa” utspelade sig i situationer där 

assistenterna valde att inte gå in i en diskussion med en exempelvis bekymrad och uppretad 

klient eller gå in i situationer som vidare kunde provocera en redan upprörd klient (s. 26).  

Forskaren kunde se en skillnad vid alla observationer på hur personal med utbildning skiljde 

sig mot personal utan utbildning när det kom till att förhålla sig professionellt. Holm menade 

på att utbildning kan vara avgörande när det kommer till att förhålla sig professionellt, då det 

kan utveckla en självkännedom och en medvetenhet om vad ett professionellt förhållningssätt 

innebär (s. 50). I de två testerna som utfördes inriktade på empati så hade assistenterna med 

högre utbildning generellt högre empatiska värden (s. 43). Genom intervjuerna fick forskaren 

fram att två viktiga ståndpunkter för assistenterna var solidaritet i arbetsgruppen och att man 

hade ett stöd från ledningen.  

 

Jeanneau (2002), gjorde en studie för att undersöka hur personal som arbetar inom SiS-

institutioner och andra vårdmiljöer trivs och mår på sin arbetsplats. Fokus låg även på att 

redogöra om miljön med dess inbyggda ideologier och känslomönster formar en total kultur 

för deras klienter (s. 6). Studien gjorde en skillnad mellan manlig och kvinnlig personal för att 

närmare se om det fanns någon könsskillnad i upplevelsen.  

 

Resultatet visade olika könsskillnader i olika avseenden, det fanns även skillnader mellan SiS-

institutionerna och de andra vårdmiljöerna. Resultatet och skillnaderna mellan vårdformerna 

presenterades i olika kategorier: upplevelser av arbetsmiljön, utbrändhet, känslor inför arbetet, 

arbetsgruppsklimat, psykosocial vårdatmosfär, behandlingsideologi, personalens känslor inför 

klienter och ungdomar samt personalens självbild. För relevansen till vår studie så går vi 

endast in närmare på tre av dessa kategorier: utbrändhet, känslor inför arbetet samt 

personalenssjälvbild. Skillnader som kunde visas i studien när de kom till dessa tre kategorier 

var att kvinnorna kände av utbrändhet i större utsträckning än männen (s. 22ff). Stress var en 

av de faktorerna som skattades högst på LVM-hemmen när det gällde känslor inför arbetet. 

Missnöje var det som skattades högst hos personalen som arbetade på de psykiatriska 

avdelningarna. Största rädslan för exempelvis våld på arbetet infann sig hos de som arbetade 

på LVM-hemmen. Männen kunde känna högre stress medan kvinnorna mer rädsla oavsett 

vårdform (s. 24 f). Personalens självbild visade endast en dimension där personalgrupperna 
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inom vårdformerna skiljde sig åt. När det kom till självkontroll så var känslan högre hos de 

som arbetade inom särskilda ungdomshem än de som arbetade på behandlingshem. Och 

männen på LVM-hemmen skattade sin självkontroll högre än kvinnorna (s. 34). Utbrändhet, 

erfarenhet och att vara nöjd med sin arbetsinsats visade sig var tre komponenter som var 

beroende av varandra. Att tillbringa mycket tid på arbetet visade sig ha både en positiv och 

negativ effekt på individens välmående och att ha lång erfarenhet kunde minska utbrändhet 

samtidigt som de kunde skapa ett missnöje vilket bidrog till utbrändhet (s. 55f).   

 

Lanctôt, Ayotte, Turcotte och Besnard (2012), gjorde i Kanada en studie som presenterade 

hur personalen som arbetar med unga intagna med mest fokus på unga intagna flickor känner 

för sitt arbete. Undersökningen visade att det fanns en stor skillnad i upplevelsen hos personal 

som arbetade med tvångsvård, beroende på vilken grupp man arbetar med. Forskarna 

intervjuade i sin studie en kvinna som berättade hur hon hellre skulle arbeta med män dömda 

för grova våldtäkter än med missbrukande flickor/kvinnor (s. 2245). Kvinnan förklarar vidare 

att anledningen var att dessa flickor som hon arbetade med oftare än män var utåtagerande 

och aggressiva. Det var en svårare grupp av klienter att arbeta med. En del av männen som 

deltog i studien förklarade för forskarna att de själva valt att arbeta med pojkar istället för 

flickor. Mycket på grund av att slippa risken för att få osanna anklagelser riktade mot sig från 

flickor, om de exempelvis skulle känna sig orättvist behandlade. Något som även Runquist 

presenterade i sin studie från 1997.  

 

Lanctôt, Ayotte, Turcotte och Besnard kunde dock få fram att i de flesta fallen där negativ 

kritik riktad mot att arbeta med tvångsintagna flickor yttrades så var det från personal som 

själva inte hade arbetat med, eller endast testat någon enstaka gång att arbeta med intagna 

flickor (2012, s. 2243). I många av fallen så var det personalens egna förutfattade meningar 

som styrde valet av klienter att arbeta med. En annan bidragande faktor till en negativ 

inställning mot att arbeta med tvångsintagna flickor var om personen, oavsett kön, hade en 

lägre utbildning. Forskarna förklarar att det kan vara känslan av att inte vara professionell nog 

som var det som tog överhand hos de lägre utbildade personerna och bidrog till den negativa 

inställningen. Med lägre utbildning menar forskarna all utbildning lägre än en 

högskoleexamen på kandidatnivå. Däremot kunde forskarna se hur män oavsett 

utbildningsnivå rent generellt hade det svårare att förhålla sig till flickorna än till pojkar. Detta 

just för att männen upplevde att det fanns som forskarna förklarade det en naturlig sexuell så 

kallad ”spänning” (s. 2246). Det var enligt forskarna lättare för en kvinna att knyta an utan 

spänningar till en annan flicka/kvinna.  Det visade sig även att det inte fanns någon större 

skillnad när det kom till förmågan och den positiv upplevelse hos kvinnor att knyta an till 

pojkar. Flickor under tvångsvård har generellt svårare än pojkar i samma situation att lita på 

personalen och knyta an. Och personalen upplever mer än ofta det mer problematisk och mer 

kritiskt att arbeta med flickor än pojkar. Just på grund utav att flickorna anses mer sköra och 

mer turbulenta, de representeras även som en mer svårhanterlig grupp att arbeta med enligt 

denna studie.  

 

4.4 Slutlig sammanfattning av tidigare forskning samt vårt bidrag  
 

Vi har valt att dela upp vårt tidigare forskningsbidrag i tre olika delar. Valet av att dela in 

tidigare forskning i tre delar presenterar vi längre ner. 

 

Vår första del innefattar tidigare forskning om behandling och hur det ser ut med 

återfallsstatistik. Det visar sig att oavsett hur bra behandling man ämnar ge en klient, så finns 
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det alltid en stor risk för återfall, speciellt inom loppet av ett år. Dock upplevs behandlingen 

ändå många gånger positivt av klienterna. 

 

I del två ligger fokus på tidigare forskning som undersökt klienters upplevelse av exempelvis 

tvångsvård. Forskningen tar del av både hur behandlingen i sig upplevs men även hur 

personalens arbete med dem upplevs. En tydlig bild av personalen som en mer negativ person 

än en positiv hjälpande person kunde ses i alla studierna. Studierna visade att en 

sammankoppling mellan behov, insats och framtid var svår för de flesta klienterna att se. 

Denna tidigare forskningsdel påvisar tydligt komplexiteten av att arbeta med tvångsintagna 

klienter oavsett ålder.  

 

I den sista delen av tidigare forskningen har vi tagit del av forskning där fokus ligger på 

personalens upplevelse av att arbeta med denna klientgrupp. Forskningen innefattar både 

personal på behandlingshem men även annan myndighetspersonal i deras arbete mot en bättre, 

mer bestående framtid för sina klienter. Motstånd från klienterna, stress och utbrändhet är 

bara tre av de förhållandena som kan uppstå inom denna sfär. Beroende på vilket kön man 

själv är och vilket kön man arbetar med, upplevs olika negativa och/eller positiva känslor hos 

en själv som arbetare. Tålamod och bra stöd från arbetsgruppen är två bidragande positiva 

faktorer som får de flesta att ändå fortsätta arbeta inom sfären även om det är ett komplicerat 

yrke. 

 

Valet av att dela in tidigare forskning i tre delar grundar sig i då vi anser att alla dessa delar 

knyter an till varandra. Syftet är att visa på vilka olika omständigheter som finns och vad som 

kan påverka en i arbetet med och för denna klientgrupp. Samtidigt som personalen vill hjälpa 

sin klient så är det sällan under behandlingen som värdet av arbetet åskådliggörs. Den 

enskilda personalen är utsatt i sitt arbete med klienterna, samtidigt som vårdtagaren många 

gånger känner sig utsatt av personalen på plats samt samhället. Vetenskapen om att risken för 

återfall är stor hos klienten får inte påverka och hämma personalen i sitt arbete mot en bättre 

framtid för klienten. 

 

Vårt bidrag till forskningen blir således att vi med vår studie uppmärksammar personalens 

arbete på ett sätt som inte gjorts tidigare i samma omfattning som forskning av de intagnas 

upplevelse av tvångsvård gjorts. Vårt fokus ligger på att undersöka vilka omständigheter som 

påverkar personalen i deras arbete och hur det upplevs av personalen. Även om det finns ett 

fåtal bidrag där forskning visar på personalens upplevelse av deras arbete så anser vi att den är 

bristfällig då den fokuserar mer på måendet än vilka omständigheter som påverkar personalen.  

5. Metod 
 

Detta avsnitt syftar till att redogöra vårt val av metod samt presentera en kortare reflektion 

kring valet av Grundad teori (GT). Vi kommer att presentera GT som metod, visa på hur vi 

använde oss utav de etiska ställningstagandena samt redogöra för valet av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Underrubrikerna den öppna fasen, den selektiva fasen och den 

teoretiska fasen innefattar var och en, en förklaring hur vi steg för steg gick tillväga genom 

datainsamlingen, val av urval samt analysdelen.  

5.1 Val av metod samt reflektion 
 
Som nämnts ovan ansåg vi att GT var ett självklart val av metod då vi vill undersöka 

personalens verklighet med en förutsättningslös utgångspunkt. Vi vill närma oss området med 
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ett objektivt tankesätt just för att komma närmare själva kärnan i hur det är att arbeta med 

tvångsintagna ungdomar. Genom användning av GT som metodologisk ansats så menar vi att 

vi på bästa sätt kan få fram kärnan inom detta område. GT avser att utforska mellanmänskliga 

interaktioner och deras betydelse. Vi vill finna ontologin och epistemologin på området 

genom personalens berättelser (Guvå & Hylander, 2003, s. 11). Som Guvå och Hylander samt 

Hartman beskriver det så är syftet med GT att upptäcka något nytt i empirisk data som gör det 

möjligt att förklara och förstå en social process. Resultatet bör inte ses som en bevisad 

sanning utan snarare ett välgrundat teoretisk antagande av området (Guvå & Hylander, 2003, 

s. 13 & Hartman, 2001, s. 45ff). Även om vi båda två har arbetat inom yrket, så tycker vi oss 

kunna säga att det är den subjektiva bedömningen från varje individ som ska forma vår studie 

och inte vår förförståelse om området. Vi har, vilket kännetecknar GT, valt att utgå ifrån ett 

intresseområde och inte en frågeställning. Glaser betonar att en frågeställning kan leda till att 

man försöker besvara en fråga som förutsätts vara viktig, istället för att ta reda på vad som 

händer i den sociala processen (Hartman, 2001, s. 40).  

5.2 Grundad teori 
 

Hartman beskriver GT som en icketraditionell metod i och med att de traditionella metoderna 

utgår som grund ifrån att man testar och verifierar olika teorier, vilket bidrar till vetenskapligt 

stöd i en studie. Grundad teori är en metod där man induktivt först och främst på ett 

systematiskt och effektivt sätt genererar nya teorier. GT har en grundtanke som menar på att 

man genom att samla in ordentligt med data inte ska behöva undersöka teorin på nytt i 

verkligheten. Man ska kunna ”lita” på det data man har samlat in vid första tillfället (Hartman, 

2001, s. 9). 

 

Fokus inom GT riktar sig till största delen på kvalitativt induktiva undersökningar (Hartman, 

2001, s. 27f). Inom GT börjar man mer att göra urval, datainsamling och analys i omgångar 

och det andra urvalet bygger på det första. Hartman förklarar det som att det första insamlade 

materialet analyseras induktivt och därefter gör man ett deduktivt urval som är baserat på den 

första analysen. Proceduren fortlöper tills en teori har utvecklats (2001, s. 36). GT är ingen fri 

metod utan den har klara anvisningar hur man ska gå tillväga. Den enda friheten man har 

inom metoden är att man inte utgår ifrån någon förutsatt teori eller utifrån tidigare forskning 

(Hartman, 2001, s. 36ff). Syftet är att upptäcka något nytt som gör det möjligt att förstå och 

förklara en social process (Guvå & Hylander, 2003, s. 12f). Man kan se det som en 

spiralliknande process där en helhetsbild växer fram vilket gör det mer möjligt för forskaren 

att närma sig en förståelse om det undersökta fenomenet (s. 10). GT avser även som metod att 

granska sociala händelser mer än enskilda individer, även om den insamlade empirin delvis 

innefattar individernas egna upplevelser (Guvå & Hylander, 2003, s. 35). 

 

GT utgår ifrån att generera olika sorters teorier, faktiska eller formella och teorier om enheter 

eller processer (Hartman, 2001, s. 50fff). Då denna studies fokus ligger på personalen som 

arbetar med tvångsintagna pojkar så kommer genereringen grundas i en faktisk teori även 

kallad områdesteori. Vi som forskare har valt ut och specificerat ett område och en grupp 

individer för vår undersökning och där kommer studiens fokus ligga. Då vi vill gå in på djupet 

och förstå personalens verklighet av fenomenet utan att ha en egen bild av hur problemet ser 

ut så anser vi att GT är den optimala metoden för vår studie. Vi kommer ta oss an all det data 

som vi blir tilldelade och genom det generera fram en ny teori på området. Hartman förklarar 

att teorin måste vara användbar i praktiken för att inte vara värdelös och GT är framtagen för 

att hjälpa till att beskriva vad som är viktigast för de personerna som en teori handlar om 

(2001, s. 54). 
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5.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod 
 

Vi valde att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. I vårt sökande efter 

respondenter så fick vi totalt elva personer på det aktuella ungdomshemmet att anmäla sitt 

intresse för att delta i studien. Då institutionen har ett internt system kunde ett mail skickas till 

147 personer samtidigt, se Bilaga 1. Där berättade vi om vår studie och att de via mail eller 

telefon kunde kontakta oss om de var intresserade av att träffa oss. Ytterligare en respondent 

deltog i studien och hen kontaktades genom telefon, denna person arbetar inte på det aktuella 

SiS-boendet men ansågs ändå relevant för vår studie. Intervjuer som metod har hjälpt oss 

mycket i vårt sökande efter människors egna känslor inför sitt arbete med ungdomarna. Detta 

på grund av att det infaller en hel del sekretess när det kommer till SiS-boenden. Vi kan med 

andra ord inte gå in och observera personalens arbete och därigenom skapa oss en bild av hur 

det är att arbeta med tvångsintagna ungdomar. Genom att ha ett öppet samtal med 

respondenterna så kunde olika teman beröras i intervjuerna. I den öppna fasen hade vi fyra 

teman (Bakgrund, En vanlig dag på jobbet, Din syn på ungdomsvården samt Framtiden) som 

vi utgick ifrån, som en grund för våra samtal (se bilaga 2). I de följande faserna användes 

andra temaområden som genom kodning3 av data var mer specifika för den fasen. 

 

Intervjuer som metod ansåg vi vara mest passande även om det är väldigt tidskrävande. Det i 

och med att vi hela tiden var beroende av våra respondenter samt att vi behövde anpassa oss 

efter när dem hade tid att träffa oss för en intervju. En intervju tog i snitt 75 minuter. Detta 

bidrog till att sammanställning och analys blev väldigt omfattande. Då vi redan i vår förfrågan 

redovisade vi vad vi önskade fördjupa oss i, känslan av att arbeta med tvångsintagna 

ungdomar, så visste respondenterna i förväg vad det var vi ville veta genom våra intervjuer. 

Innan intervjuerna var vi noga med att betona att allt material skulle förstörs efter bearbetning. 

Inga namn har antecknats, endast personens kön och ålder. Vi lovade även att allt material 

skulle behandlas i enlighet med de rådande forskningsetiska principerna. Ingen mer än 

respondenterna själva ska kunna känna igen sig i rapporten då vi analyserat materialet utifrån 

GT:s grundtankar kring kodning (Hartman, 2001, s. 82). Vidare frågade vi våra respondenter 

ifall dem hade några invändningar mot att vi spelade in intervjuerna. Att spela in är inte helt i 

linje med GT:s grundtanke då Glaser menar att inspelningar ger för mycket och många gånger 

irrelevant information, vilket drar ner tempot på forskningen (Glaser i Hartman, 2001, s. 64). 

Vi valde ändå att spela in intervjuerna då det är vår första större studie och vi vill inte riskera 

att missa viktiga delar, att vi minns fel eller misstolkar våra anteckningar som gjordes 

parallellt. Respondenterna var fria att välja själva var intervjun skulle äga rum. Några valde 

att bjuda hem oss till sina egna hem medan andra ville ses på arbetsplatsen eller på Högskola. 

Alla blev även bjudna på fika vid varje intervjutillfälle, som ett tack för deltagandet. 

Då respondenterna i mångt och mycket är människor vi träffat tidigare och mer eller mindre 

känner så upplevde vi att stämningen var avslappnad.   

5.4 Etiska ställningstaganden 
 

Genom hela vår studie har vi valt att följde de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som Vetenskapsrådets har tagit fram. Dessa är till 

för att studien ska vara etiskt korrekt och att inga respondenter som ingår i studien skall fara 

illa. Dessa fyra huvudkrav förhöll vi oss till på följande sätt. Vi började med att i vårt 

informationsbrev (se bilaga 1) till våra respondenter ge en kortare förklaring av vad vårt 

studiesyfte var. Där informerade vi även våra respondenter om vad deras roll i studien skulle 
                                                           
3 Ett begrepp för analysering av insamlad data. 
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vara och att vi skulle samla in data genom intervjuer. De blev informerade om att studien var 

frivillig och att de när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta. Inför varje 

intervju frågade vi våra respondenter ytterligare en gång om det förstått sina rättigheter. Vi 

förklarade även att de själva valde om vad de ville prata om och vilka frågor som de ville 

besvara. Alla våra respondenter var myndiga och de valde som vi nämnt ovan frivilligt att 

delta i studien. Samtliga respondenter blev informerade både via brevet men även muntligt att 

de under hela studien kommer att vara anonyma och att all information som de delgav oss 

skulle förvaras under sekretess inför andra utomstående. Vi förklarade att alla personuppgifter 

förvarandes även på ett sådant sätt så att obehöriga inte skulle kunna ta del av dem och 

mailkonversationer eller likande raderades. Vi gav våra respondenter ett nr 1-12 för att inte 

använda oss av deras namn. Vidare så använde vi oss av begreppet hen för att skydda varje 

respondents kön när det kommer till citat i resultat- och diskussionsdelen. All insamlad data 

användes endast i studiesyfte och inte i någon annat icke-vetenskapligt syfte. Detsamma gäller 

hanteringen av respondenternas personuppgifter och Institutionens namn, vilket endast 

delades med oss som forskare. 

5.5 Den öppna fasen - datainsamling, urval och analys 
 

Vi började den öppna och inledande fasen med endast ett forskningsområde och utan en klar 

frågeställning (Guvå & Hylander, 2003, s. 46). Området vi valde att fokusera oss på var 

personal som arbetar inom tvångsvården av ungdomar, SiS. Mer specifika än så var vi inte i 

den öppna fasen utan vi valde att ha ett öppet samtal kring hur det är att arbeta med 

tvångsintagna ungdomar.  

 

För att få tag på respondenter så vände vi oss till en av de större SiS-boendena i Sverige. 

Genom mailkontakt fick vi till en början tag på fyra stycken respondenter som var villiga att 

ställa upp på en intervju och vi bokade in alla dessa på en och samma dag då vi var tvungna 

att pendla till staden där institutionen ligger för att träffa våra respondenter. Varje intervju 

ägde rum efter respondentens önskemål.  

 

I denna fas var vårt mål att genom ett förutsättningslöst förhållningssätt generera så många 

kategorier som möjligt, för att få med så mycket data som möjligt (Guvå & Hylander, 2003, s. 

48f). Vid intervjuerna så hade vi inga specifika frågor utan endast fyra temaområden (se 

bilaga 2). Vi började med att låta respondenten själv tala fritt om hur det är att arbeta med 

tvångsintagna ungdomar och därefter lyssnade noga för att kunna ställa relevanta följdfrågor. 

En av oss intervjuande personen och den andra satt bredvid och antecknade och fyllde på med 

frågor om denna tyckte något saknades efter intervjun. Innan vi avslutade intervjun och 

tackade för oss, frågade vi våra respondenter om det var något mer de ville ta upp som de inte 

tyckte hade berörts. Endast en av våra respondenter gav oss då lite mer information som hen 

tyckte skulle beröras medan de andra tre var nöjda med vad som berörts i samtalet.  

 

Som vi nämnde tidigare så analyserade vi materialet enligt Glasers grundtankar kring kodning 

(Hartman, 2001, s. 82ff). Hartman förklara hur man ska gå igenom sitt material flera gånger 

för att låta materialet ”tala till en”. Det är viktigt att man arbetar fram koderna och inte tvingar 

fram dem. Vi fann genom vår kodning ett flertal relevanta kategorier och vidare fokuserade vi 

på att sammanställa dessa för att få en kärnkategori som vi vidare kunde arbeta med i den 

selektiva fasen. Att finna kärnkategorin kan ta tid och det gäller att den har en central roll i 

materialet som man analyserar. Hartman förklarar att kärnkategorin är som en stöttepelare där 

fokus ska ligga och det ska återkomma ofta i data (Hartman, 2001, s. 88).  
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Vårt analysarbete började direkt efter intervjuerna, vi satte oss ner och försökte finna om det 

fanns några liknande kategorier i våra samtal. För att få fram kärnkategorin så tänkte vi 

noggrant tillbaka på våra intervjuer och bläddrade fram och tillbaka i våra anteckningar. Vi 

gjorde detta då vi kände att vi ville försöka finna några kategorier medan det fortfarande fanns 

färskt i minnet. Vi utgick delvis ifrån de frågorna som Guvå och Hylander nämner som en del 

av kodningsramen i den öppna fasen (2003, s. 48f). Frågorna syftar till att finna vad materialet 

”säger till forskaren”, man ska finna liknelser och Guvå och Hylander liknar det vid att lägga 

pussel. Man ska finna bitar av olika slag för att kunna i slutändan se helheten.  När vi 

upplevde att vi inte kunde finna fler kategorier och kärnkategorin var fastställd så gick vi 

vidare till den selektiva fasen (Hartman, 2001, s. 40f). 

 

Genom våra kategorier så framkom det att personalen upplever ett motstånd riktat från olika 

håll när de arbetar med tvångsintagna ungdomar. Exempelvis från ungdomarna själv, att man 

arbetar olika inom arbetsgruppen eller att cheferna använder sin makt för att ta slutgiltiga 

beslut rörande ungdomarna utan att överlägga dessa med personalen som arbetar närmast 

ungdomarna. Kärnkategorin som vi valde att gå vidare med i den selektiva fasen var arbeta i 

motvind. Fokus ligger på att undersöka hur det känns att arbeta med tvångsintagna ungdomar 

med insikten av att motstånd finns. Vi riktade in oss på en öppnare frågeställning: Arbeta i 

motvind - Varför väljer man att arbeta med tvångsintagna ungdomar? Vi fortsatte vidare i 

den selektiva fasen med att ha öppnare temaområden vid intervjuerna. 

5.6 Den selektiva fasen - datainsamling, urval och analys 
 

Vi gick in i den selektiva, andra fasen med lite mer tankar om vad vi ansåg var viktigt att titta 

närmare på, på området vi valt att utforska. Personal som arbetar med tvångsintagna 

ungdomar, SiS, kvarstår som utforskningsområde. Totalt deltog fyra respondenter, dock med 

ett undantag på en respondent som inte arbetar inom SiS, denne respondent har däremot lång 

erfarenhet av arbete med ungdomar vilket vi ansåg vara relevant. Vi hade i den selektiva fasen 

mer fokus på varför man fortsätter att arbeta med dessa unga pojkar även om motstånd finns 

från olika håll. Vi hade även i denna fas ett öppet samtal med våra respondenter. 

Respondenterna kontaktades oss på samma sätt som i den öppna fasen via mail eller telefon. 

Hartman förklarar hur det selektiva urvalet av respondenter kan bidra till att hjälpa vilka 

kategorier som kommer att bestå i den teoretiska och slutliga fasen (2001, s. 74). Vi gjorde 

ingen utsortering vid valet av respondenter utan tog de som erbjöd sig att ställa upp på en 

intervju.  

Vårt mål i den selektiva fasen var att generera så många kategorier som möjligt genom ett 

förutsättningslöst tänk och agerande från vår sida. Det som är viktigt med kategorierna i den 

selektiva fasen är att de har en stark koppling till kärnkategorin (Hartman, 2001, s. 83). Detta 

för att man på bästa möjliga sätt ska kunna generera fram en teori i slutet av studien.  Vid 

intervjuerna hade vi mer specifika temaområden men med öppna frågor inom varje tema (se 

bilaga 3). 

Vi inledde intervjun på samma sätt som i den öppna fasen och lät dem börja med och prata 

om varför de arbetar med ungdomar och hur det upplevs för att senare styra in på våra mer 

specifika temaområden. En av oss höll i intervjun medan den andra antecknade och fyllde på 

med frågor vid behov. Avslutningsvis i varje intervju frågade vi om det var något mer de ville 

tillägga men alla fyra svarade att de kände sig nöjda med vad som hade berörts. Vi anser att vi 

även i denna fas i största möjliga mån har följt Glasers anvisningar hur man ska arbeta utifrån 

GT. Genom kodningen kunde vi finna ytterligare ett flertal kategorier på området. Vi la fokus 

på att sammanställa och komprimera dessa så att de skulle gå i linje med kärnkategorin. Vi 
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jämförde våra kategorier med varandra för att finna de starkaste. De vi fann som svaga 

sållades bort och de starka kvarstod. Med stark respektive svag kategori menas helt enkelt hur 

ofta, i vilken utsträckning de förekommer och om de förekommer i ett för forskningen 

relevant sammanhang (Hartman, 2001, s. 88). 

Vårt analysarbete började efter att vi haft de fyra intervjuerna, då dessa skedde vid olika 

tillfällen så satte vi oss ner efter varje intervju och reflekterade över vad som verkade vara 

viktigt för just denna respondent för att senare se om liknelser mellan respondenterna fanns. 

Genom detta kunde vi få fram våra kategorier. Vi sorterade ut vad som ansågs vara mest 

relevant och på det sättet genererades en kärnkategori fram. Även här använde vi oss av Guvå 

och Hylanders frågor för den öppna kodningsfasen (2003, s. 48f). När vi upplevde en känsla 

av mättnad4 valde vi att gå vidare med vår kärnkategori till nästa den kommande och 

avslutande fasen. Guvå och Hylander förklarar att en forskare aldrig innan kan bestämma hur 

pass mycket material som ska samlas in, innan en känsla av mättnad uppstår (2003, s. 36f). 

Eftersom vi tyvärr arbetade under tidspress så ansåg vi att det var bättre att lägga stort fokus 

på de intervjuer vi hade och därigenom finna kärnkategorin och vidare fortsätta in i nästa fas, 

än att intervjua fler personen som sannolikt skulle svara likande men analysarbetet kanske 

skulle bli bristfälligt.  

Genom vår analys fick vi fram kategorier som fokuserade på samarbetet mellan kollegor och 

hur man påverkas av vilka man arbetar med. Känslan av motstånd från olika håll är 

fortfarande en stark kategori. Att det finns olika maktaspekter på SiS-boendet blev även det en 

tydligt framträdande kategori. Kärnkategorin som vi valde att gå vidare med i den teoretiska 

fasen var vilja kontra kunna. Inom den kärnkategorin ansåg vi att både maktaspekten och 

påverkan från olika kollegor kunde inbegripas. Även hur man oavsett motstånd fortsätter 

arbeta för och med ungdomarna. Många som arbetar med ungdomarna vill ofta göra mycket 

för ungdomarna, men begränsningar vad man kan sätter ibland gränser. Frågeställningen som 

nu blev mer preciserad löd: Vilka omständigheter påverkar personalens gemensamma arbete 

för och med ungdomarna? 

5.7 Den teoretiska fasen – datainsamling, urval och analys 
 

I denna avslutade fas låg fokus, som vi nämnde ovan, på att vara mer precisa i vår 

frågeställning och i och med detta blev våra frågor till respondenterna mer konkreta även om 

de fortfarande var strukturerade som i ett samtal. Vi använde oss även här av teman (se bilaga 

4). Respondenterna i den teoretiska fasen kontaktades även de genom mail och telefon. Fyra 

respondenter som arbetar på det aktuella SiS-boendet anmälde sitt intresse vilket bidrog till att 

det inte blev någon utsortering av respondenter i denna fas heller. Vi anser dock inte att det i 

vår forskning finns ”bättre” eller ”sämre” respondenter som kan bringa oss den information 

som vi söker. Vi tog därför återigen ett avsteg från det Hartman (2001) förklarar som det bästa 

sättet vid val av respondenter, teoretiskt urval (s. 74). Det vi menar är att eftersom alla 

respondenter arbetar på samma institution så är ingen respondent mer passande än någon 

annan i avseende att finna det vi söker genom vår studie.  

Vi kunde i denna avslutande fas se hur våra kategorier hade relationer till varandra. Den 

slutliga kärnkategorin började växa fram och vi kunde se hur alla kategorier hade en påverkan 

på varandra vilket vi visar i figur 1. Vi fann att det fanns fyra starka kategorier som alla hade 

ett flertal underkategorier som påverkar en i arbetet med tvångsintagna ungdomar. Alla dessa 

fyra omständigheter som vi valt att kalla dem är en del av kärnkategorin Fragmentering.  

                                                           
4 När mer insamling av data inte skulle tillför ny information. 
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5.7.1 Tabell 1. 

 

Den öppna fasen  Den selektiva fasen Den teoretiska fasen 

Frågeställning  Frågeställning Frågeställning 

 

Hur är det att arbeta med   Arbeta i motvind -  Vilka omständigheter 

tvångsintagna ungdomar?  Varför väljer man att påverkar personalens 

   arbeta med  gemensamma arbete 

   tvångsintagna för och med 

   ungdomar?  ungdomarna? 

Urval   Urval  Urval 

 

11 st personer anställda inom SiS har intervjuats.  

Samt en person utanför SiS, med lång erfarenhet av arbete med ungdomar. 

   

Resp. 1 – 14 års   Resp. 5 – 14 års Resp. 9 – 4 års erfarenhet 

erfarenhet inom SiS  erfarenhet inom SiS inom SiS samt 1 års 

Resp. 2 – 6 års erfarenhet  Resp. 6 – 6 års tidigare erfarenhet 

inom SiS samt tidigare   erfarenhet inom SiS av arbete med ungdomar 

erfarenheter av arbete   Resp. 7 – 2 års Resp. 10 – 6 års  

med ungdomar   erfarenhet inom SiS erfarenhet inom SiS 

Resp. 3 – 15 års   samt 1,5 års tidigare samt 2 års tidigare 

erfarenhet inom SiS  erfarenhet av arbete erfarenhet av arbete 

Resp. 4 – 11 års   med ungdomar med ungdomar 

erfarenhet inom SiS  Resp. 8- 25 års erfarenhet Resp. 11 – 9 års  

   av arbete med ungdomar. erfarenhet inom SiS samt 

   Dock ingen erfarenhet 10 års tidigare erfarenhet 

   inom SiS  av arbete med ungdomar

     Resp. 12 – 3 års

     erfarenhet inom SiS 

     samt 11 års tidigare 

     erfarenhet av arbete med  

     ungdomar 

Kärnkategori  Kärnkategori Kärnkategori 

 

Arbeta i motvind  Vilja kontra kunna  Fragmentering 

 

Här presenterar vi hur vi byggde upp varje fas när det kommer till frågeställning, urval och 

kärnkategorier. 
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6. Resultat 
 

Vi har valt att dela in vårt resultat i två delar. Under den första delen ämnar vi att redogöra för 

de kategorier vi har identifierat och vad dessa innefattar. Den andra delen blir en redovisning 

mellan vilka relationer dessa har till varandra. De kategorier vi funnit är Fragmentering som 

är vår kärnkategori med underkategorierna Ungdomen, Chefer och Socialtjänsten, 

Arbetsgruppen och Motstånd. Det är relationen mellan den enskilde personalen och 

underkategorierna som presenteras och motstånd är en kategori som genomsyrar dem alla. 

Fragmentering som kärnkategori kom fram igenom att vi kunde se ett mönster i hur det 

ständigt finns omständigheter som påverkar personalen i sitt dagliga arbete för och med 

ungdomarna. Vi kunde genom intervjuerna tyda fram fyra olika omständigheter som i sig 

täcker ett större område i personalens dagliga arbete. Dessa fyra innefattar i sin tur ett antal 

underkategorier som alla relaterar till varandra och vår kärnkategori på ett eller flera sätt. Vi 

kommer nedan beskriva varje enskild faktor och hur dessa påverkar personalen.  

6.1 Öppna fasen 

6.1.1 Fragmentering 
 
Fragmentering som kärnkategori kom fram genom våra intervjuer med våra respondenter. I 

samtalen kunde vi utläsa hur alla delar i respondenternas dagliga arbete påverkas av olika 

omständigheter. Dessa omständigheter blev våra underkategorier som vi diskuterar nedan. I 

Teoretiska fasen kan man tydligare se hur alla kategorierna sammankopplas och relaterar till 

varandra. Respondenterna påverkas av dessa omständigheter på olika sätt, men att det 

påverkar dem är väldigt tydligt. Fragmenteringen i denna studie ligger i personalens 

upplevelse av att det finns många olika delar i arbete som påverkar dem. Upplevelsen av 

denna fragmentering presenteras mer ingående i näst kommande stycken.  

6.1.2 Relation till Ungdomen 
 

Behov – Förhållningssätt  

Det kommer tydligt fram genom alla våra tolv intervjuer att ungdomens mående är det som 

måste ligga i fokus under varje arbetspass. Hur personalen förhåller sig till ungdomarna 

påverkar som vi har kunnat förstå ständigt deras dagliga arbete med och för ungdomarna. Att 

se deras behov och finnas där för den unge är en viktig del i arbetet förklarar Respondent 1 

och hen säger med ett leende ”En mätt ungdom är exempelvis en glad ungdom”. Respondent 

3 förklarar att några av de viktigaste egenskaperna hos personal som arbetar med 

tvångsintagna ungdomar är att man är rak och ärlig, att man utstrålar ett lugn, men samtidigt 

är bestämd samt även att man är pålitlig då alla dessa tillsammans skapar en trygg stämning.  

Social relation 

Att skapa en social relation till ungdomen är något som samtliga av våra respondenter anser är 

viktigt men hur man går tillväga kan skilja sig åt. Respondent 12 förklarar att hen alltid låter 

ungdomarna komma till hen och genom det låter hen ungdomarna avgöra hur relationen ska 

utvecklas. Respondent 6 förklarar vikten av att den sociala relationen till dessa ungdomar 

ligger i fokus hela tiden. Hen anser att det är lika viktigt som deras mående. Intervjuerna visar 

på att genom att ha en bra relation till ungdomarna så underlättar det personalens dagliga 

arbete. Respondent 6 säger:  
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  Den sociala relationen är den viktigaste delen av jobbet.  

  Metoderna vi jobbar efter kvittar om du ej har en bra relation  

  till ungdomen. 

 

Hen fortsätter att förklara att våldet bland ungdomarna även minskar om bra relationer finns 

på avdelningen. Som vi har förstått så påverkas alla på avdelningen av hur man förhåller sig 

till varandra. En god stämning både personal och ungdomarna emellan smittar av sig.  

Precis som bra relationer påverkar personalen, så påverkar även dåliga relationer personalen i 

deras arbete, då det som vi förstått genom våra samtal kan bidra till att ungdomen blir mer 

motstridig. Dåliga relationer kan exempelvis uppstå efter situationer där hot och våld har 

förekommit. Respondent 4 berättar om en händelse som har påverkat hen i det fortsatta arbetet 

med ungdomarna. Respondenten förklarar att hen blev indirekt hotad av en ungdom utanför 

arbetstid. Hen beskriver hur detta skedde i samband med en större konflikt som skedde under 

ett arbetspass. Det som fortfarande påverkade respondent 4 i sitt arbete med ungdomarna var 

att hen nu mer än förr tänker på att vara mindre privat och inte ha en för nära relation till 

någon ungdom. Hen säger:  

 

  Jag är personlig men inte privat i varje social relation  

  med ungdomarna. 

 

Personalen som ingår i studien har berättat att det ständigt anländer nya ungdomar till SiS-

boendet, samtidigt som de ”gamla” ungdomarna flyttar vidare hem eller inom vårdkedjan. Vi 

frågade därför våra respondenter om bättre relationer till pojkarna påverkar dem själva vid 

avskedet av en pojke, när de ska lämna SiS-boendet. Flera av våra respondenter svarade att 

det var mer påfrestande i början att ta avsked, men med tiden lär man sig att man inte kan 

involvera sig så pass mycket i varje pojke så att avskeden blir jobbiga. Respondent 5 säger: 

 

  Jobbigt ibland. Det är svårt att inte kliva in i deras känsloliv,  

  men det är ett måste. Man kan inte hantera alla deras känslor.  

  Man måste försöka distansera sig. 

 

Det vi har förstått genom våra samtal är att man lär sig med tiden hur man på bästa sätt ska 

förhålla sig till ungdomen. Det i sig påverkar personalen i deras egna professionella samt 

privata roll och man lär sig att lämna arbetet på arbetet och inte ta med det hem. 

 

Tankar kring arbetsrutiner och återfall 

Många av arbetsrutinerna som personalen arbetar efter syftar till att upprätthålla säkerheten på 

arbetsplatsen. I personalens arbete krävs det ibland att man utför arbetsrutiner som kan vara 

mindre tillfredsställande, till exempel om personalen måste avskilja, det vill säga låsa in en 

enskild ungdom för dåligt beteende, under en kortare tid. När vi samtalade med våra 

respondenter kring arbetsrutinerna så fick vi det beskrivet för oss att varje avdelning låser in 

pojkarna i boendekorridoren vid läggning. Detta ledde till att vi frågade personalen om de blir 

påverkade av att låsa in någon annans barn, även om det är en del av arbetet. De flesta svarade 

att de inte blir påverkade. Respondent 7 förklarar att man måste tänka att de är där av en 

orsak. Hen menar vidare att man måste se deras behov och vinning i och med inlåsningen. 

Det är bättre att de sitter inlåsta här där deras destruktiva beteende  

kan kontrolleras bättre än att de är ute på gatan och skadar sig själv  

och/eller andra.- Respondent 7. 
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Enda påverkan som hen kunde känna vid inlåsningen var om det var en yngre pojke och/eller 

om det var pojkens första placering. Detta kunde då vara jobbigare och hen menar på att det 

då är större risk att hen relaterar till sina egna barn. Att arbete med den grupp som visar sig 

vara i störst risk för återfall är inget som påverkar personalen. De ser inte statistiken som ett 

hinder utan som en möjlighet att motarbeta. Detta kom tydligt fram när vi talade om 

ungdomens framtid, gällande återfall i brott och missbruk. Personalen menar på att statistiken 

tyvärr ser ut som den gör och att man inte får stirra sig blind på siffrorna. Respondent 3 säger:  

 

  Statistiken påverkar mig inte. Jag vill göra mitt bästa  

  varje arbetspass. 

 

Vikten av att arbeta med de unga under behandlingen ligger mer i fokus än statistiken. 

Lösningen som våra respondenter kan se och berättar i våra intervjuer är bättre eftervård. 

Respondent 8 som ofta är med och stöttar de som precis kommit ut från ett SiS-boende menar 

på att ungdomarna mer än ofta upplevs ”förvirrade” eller ”att de inte vet vad som förväntas av 

dem”. Hen anser att uppföljningen av ungdomarna är bristfällig och att det därför förmodligen 

ser ut som det gör i återfallsstatistiken.  

Att så ett frö – hur personalen pratar om sitt arbete 

”Att så ett frö” är en metafor som alla våra respondenter använder i olika benämningar. Alla 

elva personerna som arbetar på SiS-boendet förklarar hur de arbetar för att ungdomen på ett 

eller annat sätt ska få med sig någon tankeställare när de flyttar från SiS-boendet. Man kan 

inte förändra allt och alla, men att försöka skapa förändringar i den unges tankesätt ligger i 

fokus hos personalen. Man ska inte som respondent 6 säger ”Se allt i svart eller vitt”.  Att 

arbeta med dessa unga pojkar är som vi har förstått genom våra intervjuer ett krävande yrke, 

men det är även givande och som respondent 5 avslutade sin intervju så ”Finns det små 

maskrosor som de går bra för”. Att ha ett positivt tänk i arbetet är något vi förstått som en 

viktig egenskap för att göra ett bra arbete. Samtliga respondenter tydliggör att vikten av att 

sträva efter att se möjligheter och vinningen för den unge måste vara det central i arbetet.  

6.1.3 Relation till Arbetsgruppen 
 
Påverkning av andra 

Att arbeta med andra människor har både bra och mindre bra sidor, enligt respondenterna.  En 

sammansatt arbetsgrupp är viktigt för både mående och säkerheten. Påverkan av kollegor och 

påverkan av vilka man arbetar med var till en början inget som flertalet av våra respondenter 

reflekterat över tidigare. Det var inte förens vi började diskutera vad som påverkar personen i 

det dagliga arbetet som kollegor kom på tal. När vi samtalar om kollegor och vikten av dessa 

så säger Respondent 12:  

 

  Att jobba med tvångsintagna ungdomar är ett krävande yrke  

  och att kunna lita på sina kollegor är A och O. 

 

Dock kommer det fram genom vissa av intervjuerna att man även påverkas negativt av vilka 

man arbetar ihop med under ett arbetspass. Lika väl som våra respondenter förklarar att ett bra 

klimat mellan kollegorna gör arbetet enklare och man får bra resultat så påverkas de även som 

personal då alla inte har ett liknande arbetssätt som sina kollegor. Respondent 7 och 10 

förklarar hur personalen i deras arbetsgrupp många gånger prioriterar olika. Respondent 7 

anser att: 
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  Det är viktigare att lägga störst fokus på att vara med  

  ungdomarna än att det är snyggt och fint på exempelvis  

  kontoret.  

 

Vidare så menar hen att det som påverkar hen när folk hellre städar på kontoret, är att man 

själv måste ha större uppsikt över vad ungdomarna gör då man blir ”ensam på golvet”.  

Hen beskriver även händelser där personalen p.g.a. bristande fysisk närvaro och bristande 

kommunikation mellan kollegorna och/eller ibland som hen uppfattar det även en rädsla för 

konflikter med ungdomarna kan skapa onödiga och otrygga situationer. Det är viktigt att man 

arbetar ihop som ett team och som respondent 9 förklarar testar ungdomarna ständigt 

gränserna och de är duktiga på att se var samarbetet hos personalen brister. Precis som 

ungdomarna påverkar personalen, påverkar personalen ungdomarna. Det är därför viktigt att 

försöka utstråla ett lugn och bemöta alla på ett positivt sätt, både kollegorna och ungdomarna. 

Både respondent 1 och 3 som har lång erfarenhet inom SiS förklarar vikten av att kunna lita 

på sina kollegor när det uppstår hotfulla situationer.  

Man ska kunna lita på att kollegorna backar upp i varje  

  situation och att man inte tar diskussioner framför  

  ungdomarna. – Respondent 3. 

 

Hen menar på att det är sådana saker som kan skapa onödig oro på avdelningen. Hen tar upp 

exempel om hur man inte diskuterar meningsskiljaktigheter inom personalgruppen så att 

ungdomarna hör och genom det dra nytta av det.  

Arbetsrutiner 

Varje arbetspass börjar med en överlämning där den avlösande personalen ska informeras om 

det viktigaste från det gångna passet. Respondent 6 menar på att det är en av de viktigaste 

bitarna att ta vara på inför och efter varje arbetspass.  

 

  Det är då man kan förmedla om negativa samt positiva  

  företeelser som kan ha uppstått på avdelningen.  

  – Respondent 6. 

 

Hen förklarar vidare att det är där personalen kommer överens om vem som ska göra vad 

inför varje arbetspass och vad som ska hända under dagen/kvällen. ”Orutin skapar obalans” 

nämner respondent 5. Hen menar på det är väldigt viktigt att ha rutiner inför varje arbetspass 

och följa dem är ett måste. Hen fortsätter att förklara att det hjälper inte endast personalen 

utan även ungdomarna både säkerhetsmässigt men även för att ha ett bra klimat på 

avdelningen.  

Vikarier – utmaning i arbetsgruppen 

Något som påverkar arbetsgruppen både positivt, men ibland även negativt är vikarier. 

Samtliga av våra elva respondenter som arbetar på SiS-boendet påtalar att det är bra med 

vikarier för de ser verksamheten med nya ögon och oftast kommer in med ett nytt tänk och 

nya erfarenheter. Dock finns det en baksida. Respondent 10 förklarar hur det är att vara 

heltidsanställd och arbeta med vikarier då det ger mer ansvar. Hen säger: 
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  Som heltidsanställd så blir man automatisk den med det  

  yttersta ansvaret för arbetspasset. Alla beslut oavsett om  

  man tar dem själv eller om en vikarie tar dem hamnar på  

  den ordinarie personalen.  

 

Vidare så förklarar hen att ungdomarna även har en tendens att försöka utnyttja och testa 

vikarierna för att få saker. Exempelvis ”Men Kalle lovade mig igår att jag skulle få …”. Det 

visar sig att detta kan skapa både en oro för vikarien men även i arbetsgruppen. Det är som 

respondent 9 menar viktigt att ”forma” vikarierna till en bra och trygg kollega från första 

stund. Hen förklarar att kommunikation är nyckeln till det mesta och man måste hålla ihop 

inom arbetsgruppen. Respondent 5 och 6 förklarar även att man mer eller mindre blir mer 

påverkad om man arbetar med många vikarier eller med någon helt ny då man hela tiden 

måste ha koll så att rutinerna följs. Även om det påtalas att det finns både positiva och 

negativa konsekvenser med vikarier i ett arbetslag så är alla elva respondenter från SiS-

boendet ändå i hög grad överens om att vikarier är bra och det kan ge en ny anda i 

arbetsgruppen. 

6.1.4 Relation till Chefer och Socialtjänsten 
 
Genom våra tolv intervjuer har det framkommit att samarbetet mellan cheferna och 

personalen samt mellan socialtjänsten och personalen inte alltid är helt problemfritt. 

Ekonomi, bristfällig adekvat utbildning, kommunikation och prestige är ämnen som kommer 

upp när respondenterna talar kring arbetet med cheferna och Socialtjänsten.  

Kommunikation och delaktighet 

Kommunikationen mellan den närmsta chefen och personalen fungerar i de flesta fallen bra 

enligt personalen. Ett bra samarbete med chefen menar respondent 6 är: 

 

  Då jag får lägga fram mitt förslag och det tas emot på ett  

  positivt och professionellt sätt av chefen.  

 

Hen samt flertalet av våra respondenter menar på att deras utbildning i de flesta fallen ger 

dem mer respekt hos cheferna och att deras åsikt många gånger kan väga tyngre. Att få vara 

delaktig i beslut när det kommer till ungdomarna är viktigt för de flesta, men tyvärr är det inte 

alltid alla som de känner sig delaktiga i besluten som tas. En känsla som är återkommande hos 

respondenterna är att många av de högre cheferna brukar sin makt på fel sätt. Prestige är ett 

återkommande ämne. Respondent 1 förklarar exempelvis hur cheferna mer än ofta delger bra 

beslut till ungdomarna själva, medan de låter personalen på golvet informera om de sämre 

besluten. Hen fortsätter beskriva situationer där ungdomarna ifrågasätter beslut eller liknande 

som respondent 1 själv kan känna ”saknar grund”.  

 

  Problematiken som uppstår är att den unge kan ifrågasätta  

  mitt vetande och därmed skadas tilliten. – Respondent 1. 

 

Vidare fortsätter hen att förklara hur hen har påtalat detta för cheferna men att vidare åtgärder 

inte vidtagits. Respondent 2 beskriver hur det är att å ena sidan arbeta som chef men å andra 

sidan ha en chef över sig och konflikten som kan uppstå där emellan. Hen menar på att det 

många gånger kan komma bra och värdefulla åsikter eller idéer från personalen rörande 

ungdomarna eller SiS-boendet i allmänhet. Hen förklarar att hen alltid försöker föra vidare 

detta men att det kan ta ”stopp” längre upp i ledet.  
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  Det som prioriteras på avdelningen kanske inte alltid är det  

 som prioriteras högre upp. – Respondent 2. 

 

Hen säger att detta skapar en frustration, att det prioriteras olika. Prestige hos cheferna och att 

övercheferna många gånger är högavlönade och lågutbildade kommer även på tal. Hen samt 

flera av våra andra respondenter menar på att man önskar att chefspositionerna både på 

avdelningarna men även högre upp borde ses över mer när det kommer till rätt kompetenser 

för arbetet.  

Samarbete med Socialtjänsten 

Det beskrivs i intervjuerna hur Socialtjänstens samarbete med personalen på SiS-boendet ser 

olikt ut beroende på vilket arbetsposition du har, exempelvis, behandlingsplanerare, 

behandlingsassistent och kontaktperson eller enbart behandlingsassistent. Som enbart 

behandlingsassistent så har du oerhört lite kontakt med Socialtjänsten. Behandlingsplanerarna 

och behandlingsassistenterna som även är kontaktperson till ungdomarna är de som arbetar 

mest med Socialtjänsten. Hur samarbetet är visar sig dock vara olika, i vissa fall finns det 

knappt någon kontakt alls mellan SiS-boendet och Socialtjänsten medan de i vissa fall är 

kontakt varje vecka. Respondent 11 arbetar ofta mycket tätt med Socialtjänsten och har 

därmed fått en bred insyn i hur de olika kommunerna arbetar. Hen beskriver två olika sidor av 

arbetet med Socialtjänsten, den positiva och den negativa. Den positiva är den där 

socialsekreteraren ofta tar kontakt med SiS-boendet och ungdomen för att diskutera framtiden 

och hur den nuvarande behandlingen fungerar. Hen nämner att det mer än ofta är en kommun 

där det finns en stark ekonomi för arbetet med ungdomar. Den negativa sidan visar sig genom 

kommuner med sämre ekonomiska förutsättningar, vilket hen menar, ofta bidrar till att samtal 

kring framtiden inte är lika prioriterat. Det kan även endast vara brist på samtal från 

socialsekreteraren oberoende på vilken kommun de tillhör.  

 

  Engagemanget bara saknas hos vissa, men en del är  

  även rädda för ungdomarna – Respondent 11.  

 

Det är inte endast respondent 11 som tar upp att det finns en känsla att socialsekreterarna är 

rädda för ungdomarna. Några andra av våra respondenter förklarar exempelvis hur 

socialsekreterarna ibland kräver att någon ur personalen ska närvara vid möten med 

ungdomarna. De tror att det beror på en rädsla för ungdomen eller en osäkerhet hos 

socialsekreterarna hur de ska förhålla sig gentemot ungdomen.  

 

Brister hos Socialtjänsten 

Olika brister hos Socialtjänsten kommer upp i våra samtal med respondenterna men 

eftervården är den brist som påtalats mest. Respondent 8 som arbetar med ”efterarbetet” för 

de unga förklarar hur hen anser att Socialtjänsten mer eller mindre följer en mall istället för att 

se till varje enskild individ. 

 

  De har ett fyrkantigt tänkande, de ser inte varje ungdom  

  för vad de är och det skapar en frustration – Respondent 8.  

 

Även respondent 7 arbetar mycket vid sidan av Socialtjänsten då hen arbetar med utredningar 

av pojkarna. Hen beskriver hur Socialtjänsten brister när det kommer till eftervård av den 

unge. Hen menar likväl som respondent 11 att många av socialsekreterarna upplevs rädda för 

ungdomarna vilket hen tror påverkar dem i deras arbete. Hen fortsätter att beskriva hur arbetet 
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med socialsekreterarna kan vara komplicerat då hen upplever att Socialtjänsten vill lägga över 

det största ansvaret på SiS-boendet. Respondent 7 påtalar även den ekonomiska biten och 

säger:  

 

 När eftervården brister så känns arbetet jobbigt och bortkastat.  

 Både för ungdomen men även ur ett ekonomiskt perspektiv.  

 En SiS-placering är inte billigt och vi arbetar hela tiden mot  

 att få ut den unge till verkligheten igen. Att Socialtjänsten mer  

 eller mindre avsäger sig ansvaret påverkar inte bara mig  

 men även ungdomen. 

 

Det respondent 7 vidare förklarar är att man får försöka hålla modet uppe och arbeta för och 

med ungdomen med de resurser som de har. Dock menar hen att frustrationen finns 

hängandes i luften hos de flesta.  

Samarbete mot ett gemensamt mål 

I stort menar ändå alla våra respondenter att de arbetar mot samma mål oavsett om det är vid 

sidan av Socialtjänsten eller med sina chefer. Respondent 2 förklarar att det som chef inte 

alltid är det lättaste att vara den som tar det slutgiltiga beslutet men hen avser alltid att försöka 

få med sina anställda på tåget. Hen säger: 

 

  Det är svårt att vara chef om man inte förstår chefsrollen.  

  Det är även viktigt att ta sig tid med sina anställda.  

   

Som vi nämnt innan så påverkas alla av alla och om de anställda mår bra så påverkar det hela 

arbetsklimatet, vilket även influerar ungdomarna. Respondent 4 och 12 samt flertalet av de 

andra respondenterna nämner att oavsett om klimatet kan uppfattas som att man ska vara 

”macho på jobbet” och att man inte ska verka ”svag” så finns det alltid ett stöd från cheferna 

om man skulle vilja prata. Dock anser respondent 4 och även respondent 10 att det inte finns 

någon konkret krishanteringsplan hur man ska förhålla sig vid traumatiska händelser. De 

anser att även om stödet från cheferna finns så måste detta ses över. Mest p.g.a. att de själva 

varit med i situationer där de ansåg att även om chefernas hjälp fanns så var den inte 

tillräcklig.  

6.1.5 Motstånd 
 

Motstånd är en faktor som genomsyrar samtliga kategorier. Motstånd är den kategori som på 

ett sätt är beroende av de andra kategorierna men samtidigt är den självständig. Det vi menar 

är att motstånd inte kan uppstå utan social interaktion mellan två eller flera människor. Det är 

alltid någon som tar ett beslut eller gör en handling och därigenom uppstår motståndet. Men 

samtidigt är den självständig då det är den enda som på ett övergripande sätt genomsyrar de 

samtliga kategorierna. På ett eller annat sätt känner ”alla” av ett visst motstånd. Motståndet 

finns på alla plan, ungdomarna, personalen, cheferna och Socialtjänsten. Att komma ifrån 

motstånd är som vi har förstått det i de flesta fallen omöjligt när det kommer till att arbeta 

med och för andra individer. Respondent 9 förklarar exempelvis hur ungdomarna hela tiden 

testar alla möjliga gränser och att det kräver att man är tydlig, konsekvent och har bestämda 

bestående gränser och regler för hur man ska arbeta.  
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  Ungdomarna har ofta en egen vilja med sin behandling och  

  är inte alla gånger mottagliga för vad vi och Socialtjänsten  

  har planerat för dem. – Respondent 9.  

 

Motstånd ur ett chefsperspektiv 

Att vara chef och beslutstagare kan vara en komplex arbetsroll vilket kommer fram genom 

intervjuerna med båda våra respondenter med chefsposition (respondent 2 samt respondent 

11). Respondent 2 säger: 

 

  Att vara chef är ibland den ensammaste posten, det finns ingen.  

  Och även de dåliga besluten hamnar på dig. 

 

Respondent 2 berättar vidare att det inte alltid är roligt att behöva ta vissa samtal med sina 

medarbetare eller ta beslut gällande en ungdom. Respondent 11 förklarar även hur hen i sitt 

arbete som utredare kan bli ”motarbetad” av sina kollegor på andra avdelningar när hen ska 

göra en utredning på en pojke. Hen tror att mycket ligger i en oförståelse av vikten av en 

utredning och mycket kan ligga i dålig kunskap eller bristfällig information från de andra 

cheferna. Hen förklarar vidare att beslutet om en utredning nästan aldrig ligger på hen själv 

utan kommer uppifrån och oftast från Stockholm (Huvudkontoret). Hen förklarar att: 

 

  Det inte är alla här på [boendet] som är så pass insatta  

  som jag, och därför förstår de inte alltid att beslutet inte  

  är mitt och det kan skapa en osämja oss emellan. 

 

Hen förklarar att det är en del i arbetet och att hen vet att de andra inte menar något ont. Hen 

önskar ändå vidare att bättre kunskaper på vissa områden även skulle finnas hos personalen. 

Motstånd – ekonomiska ramar 

Ekonomi är ett perspektiv som vi tycker oss se påverkar alla som arbetar med tvångsintagna 

ungdomar oavsett om man är i chefsposition eller ”på golvet” med ungdomarna. Frågan ifall 

alla pengar läggs på rätt saker är ett ämne som dyker upp lite då och då. Respondent 10 menar 

på att en del av pengarna som hen anser ska gå till ungdomarna går till mycket annat ”skit”, 

utan att närmre precisera sig. Respondent 12 förklarar att ekonomi är den största bidragande 

faktorn till det mesta, exempelvis återfallsstatistiken. Hen menar på hur det: 

 

  Mer och mer blir en förvaring av ungdomarna och det  

  förmodligen är därför återfallsstatistiken ser ut som  

  den gör.  

 

Även respondent 5 är inne på samma spår som respondent 12 och hen säger ”Allt handlar om 

pengar och att fylla platserna, fylla sängarna”. Vidare förklarar respondent 5 att det inte alltid 

är pojkar som har problematik som avser deras avdelning som sätts där och det påverkar hela 

avdelningen. Vad hen menar är alltifrån kunskapen hos personalen, till klimatet hos 

ungdomarna eller behandlingsprogrammet som avdelningen avser att följa.  Respondent 9 

menar på att vissa hamnar på ungdomshemmet för att psykiatrin inte ”vågar” vårda dem. 

Vidare i samtalet med respondent 12 så kommer vi in på personalfrågor och dess samband 

med ekonomin. Hen säger: 
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  Det finns vissa riktlinjer som måste följas när det kommer  

  till att säga upp personal och mycket byggs på ekonomi. 

   

Vad hen menar är att det bidrar till att ”inkompetent personal” får arbeta vidare och det 

påverkar många gånger arbetsgruppen med sjukskrivningar osv. Hen förklarar att 

sjukskrivningarna i sig påverkar arbetsgruppen och ekonomin då man får ta in fler vikarier 

och de resterade i arbetsgruppen blir stressade av tillvaron. En ond cirkel startas. 

Återfall 

Att arbete med vetskapen om den höga återfallsstatiken är inte något som påverkar någon av 

våra respondenter enligt dem själva. Flera av respondenterna menar på att man genom åren 

insett mer och mer att man inte kan rädda alla. Respondent 1 förklarar att flera av ungdomarna 

som hen arbetar med har en förmåga att tro att de är ”odödliga”. Personalen försöker bortse 

från detta och lägger fokus på att vara med ungdomarna där och då för att försöka ”så ett frö” 

som vi även nämnde tidigare. En av de få sakerna som kunde påverka våra respondenter när 

det kom till återfallen var den ”andra gruppen”, de som de går bra för. Respondent 10 är en av 

dem så säger att hen gärna skulle vilja ha mer information om de som de hade gått bra för.  

Respondent 4 förklarar även att den lilla informationen som anländer till SiS-boendet ofta är 

negativ och att man har en önskan om bättre uppföljningar även om det är svårt.  

6.2 Selektiva fasen 
 

I denna del förklarar vi sambandet mellan de olika kategorierna som vi presenterat i vårt 

resultat. Tanken är att varje kategorirelation ska vara anknuten till vilken påverkan det har på 

den enskilde individen i personalgruppen. Relationerna har tydliggjorts genom samtal med 

respondenterna. 

6.2.1 Fragmentering 
 

Som vi nämnt innan är fragmentering vår kärnkategori och det är den som sammanbinder alla 

våra underkategorier. Hur fragmentering är sammanbundet med våra underkategorier är ur ett 

individperspektiv. Vi utgår från varje enskild respondent och medarbetar när vi förklarar hur 

de påverkas av de andra underkategoriernas relationer till varandra. Fokus ligger med andra 

ord på hur medarbetaren påverkas av de andras (ungdomens, cheferna och Socialtjänsten samt 

motstånd) relationer till varandra.  

6.2.2 Ungdomarnas relation till Cheferna och Socialtjänsten 
 

Positiva och negativa relationer mellan ungdomarna och cheferna samt Socialtjänsten 

framträder tydligt genom våra intervjuer. Ungdomarna är beroende av cheferna på SiS-

boendet men även av Socialtjänsten i det avseende att de är dem som tar besluten om deras tid 

på boendet och framtiden. Personalen berättar att ungdomarna många gånger känner sig 

missförstådda och/eller att cheferna och/eller Socialtjänsten inte lyssnar på dem. Personalens 

uppfattning av relationerna till cheferna och Socialtjänsten kommer utifrån hur ungdomarna 

talar och uppträder mot cheferna och sina socialsekreterare.  

När det kommer till cheferna så förklarar respondent 2 och 11 att de genom sina högre 

positioner inom SiS-boendet inte blir utsatta för varken våld eller hot i samma utsträckning 

som personalen ”på golvet”. Båda förklarar att grunden till detta förmodligen är för att de inte 

träffar ungdomarna lika mycket och mestadels är där på dagtid. Ungdomarna är oftare lugnare 

och de är mindre stök på dagarna, något som kommer fram i de flesta intervjuerna. Cheferna 
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och utredarna besöker avdelningen i syfte att träffa en ungdom inom ramen för det pågående 

ärendet, exempelvis en utredning eller diskussioner om förflyttning. Personalen ”på golvet” 

har dock en annan bild av chefernas relation till ungdomarna. Respondent 1 och 10 upplever 

att cheferna till större delen håller sig på kontoret och interagerar med ungdomarna när bra 

beslut ska delges. Däremot när mindre bra beslut ska delges ungdomarna så har cheferna en 

tendens enligt respondenterna att istället ringa ner till avdelningen eller som hastigast komma 

ner och be någon annan prata med ungdomen och delge denne det mindre positiva 

beslutet/beskedet. Detta menar våra respondenter påverkar deras relation till ungdomarna då 

de mer än ofta får ge dem de mer negativa beskeden. En ytterligare irritation från personalens 

håll är att de inte alltid får all information om ett beslut eller ett besked som ska delges 

ungdomen. Detta bidrar till en ibland onödigt komplicerad situation för personalen som ska 

informera ungdomen, då de själva vet att ungdomen kan brusa upp och ifrågasätta beslutet 

eller beskedet. 

Socialtjänstens relation till ungdomen påverkar personalen på det sättet att det ibland knappt 

finns någon kommunikation mellan ungdomen och dennes socialsekreterare. Detta påverkar 

personalen i den mening som respondent 7 förklarar att ungdomarna tappar förtroendet för 

Socialtjänsten och andra myndigheter men även för vuxna. Hen menar att det är svårt att 

försöka övertyga en ungdom om en bättre framtid när denne själv knappt har någon kontakt 

med sin socialsekreterare. Socialsekreteraren ska vara delaktig i ungdomens framtidsbeslut 

och det är svårt att försöka arbeta tillsammans med någon då ungdomarna knappt har en tillit 

för den personen (socialsekreteraren). Respondent 4 berättar även hur det är svårare nu än för 

10 år sen att knyta an till ungdomarna, hen säger: 

 

  Socialsekreterare byts ut väldigt ofta, mer nu än förr.  

  Förmodligen för att det är ett slitsammare yrke. Men de  

  påverkar självklart ungdomens förtroende till myndigheterna.  

  De blir mer eller mindre runt kastade mellan olika  

  handläggare. Inte konstigt att de senare får svårt att lita på  

  vuxna och speciellt vuxna med makt. Det påverkar även oss  

  i vårt dagliga arbete med dem. 

Hen önskar att samarbetet kunde se annorlunda ut men har tyvärr inga förhoppningar på 

någon större skillnad i framtiden.  

6.2.3 Ungdomens relation till Arbetsgruppen 
 

I stora drag så har vi fått fram att alla positiva sociala relationer påverkar alla på varje 

avdelning. Att ha en positiv stämning ungdomarna och personalen emellan har en tendens att 

smitta av sig. Det är som respondent 12 säger ”Det är svårt att vara arg eller otrevlig mot 

någon som ler”. Alla våra elva respondenter som arbetar på SiS-boendet påpekar att den 

sociala relationen är en av de viktigaste bitarna i arbetet. Det kommer inte fram några större 

negativa företeelser när vi samtalar med våra respondenter om den övriga arbetsgruppens 

relation till ungdomarna. De få men ändå anmärkningsvärda situationerna som kommer på tal 

är händelser när en eller få i arbetsgruppen har ansett att en enstaka individ har agerat felaktig 

mot en ungdom. Det kan i sin tur ha lett till en onödig situation med våld och/eller hot eller 

bara ett stort missförstånd. Respondent 9 berättar för oss om några händelser där hen ansåg att 

någon i arbetsgruppen hade agerat på ett sådant sätt så att det blev stora konsekvenser för 

resterande i arbetsgruppen. Respondent 9 förklarade att hen tog upp detta med vederbörande 

för att förklara hur situationen påverkade både hen själv och resterande arbetsgruppen. Vidare 

åtgärd blev att vederbörande fick en tillsägelse av cheferna och vid ett av tillfällena fick en 
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person avgå. Utöver det så har vi fått positiva berättelser om hur man påverkas av den övriga 

arbetsgruppens relationer till ungdomarna.  

6.2.4 Ungdomen och Motstånd 
 

Genom tolkningar av intervjuerna kan vi se att personalen upplever att ungdomarna ofta har 

en tendens att motarbeta dem i vissa avseenden. Det finns många olika omständigheter som 

påverkar ungdomarna, de är som sagt ungdomar och många av dem har olika diagnoser som 

anses bidrar till deras beteende. Personalen förklarar att många av dessa ungdomar inte heller 

förstår varför de har blivit tvångsomhändertagna, eller så kan de se sin LSU-dom som ”en 

semester” från verkligheten. Ungdomarna tänker bara sitta av sin tid och sen komma ut i det 

vanliga livet som kriminell igen. Varken ”LVU:arna” eller ”LSU:arna” förstår många gånger 

inte vikten av behandlingen som de erbjuds. Respondent 6 förklarar det etiska biten och 

menar på att visst är frihet viktigt men till vilket pris? Hen säger ”Vi tar deras frihet till 

bekostnad av att man räddar deras liv”. Hen fortsätter att förklara att man måste försöka få 

ungdomen att förstå att välbefinnandet och hälsan slår högre än friheten. Men att det inte är 

det lättaste. Respondent 3 ser lite annorlunda på saken och menar det att ”Man kan inte hjälpa 

någon som inte vill bli hjälpt”. Men hen menar dock inte att det ska påverka arbetet som man 

syftar till att göra för ungdomen. Endast att man måste ha en förståelse för att den behandling 

och hjälp man avser att ge ungdomen kanske inte är mottaglig och att man därför får försöka 

arbeta annorlunda med just den specifika ungdomen för att nå samma mål.  

6.2.5 Chefer och Socialtjänstens relation till Arbetsgruppen 
 

När vi börjar samtala med respondent 10 om hens relation till sina egna chefer så börjar hen 

med att säga att den är ”helt ok” men inte lika bra som andras ”vänskaps-relation” till 

cheferna. Hen menar på att eftersom det är ett SiS-boende som ligger lite utanför staden och 

det ligger i en mindre stad så påverkar det även vilka som arbetar där. Många av dem har en 

social relation utanför arbetet, vilket hen tycker påverkar relationen på arbetet. Hen menar 

vidare att idéer och förslag från dessa kollegor berörs oftare, än förslag och idéer från kollegor 

som inte har en utomstående relation till sina chefer. Även respondent 12 har samma åsikt om 

dessa sociala relationer utanför arbetet och menar på att det tyvärr är vanligare än man tror. 

Och hen anser att det är oprofessionellt att låta personligt gillande gå före ungdomens bästa. 

Dock menar inte respondent 10 eller 12 att dessa relationer inte ska få finnas, utan mer att 

cheferna måste kunna uppträda professionellt oavsett vem i personalen som lägger fram ett 

förslag eller en idé.  

Något som även kommer på tal men några enstaka av våra respondenter är vikten av adekvat 

utbildning. Flertalet av våra respondenter har högre utbildningar inom socialt arbete med 

människor av olika slag. Det som kommer fram genom våra respondenter med högre 

utbildning är att de ofta bli lyssnade på av sina chefer mer än de med lägre eller ingen 

utbildning alls. Dock har ingen av våra respondenter som saknar högre utbildning bekräftat 

detta. Vi anser ändå att eftersom våra respondenter till större delen har hög utbildning och alla 

bekräftade detta på ett eller annat sätt så är det relevant information.  

Ytterligare en påverkan som respondent 7 tydliggjorde var hur cheferna prioriterade 

arbetsgruppens arbete olika. Vissa chefer anser att det är viktigt att det är snyggt och städat på 

kontoret och enligt hen glömmer bort att det yttersta arbetet ska ligga på att vara med 

ungdomarna. Även respondent 10 bekräftar det genom att säga: 
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  Det är väl skitsamma om det är kaos på kontoret, när man  

 har haft en lugn dag ute med grabbarna. Vissa av våra chefer 

 förstår inte att lugnet skapas av att aktivera ungdomarna, inte  

 av att plocka bland papper. 

 

Båda respondenterna fortsätter att förklara att vissa i arbetsgruppen ”utnyttjar” städandet för 

att få mer beröm från cheferna och det ger även en extra paus från arbetet med ungdomarna. 

Genom att städandet är viktigt för vissa chefer så kan man se det som en legitim handling att 

hålla sig undan ungdomarna, för att städa. Detta i sin tur påverkar resterande arbetsgruppen, 

genom mer arbetsbörda, något vi nämnt tidigare i studien. Socialtjänstens relation till den 

övriga arbetsgruppen är inget som vi kan se påverkar den enskilda individen. Alla har sina 

egna relationer till Socialtjänsten och det arbete de utför. Vissa i personalen har knappt någon 

relation eller kontakt alls med någon inom Socialtjänsten, inte mer än att man kan koppla ett 

samtal till någon då och då. De som arbetar med utredningar eller är behandlingsplanerare har 

mer kontakt med Socialtjänsten men då är det för en enskild ungdom, och det är inget som ska 

påverka någon utomstående.  

6.2.6 Chefer, Socialtjänsten och Motståndet 

 

Som vi har nämnt tidigare i resultatet så handlar det i mångt och mycket om pengar. För varje 

beslut om en ungdom så rör det sig på något sätt om ekonomi och tillgångar. Som vi nämnde 

tidigare i resultatet så nämner respondent 5 att det ligger mindre fokus på att ”finna rätt 

ungdom för rätt plats” och ”mer att fylla sängarna” p.g.a. olika ekonomiska aspekter. Trots 

det så menar hen att det ligger mer i Socialtjänstens händer att försöka ge varje ungdom den 

vård den behöver men att SiS-boendet behöver ”få in ungdomar” för att ”få in pengar”. Det 

blir en tvist mellan ekonomin och den unges behov. Respondent 4 förklarar att det är 

personalen och ungdomarna som blir drabbade i längden. Personalen får arbeta med 

ungdomar som de inte kan hantera p.g.a. bristfälliga kunskaper i diagnoser och psykiska 

sjukdomar. Flera respondenter förklarar även att ”det blandas hejvilt”. Mindre kriminella 

blandas med tyngre kriminella och det skapar en obalans i sig då de ”lär sig av varandra” som 

respondent 2 säger. 

Motståndet när det kommer till ekonomin och Socialtjänsten grundar sig som vi nämnde 

tidigare på vart i Sverige ungdomen kommer ifrån. En kommun med starkare ekonomiska 

förutsättningar kan oftare i större utsträckning erbjuda ungdomen exempelvis, mer kläder eller 

bättre eftervård. Detta är något som påverkar speciellt respondent 11 i sitt arbete med 

ungdomarna. Detta i och med att hen tillsammans med ungdomen samt Socialtjänsten ska 

förbereda och planera framtiden för en ungdom, exempelvis när det kommer till ungdomens 

eftervård osv. Respondent 11 förklarar vidare hur en socialsekreterare med stramare budget är 

ofta svårare att samarbete med än en socialsekreterare med mer tillgångar. Även om 

respondent 11 förklarar att socialsekreteraren gör sitt yttersta och vill ungdomens bästa så är 

ekonomin alltid en övergripande faktor. Även respondent 8 som arbetar med ungdomarna före 

och efter en SiS-placering kan se hur ekonomiska aspekter påverkas mycket av arbetet som 

Socialtjänsten gör för och med ungdomarna. Hen menar på att det är frustrerande att se hur 

det i slutändan oftast är ungdomarna som blir negativt påverkade. 

6.2.7 Arbetsgruppen och Motståndet 
 
Det största motståndet som vi har kunnat uttyda när det kommer till arbetsgruppen är 

motståndet inom arbetsgruppen. Flera av våra respondenter påtalar att man blir påverkade av 

vilka man arbetar med och att man därför försöker påverka vilka man ska arbeta med genom 
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exempelvis schemaläggning. Olika arbetssätt är ett samtalsämne som ofta kommer upp när 

man talar om arbetsgruppen. Det kommer även fram att de olika arbetssätten påverkar 

ungdomarna eftersom rutinerna kan se annorlunda ut beroende på vilka som arbetar just den 

dagen. Respondent 1 och 3 lyfter fram förslag på hur man ska kunna påverka ett bättre 

arbetsklimat och en bättre arbetsrutin. Båda menar på att man ska arbeta mer med samma 

personer för att skapa bestående rutiner och de i sin tur bidrar till en känsla av trygghet inom 

varje arbetslag. Som de ser på det nu så finns det inga tydliga rutiner som alla arbetar efter 

och det påverkar varje individ i arbetsgruppen.  

När det kommer till vikarierna som vi nämnt tidigare i resultatet så kan vi se en tydlig 

paradox. Vikarier medför ett sorts motstånd genom att de är nya och kommer med sina idéer 

och erfarenheter. Men samtidigt nämner alla våra elva respondenter från SiS-boendet att ”nya 

ögon” är bra och idéerna måste tas tillvara på, på ett eller annat sätt. Paradoxen vi kan se är att 

personalen vill arbeta med likasinnade personer som följer ”deras egna rutiner” samtidigt som 

det är bra med ”nya ögon” och ”nytt blod”.  

Sammanfattningsvis så har samtliga respondenter i vår studie såklart positiva saker att säga 

om sina kollegor och hur de arbetar tillsammans för och med ungdomarna.  

Respondent 4 menar att:  

 

  Även om det ibland kan vara en utmaning att gå till arbetet,  

  så kan kollegorna vara det som får en vilja åka dit.  

 

Flera av respondenterna menar att en av anledningarna att man går till arbetet varje dag och 

faktiskt trivs även om motstånd finns, är trots allt glada och trevliga kollegor.  

6.3 Sammanfattning av resultatet 
 

Genom våra tolv intervjuer har vi fått fram kärnkategorin Fragmentering. Underkategorier till 

denna blev fyra olika kategorier/omständigheter som vi såg påverkade personalens arbete för 

och med ungdomarna. Dessa fyra var Ungdomen, Chefer och Socialtjänsten, Arbetsgruppen 

och Motstånd. 

 

Vi har valt att göra en ”mindmap-karta”, Teoretiska fasen, där vi strukturerat upp kategorierna 

med dess underkategorier för att ge en klarare bild av vårt resultat. 

Alla våra kategorier sammansluts med vår kärnkategori Fragmentering, och de har även egna 

kopplingar till varandra sinsemellan.  

Varje påverkningskategori bygger på social interaktion mellan minst två parter. Och som vi 

nämnde tidigare så är motstånd en kategori som övergripande genomsyrar varje underkategori 

och det är den som är mest beroende av de andra.  
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6.3.1 Teoretiska fasen 
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Genomgående i våra samtal med personalen beträffande ungdomarna var att i personalens 

arbete ska fokus ligga på ungdomens välmående. Den sociala relationen till ungdomen är det 

som kommer på andra plats. Alla våra respondenter förklarar på olika sätt vikten av att ha en 

bra relation till ungdomarna, men att den ska vara på en professionell nivå. Genom att ha en 

bra social relation till den unge så kan man lättare påverka denne och ge honom den 

behandling han behöver. Vidare så menar personalen att en ungdom som mår bra, känner sig 

sedd och får utrymme att uttrycka sig är en ungdom som oftare är mindre benägen att hitta på 

”sattyg” och bruka våld mot sin omgivning. Många av de som för allmänheten kan ses som de 

jobbigare bitarna av arbetet exempelvis, avsked, inlåsningen av ungdomarna eller återfall 

uppfattas av personalen mer som en naturlig del i arbetet. Mycket förklaras att det kommer 

genom erfarenhet och insikten av varför ungdomarna är placerade där de är.  

 

”Att så ett frö” är en metafor som alla våra respondenter använder när man frågar dem varför 

de arbetar med ungdomar. Alla har en inställning och medvetenhet om att verkligheten inte är 

problemfri och även om ingen inte kan göra allt, så kan alla göra något. Samma sak gäller för 

ungdomarna. Ingen av våra respondenter tror att just de är ”hjälten” som ska göra en ungdom 

drogfri eller icke kriminell. Däremot har de en vilja och tilltro till människans föränderlighet, 

och för dem är den lilla förändringen mer betydelsefull är ingen förändring alls.  Även här 

påtalas det att mycket av denna insikt kommer genom flera års kontinuerligt arbete med 

människor.  

 

Samtidigt som kollegor är berikande och nödvändigt i allt arbete kring ungdomarna så påtalas 

olikheternas negativa aspekter i varje samtal med våra respondenter. Främst kunde vi se 

skillnaden på hur personalen talade om gränssättningar och tydlighet. Det som var lika i varje 

samtal var individens egna positiva del i det hela och hur det ofta var de andra som inte följde 

rutinerna. Detta framkom genom respondenternas svar på våra frågor angående rutiner och 

samarbete inom arbetsgruppen. Det är viktigt att man arbetar ihop som ett team och som 

respondenterna förklarar så testar ungdomarna ständigt gränserna och de är duktiga på att se 

vart samarbetet hos personalen brister. Precis som ungdomarna påverkar personalen så 

påverkar personalen ungdomarna. Vikarier har en stor påverkan på både arbetsgruppen och på 

den enskilda individen i arbetsgruppen. Det finns både negativa och positiva konsekvenser 

med vikarier. De negativa konsekvenserna förklaras genom ett större ansvar på den 

heltidsanställda personalen och att säkerhetsbilden förändras då vikarierna inte alltid kan alla 

rutiner och tillfullo är införstådda med vikten av rutiner. De positiva konsekvenserna med 

vikarierna var att de kom med ett nytt tänk, nya idéer och nya perspektiv.  

Samarbetet mellan chefer, Socialtjänsten och personalen ”på golvet” framstår som inte helt 

problemfritt. Det finns lika många inställningar till hur ett samarbete mellan de olika nivåerna 

ska skötas som de finns personal på SiS-boendet. Ändå har våra respondenter ett liknande sätt 

att se på hur samarbetet med Socialtjänsten fungerar. Ekonomi är en komponent som ständigt 

återkommer när vi samtalar om Socialtjänsten och samarbetet däremellan. Ekonomin är en 

styrande faktor som både påverkar personalens arbete för ungdomen på SiS-boendet men 

även i planeringen för ungdomens eftervård. Relationerna till cheferna är i de flesta fallen 

mycket positiva. Dock påtalar några att cheferna har en tendens till att skjuta över ansvar till 

personalen ”på golvet” när det handlar om att delge en ungdom ett negativt besked. Men när 

de kommer till positiva besked så delger dem gärna ungdomen det själv. Tillit till sina chefer 

finns ändå bland våra elva respondenter som arbetar på SiS-boendet. Det vet att de kan vända 

sig till sina chefer med idéer, förslag eller om de har känt obehag eller liknande i en situation.  

Motstånd genomsyrar samtliga kategorier och existerar på alla plan. Samtliga respondenter 

påtalar motstånd i olika sammanhang. Personalen på golvet upplever motstånd från 
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ungdomarna, kollegor och chefer. På samma sätt känner chefer av motstånd från personalen 

”på golvet” och även från sina chefer. Precis som att motståndet finns på alla nivåer så 

upplevs de ekonomiska aspekterna vara något som har en stor påverkan på arbetet med 

ungdomarna. Det finns en känsla hos respondenterna att pengarna skulle kunna användas 

bättre än vad som är fallet idag. Något som hänger ihop med både motstånd och ekonomi är 

återfallsstatistiken. Dock är det inget som påverkar det dagliga arbetet med ungdomarna, 

enligt personalen. Däremot efterlyser personalen mer återkoppling för att se vad insatsen på 

ungdomshemmet har givit ungdomarna och vad som skulle kunna bli bättre. Som det ser ut 

och så som trenden har varit så sker återkoppling till största delen vid negativa besked om en 

ungdom. 

 

Alla kategorierna relaterar till varandra och kopplingar till kärnkategorin finns hos alla, även i 

relationen kategorierna emellan. Den enskilda individen i personalgruppen är det som står i 

fokus och hur denna påverkas av kategoriernas relationer till varandra. Ungdomarnas relation 

till de övriga kategorierna påverkar den enskilda personalen exempelvis då cheferna inte blir 

lika utsatta för våld och hot som personalen ”på golvet”. Cheferna och Socialtjänsten har en 

tendens att inte ha lika stark koppling till ungdomarna och även det påverkar personalen ”på 

golvet”. Den övriga arbetsgruppens relation till ungdomarna har en positiv inverkan på den 

enskilda individen och samtliga av våra respondenter påtalar hur viktigt den sociala relationen 

är. Det finns generellt ett motstånd från ungdomarnas håll mot personalens arbete för och med 

dem. Det förklaras hur ungdomarna inte alltid förstår vikten av den hjälpen de blir erbjudna, 

utan ser bara att de blir inlåsta och inspärrade med tvång från olika myndigheter. Det påverkar 

personalen då det kan vara svårare att ”nå” ungdomarna och den planerade behandlingen blir 

inte i fokus. Vänskapsrelationer och olika behandling beroende på adekvat utbildning är två 

komponenter som påverkar vilken sorts respons man får från sin chef. Det påverkar den 

enskilda individen genom att personligt gillande ibland kommer före kunskap och idéer.  

Pengar och ekonomiska aspekter har en stor betydelse i hur pass mycket resurser man får från 

Socialtjänsten och de högre cheferna. Personalen uppfattar detta som ett motstånd som de 

ständigt måste arbeta emot då de anser att alla pengar inte alltid läggs på rätt saker. 

Personalens idéer och förslag om eftervård påverkas av vilken kommun ungdomen är skriven 

i. Motståndet lyser även igenom internt inom arbetsgruppen då rutiner följs olika och vilka 

man arbetar med påverkar en dagligen. Både positiva och negativa konsekvenser tydliggörs 

och vikarier är en bidragande faktor till motståndet. Dock nämns vikarier även som en positiv 

del av arbetet då de bidrar med ”nya ögon” samt ”nytt blod”. 

7. Diskussion 
 

Under detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till vår förförståelse samt 

våra egna erfarenheter inom området. Därefter kommer vi att diskutera relationen mellan vårt 

resultat och den tidigare forskningen för att sedan presentera vårt val av teoretisk referensram. 

Vidare kommer vi att föra en diskussion om vårt resultat kopplat till den teoretiska 

referensramen som vi valt. 

7.1 Diskussion av resultatet 
 
Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till vår förförståelse inom området. 

Vår första tanke med studien var att utforska hur personalen som arbetar inom den slutna 

ungdomsvården upplever sitt arbete. Redan efter de fyra första intervjuerna insåg vi att det vi 

trodde skulle vara centralt vid varje samtal, det vill säga känslan av att arbeta med 
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tvångsintagna ungdomar inte var den mest centrala biten i arbetet. Svaret vi fick från 

respondenterna när det kom till känslan av att arbeta med dessa ungdomar var mer ”det är 

som det är, bara gilla läget”. Ungdomarna sitter där de sitter och personalen väljer att lägga 

sin energi på att varje dag ska bli en positiv tillvaro för ungdomarna. Överraskande var att 

ingen av våra fyra första respondenter hade lagt en tanke på hur arbetet påverkar dem själva 

utanför arbetstid. Genom detta så fick vi enligt GT:s olika faser ändra vår inriktning på våra 

samtalsteman. Vi valde att öppet samtala om vad som driver en att gå till arbetet och fortsätta 

arbeta med ungdomarna. Motstånd var ett central samtalsområde som kom upp i flera olika 

sammanhang. Vi var sen tidigare införstådda med att det finns olika typer av motstånd kring 

arbetet med tvångsintagna ungdomar men vi trodde inte att fokus skulle bli så brett som det 

blev. Att motståndet ändå var så centralt blev för oss ganska förvånande. Vi trodde att fokus 

skulle ligga mer på ungdomarna. Vi hade som nämnts tidigare en tanke om vad vi ville 

undersöka och att utfallet skulle bli så radikalt inriktat på motstånd i arbetet istället för 

upplevelsen av arbetet med ungdomarna var för oss en intressant vändning i studien.  

Vi som många andra i vår omgivning hade och har en bild av ungdomsvården som våldsam 

och hotfull, eftersom detta SiS-boende tar emot de unga pojkar som de andra SiS-boendena i 

Sverige inte kan hantera. Vi hade en tanke om att man som personal skulle bli påverkad av 

detta även i sitt vardagliga liv, men intervjuerna visade helt klart motsatsen. Personalen 

påverkas inte i sitt privatliv av händelser som sker på arbetet. Våld och hot förekommer även 

inte alls i samma utsträckning som man kan tänka sig. De mesta våldet som förekommer på 

SiS-boendet sker ungdomarna emellan eller riktat mot föremål. Allvarliga incidenter riktade 

mot en eller flera i personalen har inträffat, men dessa är väldigt sällsynta. 

 

Genom att vi använde oss av GT som metodansats så hade vi en insikt om att 

forskningsfrågan kan komma att ändras under studiens gång. Vi anser ändå att vi hållit oss 

inom området som vi ämnade undersöka och personalen har varit i fokus under hela studiens 

gång. Det intressanta var att oavsett hur vi började varje intervju med våra respondenter och 

att temana för varje fas var någorlunda olika så ledde varje samtal i mångt och mycket in på 

samma områden vilket blev våra underkategorier: Ungdomen, Chefer och Socialtjänsten, 

Arbetsgruppen samt Motstånd. Störst fokus ligger alltid på ungdomen men flera 

omständigheter påverkar personalen i det dagliga arbetet för och med ungdomarna.  

 

Att du påverkas av dina kollegor i olika avseenden är något överlag generellt inom varje yrke. 

Dock är det värt att nämna hur flertalet av våra respondenter inte hade tänk så mycket på det 

förut. Det var som vi nämnt innan inte förens vi började diskutera lite allmänt vad man blir 

påverkad av som kollegor kom på tal. De flesta kunde då uttrycka både positiva och negativa 

konsekvenser av att arbeta så nära sina kollegor. Det som vidare är värt att påtala är hur 

respondenterna själva framställde sig i arbetsgruppen. När vi exempelvis frågade våra 

respondenter om hur de ansåg att de själva bidrog till en bättre stämning inom arbetsgruppen 

så menade majoriteten att de alltid försökte kommunicera med sina kollegor och bidra med en 

positiv stämning. Det man vidare då kan fundera på är hur negativa konsekvenser kan uppstå 

om alla anser att de gör sitt yttersta för att bidra till en positiv stämning och bättre 

kommunikation. Det är mänskligt att framställa sig själv i bättre dager, men att resultatet som 

visar på arbetsgruppens samarbete på ett sätt motsäger respondenternas egna svar av deras 

delaktighet är värt att notera. Dock vet vi att vi endast intervjuat elva personer arbetande på 

SiS-boendet, men vi tror inte att resultatet skulle bli annorlunda om vi intervjuat fler. 

 

Hur relationerna till cheferna och Socialtjänsten ser ut är individuellt. Mycket beror på vilken 

position du har eller vilka dina arbetsuppgifter är. Det som vi tyckte var intressant när det kom 

till resultatdelen kring cheferna var hur många av våra respondenter förklarade hur deras 



38 
 

chefer hade en lägre utbildning än många av dem ”på golvet”. Personligt gillande ansåg några 

av våra respondenter vägde högre än utbildning när det kom till professionellt förhållningssätt 

från cheferna. Det vi kunde få fram genom våra intervjuer var att flertalet av våra 

respondenter hade en önskan om mer kompetenta chefer där personligt gillande inte skulle bli 

lika påtagligt som det är idag.  

 

Vi upplever att alla våra respondenter har gett oss uppriktiga svar när de kommer till arbetet 

som de gör för och med ungdomarna. Alla är tydliga med att förklara att oavsett hur man själv 

mår privat så är det ungdomens mående som måste ligga i fokus vid varje arbetspass. Det är 

en komplicerad miljö att arbeta i och alla blir påverkade på ett eller annat sätt. Något vi har 

kunnat tyda fram genom intervjuerna är att erfarenhet bidrar till att gränsen för acceptansen 

och toleransen i vissa avseenden flyttas och man blir mer ”hårdhudad”. Som personalen har 

förklarat så tar man inte lika allvarligt på hot och tar inte åt sig lika mycket nu som man 

kanske gjorde i början. Det slog oss att många av dem som har arbetat länge på SiS-boendet 

gav liknande svar på ett flertal frågor. Är det kulturen på SiS-boendet som har färgat dem eller 

är det en allmän kultur inom SiS som kommit att färga av sig på all arbetande personal? Vid 

närmare eftertanke så kan vi genom vårt resultat tyda att varje SiS-boende troligtvis har sin 

egen kultur och det finns säkerligen olika kulturer avdelningarna emellan. Detta grundar vi på 

att många av svaren ändå kunde särskilja lite beroende på vilken avdelning som respondenten 

arbetade på.  

7.2 Vårt resultat i förhållande till den tidigare forskningen 
 
I detta stycke avser vi att diskutera vårt resultat i relation till den tidigare forskningen. Vi har 

valt att dela in detta stycke på samma vis som vi gjorde i tidigare forskningen, alltså i tre olika 

delar. Dessa delar är: Behandlingens konsekvenser på individen samt inverkan på återfall 

efter behandling, Forskning om klienternas bild av den givna vården samt Vårdpersonalen 

och annan myndighetspersonals upplevelse av sitt yrke. 

7.2.1 Behandlingens konsekvenser på individen samt inverkan på återfall efter 
behandling 
 

Enligt Brå och deras statistik om återfall så är de ungdomar som behandlas på det aktuella 

SiS-boendet den gruppen som löper störst risk för återfall. Forskning har visat att ungdomar 

som begått kriminella handlingar mer än ofta har exempelvis dysfunktionell uppväxtmiljö 

eller problem i skolan. Flertalet av pojkarna som är placerade på det aktuella SiS-boendet 

kommer från dessa förhållanden, berättar personalen. Sundell, Nyman och Alvasdotter 

(2000), menar på att behandling och att man genom att uppmärksammar den unges 

problematik på olika sätt kan ge ungdomen struktur och ordning i tillvaron, vilket i sitt fall 

skulle påverka återfallstatistiken positivt. I vår studie kan vi se hur personalen vittnar om att 

de hela tiden avser att behandla och uppmärksamma ungdomens behov för en bättre framtid. 

Flertalet respondenter i vår studie menar på att pojkarna uppträder lugnare och risken för 

konflikter minskar avsevärt när man sysselsätter och lyssnar till pojkarna. Russell (2006) får i 

sitt resultat gjort på kanadensiska ungdomar fram att sysselsättning bidrar till att ungdomarna 

blev mer mottagliga för behandlingen. Det visar sig vidare att ungdomarna ändrade sitt tänk 

om sig själva och framtiden samt utvecklade sitt konsekvenstänkande. Vårt resultat visade att 

ungdomarnas mående ska ligga i fokus för att på bästa sätt nå fram till ungdomen och för att 

få den unge att bli mottaglig för behandling. Ungdomen måste vilja själv för att det ska bli ett 

positivt resultat av en behandling. SiS-boendet i vår studie strävar hela tiden efter att ha en bra 

relation till varje ungdom och motivera dem till att göra rätt val senare i livet. Även om 

inlåsningen kan anses vara hård så är det många gånger en livsavgörande åtgärd för att kanske 
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rädda livet på den unges liv. Ashkar och Kenny (2008) visade i sitt resultat att längre och 

hårdare straff inte har någon effekt på återfallsstatisktiken. Man kan då fundera på om 

inlåsning är det mest optimala i alla avseenden. Många ungdomar kanske skulle må bättre av 

andra lösningar än tvångsvård. Dock ser vården och eftervården i allmänhet ut som den gör 

och våra respondenter menar på att det fallerar på flera plan. Någon generell lösning på detta 

problem är inget som våra respondenter har kunnat bidra med. Det vår studie ändå visar är hur 

personalen dagligen arbetar för och med ungdomarna för att få deras tid på boendet att bli så 

bra som möjligt. Hoppet om att deras arbete ska kunna på ett eller annat sätt påverka 

ungdomen efter behandlingen finns, men med stor insikt om att de inte kan göra allt och ingen 

är en enskild hjälte som får den unge att inte ta återfall.  

7.2.2 Forskning om klienternas bild av den givna vården 
 

Klienters bild av den givna vården påverkar även personalen i deras dagliga arbete för och 

med de intagna, oavsett kön och ålder. Svensson (2001) förklarar i sin forskning hur de 

placerade kvinnorna på Lundens LVM-hem ofta anser att den avsatta behandlingstiden är för 

lång och de nämner även att de anser inlåsningen vara för sträng. Här visar det återigen hur 

viktigt det är som vi visar på i vårt resultat vikten av att aktivera ungdomarna. Även om det är 

kvinnor och några lite äldre som deltagit i Svenssons studie och i vår studie unga pojkar som 

sitter i tvångsvård så lever båda målgrupperna under samma premisser. Våra respondenter 

vittnar om att de upplever att unga pojkarna (precis som kvinnorna i Svenssons studie) kan 

känna att inlåsningen är för sträng och att behandlingstiden är för lång. I vår studie nämner 

personalen att med kontinuerliga aktiviteter så kan känslan av att vara inlåst upplevas som 

mindre påfrestande. Det vi tydligt kan se är att personalen i vår studie hela tiden försöker fylla 

ut ungdomens tid för att den ska bli mer än just bara tid. Att skapa en relation till den unge 

pojken är något som vi nämnt tidigare i vår studie. Detta är något som personalen hela tiden 

försöker arbeta efter. Ungdomarna saknar många gånger, som vi nämnt i vår studie, vuxna 

förebilder och genom tid och socialt engagemang från personalens håll så kan bättre 

förebilder för de unga pojkarna skapas. Detta i sin tur bidrar till att personalen blir en viktig 

del i vårdkedjan. Svensson (2001) presenterade i sin studie kvinnornas åsikt om hur en bra 

personal ska arbeta. Kvinnorna menar på att en personal som ger en mycket tid och försöker 

skapa en bra relation har man mer förtroende för.  

Claezon (2004) förklarar att många av dem som arbetar med dessa tvångsintagna ungdomar 

får rollen som ”the bad guy”. Detta genom att ungdomarna ofta har en negativ bild av vuxna 

och speciellt myndigheterna i stort.  Claezon menar därför att man som personal måste 

försöka ändra ungdomens inställning till personalen, från något negativt till något positivt. I 

vårt resultat förklarade våra respondenter hur ungdomarna som kommer till SiS-boendet mer 

än ofta har en negativ syn på myndigheterna och ofta är det riktat mot Socialtjänsten. Mycket 

av tiden menar respondenterna går åt till att försöka intala ungdomen att Socialtjänstens arbete 

är till för att hjälpa den unge till bättre förutsättningar i framtiden. Däremot berättar våra 

respondenter att det många gånger är problematiskt när det kommer till deras eget samarbete 

med socialsekreterare och Socialtjänsten i allmänhet. De förklarar hur ett bra och 

oproblematiskt samarbete är sällsynt, det på grund av att Socialtjänsten många gånger inte har 

tiden eller möjligheten att lägga det resurser som krävs på var och en av ungdomarna. I arbetet 

med att bygga en relation med ungdomen menar våra respondenter att det är väldigt viktigt att 

berätta och informera den unge om allt som denne behöver veta. Claezon visar på att många 

av ungdomarna upplever att de inte får tillräckligt med information om vad som skall komma 

att ske framöver, när det gäller exempelvis placeringar. Ärlighet och tydlighet är väldigt 

viktigt, förklarar både våra respondenter och även Claezon. Samtliga respondenter förklarar 
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vikten av att vara ärlig och rak mot ungdomen då det både påverkar den unges behandling, 

men även relationen och respekten som man får från en pojke.  

I vår studie beskriver respondenterna deras syn på eftervården. Flertalet menar på att 

eftervården är bristfällig och många är skeptiska till om ungdomarna blir erbjudna den vården 

som de har rätt till. Det som respondenterna syftar på är det fortsatta samarbetet mellan 

Socialtjänsten och den unge. De flesta av våra respondenter anser att återfallsstatistiken skulle 

kunna förändras om eftervården sågs över. Ashkar och Kenny (2008) gjorde en studie på 

ungdomar tvångsvårdade i Sydney. Resultatet visade hur ungdomarna efter behandlingen 

upplevde sig svikna av samhällets resurser och som en följd av detta tog de återfall. 

Ungdomarna menade på att behandlingen endast hade gett dem hjälp där och då, men inte 

vidare när det kom till att klara sig själv efter behandlingen. Ashkar och Kenny menade på att 

lösningen på detta problem inte är hårdare och längre straff utan att man måste se över 

rehabiliteringsformerna. Våra respondenter har nästan samma lösning, men flertalet av dem 

menar samtidigt att tvångsvården är nödvändig för att kanske rädda en ungdoms liv. 

Sammanfattningsvis kan vi i vårt resultat se att behandlingen och inlåsningen kan vara det 

som bryter det destruktiva beteendet och livsstilen, men eftervården är nyckeln till det som 

bidrar till gynnsammare framtid för den unge. Som flertalet av våra respondenter beskriver 

det så ska varje behandlingsform vara utformad efter den enskilde individen men det finns 

komponenter som gör detta nästintill omöjligt för personalen att arbeta efter de premisserna. 

De menar vidare på att det även ser likadant ut i eftervården och att de har en förståelse för att 

ungdomarna kan känna sig ”övergivna” och ”vilsna”. Mycket kan vara för att det inom SiS-

boendet är väldigt ”fyrkantigt” och när man kommer ut så är man ”fri”. Friheten kan vara 

lockande men när ungdomarna väl ställs inför det så kan det vara överväldigande med alla 

val, frestelser och beslut som de nu själva förväntas att ta.  

7.2.3 Vårdpersonalen och annan myndighetspersonals upplevelse av sitt yrke 
 

Runquist (1997) gjorde en studie som fokuserade på personalens bild av deras arbete med 

unga tvångsintagna flickor. Resultatet överensstämde till viss del med vårt resultat av hur det 

är att arbeta med ungdomar. Skillnaden som var tydligast mellan vårt resultat och Runquists 

resultat var hur personalen som arbetade men de unga flickorna var specialutbildade för att 

arbeta med de unga flickorna. Personalen i vår studie har ingen speciell kompetensutbildning 

eller likande som specificeras på unga pojkar. Mycket kan bero på att det som de kommer 

fram i Runquists resultat ofta är mer krävande att arbeta med unga flickor än unga pojkar. 

Liknelser mellan våra resultat är hur personalen på båda institutionerna förklarar vikten av att 

skapa bra sociala relationer till ungdomarna. Hammarö är ytterligare ett ungdomshem som 

nämns i Runquists studie och där förklaras det hur personalen ständigt erbjuds 

utvecklingssamtal med syfte att öka personalens välmående vilket i sin tur påverkar deras 

arbete med de unga flickorna. Vårt resultat visade däremot på att samarbetet mellan cheferna 

och personalen skulle kunna bli mer effektivt, exempelvis genom utvecklingssamtal. Bra 

relationer mellan cheferna och personalen på vårt aktuella SiS-boende finns men det skulle 

enligt de flesta av våra respondenter kunna förbättras. Det största stödet finner våra 

respondenter hos varandra inom arbetsgruppen, vilket kan bli problematiskt då våra 

respondenter förklarar att man påverkas av varandra inom arbetsgruppen. Vårt resultat visar 

att personalen efterlyser exempelvis utvecklingssamtal eller likande i större utsträckning, än 

endast vid traumatiska händelser. Dock menar respondenterna att de självklart kan vända sig 

till cheferna men att många av dessa tyvärr saknar formell kompetens att behandla denna typ 

av ärenden.  
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Som vi nämnde i förra avsnittet så ser många av våra respondenter brister i eftervården och 

hur Socialtjänsten bemöter och arbetar för och med ungdomarna. Claezon (2004) har i sin 

studie intervjuat socialsekreterare om deras upplevelse av deras arbete med ungdomar. 

Tålamod är ett återkommande tema men även hur det är ett krävande yrke då man inte alltid 

har de resurser som man behöver för att skräddarsy en lösning för en ungdom, som även ska 

hålla i längden. Till skillnad från våra respondenter så arbetar socialsekreterarna mer med de 

ungas föräldrar och deras arbete kräver många gånger att få alla parter att komma överens. 

Det gäller för dem att få föräldrarna och den unge att förstå varför ett vis beslut har tagits och 

vikten av detta. Lika viktigt som det är för socialsekreterarna att få med föräldrarna på banan, 

så är det många gånger avgörande för en behandlingsplanerare att få med en socialsekreterare 

på banan i ett beslut för en ungdom. Vi tycker oss kunna se en liknelse mellan hur 

socialsekreterarna beskriver föräldrarnas del i ungdomens liv och hur personalen i vår studie 

beskriver socialsekreterarens del i ungdomens eftervård. Båda måste arbeta tillsammans för 

ungdomens bästa och likaväl som Socialtjänsten måste rådgöra med föräldrarna om bästa 

besluten kring ungdomens liv, så måste personalen på SiS-boendet lägga fram sina idéer till 

Socialtjänsten om vad de anser är bäst för ungdomen när det kommer till eftervård. Precis 

som socialsekreterarna förklarar att samarbetet med föräldrarna fungerar bättre om man har en 

”arbetsallians” med föräldrarna, så visar vårt resultat att samarbetet mellan personalen och 

Socialtjänsten fungerar bättre i de fall där Socialtjänsten lägger mer tid på ungdomen och har 

mer kontakt med personalen på SiS-boendet.  

Våra respondenter var alla väldigt tydliga med att man måste vara konkret, ärlig och tydlig i 

arbetet med ungdomarna. Det gäller att arbete ihop som ett lag och stå upp för varandra även 

när det kommer till jobbiga diskussioner med ungdomarna. Respondenterna beskriver vikten 

av att vara tydlig och ödmjuk, samtidigt som man måste ha en förståelse om varför 

ungdomarna sitter där de gör. Holm (2001) gjorde en studie som studerade personalen på två 

olika LVM-hem. Holm kunde i sitt resultat påvisa olika strategier som personalen förhöll sig 

till i olika situationer. Exempelvis så valde de att ibland ”backa” vilket de förklarade som att 

personalen valde att inte gå in i situationer som i onödan kunde provocera en redan upprörd 

klient. Hur pass bra man förhöll sig till klienterna och dessa strategier kunde enligt Holm 

skildras beroende på om personalen hade utbildning eller inte. I vårt resultat och genom våra 

intervjuer så har utbildningsnivån på personalen inte varit ett utmärkande samtalsämne mer än 

när det kommer till cheferna. Dock har vikarier påtalats mycket och där kan man se skillnad 

mellan kompetensen och erfarenheten hos personalen som arbetat under en längre period och 

hos vikarierna. Vikarierna har inte samma förhållningssätt gentemot ungdomarna som 

personalen med längre erfarenhet. Dock poängterar samtliga respondenter de positiva 

konsekvenserna med vikarier, exempelvis hur de kommer med nya erfarenheter och idéer. Vi 

har inte genom vårt resultat kunnat framtyda någon speciell strategi som personalen förhåller 

sig till mer än att de är raka och ärliga mot ungdomarna. Det är även viktigt som arbetsgrupp 

att arbete ihop som ett lag. Kommunikation är våra respondenters starkaste verktyg när det 

kommer till att hantera ungdomarna. De förklaras att kommunikation är A och O och de gäller 

både gentemot ungdomarna men även personalen emellan.  

Då vi har valt att göra våra respondenter könslösa genom begreppet hen så var vårt fokus inte 

på könsskillnader som Jeanneau (2002), gjorde i sin studie. Eftersom vi inte heller har jämfört 

någon annan vårdform mot vår studie så är det svårt att se skillnader däremellan med. 

Däremot kan vi se det positiva sambandet mellan utbrändhet och erfarenhet som Jeanneau 

förklarade. Vi kan genom vårt resultat se att respondenterna som har mer erfarenhet av yrket i 

större grad finner sig i att det förekommer hot och våld från ungdomarna, inte att de 

accepterar det men de har lärt sig att hantera det. Det visade sig även i hur de med tiden blev 
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bättre på att lämna arbetet, ”på arbetet”, de förklarade att de inte tar med sig arbetet hem och 

det menar vi minskar risken för utbrändhet.  

Som vi nämnde innan så låg inte fokus i vår studie på om man var kvinna som jobbade med 

unga pojkar eller om man var man som jobbar med unga pojkar. Vårt fokus låg på att finna 

vad som påverkar personalens gemensamma arbete för och med ungdomarna. Vid något 

tillfälle frågade vi några av våra respondenter om vad de ansåg var det bästa könet för att 

arbeta med unga pojkar. Då svaret blev att det kvittade så ansåg vi att det inte var något 

relevant för vårt resultat. Däremot anser vi att det kan vara värt att nämna detta här då 

Lanctôt, Ayotte, Turcotte och Besnard (2012), i sin studie från Kanada visade på hur det finns 

starka könsskillnader i arbetet med unga flickor. Dock tror vi att på samma sätt som manlig 

personal kan bli anklagade för sexuella trakasserier från de unga flickorna så kan de unga 

pojkarna anklaga kvinnlig personal för detsamma. Det som däremot framkommit genom våra 

intervjuer är att om en händelse skulle uppstå mellan en pojke och en personal oavsett manlig 

eller kvinnlig så tar cheferna till åtgärder för att lösa situationen. Detta för att skydda den 

utsatta personalen men även ungdomen. På vårt aktuella SiS-boende berättar personalen hur 

de inte gör någon större könsskillnad på arbetsmomenten, förutom i vissa fall exempelvis vid 

visitering eller urinprov. De förklarar hur de ser mer till varje individ i personalgruppen och 

hur denne själv får avgöra om det känner sig bekväm i en situation eller inte. Lanctôt, Ayotte, 

Turcotte och Besnard (2012) beskriver hur personalen i deras studie har direktiv beroende på 

om man är manlig eller kvinnlig personal. Exempelvis så får inte en manlig personal befinna 

sig ensam med en flicka på hennes rum. Detta är för att skydda den manliga personalen från 

anklagelser om sexuella trakasserier. Vår tanke när det kommer till könsskillnader och hur 

man förhåller sig ungdomarna är nog mycket personbundet. Våra respondenter oavsett kön 

påtalar att de gör alla sysslor med pojkarna för att påvisa att det inte ska finnas några 

stereotypa skillnader mellan könen. De sätter upp gränser själva för vad som är okej, när det 

kommer till relationer och förhållningssätt gentemot den unge pojken. Det vill säga att var och 

en av personalen har makten att markera när den känner sig obekväm i en situation rörande en 

ungdom.  

7.3 Teoretisk referensram 
 

Vi har valt att utgå ifrån en teori inom ramen för sociologi men även socialpsykologi. Vi 

kommer börja presentera sociala relationer och hur dessa skapas. Vi har då valt att använda 

oss av Symbolisk interaktionism och utgå ifrån Mead, Charon m.fl. för att närmare inrikta oss 

på den sociala interaktionen. Vi kommer även diskutera lite om grupper och hur det skapas i 

sociala interaktioner. Därefter fokuserar vi på att knyta den Symboliska interaktionismen till 

Foucault och hans tankar kring maktbegreppet. Detta då makten är centralt i alla sociala 

relationer, människor emellan och vår studie fokuserar på personal som arbetar för och med 

andra individer. Valet av detta är då vi anser att maktbegreppet saknas inom den Symboliska 

interaktionismen och vi vill därav använda oss av Foucault och några av hans tankar kring 

makt och motstånd. Vi diskuterar även en av de former av makt som Foucaults beskriver – 

Den disciplinära makten. Vi för senare en diskussion om sambandet som vi ser i relation till 

vår studie.  

7.3.1 Meads m.fl. – Symbolisk interaktionism  
 
Symboliskt interaktionism grundades genom George Herbert Mead som var verksam under 

sluten av 1800-talet till början av 1900-talet. Därefter har det blivit en stor och omfattande 

teori använd utav ett flertal teoretiker. Några av dem kommer vi att nämna under detta avsnitt 

Begreppet namngavs dock 1937 av sociologen Herbert Blumer (Månsson, 2002, s.150). 
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Månsson (2002), frågar sig vad är symbolisk interaktionism? Han förklarar genom Blumer 

hur det är en socialpsykologisk och sociologisk teori som utgår från att människor i 

interaktion med varandra skapar sin sociala verklighet med påverkan av den sociala kontext 

de lever i. Vår verklighet bygger på interaktionen mellan människor vilket påverkas av 

symboliska gester och handlingar, men även genom språket. Människan tolkar genom tidigare 

erfarenheter en annan människas handling, gest eller ord och vet därigenom vad gensvaret bör 

vara (s. 150f). Det är genom symbolerna som vi interagerar med varandra och Charon (2010) 

förklarar hur symbolerna är hörnstenarna i samhället. Det är genom dessa som vi lär oss vad 

som är rätt och vad som är fel och vi lär oss genom varandra (s. 60). Fortsättningsvis menar 

Charon att det är genom symbolerna som vi kan förstå den andra och sätta oss in i dennes 

perspektiv. Vi kan knyta an och förstå dennes tankar och känslor (2010, s. 104). Våra 

respondenter nämner hur de kan förstå att det är jobbigt för ungdomarna att sitta tvångsinlåsta 

och att de därigenom försöker göra varje dag positiv och värdefull för ungdomen. Genom 

handlingar, ord och gester så vill personalen visa att de är där för ungdomarnas bästa och 

arbetar för deras välmående och framtid. Johansson (2004) beskriver Goffmans tankar kring 

symboliska interaktionism och Goffman menar på att en del av teorin bygger på att individen 

undviker att handla, tala eller använda sig av en gest för att inte skapa situationer där hotfulla 

förhållanden kan uppstå i interaktionen. Goffman menar att om detta händer så skapas en 

obalans i interaktionen och detta leder till att jämvikten mellan individerna hotas. Genom 

socialiseringsprocessen lär sig individer att förhålla sig till detta och det sker omedvetet menar 

Goffman (s. 93). Samtliga av våra respondenter förklarar i Relation till Ungdomen-avsnittet i 

resultatdelen hur mycket av deras arbete som går ut på att inte skapa onödigt hotfulla 

situationer med ungdomarna. De menar på att man som personal ska förhålla sig respektfullt 

för att kunna skapa en bra relation till ungdomen. Exempelvis är man rak och tydlig när man 

talar till ungdomen. 

Social interaktion kopplat till symbolisk interaktionism 

Trost och Levin (2010), förklarar hur social interaktion är en av de viktigaste delarna i teorin 

om symboliska interaktionism (s. 105). Trost och Levin fortsätter att beskriva Meads 

förklaring om hur social interaktion inte skulle finnas om vi människor inte hade egenskapen 

att känna empati för andra människor. Han menar på att förmågan att empatisera bidrar till att 

social interaktion ska kunna uppstå. Det är genom det som vi förstår vad en annan människa 

säger eller gör (s. 114). Våra respondenter påtalar hur den sociala relationen är en av de 

viktigaste delarna i deras arbete för och med ungdomarna. De förklarar även hur man måste se 

till ungdomens behov och lyssna på vad den unge har att säga. Den sociala interaktionen 

påverkar även personalen i deras arbete inom arbetsgruppen men även samarbetet med 

cheferna samt Socialtjänsten. Det finns sociala relationer i många former inom detta yrke och 

det är viktigt som personal att veta hur man ska förhålla sig i varje social interaktion. 

Hur vi tolkar och agerar på en annan människas handling grundar sig i våra erfarenheter. 

Trost och Levin (2010) förklarar hur mänskligt beteende däremot inte är att reagera eller 

direkt svara på den andres beteende. De menar på att mänskligt beteende svarar på den andres 

tolkade intentioner eller varseblivning. De förklarar hur all vår kommunikation och alla våra 

interaktioner grundar sig i en framtidsorientering mot den andres avsedda framtida beteende, 

vilket i förväg har tolkats eller varseblivits av den enskilda individen (s. 124). Man blir med 

andra ord påverkad av den andres nästkommande handling i en interaktion. Våra respondenter 

påtalar i det tidigare avsnittet, relation till arbetsgruppen i resultatdelen, hur de blir påverkade 

av sina kollegor i arbetsgruppen. De nämner både positiva och negativa påverkningar som 

baseras på en annan individs handling eller icke handling. Exempelvis tar de upp vikarier och 

deras ibland oerfarenhet av yrket och hur de ska handla i vissa situationer.  
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Symbolisk interaktionism och grupper 

Meads (1976) förklarar hur det är lättast för enskilda individer att integrera sitt eget beteende i 

sociala situationer där de andras individuella beteenden är likartade med ens eget. Det är de 

socialt funktionella grupperna av individer som vi alla ingår i. Meads menar på att alla 

individer i samhället ingår i ett flertal olika sociala grupper där det kan finnas olika syften och 

mål (s. 224). Våra respondenter ingår i ett flertal olika sociala grupper enbart på arbetsplatsen. 

Exempelvis så är det uppdelat avdelningsvis men även arbetare och chefer. Man kan även 

vara arbetare och vara med i gruppen behandlingsplanerare. Myers, Abell, Kolstad och Sani 

(2010) förklarar hur olika studier har visat på hur människor påverkas negativt men även 

positivt av andra medlemmar i en grupp. Vissa egenskaper kan förbättras medan andra kan 

försämras exempelvis motoriska prestationer (s. 431). De förklarar vidare att det även kan 

påverka hur pass bra man väljer att utföra ett arbete. Påverkan av andra kan höja 

arbetsinsatsen precis som den kan minska beroende på vad som påverkar den enskilda 

individen (Myers, Abell, Kolstad & Sani, 2010, s. 433f). Några av våra respondenter påpekar 

hur de bli påverkade av andra individer i arbetsgruppen. Exempelvis om det blir lyssnade på 

eller inte. Det påverkar dem om de vidare i arbetet väljer att komma med ett förslag eller ej 

och hur pass mycket ”extra” de väljer att göra under ett arbetspass.  

Vidare presenterar Myers, Abell, Kolstad och Sani hur grupper mer än ofta skapar ett 

grupptänk. Det författarna menar är hur gruppen blir mer homogen och alla inom grupper 

tycker mer eller mindre lika om olika saker. Det farliga som kan uppstå vid ett grupptänk är 

att gruppen kan bli så pass sammansvetsad så att andra har svårt att komma in och man har 

som grupp en tendens att stereotypisera andra individer och grupper (s. 450f). Det våra 

respondenter pratar om som grupp är de mot ungdomarna, de mot Socialtjänsten, de mot 

andra inom arbetsgruppen och de mot cheferna. Det finns olika typer av grupper i vår studie 

som alla påverkar och påverkas av varandra. Och som Meads (1976) skrev så kan man vara 

medlem i ett flertal grupper samtidigt (s. 224). 

7.3.2 Foucault – Makt  
 
Då vi anser som vi nämnde innan att det saknas en maktaspekt inom symboliska 

interaktionismen och vi kan se hur det i vår studie finns maktaspekter så har vi valt att ta del 

av några av Foucaults tankar kring makt för att visa på sambandet – sociala relationer och 

makt. 

 

Foucault (2002), menar att det finns maktrelationer på alla plan och i alla sociala relationer. 

Makten går inte att undkomma, Foucault beskriver den som ”inneboende” i den sociala 

relationen. Han menar att på grund av ”lättrubbade, olikartade, ostadiga och spända 

styrkeförhållanden” så är makten i den sociala relationen instabil, föränderlig och rörlig. Det 

är ett potentiellt föränderligt styrkeförhållande förklarar Foucault (s. 104). Börjesson och 

Rehn (2009) skriver hur Foucault kunde se makt i varje situation, även i situationer där andra 

inte kunde varken se eller tänka sig att makten var närvarande. Foucault menade på att makt 

är en process där samhället förorsakar effekter, både positivt och negativt. Han menade att 

makten fanns i varje socialt sammanhang och genom dessa effekter eller sociala processer så 

disciplineras varje individ genom samhällets makt. Man blir disciplinerad till att vara en 

acceptabel individ i samhället (s. 46).  
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Motstånd 

 

Våra respondenter talar om makten som om att det i de flesta fallen kommer uppifrån. 

Cheferna har makten över dem och de själva har makten över de intagna men samtidigt så är 

det cheferna som beslutar om vilken makt personalen har. Foucault (2002) menar på att 

makten aldrig är riktat från någon specifikt håll utan att den finns överallt (s. 103). Däremot 

förklarar Foucault att makt inte utövas utan mål och en hel rad av avsikter. Även om makten 

både kan vara medveten eller omedvetet, då den kan styras av olika samhälleliga strukturer. 

Foucault (2002) förklarar vidare att motstånd alltid finns i samband med makt, med makt 

kommer motstånd och i och med motstånd finns alltid makt (s. 105). Våra respondenter talade 

mycket om motstånd i olika sammanhang. Motstånd från cheferna, ungdomarna och motstånd 

inom arbetsgruppen. Något vi har redogjort i Motstånds-avsnittet i resultatdelen. 

Förutsättningen för makt ser dock olika ut och det är även något som våra respondenter har 

uttryckt. Vissa maktrelationer är mer eller mindre obalanserade och somliga relationers 

styrkeförhållanden är mer stadgade än andras. ”Fångvaktaren, chefen, läkaren och läraren” 

har genom att ”hämta stöd i byråkratiska strukturer i regel mer fördelaktiga strategiska 

positioner än fången, den anställde, patienten eller eleven” (Nilsson, 2008, s. 94). 

I vår studie har vi fått fram hur det finns vissa förfaranden som styrs av byråkratiska regler 

och då är det svårare att förändra maktförhållandet.  

Disciplinär makt 

 

Foucault beskriver under 1970 och början på 1980-talet ett antal kompletterande former av 

makt. Men vi har valt att gå in mer på den disciplinära makten då den går mer i linje med vår 

studie. Inom institutionsvården arbetar personalen efter att ”forma om” en individ från ett 

destruktivt beteende till ett mer samhällenligt acceptabelt beteende.  

 

Den disciplinära makten beskrivs av Foucault (2003) som en form av dressyr, vars framgång 

kan förklaras av dess enkla men effektiva tekniker; övervakning, normalisering och 

examination. Den disciplinära makten och utövandet av det börjades tidigt, redan på 1600-

talet disciplinerades soldater och på 1700-talet så var soldaten formbar (s. 137).  

Foucault beskriver hur disciplinen skapar kroppar som är undergivna och övade, så kallade 

”fogliga kroppar”. Han menar vidare att genom att disciplinera och göra kroppen foglig så 

ökar kroppens krafter, dess nytta – från ett ekonomiskt perspektiv. Disciplinen minskar 

samtidigt kroppens krafter ur ett politiskt perspektiv – man tvingar dem att lyda. Man vill 

”skapa” en kropp som både ökar produktionen, men samtidigt underkastar sig makten 

(Foucault, 2003, s. 140). Det våra respondenter påtalar under Motstånds-avsnittet i 

resultatdelen är hur ekonomin styr ”valet” av intagna ungdomar och samtidigt som det 

påverkar personalen så måste personalen ”vika sig” för chefernas beslut.  

Foucault delar in konsten att disciplinera i flera olika tekniker. Att placera individen i rummet 

och använda sig utav en sluten miljö är två av dessa. Genom att placera individen i den slutna 

miljön så kan disciplineringen styras på ett mer effektivt sätt. Man kan kontrollera den fogliga 

kroppen på ett sådant sätt så att den vet sin plats och sina arbetsområden (2003, s. 143fff).  

Större delen av våra respondenter är ”placerade” i en sluten miljö då de arbetar på en 

avdelning och de är ”placerade” där för att arbeta med ungdomarna. På varje avdelning finns 

även kameror uppsatta för att föreligga som en säkerhet för ungdomarna och personalen vid 

situationer där våld eller skadegörelse kan uppstå, men även för att övervaka personalen i 

deras arbete. Foucault (2003) menar på att övervakning är ett ypperligt sätt att disciplinera 

människor. Foucault beskriver hur den perfekta övervakningen och hur det skulle bidra till att 

makten skulle fungera perfekt i sin helhet. Han menar på genom att kontrollera hela miljön 

och kunna få en inblick i varje situation så blir makten fulländad (2003, s. 172).  
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Foucault (2003) tar upp institutioner exempelvis sjukhus och fängelser och förklarar hur det 

genom att vissa grupper behövdes övervakas blev legitimt att övervaka visa arbetsplatser. Han 

förklarar hur det samtidigt bildas nät inom övervakningen som håller ihop det (s. 178). 

Övervakarna vilket i detta fall är cheferna blir i sin tur övervakade av övervakare exempelvis 

högre chefer på boendet eller Stockholms huvudkontor. De i sin tur blir övervakade av IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg) och de blir övervakade av Sveriges regering samt 

samhället i stort.  

7.4 Diskussion kring den teoretiska referensramen  
 

Samtliga av våra teoretiker diskuterar på ett eller annat sätt social interaktion. En skillnad är 

hur man talar om sociala relationer kopplat till individen. Foucault beskriver makt och den 

sociala relationen som något mer flytande och inte personbundet medan symboliska 

interaktionismen och dess teoretiker talar om den sociala interaktionen som något bundet till 

två eller flera individer. Foucault argumenterar för hur det finns maktaspekter i alla sociala 

relationer. Meads, Charon och de andra teoretikerna som fokuserar på symbolisk 

interaktionism diskuterar sociala interaktioner som en del av den symboliska 

interaktionismen. Sociala relationer är en del av verkligheten och grupper bildas där igenom. I 

varje social relation finns som Foucault (2002) nämner makt och det går inte att undkomma. 

Sociala relationer, makt och motstånd är alla variabler som i relation till varandra influeras i 

hela samhället. Motstånd kan inte uppstå utan makt och makt kan inte uppstå utan sociala 

relationer. I sociala relationer mellan två individer finns även alltid ett sorts motstånd vilket 

influeras av makten exempelvis, olika viljor eller olika sociala positioner i samhället. Det vi 

kan se genom vår studie, är hur det väldigt tydligt visar sig att dessa faktorer tillsammans är 

tre otroligt viktiga delar i arbetet personalen gör för och med ungdomarna. I linje med hur 

Foucault talar om att makt finns på alla plan så kan vi dra paralleller till hur våra respondenter 

talar om makt och vår förståelse av deras bild av makten inom SiS-boendet. Respondenterna 

är införstådda med att makt finns och kommer från alla håll, däremot är de väldigt tydliga 

med att förklara hur makten inte får missbrukas gentemot ungdomarna och påpekar vikten av 

att istället ha en bra social relation. Återigen kan vi se hur makt och sociala interaktioner går 

hand i hand och även hur den ena kan manipulera den andra. Motstånd är även en faktor som 

våra respondenter har talat mycket kring och hur motstånd kan vara riktat från olika håll. 

Påståendet att motstånd inte kan uppstå utan makt bekräftas och tydliggörs väl i vår studie, 

där kan man se hur makten påverkar vilket sorts motstånd som uppstår. Även hur sociala 

relationer gynnar makten och motståndet i den meningen att ungdomarna blir mer mottagliga 

för behandlingen om det finns en stark och positiv social relation. Det uppstår med andra ord 

inte lika mycket motstånd från ungdomarnas håll och personalen behöver inte utöva den 

makten de innehar i samma utsträckning.  

Vi valde som sagt att närmare förklara Foucaults beskrivning av disciplinär makt som en form 

av makt. Valet av att mer utförligt beskriva denna form, är då vi anser att vi genom vår studie 

och genom våra respondenters svar och beskrivning av deras arbetsplats kan dra paralleller till 

den maktformen. Institutionen och personalen i sig disciplinerar ungdomarna till att bli mer 

fogliga och följa de normer och värderingar som finns i samhället. Samtidigt disciplineras 

personalen till att bli mer fogliga i sitt arbete. Genom övervakning så disciplineras både 

ungdomarna men även personalen, även fast det samtidigt är av säkerhetsskäl. Övervakning 

finns i hela samhället och vi övervakas och övervakar ständigt varandra för att alla ska 

upprätthålla de normer och värderingar som finns. Man ska vara en accepterad 

samhällsmedlem och genom övervakningen så kan man i så tidigt skede som möjligt finna de 

avvikare som bryter mot samhällets normer. Vilka normer och värderingar en individ har är 

ofta kopplat till dennes grupptillhörighet. Meads (1976) samt Myers, Abell, Kolstad och Sani 
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(2010) förklarar att man som enskild individ kan vara medlem i ett flertal olika grupper. Inom 

dessa grupper så finns det oftast mål och olika syften till varför man är medlem. Våra 

respondenter blir som vi nämnde innan automatiskt medlemmar i olika grupper på 

arbetsplatsen. Hur man pratar om de andra grupperna påverkas av det som Myers, Abell, 

Kolstad och Sani (2010) benämner som grupptänk. Det vi har fått fram genom vår studie är 

hur exempelvis vissa respondenter pratar om personligt gillande och vi tolkar det som om att 

de inte tillhör ”den gruppen”. Det blir därigenom en ”ute” grupp och en ”inne” grupp där 

personligt gillande mellan chefer och personal är en inkörsport till ”innegruppen”. Det blir 

tydligt hur det finns olika sorters grupperingar i vår studie. Vi har personalen, cheferna, 

Socialtjänsten men även grupper inom arbetsgruppen. Hur man talar kring och om den andra 

gruppen är mycket beroende på vilken relation man har till gruppen i åtanke. Det blir som 

Myers, Abell, Kolstad och Sani (2010) nämner det ett grupptänk där man inom ”inne” 

gruppen stereotypiserar de andra utanför gruppen och de andra ”ute” grupperna. Det 

intressanta är dock att flertalet av våra respondenter ingår i flera olika grupper och man kan se 

hur de påverkas av hur de talar om någon eller något beroende på vilken grupp de anser sig 

tillhöra för tillfället. Exempelvis så kan man ena stunden tillhöra ”inne” gruppen med 

personligt gillande hos cheferna men när det kommer till beslut rörande hela personalgruppen 

så tillhör man ”inne” gruppen personal mot ”ute” gruppen cheferna.  

7.5 Personliga reflektioner och förslag på framtida forskning 
 
Något som förvånade oss i början av studien när vi intervjuade våra respondenter enligt de tre 

faserna för GT var hur svaren vi fick från intervjuerna radikalt ändrade vår inriktning på 

studien. Även om det är en del av GT:s grundtankar att frågeställningen och fokus kan och 

ska ändras under arbetets gång så trodde inte vi att det skulle ändras så pass mycket. Tack 

vare vårt öppna förhållningssätt och vårt förutsättningslösa tänk så såg vi snabbt hur fokus 

blev mer riktat på vilka omständigheter som påverkar personalen i arbetet mer än upplevelsen 

och känslan av att arbeta, som vår första tanke var. Något vi tyckte var mycket positivt med 

vändningen i studien var hur respondenterna själva delade med sig om sin bild av arbetet och 

vad som var viktigt för dem. Även om vi var mer styrande i fas två och tre så var det 

fortfarande respondenterna som ledde samtalen och berörde viktiga frågor. Vi uppfattade 

varje respondent som ärlig och sanningsenlig eftersom de själva pratade om sitt yrke, ur sitt 

eget perspektiv.  

Att det var flera omständigheter som påverkade en i arbetet än ungdomarna enbart var 

intressant att se. Vi hade självklart en förståelse om att cheferna och de andra kollegorna var 

en bidragande faktor till hur pass bra man trivs på arbetet och hur pass bra man kan utföra sitt 

arbete, dock trodde vi inte att det skulle vara så pass avgörande som det visade sig vara. Vi 

hade en liten tanke om att ungdomarna skulle ligga i fokus för varje samtal, men ju fler samtal 

vi hade desto fler omständigheter kom på tal. Det intressanta med det var även hur det o ena 

sida visade sig att ungdomarna ligger i stort fokus varje arbetspass, men o andra sidan är det 

inte ungdomarna som är det största faktorn när det kommer till påverkan. Även om det visade 

sig att kollegor och chefer är det som påverkar den enskilde individen i störst utsträckning, så 

är det ungdomarna som får våra respondenter att gå till arbetet. Samtliga respondenter fick 

frågan ”Varför fortsätter du jobba kvar trots allt motstånd som finns?” och alla svarade på 

olika sätt att det är ungdomarna som gör det värt att åka till arbetet. Ytterligare en otroligt 

positiv vändning var att vi någonstans hade en föreställning om att våld och hot förekommer i 

större utsträckning än vad resultatet visade. Vi kan tänka oss att många personer som skulle 

vara passande för detta yrke väljer bort det som yrkesval på grund av föreställningen att hot 

och våld förekommer. Som vi förstod det genom våra respondenter så förekommer det 

självklart hot och våld, men hotet och våldet som förekommer är ytterst sällan riktat mot 
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personalen. Istället förklarades att när situationer uppstår så är det oftast mellan pojkarna eller 

riktat mot inventarierna. Det som var intressant att höra var hur de flesta av respondenterna 

som arbetat länge på SiS-boendet aldrig varit med om någon större situation riktad mot någon 

i personalen. Vi har en tanke om att personalens förhållningssätt till ungdomarna är en 

bidragande faktor till att våld och hot riktat mot personalen sällan förekommer. Ärlighet, 

tydlighet och social relation är tre återkommande teman och som vi i vår tidigare forskning 

har visat så är dessa tre teman viktiga i arbetet med människor. Genom att skapa en bra och 

stark relation till de unga pojkarna och vara ärlig och tydlig mot dem så minimeras risken för 

situationer där hot och våld kan uppstå.  

Vi hoppas att denna studie ska visa på hur det är att arbeta med unga pojkar tvångsplacerade 

på ett SiS-boende, vi vill visa på både de positiva men även de negativa aspekterna av arbetet.  

Vi hoppas därigenom att fler människor skulle kunna tänka sig detta som yrke, då man fått 

höra personalens egna berättelser om arbetet. Vi har vidare en förhoppning om att vår studie 

på ett eller annat positivt sätt ska kunna hjälpa personalen i deras arbete genom att lyfta upp 

deras tankar och åsikter genom deras perspektiv. Det finns även en tanke om att man kanske 

kan se över hur tvångsvården fungerar och hur personalen mår på boendena i Sverige. Även 

hur samarbetet mellan personalen och cheferna samt Socialtjänsten egentligen fungerar och 

om det kan effektiviseras. Detta är även förslag på framtida forskning på området, att man kan 

forska vidare på om personalens uppfattning ser likadan ut beroende på vart i Sverige som 

SiS-boendet ligger. Det skulle förmodligen vara intressant att se Socialtjänstens bild av 

samarbetet med SiS-boendena och vad de har att säga. En idé skulle kunna vara att besöka 

personal som arbetar endast med unga flickor och se om man påverkas olika beroende på 

könet på den unge. Eller ta ett boende där det är mixade ungdomar både flickor och pojkar.  

En annan tanke som vi har är eftervården och hur den ser ut. Flera av respondenterna påtalar 

att det finns en stor brist i eftervården så det intressanta skulle vara att se över hur det 

egentligen fungerar. Vi anser att med vår studie som bakgrund så finns det ett flertal 

forskningsidéer som kan uppstå när det kommer till SiS och tvångsintagna ungdomar. 

Framförallt anser vi att arbetet med personalen måste bli bättre för personalens mående på 

arbetsplatsen. Detta skulle ge ett flertal positiva konsekvenser både för ungdomarna och 

självklart personalen, men även för SiS då det förmodligen skulle bidra till mindre 

sjukskrivningar, lägre personalomsättningar och välmående personal.  

7.6 Metodologiska dilemman och självkritisk diskussion 
 

Vår första tanke faller på hur man som forskare ska gå in helt förutsättningslöst inom ett 

område. Det finns väldigt få forskningsområden som man kan gå in helt ”blankt” i då 

människor generellt alltid mer eller mindre har en förförståelse.  Man påverkas även som 

forskare av att man i de flesta fallen väljer ett område som man tycker är intressant sen innan. 

Vi anser att vi som studenter även blir påverkade av att vi just är studenter och oerfarna 

forskare. Dock tycker vi oss kunna säga att vi i största möjliga mån har gått in 

förutsättningslöst och utforskat vårt intresseområde. Detta grundar vi på att vi genom studiens 

gång har ändrat vår tanke och vårt syfte i linje med GT och utefter respondenternas svar.  

Vi har lärt oss att tiden påverkar arbetet i stort, speciellt när det är en forskningsuppsats och vi 

arbetar efter en tidsram. Vi anser dock att vi har använt tiden väl och planerat varje steg för en 

så smidig arbetsgång som möjligt. Med hjälp av intervjuer och öppna samtal så kommer man 

enligt vår mening som forskare väldigt nära sina respondenter, men samtidigt är det mer 

tidskrävande och som forskare är man mer beroende av andra människor för sitt resultat. Med 

det sagt så tycker vi att våra intervjuer ändå har fungerat bra tidsmässigt, förmodligen mycket 

på grund av flexibla och hjälpsamma respondenter.  
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Som i de flesta studier så har de uppkommit smärre förhinder även för vår del. En respondent 

avbokade strax innan avtalad intervju och valde senare att hoppa av, en respondent bad att få 

flytta intervjun till nästkommande dag och sen har vi vår respondent nummer 8 som vi tänkte 

förklara lite närmare. Respondent 8 har som sagt ingen erfarenhet av att ha arbetet inom SiS, 

något som till en början var ett krav från vår sida. Det som ledde till att respondenten ändå 

blev delaktig i resultatet och studien var på grund av till en början en kommunikationsmiss. 

Vid kontaktandet av respondenterna så kontaktades respondent 8 i tron om att hen hade 

arbetat inom SiS, och hen uppfattade det som att det enbart var en studie om placerade 

ungdomar. Det var inte förens vid intervjutillfället som missförståndet uppfattades. Vi ansåg 

ändå att med hens långa erfarenhet av arbete med ungdomar och genom att hen gav oss bra 

svar på vissa områden så kunde dennes svar ändå vara värdefulla för studien och tillföra 

väsentliga delar till resultatet.   

Som vi nämnt tidigare så omges SiS-boendet av en väldigt stark sekretess, men det är inget vi 

kan tycka oss säga har påverkat vår studie åt något håll, mer än att båda som forskare har en 

anknytning till SiS-boendet då vi har arbetat som vikarier ett fåtal gånger. Det är även på det 

sättet som vi har träffat några av våra respondenter tidigare. När vi tittar tillbaka på studiens 

gång så kan vi inte se något negativt med att vi har haft en personlig anknytning till SiS-

boendet och några av våra respondenter sedan tidigare. Utan vi ser det endast som positivt då 

vi tror att det hade vart svårt att få med så pass många respondenter annars som är villiga att 

dela sin syn på sitt arbete med den ärlighet som de har haft.  

Vi valde som vi nämnt tidigare att spela in alla intervjuer även om det går emot Glasers 

grundtankar om GT som metod. Nu i efterhand inser vi att det för vår del och i vår studie var 

onödigt att spela in intervjuerna. Vi gjorde det i syfte för att kunna gå tillbaka och lyssna av 

inspelningarna om vi kände att något saknades eller att något behövde förtydligas. Det vi tar 

med oss som en lärdom är att vi som forskare med GT som metodansats inte behöver spela in 

intervjuer då våra anteckningar och minnesbilderna var kompletta. Förmodligen för att vi var 

två som närvarande vid intervjuerna så den ena kunde anteckna och den andra fokusera på att 

lyssna. Vi sammanställde även varje intervju och vår egen individuella bild av den direkt efter 

varje samtal.  

Vi hoppas att du som läst denna studie har fått en annan och kanske positivare bild av 

tvångsvården. Vi hoppas även att du fått en tydligare inblick i personalens arbete för och med 

tvångsintagna unga pojkar.  

 

Slutligen vill vi tacka alla våra respondenter för deras deltagande i vår studie och deras 

otroligt öppna och ärliga inställning till studien och dess syfte. Vi vill även tacka vår 

handledare Ulrika Wernesjö. 
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9. Bilagor  
 

9.1 Bilaga 1 – Brevet 
 
 

Hej. 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som inom ramen för vårt examensarbete söker 

respondenter till vår uppsats. 

Vi ämnar med hjälp av intervjuer att undersöka hur Ni som personal på [SiS-boendet] 

upplever Ert arbete med ungdomarna. Vi kommer lägga fokus på Er upplevelse och känsla av 

att arbeta med målgruppen och om det påverkar Er som individer. 

Dig vi söker är mellan 25-67 år som har arbetat inom sluten ungdomsvård i någon form under 

cirka fyra år eller mer. Du behöver inte enbart arbetat på ”SiS-boendet” eller enbart med 

pojkar. Det viktiga är att du vill delge dina upplevelser och kan/vill prata med oss. 

Vi kommer träffas under 1-1,5 timme för en intervju och det är självklart frivilligt och 

anonymt. Du kommer även att vara helt anonym i den efterföljande rapporten. Tid och plats 

för samtalet väljer du själv efter vad som passar. Då tiden för uppsatsen är begränsad önskar 

vi kunna genomföra intervjun under april månad. 

Känner du att du vill och har tid att hjälpa oss så kontakta oss gärna på en av följande mailar:  

Student@mail - Josephine 

Student@mail - Peter 

 

 

Stort tack på förhand! 

 

Vid andra frågor går det även bra att kontakta oss via telefon. 

 

Josephine Johansson Tele nr. 

Peter Lindqvist Tele nr. 

  

mailto:Jjn11004@student.mdh.se
mailto:Plt14001@student.mdh.se
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9.2 Bilaga 2 – Öppna fasen 
 

Fyra inledande teman för dem fyra intervjuerna i öppna fasen. 

 

Tema 1: Bakgrund. 

 År inom ungdomsvård?  

Andra ställen än SiS-boendet? 

 Utbildning inom området? 

Akademisk, intern.. 

 Varför ungdomar? 

 

 

Tema 2: En vanlig dag på jobbet. 

 Känslan inför ett arbetspass 

 Social relation med den unga 

 Social relation med föräldrar 

 Hantering av våld och hot 

Någon händelse som påverkat dig i din arbetsroll både positiv och negativ? 

 Samtal med närmsta chef och kollegor vid händelser 

 

Tema 3: Din syn på ungdomsvården. 

 Syn på SiS-boendet som institution 

 Syn på ungdomsvård i stort 

 Syn på din roll 

 Syn på den unges ansvar 

 

Tema 4: Framtiden 

 Utveckling av SiS-boendet som institution 

 Politiska beslut som skulle behöva till 

 Mest utmärkande förändring hos dig själv 

 Hur kan du utvecklas 

 Återfallsprevention 
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9.3 Bilaga 3 – Selektiva fasen 
 

Fyra teman för de fyra intervjuerna i den selektiva fasen. 

 

Tema 1: Bakgrund. 

 Ålder 

 Egna barn 

 År inom ungdomsvård?  

Andra ställen än här? 

 Utbildning inom området? 

Akademisk, intern… 

 Varför ungdomar? 

 

Tema 2: En vanlig dag på jobbet. 

 Känslan inför ett arbetspass 

 Social relation med den unga 

 Hantering av våld och hot 

Någon händelse som påverkat dig i din arbetsroll både positiv och negativ? 

 

Tema 3: Bättre sätt att arbeta med ungdomarna 

 Har varje ungdom en plan från start? 

 I hur stor utsträckning kan man arbeta efter en given plan? 

(Hur mycket kan man som enskild beh. ass. arbeta med styrning mot en utveckling av 

den unges tid på SiS?) 

 Hur rättfärdigas skyldigheter i relation till pojkarnas rättigheter? 

 Återfall 

 

Tema 4: Arbetsklimat 

 Hur känner du angående ditt eget inflytande i arbetsgruppen? 

 Känner du dig delaktig i beslut ang. ungdomarnas vård? 

 Hur anser du att stämningen inom arbetslaget är? 

 Blir du påverkad av vilka du arbetar med? 

 Vad gör du själv för att skapa en fungerande arbetsgrupp? 

 Samtal med närmsta chef och kollegor vid händelser 

 Hur ser relationen med cheferna ut? 
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9.4 Bilaga 4 – Teoretiska fasen 
 

Fyra teman för de fyra intervjuerna i den teoretiska fasen. 

 

Tema 1: Bakgrund. 

 Ålder 

 Egna barn 

 År inom ungdomsvård?  

Andra ställen än här? 

 Utbildning inom området? 

Akademisk, intern… 

 Varför ungdomar? 

 

Tema 2: En vanlig dag på jobbet. 

 Känslan inför ett arbetspass 

 Social relation med den unga 

(Sämre relationer) 

 Hantering av våld och hot 

Någon händelse som påverkat dig i din arbetsroll både positiv och negativ? 

 

Tema 3: Maktaspekter 

 Hur känner du angående ditt eget inflytande i arbetsgruppen? 

 Känner du dig delaktig i beslut ang. ungdomarnas vård? 

 Hur känner du när du jobbar med personal som har mindre ansvar än dig? 

(Vikarier/lägre utbildning) 

 Hur ser du på eftervård och återfall? 

(Blir din röst hörd till socialtjänsten) 

 Känslan av att låsa in någon annans barn? 

 Rättigheter och skyldigheter? 

 Samtal med närmsta chef och kollegor vid händelser 

 Hur ser relationen med cheferna ut? 

 

 

Tema 4: Arbetsklimat 

 Hur anser du att stämningen inom arbetslaget är? 

 Blir du påverkad av vilka du arbetar med? 

 Vad gör du själv för att skapa en fungerande arbetsgrupp? 

 Hur fungerar rutiner? 
 


