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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som har ställt upp med både sin tid, upplevelser och 

erfarenheter. Utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie, tack! Vi vill även rikta ett tack till 

våra familjer och vänner som stöttat oss på vägen. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare 

Anne-Lie Vainik för hennes kunskap, intresse och stöttande bemötande. 

Tack! 
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Abstract 
”Working with young people who have a criminal behavior” 
A qualitative study on the institutional staff's experiences of reintegration and negativ impact 

 

The scientific problem that exists in this study is that the institutional care does not show the good 

results they intend to do. Instead young people learning about crime during the stay at the institution. 

The aim of this essay was to investigate the experiences of the institution staff working with young 

people to adapt them to a life without crime, in an environment where the youth could have a negative 

impact on each other. The questions focuses on respondents' work in order to give young people a 

chance to adapt to a life without crime and how they relate to the risk of young people's negative 

impact on each other. The questions have been studied through a qualitative approach and we have 

through semi-structured interviews collected our empirical material. We have interviewed eleven 

people working at SiS-institutions. Our results have been analyzed based on Goffman's theory of 

asylums. In addition to this theory, we also have previous research on negative impact in institutional 

environment, the staff’s work and institutional care. The result shows that the staff has the potential to 

adapt the youth to a life without crime. The result also shows that they have different methods of 

working with this and that it differs between the institutions and departments. The institution stay 

should be so long that the youth can handle a care in open forms. The results also show that the staff 

see a risk of placing young people with similar problems at the same place and that young people may 

have a negative impact on each other. Finally, the result shows that the youth’s time at the institution 

does not have a bearing on the negative impact, it is the staff's strategies and presence that are crucial. 

 

 

Keywords:  
Institution, Staff, Youth, Crime, Impact, Reintegration  
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Sammanfattning  
Det vetenskapliga problemet som föreligger handlar om att institutionsvård inte visar de goda resultat 

det avser att göra. Ungdomar lär sig istället mer om kriminalitet under placeringstiden. Syftet med 

uppsatsarbetet är att beskriva och försöka förstå personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta 

med ungdomar för att återanpassa dem till ett liv utan kriminalitet, i institutionsmiljö där ungdomarna 

kan ha en negativ påverkan på varandra. Frågeställningarna fokuserar på respondenternas beskrivning 

av deras arbete för att ge förutsättningar för ungdomarna att återanpassas till ett liv utan kriminalitet 

samt hur de förhåller sig till risken för ungdomarnas negativa påverkan på varandra. 

Frågeställningarna har studerats genom en kvalitativ ansats och vi har genom semistrukturerade 

intervjuer inhämtat vårt empiriska material. Vi har intervjuat elva personer som arbetar på SiS-

ungdomshem. Våra resultat har analyserats utifrån Goffmans teori om totala institutioner. Förutom 

denna teori har vi också tidigare forskning om smittoeffekt i institutionsmiljö, personalens arbete samt 

institutionsvård. Resultatet visar att personalen upplever att de har förutsättningar att återanpassa 

ungdomarna till ett liv utan kriminalitet. Resultatet visar vidare att de har olika metoder för att arbeta 

med detta samt att det skiljer sig mellan institutionerna och avdelningarna. Resultatet visar även att 

personalen upplever en risk med att placera ungdomar med likartad problematik på samma ställe och 

att ungdomarna då kan ha en smittoeffekt på varandra. Slutligen visar resultatet att vistelsetiden inte 

har betydelse för smittoeffekten mellan ungdomarna, det är personalens strategier och närvaro som är 

avgörande.  

 

  

Nyckelord: 
Institution, Personal, Ungdomar, Kriminalitet, Påverkan, Återanpassning 

 
 
 



5 
	  

 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING	  ..........................................................................................................................	  7	  

1.1	  BAKGRUND	  ..............................................................................................................................	  8	  

1.2 PROBLEMFORMULERING	  .........................................................................................................	  9	  

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR	  ...........................................................................................	  9	  

1.3.1 Frågeställningar	  .............................................................................................................	  9	  

1.4 STUDIENS AVGRÄNSNINGAR	  .................................................................................................	  10	  

1.5 CENTRALA BEGREPP	  .............................................................................................................	  10	  

1.5.1 Ungdom	  .........................................................................................................................	  10	  

1.5.2 Kriminalitet	  ....................................................................................................................	  10	  

1.5.3 Prosocial	  .......................................................................................................................	  10	  

1.5.4 Återanpassning	  ............................................................................................................	  10	  

1.5.5 Negativ påverkan	  .........................................................................................................	  11	  

1.5.6 Beteendeproblematik	  ..................................................................................................	  11	  

1.6 FÖRFÖRSTÅELSE	  ..................................................................................................................	  11	  

2. TIDIGARE FORSKNING	  ...................................................................................................	  13	  

2.1 SMITTOEFFEKT I INSTITUTIONSMILJÖ	  ...................................................................................	  13	  

2.2 PERSONALENS ARBETE	  ........................................................................................................	  14	  

2.3 INSTITUTIONSVÅRD	  ...............................................................................................................	  16	  

3. TEORI	  .................................................................................................................................	  18	  

3.1 TOTALA INSTITUTIONER	  ........................................................................................................	  18	  

3.2 DE INTAGNA	  ...........................................................................................................................	  19	  

3.3 PERSONALEN	  ........................................................................................................................	  20	  

4. METOD	  ...............................................................................................................................	  21	  

4.1 METODVAL	  .............................................................................................................................	  21	  

4.2 URVAL	  ....................................................................................................................................	  22	  

4.2.1 Urvalsprocessen och urvalskriterier	  ..........................................................................	  22	  

4.3 DATAINSAMLING	  ....................................................................................................................	  23	  

4.4 ANALYSMETOD	  ......................................................................................................................	  24	  

4.5 TILLFÖRLITLIGHET, ÄKTHET OCH GENERALISERING	  ............................................................	  25	  



6 
	  

4.5.1 Tillförlitlighet och äkthet	  ..............................................................................................	  25	  

4.5.2 Generaliserbarhet	  ........................................................................................................	  26	  

4.6 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN	  .................................................................................	  27	  

5. RESULTAT	  .........................................................................................................................	  28	  

5.1 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA	  ................................................................................	  28	  

5.2 HUR BESKRIVER PERSONALEN SITT ARBETE FÖR ATT GE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

UNGDOMARNA ATT ÅTERANPASSAS TILL ETT LIV UTAN KRIMINALITET?	  .........................................	  28	  

5.2.1 Förutsättningar till återanpassning	  ............................................................................	  28	  

5.2.2 Personalens betydelse	  ...............................................................................................	  31	  

5.2.3 Vad behövs	  ...................................................................................................................	  33	  

5.3 HUR BESKRIVER PERSONALEN SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL RISKEN FÖR UNGDOMARNAS 

NEGATIVA PÅVERKAN PÅ VARANDRA?	  .............................................................................................	  35	  

5.3.1 Ungdomarnas samspel	  ...............................................................................................	  35	  

5.3.2 Förhållningssätt till smittoeffekterna	  .........................................................................	  37	  

6. ANALYS	  .............................................................................................................................	  39	  

6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT LIV UTAN KRIMINALITET	  .........................................................	  39	  

6.2 NEGATIV PÅVERKAN/ SMITTOEFFEKT	  ...................................................................................	  42	  

7. AVSLUTANDE KAPITEL	  ..................................................................................................	  45	  

7.1 SLUTSATSER	  .........................................................................................................................	  45	  

7.2 DISKUSSION	  ..........................................................................................................................	  46	  

7.3 VIDARE FORSKNING	  ..............................................................................................................	  50	  

REFERENSLISTA	  .................................................................................................................	  51	  

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE	  ..............................................................................................	  53	  

BILAGA 2 – INFORMATIONSBREV	  ....................................................................................	  54	  

	  

	  

 



7 
	  

1. Inledning 
Den här uppsatsen handlar om SiS-personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

ungdomar som har ett brottsligt beteende. Hur de kan återanpassa ungdomarna till ett liv utan 

kriminalitet i en miljö där smittoeffekter är förekommande. Johansson och Hertz (2016) skriver att det 

sociala arbetet består av flertalet dilemman varav kontroll ställt mot vård och behandling är ett. Mötet 

mellan klient och socialarbetare präglas av en viss struktur med rutiner, regler, förhållningssätt och så 

vidare. Med hjälp av denna struktur kan man förstå klienters och socialarbetares upplevelser och 

försöka påverka den. Strukturen satt för socialt arbete kan anses bestämd men i reflektion och 

ifrågasättande kan förändring till det bättre ske. “För att kunna påverka krävs en medvetenhet om hur 

olika faktorer sätter ramar kring och definierar mänskliga möten.” (Johansson & Hertz, 2016, s. 282). 

Av det som Johansson och Hertz (2016) skriver anser vi att vårt forskningsområde är relevant i en 

uppsats i socialt arbete då personalen på SiS-institutionerna möter ungdomar som ska återanpassas till 

ett liv utan kriminalitet.  

Statens institutionsstyrelse (SiS) är den myndighet som har ansvar för tvångsvård och behandling 

för ungdomar med allvarliga psykosociala problem, dömda till sluten ungdomsvård samt vuxna med 

missbruksproblem. SiS verksamhet regleras av två lagar, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Genom dessa 

lagar kan samhället omhänderta vuxna och ungdomar i vissa fall mot deras vilja. Syftet med 

tvångsomhändertagandet är att den enskilda ska få vård och behandling vilken ska vara individuellt 

anpassat. På SiS kan även individer placeras med stöd av socialtjänstlag (2001:453) (SoL) för frivillig 

vård samt ungdomar dömda till sluten ungdomsvård enligt lag (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård (LSU). Ungefär 1000 ungdomar placeras på SiS varje år på grund av missbruk, brottslig 

verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende (Statens institutionsstyrelse, 2018a). Ungdomarna 

placeras med tvång med andra ungdomar med liknande problematik (Andreassen, 2003; Andersson 

Vogel, 2012). Detta leder till att ungdomarna bor och lever i en sluten miljö tillsammans under en tid i 

livet och har därför en stor påverkan på varandra. I många fall är denna påverkan av negativ karaktär 

och personalens förhållningssätt är av stor vikt för hur ungdomarna vårdas för att det inte endast ska 

bli en förvaring under placeringen (ibid.). Den negativa påverkan ungdomarna kan komma att ha på 

varandra kallar Andreassen (2003) smittoeffekt.  

Den största yrkesgruppen på institutionerna är behandlingsassistenter och det är de som har hand 

om omvårdnaden av ungdomarna i deras vardagliga liv på avdelningarna (https://www.stat-inst.se/om-

sis/). SiS-institutionerna har tre olika avdelningar; akutavdelning, utredningsavdelning och 

behandlingsavdelning som har olika uppdrag. På akutavdelningarna placeras ungdomar i ett första 

skede för att avbryta ett destruktivt beteende. Utredningsavdelningarna syftar till att utreda ungdomens 

behov av behandling samt motivera till behandling. På behandlingsavdelning placeras ungdomen 
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under en längre tid och inriktningen är att stärka ungdomens förutsättningar efter 

institutionsplaceringen (Statens institutionsstyrelse, 2018b).  

	  

1.1 Bakgrund 
Placeringar på institution innebär att ungdomar separeras från sin familj och sin vanliga omgivning för 

att istället placeras med andra ungdomar i liknande situation. På institution finns möjligheter att 

avbryta ett destruktivt beteende, skapa struktur och ett nödvändigt skyddsnät. Likaså kan ungdomen 

påverkas negativt av andra ungdomar (Andreassen, 2003). Andersson Vogel (2012) skriver att det är 

de ungdomar som visar den allvarligaste beteendeproblematiken som placeras på SiS ungdomshem 

och att det även är dessa ungdomar som visats ha den sämsta prognosen att under placeringstiden 

uppvisa positiv förändring. Ungdomarna placeras och behandlas i en konstgjord miljö, som till liten 

del har koppling till samhället som ungdomen ska rehabiliteras till. Andersson Vogel skriver vidare att 

en av de största riskerna med institutionsvård för unga är just att samla dem i grupp där de kan utsättas 

för negativ påverkan på varandra. Att ungdomarna lever tillsammans i slutna former kan leda till att de 

lär av varandra och att de som från början visade mindre beteendeproblem lär sig av de med större 

beteendeproblem (ibid.). Andreassen (2003) skriver att det på en institution är svårt att under en längre 

tid upprätthålla en fungerande prosocial ungdomskultur. Längre vistelser har visats öka risken för 

negativ beteendeutveckling hos ungdomarna då de kan påverka varandra negativt under en längre tid. 

Forskning har även visat att en positiv förändring hos ungdomarna sällan sker. Att placeras på 

institution ska därför vara begränsat till en kort del av livet (ibid.).  

Viktiga aspekter för en positiv institutionsvård är att kunna utreda och identifiera de riskfaktorer 

som ligger bakom ungdomarnas problem och sedan individanpassa insatserna till dessa faktorer 

(Andersson Vogel, 2012).  SiS egna utskrivningsintervjuer visar att många ungdomar är nöjda med 

och har blivit hjälpta av den vård som de har fått under placeringstiden (Statens institutionsstyrelse, 

2018b). Forskning visar å andra sidan att den effekt institutionsvården ger inte är en omfattande 

rehabilitering utan endast en liten minskning av beteendeproblematik. Förbättringen kan sammanfattas 

till tio procent ställt mot ingen insats alls (Andersson Vogel, 2012).   

För att minska risken för att ungdomen inte rehabiliteras är det viktigt att personalen som arbetar 

med ungdomar placerade på institution visar stabilitet och uppmanar till en beteendeförändring som 

sträcker sig utanför institutionsmiljön (Andreassen, 2003). Att endast arbeta med ungdomarna utifrån 

en institutionsmiljö riskerar att utelämna de faktorer som har gjort att ungdomen hamnat på 

institutionen från början. Ungdomen får därmed inga verktyg för att hantera situationer i dennes 

närmiljö och att klara sig på egen hand efter institutionstiden (ibid.). Andreassen (2003) skriver vidare 

att en viktig del i institutionsbehandlingen är att personalen är överens om arbetsmetoder samt har en 

enhetlig syn på arbetet med ungdomarna. Personalen ska sträva efter att stärka antikriminella uttryck, 

motverka prokriminella uttryck samt ha en gemensam syn på hur dessa uttryck ska värderas. De 

prokriminella uttrycken kan innefatta värderingar, antaganden, antisociala attityder och acceptans om 
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brottslig verksamhet. Dessa ska motverkas för att inte förhöja en kriminell status. Antikriminella 

uttryck är de uttryck där man betonar de negativa följder lagbrott för med sig och ska förstärkas för att 

belysa den kriminella livsstilens konsekvenser för alla inblandade (ibid.). Vi tycker att det är viktigt att 

få mer kunskap om personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta med ungdomar i 

institutionsmiljö där prokriminella uttryck och smittoeffekter förekommer. Vi anser att detta är viktigt 

då personalen enligt Andreassen (2003) ska stärka antikriminella uttryck och motverka en 

smittoeffekt. 

	  

1.2 Problemformulering 
Det finns enligt Andreassen (2003) en risk med sådan särskild behandlingsmiljö, som SiS- 

institutioner är, där ungdomar med mindre beteendeproblematik kan utsättas för negativ påverkan av 

ungdomar med större beteendeproblematik. Det torde enligt oss påverka personalens arbete med att 

återanpassa ungdomarna till ett liv utan kriminalitet. Andreassen (2003) beskriver att det finns sätt att 

minimera smittoeffekten och att de är avgörande hur personalen arbetar för att motverka den. Vi har 

därför som avsikt att beskriva och försöka förstå personalens upplevelser och erfarenheter av deras 

arbete för att motverka den negativa påverkan ungdomarna kan ha på varandra. 

Att värna om frihet och självbestämmande är viktigt för att en människa ska få ett gott liv och detta 

bör enligt Blennberger främjas så långt det är möjligt inom en social verksamhet (Blennberger, 2017). 

När ungdomarna placeras på institution tas deras frihet och självbestämmande ifrån dem (Levin, 1997) 

och institutionsvård har inte visats mer effektiv än vård i hemmet (Holmberg, 2017). Vi anser därför 

att det är viktigt undersöka personalens beskrivningar av hur de arbetar för att återanpassa ungdomarna 

till ett liv utan kriminalitet samt förhindra att ungdomarna påverkar varandra negativt under 

placeringen. Detta för att ungdomen ska få den vård som krävs för att efter institutionsvården ha ett liv 

utan kriminalitet, då denne under placeringen berövas på sin frihet och självbestämmande vilket skiljer 

institutionsvård från vård i hemmet. 

	  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att beskriva och försöka förstå personalens upplevelser och erfarenheter av att 

arbeta med ungdomar för att återanpassa dem till ett liv utan kriminalitet, i institutionsmiljö där 

ungdomarna kan ha en negativ påverkan på varandra. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver personalen sitt arbete för att ge förutsättningar för ungdomarna att återanpassas 

till ett liv utan kriminalitet? 

• Hur beskriver personalen sitt förhållningssätt till risken för ungdomarnas negativa påverkan på 

varandra? 
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1.4 Studiens avgränsningar 
Vi har avgränsat vår studie till att endast studera SiS-institutioner i Stockholms län med omnejd. 

Denna avgränsning har vi gjort på grund av tidsbegränsning vilket har gjort att vi inte kunnat ta oss till 

institutioner i övriga Sverige. Vi studerar personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

just ungdomars brottsliga beteende trots vår vetskap om att de även har ett aktivt arbete med missbruk 

och annat socialt nedbrytande beteende. Vi är medvetna om att brottsligt beteende, socialt nedbrytande 

beteende och missbruk kan förekomma samtidigt men vi har valt att avgränsa oss till personalens 

arbete med att återanpassa ungdomar med ett brottsligt beteende till ett liv utan kriminalitet. Statens 

institutionsstyrelse har både LVM-hem och särskilda ungdomshem, på LVM-hemmen placeras vuxna 

människor med missbruksproblematik. Då vi vill undersöka arbetet med ungdomar som har ett 

brottsligt beteende har vi endast besökt och intervjuat personal på de särskilda ungdomshemmen. Vi 

har av denna anledning inte heller sökt forskning som handlar om institutionsvård för vuxna.  

	  

1.5 Centrala begrepp 
I vår studie finns det några centrala begrepp som är återkommande och som kan definieras på olika 

sätt. Vi kommer därför att presentera de nedan så att det för läsaren blir lättare att förstå hur vi 

definierar dessa begrepp i vår studie.  

	  

1.5.1 Ungdom 

Begreppet ungdom kan vara svårt att definiera då det är en period av livet som sträcker sig mellan att 

vara barn och vuxen. Det vill säga så är denna period inte begränsad till ett åldersspann (Estrada & 

Flyghed, 2017). I denna studie har vi valt att benämna ungdom som 13-20 års ålder då dessa åldrar är 

vanligast bland ungdomar placerade på SiS-särskilda ungdomshem.  

	  

1.5.2 Kriminalitet 

I vår studie definierar vi kriminalitet som att begå lagöverträdelser, röra sig i kriminella kretsar eller 

uppvisa ett för samhället normbrytande beteende. I vår studie fokuserar vi på ungdomar med ett 

brottsligt beteende som placeras på SiS-institution på grund av kriminalitet.  

 

1.5.3 Prosocial 

Vi använder begreppet prosocial som en motsats till antisocial. Vi använder begreppet prosocial som 

något som främjar ett positivt beteende, positiva sociala relationer och positiva aktiviteter som främjar 

ungdomens välmående. 

 

1.5.4 Återanpassning 

Med återanpassning menar vi i denna studie personalens förutsättningar att hjälpa ungdomarna till ett 

liv utan kriminalitet. 
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1.5.5 Negativ påverkan 

Under institutionsvistelsen finns risk för att ungdomarna lär varandra om sina kriminella erfarenheter 

(Andreassen, 2003; Bondeson, 1974; Levin, 1998). Andreassen (2003) skriver att då 

institutionsbehandling är en särskild behandlingsmiljö där ungdomar med liknande problematik samlas 

och lever tillsammans finns en risk att de påverkar varandra negativt. Självklart kan påverkan vara 

positiv i bemärkelsen av motivation, men den kan även vara av negativ karaktär när ungdomarna 

utvecklar sina beteendeproblem. Andreassen skriver att det är vanligt med negativ påverkan och att 

beteendeproblematiken förstärks (ibid.). I vår studie använder vi negativ påverkan och smittoeffekt 

synonymt. 

	  

1.5.6 Beteendeproblematik 

Andreassen (2003) skriver att beteendeproblematik hos unga kan ha många betydelser och många 

olika definitioner. Några av dessa är anpassningssvårigheter, psykosociala problem, utåtagerande, 

asocial och ett olagligt beteende som kan leda till en fällande dom. 

I vår studie använder vi begreppet beteendeproblematik som ett samlingsbegrepp till de beteende som 

föranlett att ungdomarna blivit placerade på SiS-institution på grund av sitt brottsliga beteende.  

	  

1.6 Förförståelse 
Förförståelse är de tankar, kunskap, åsikter och uppfattningar som en forskare tar med sig in i en 

studie och är något som alltid kommer att finnas med forskaren (Dalen, 2008). Thurén (2007) skriver 

att den förförståelse vi har för saker och ting formar hur vi ser på vår verklighet och hur vi tolkar den. 

Vi som utför studien har båda kommit i kontakt med den målgrupp som är eller har varit placerad på 

SiS-institutioner. En av oss har arbetat på anstalt med både unga och vuxna, har studerat kriminologi 

och arbetar inom socialtjänsten med unga vuxna. Den andra av oss har genomfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning inom verksamheten sociala insatsgrupper (SIG) unga vuxna samt 

arbetar på socialtjänsten. Vi har därför viss förståelse kring ungdomarnas problematik vilket i första 

hand givit oss intresse för detta område. Vi är båda även präglade av samhällets normer och 

värderingar samt påverkade av medias bild av institutionerna. Ingen av oss har dock någon tidigare 

kunskap om hur personalen arbetar med ungdomarna på SiS-institutionerna.  

Vi har under hela studiens gång diskuterat vår förförståelse för att kunna tillvarata de styrkor och 

motarbeta de svagheter som våra tidigare erfarenheter medför. Då vi inte har samma erfarenheter och 

perspektiv anser vi att våra diskussioner tillfört bredare perspektiv och en mer öppen analys av 

resultatet som annars skulle kunna vara mer subjektiv om vi haft samma erfarenheter. Ett exempel på 

detta är hur vi diskuterat om personalens betydelse efter våra intervjuer. Vi diskuterade detta genom 

våra olika förförståelser för att någon förförståelse inte skulle få företräde i studien. Olika perspektiv 

anser vi som viktigt för att förstå och tolka den information som vi beskriver i studien. Vi har därför på 

detta sätt diskuterat löpande hur vår förförståelse kan påverka studien.  
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Förförståelsen kan ses som viktig och som ett verktyg för att förstå och tolka den information som 

beskrivs i studien (Dalen, 2008; Patel & Davidson 2011).  
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2. Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning kopplat till vårt forskningsområde. 

Studien handlar om den särskilda behandlingsmiljö som en institution medför och personalens 

upplevelser och erfarenheter av att arbeta för att återanpassa ungdomarna till ett liv utan kriminalitet. 

Vi har delat upp den tidigare forskningen i tre rubriker för att beskriva forskningsområdet. Rubrikerna 

är: Smittoeffekt i institutionsmiljö, Personalens arbete och Institutionsvård. Vi har valt att presentera 

den tidigare forskningen under dessa rubriker då de är viktiga delar i forskningsområdet för att kunna 

besvara studiens syfte.  

 

2.1 Smittoeffekt i institutionsmiljö   
På institutioner finns en spänning mellan behandling och bestraffning (Barton & Mackin, 2012). 

Spänningen handlar om anledningen till att ungdomen är placerad på institutionen. Om det är för att 

ungdomen ska kontrolleras samt skydda allmänheten från denne eller för att ungdomen ska få 

behandling för att få ett bättre liv (ibid.). När ungdomar placeras på institution placeras de med andra 

ungdomar som har liknande beteendeproblematik. Flertalet studier visar att beteendeproblematiken 

hos en ungdom utvecklas och blir större när denne placeras med andra ungdomar som har 

beteendeproblematik (Ahonen & Degner, 2012; Barton & Mackin, 2012; Andreassen, 2003). Något 

som enligt Andreassen (2003) kan kallas för smittoeffekt. Att leva på en institution där avdelningen är 

låst innebär att ungdomen tvingas leva tillsammans med andra ungdomar (Levin, 1997). Ungdomen 

kan då inte själv bestämma i sin vardag eller med vem denne spenderar sin tid med. Levins rapport 

(1997) utgår från ungdomarnas syn på sin vistelse vid ett särskilt ungdomshem. Rapporten visar att en 

följd av institutionsvård är att vissa ungdomars brottslighet förvärrats efter att de varit placerade på 

institution. Det ungdomarna inte visste innan tiden på institution lärde de sig från mer erfarna 

ungdomar under placeringstiden (ibid.). Detta är även något som skiljer institutionsbehandling från 

annan behandling, att ungdomar med beteendeproblematik samlas på samma ställe och kan ha en 

negativ påverkan på varandra (Andreassen, 2003).  

Det finns risker för att ungdomarna har en negativ påverkan på varandra när det gäller narkotika, 

institutionsanpassning samt kriminalitet. Forskning har visat att 20-40 % av ungdomarna under 

vistelsetiden inte har visat någon förändring eller endast negativ utveckling (Andreassen, 2003). 

Kriminella erfarenheter kan delas mellan ungdomarna och de lär sig mer om det oönskade beteendet 

och om den kriminella karriären (Barton & Mackin, 2012; Andreassen, 2003). Det kan leda till att 

ungdomarna och personalen lever i skilda världar, personalen arbetar för att återanpassa ungdomarna 

och ungdomarna lär sig istället mer om den kriminella karriären. Ungdomen får det därför svårare att 

ta till sig behandlingen och har svårare att anpassas till samhällets normer (Andreassen, 2003). 

Institutionerna och dess personal kan minska denna negativa påverkan och istället skapa en miljö som 

domineras av prosociala attityder och prosocialt beteende (Ahonen & Degner, 2012; Andreassen, 
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2003). Detta kan de göra genom att ständigt vara med ungdomarna när de umgås med varandra så att 

personalen kan avbryta de negativa samtalen. Trots denna vetskap lämnas ungdomarna ensamma med 

varandra utan personalen och en smittoeffekt mellan ungdomarna blir möjlig. Om personalen istället 

lyckas förhindra ungdomarnas negativa inverkan på varandra kan institutionsvården resultera i 

positiva relationer till vuxna och nya strategier för att hantera vardagliga situationer (Ahonen & 

Degner, 2012).  

  
2.2 Personalens arbete 
Syftet med institutionsvård är att skapa en varaktig beteendeförbättring för ungdomen och det kanske 

viktigaste målet är att ungdomen får möjlighet att skapa ett välfungerande liv utan kriminalitet eller 

missbruk. Även att denna beteendeförändring ska kunna bibehållas när ungdomen flyttar från 

institutionen till sin hemmiljö eller annan instans (Andreassen, 2003; Ahonen & Degner, 2012). 

Institutionsvård kan leda till en beteendeförändring men som ofta inte håller i sig när ungdomen 

lämnar institutionen. Detta beskriver Andreassen (2003) är ett problem med institutionsvård, att 

beteendeförändringen inte består. Institutionen och dess personal måste därför arbeta både med 

ungdomens beteendeförändring kortsiktigt, på institutionen, men även långsiktigt så att den består. Ett 

problembeteende återkommer för många av ungdomarna ett till två år efter utskrivning från en 

institution. Andreassen skriver dock att det finns de ungdomar som klarar sig bättre efter 

institutionsvården även efter ett till två år (ibid.).  

En placering på institution innebär att arbeta med mer än specifika behandlingsprogram. Den 

planerade och oplanerade fritiden ingår i förändringsarbetet vilket innebär att personalen måste ha 

konstant tillsyn, tydliga roller samt förmedla krav och lyhördhet gentemot ungdomarna (Ahonen & 

Degner, 2012). För att minimera den negativa påverkan ungdomarna kan ha på varandra är det också 

viktigt att personalen har en balans mellan kontroll och autonomi i vardagen (Andreassen, 2003). 

Detta ska kombineras med personalgruppens sätt att fungera samt att personalen är överens om 

behandlingsmetoder och bemötande gentemot ungdomarna. Personalens egna åsikter om vad som 

fungerar ska alltså få lite utrymme i både behandlingen och bemötandet (ibid.).  

Ahonen och Degner (2012) skriver att det är av mänsklig natur att söka sig till likasinnade, 

efterlikna andra och att det därför är naturligt för ungdomarna att söka sig till varandra. I och med att 

ungdomarna söker sig till varandra kan de också påverka varandra på olika sätt, både positivt och 

negativt. Ett sätt för personalen att förhindra att ungdomarna har en negativ påverkan på varandra är 

att ständigt vara närvarande med ungdomarna när de umgås med varandra (ibid.). Andreassen (2003) 

bekräftar detta då han skriver att det är viktigt att ungdomarna hindras från att ha antisociala 

diskussioner, något som kan göras genom att ungdomarna inte får umgås utan att personal finns 

närvarande. Ahonen och Degners (2012) undersökning är baserad på åtta institutioner i Sverige där de 

både intervjuat och observerat personalen och dess arbete. Deras undersökning har visat att en större 

del av personalen på dessa institutioner har bristande strategier för att förhindra att ungdomarna lär 



15 
	  

varandra mer om brottsligt beteende. Personalen lämnade ungdomarna själva under stora delar av 

dagarna och ungdomarna hade då möjlighet att dela erfarenheter och strategier av negativ karaktär. 

Avsaknaden av strategierna hade dock inget att göra med vilken utbildning eller erfarenhet personalen 

hade. Undersökningen visade dock att grundläggande utbildning i gruppsykologi, 

utvecklingsprocesser samt grundläggande ledarskap hos personalen kunde leda till bättre resultat för 

ungdomarna (ibid.). För att vidare förhindra att ungdomar får en ökad beteendeproblematik under 

vistelsen krävs integrering av prosociala miljöer och prosociala kontakter (Andreassen, 2003). Men 

även att ungdomarna hindras från att ha antisociala diskussioner. Det är alltså viktigt att institutionen 

kan integrera miljöer som är prosociala och att ungdomarna kan skapa prosociala kontakter under 

vistelsen, något som är svårt att skapa i slutna institutionsmiljöer (ibid.). 

Barton & Mackin (2012) skriver att alla ungdomar behöver lämpligt stöd och möjligheter för att 

kunna maximera sin potential till positivt liv och unga lagöverträdare är inget undantagsfall. Förutom 

de väsentliga behoven som säkerhet, mat, skydd och kläder behöver unga även relationer till trygga 

vuxna som kan förmedla personlig värdighet, som främjar utveckling och som stärker styrkor och 

intressen. De trygga vuxna är de som fungerar som ett skyddsnät för att vidare oönskat beteende hos 

ungdomarna inte ska fortsätta senare i livet. På en institution är personalen de närmsta vuxna 

personerna som kan förmedla detta till ungdomarna (ibid.). Personalens olika egenskaper är även av 

vikt då olika personlighetsdrag resulterar i olika relationer till ungdomarna (Andreassen, 2003) och 

kontakten mellan ungdomar och personal är även avgörande för en effektfull institutionsvård 

(Andersson Vogel, 2012; Andreassen 2003). Levin (1997) skriver att det som behövs för ungdomarna 

och som gör relationen mellan personalen och ungdomen positiv är när det finns ett genuint intresse 

från personalen. Men även att vården och kontakten inte endast uppfattas som behandling. Personalen 

kan alltså få en bättre kontakt med ungdomarna om de kommer ifrån den typiska 

behandlingsrelationen. Ungdomarna är ofta negativt inställda till behandling och sätter då upp ett 

motstånd mot de som utför den. Det kan vara en god ide att exempelvis ta med ungdomen ut på stan 

för en fika och på så sätt kliva ur sin roll som behandlare. Utifrån ungdomarnas berättelser i Levins 

rapport är vissa egenskaper hos personalen viktiga såsom att det finns respekt, medmänsklighet, 

ärlighet och en rak kommunikation, vare sig det handlar om att ungdomen gjort fel och blir utskälld 

eller blir positivt bekräftad. Dessa egenskaper skriver Levin inte har koppling till ålder eller utbildning 

men kan däremot utvecklas med hjälp av utbildning och rätt handledning (ibid.). 

Levin (1997) skriver vidare i sin rapport att ungdomarna som lämnar institutionsvård kan ha 

blandade känslor angående deras tid på institutionen. De har uppgett att samtidigt som de hatade 

institutionen och blev tvingade dit var det även där det fanns en trygghet, en gemenskap och goda 

relationer till trygga vuxna. Levin skriver därför att det är av stor vikt hur en utskrivning går till. 

Många ungdomar upplever en rädsla för ansvar och tomhet efter placeringstiden på institution. Under 

placeringstiden har institutionen varit den som tagit ansvar och ungdomar har varit avskärmade från 

samhället och sociala färdigheter. Ungdomarna måste därför förberedas på livet utanför institutionen 
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för att få rätt förutsättningar efter institutionsplaceringen. Att ungdomen sköter sig på institutionen och 

att det går bra där är ingen förutsättning för att ungdomen även ska klara av det utanför institutionen 

(ibid.). Under tiden som ungdomen är placerad på SiS-institution får denne även olika former av 

behandling och vård, tidigare forskning om detta presenterar i avsnittet nedan. 

	  

2.3 Institutionsvård 
Flertalet studier visar att institutionsvård fungerar för många ungdomar men sämst för dem med störst 

beteendeproblematik (Andreassen, 2003). Det sämsta behandlingsresultatet på institution hamnar 

alltså hos den ungdomsgrupp som även uppvisar sämst chanser utan behandling. Men det finns de 

ungdomar med stor beteendeproblematik som ändå får lyckade behandlingsresultat. Det som framhålls 

som bland det viktigaste för att behandlingen ska fungera för dessa ungdomar är att institutionen kan 

hålla kvar ungdomen så att den planerade behandlingen kan genomföras och inte avbryts. Även 

institutionsmiljön och behandlingsinnehåll är viktigt när det gäller att ungdomarna ska få bäst resultat 

av institutionsvården (ibid.). Gällande vistelsetiden på institution så har den enligt Andreassen (2003) 

betydelse för hur det går för ungdomarna, det går dock inte att säga en generell vistelsetid som är 

optimal för alla ungdomar. Vistelsetiden måste istället vara tillräckligt lång för att de uppsatta målen 

ska nås för att ungdomen sedan ska kunna tillgodogöra sig behandling i öppenvård. Längre vistelser 

har dock visats öka risken för smittoeffekten. Tiden kan alltså variera beroende på typ av insats men 

bör vara begränsat till en kort del i ungdomens liv (ibid.). Även eftervården har en viktig betydelse i 

om institutionsvården ska kunna ge goda resultat (Andersson Vogel, 2012; Andreassen 2003).  

Behandlingen varierar på olika institutioner och alla tar inte hjälp av teoretiska metoder utan 

använder modeller i form av att arbeta individanpassat och andra har modeller som personalen själva 

inte kan beskriva (Andreassen, 2003). Holmberg (2017) skriver att det inte finns något stöd för att 

institutionsvård är mer effektivt än vård i hemmet, liknande resultat kan nås om vårdinsatserna är 

genomtänkta. De insatser som har en ambition att förändra beteendeproblem och manualbaserade 

program har visats mer effektiva än de som analyserar orsaker till problemet samt ostrukturerade 

stödsamtal. Holmberg skriver dock att detta inte innebär att de effektiva metoderna ger väldigt stora 

effekter, det handlar snarare om en minskning med tio procent för återfall (ibid.). Att delta i någon 

form av behandling, skriver Laursen (2010), har visats bättre än att inte delta i någon behandling alls. 

Flera studier har, enligt Laursen, visat att kognitiv beteendeterapi och beteendeterapi har visat bäst 

resultat för exempelvis minskad kriminalitet. Även sociala färdighetsprogram där ungdomarna bland 

annat får diskutera moralfrågor och kontrollera aggression har visat goda resultat (ibid.). Samtliga 

behandlingsmetoder som visat gott resultat har haft inverkan på ungdomarnas sätt att tänka, beskriver 

Andreassen (2003).  

Att delta i gruppbehandling är enligt Laursen (2010) något som kan minska antisocialt beteende. 

Tillvägagångssättet har ingen betydelse men det finns fyra stycken gemensamma faktorer som har 

betydelse för att åstadkomma en förändring. Dessa är personliga faktorer, terapeutiska relationer, 
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positiva förväntningar och behandlingsmetoder. Det är alltså viktigt med mer än endast 

behandlingsmetoder, det behövs människor med erfarenheter (ibid.). Positive peer culture är en metod 

där ungdomar får arbeta i grupp och hjälpa varandra (Laursen, 2010; Andreassen, 2003). Metoden 

innebär att ungdomar arbetar i grupp och får vara med i behandlingsarbetet, 

problemlösningsprocessen, ta ansvar för sina handlingar samt hjälpa varandra till förändring. Denna 

metod har visats stärka ungdomarnas självkänsla, moraliska värderingar och skolresultat. Samtidigt 

har metoden, i vissa grupper där ungdomarna har liknande problematik, inte upplevts som positiv. 

Ungdomarna har då inte kunnat hjälpa varandra i samtalen eftersom de hade liknande problematik och 

attityder, de kunde därför inte utmana varandras tankesätt (ibid.). 

Enligt Barton och Mackin (2012) finns det tre huvudelement som kan bidra till en positiv 

ungdomsutveckling under institutionsvården. Dessa huvudelement är kompetens och kontakter, 

stödjande miljö samt aktiviteter. Det första elementet kompetens och kontakter handlar om att 

ungdomen ska främjas av kompetensbyggande och positiva kontakter med vuxna, kamrater och 

samhällsinstitutioner. Det andra elementet handlar om att ungdomen har en stödjande miljö som 

innehåller höga förväntningar på positivt beteende. Det tredje och sista elementet handlar om att 

ungdomen har aktiviteter som inkluderar möjligheter att bygga färdigheter, verkliga och utmanande 

erfarenheter och exponering för nya sociala och kulturella influenser. Genom att införliva dessa 

huvudelement i arbetet med ungdomar och att ha ungdomarnas styrkor i fokus, kan ett 

förändringsresultat öka (ibid.).  

Det vi främst tar med oss från tidigare forskning är att institutionsvård inte ger det resultat som den 

avser att ge och att ungdomarna riskerar att ha en negativ påverkan på varandra. Personalen, 

behandlingsformer, prosociala aktiviteter och förberedelser för livet utanför institutionen är det som är 

viktigt för att ungdomen ska kunna återanpassas till ett liv utan kriminalitet. Detta för att ungdomen 

ska kunna tillgodogöra sig en beteendeförändring och behålla denna efter institutionsvården. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska utgångspunkt vi valt för att tolka och analysera 

vårt empiriska material. Vi har valt att utgå ifrån Goffmans (2014) teori om totala institutioner, vilken 

vi funnit efter insamlingen av vårt empiriska material. Goffman (2014) beskriver den särskilda miljö 

som institution är och hur den påverkar både de intagna som vi kallar ungdomar och personalen som 

arbetar på institutionen. Vi vill undersöka personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta för att 

främja en återanpassning och minimera en negativ påverkan i denna särskilda institutionsmiljö. Vi har 

funnit att vi kan analysera vårt empiriska material genom denna teori då den beskriver institutionen 

och hur den påverkar dess sociala aktörer. 

Erving Goffman publicerade år 1961 sin studie om anstalter vilken han givit titeln Asylums och på 

svenska Totala institutioner (Johansson & Hertz, 2016). Johansson och Hertz skriver att Goffmans sätt 

att förstå och beskriva människors sätt att reagera på anstaltslivet fortfarande är giltigt. I samtida 

forskning framkommer liknande analyser som Goffman gjort (ibid.). Goffman har dock fått kritik för 

denna teori, Goffman anses vara negativt inställd till institutionens förmåga till återanpassning och att 

Goffman valt att endast se institutionerna från den intagnas perspektiv (Repstad, 2016). Repstad 

skriver dock att Goffmans beskrivning av totala institutioner trots sin ålder ändå kan ses som en grund 

för dagens institutioner (ibid.). Trots teorins ålder och kritik anser vi att denna kan användas för vår 

studie då den precis som Johansson och Hertz (2016) samt Repstad (2016) skriver fortfarande är giltig 

och kan ses som grund för institutioner idag. Teorin och dess begrepp har vi även funnit applicerbar 

för att analysera vårt empiriska material då den beskriver institutionsmiljön och institutioners sociala 

aktörer.   

 

3.1 Totala institutioner 
De totala institutionerna är de platser som ett samhälle har för att påtvinga en förändring på vissa 

medborgare vilka samhället upplever behöver en förändring för att passa in (Goffman, 2014). Totala 

institutioner är både formella organisationer och boendegemenskaper. Det är en plats där flertalet 

människor med liknande problematik bor under en längre tid tillsammans, avskärmade från samhället 

utanför. Boendet är formellt, instängt och kännetecknas av hinder för att människorna som bor där fritt 

kan ta sig därifrån. All aktivitet sker på institutionen och tillsammans med andra som bor där. Totala 

institutioner kännetecknas av att de bryter den intagnas livsval i form av exempelvis fritid, vänner, 

familj och skolgång (ibid.).  

Den intagna ska när denna kommer till institutionen anamma ett beteende förutbestämt av 

institutionen. Detta blir som en social och psykologisk nedbrytningsprocess, vilken Goffman kallar 

mortikationsprocess (Goffman, 2014). I mortifikationsprocessen fråntas den intagna till exempel sina 

kläder, tillhörigheter och den intagnas sätt att vara ska brytas ner. Detta görs för att den intagna ska 

följa institutionens regler men även för att anpassas till miljön på institutionen. Den intagnas 
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personlighet ifrågasätts, ofta oavsiktligt, och ska under institutionstiden förändras. Under den första 

tiden nekas den intagna besök och permissioner för att avskiljas helt från den miljö som denna 

kommer ifrån. Detta medför att personen i längden förlorar en roll som den har haft och ska istället 

fogas in i institutionens regler och miljö,	  detta kallar Goffman för rollförlust (ibid.).  

I allmänhet uppfattas många totala institutioner som välfungerande, effektiva och som är medvetet 

utformade. Dock är dessa, enligt Goffman (2014), i regel förvaringsutrymmen för intagna. De totala 

institutionerna har målsättningar om att den intagna ska omformas så att de anammar samhällets 

normer och vanligt är att resultat visas som positiva. Vad som görs och vad som sägs göras är dock 

inte alltid överensstämmande. De totala institutionerna framhåller inte allt för sällan en bild av att de 

är rehabiliterande och att de intagna efter institutionsplaceringen kan anpassa sig till samhällets normer 

på egen hand. Detta blir dock sällan fallet, den intagna glömmer ofta vad den lärt sig under 

institutionsvistelsen ett kort tag efter att denne blivit utskriven från institutionen (ibid.). 

  

3.2 De intagna 
Den intagna är en person som har ett beteende som denna fått av sin omgivning (Goffman, 2014). När 

den intagna kommer till en institution från sin vanliga omgivning förloras en omgivning som bestod 

med trygghet och där personen fick bestämma över sig själv. Även om den tidigare omgivningen inte 

förändras något stort under tiden på institutionen så begränsas den intagnas handlingsmöjligheter. Om 

vistelsen då är lång kan det resultera i att det tillfälligt blir svårt för den intagna att återanpassa sig till 

sin vanliga omgivning efter placeringen. Utskrivningen från institutionen kan därför bli påfrestande 

för den intagna, den intagna har ofta precis anpassat sig till institutionsmiljön och ska sedan istället 

anpassas till miljön utanför institutionen (ibid.).  

Goffman (2014) beskriver att den intagna kan få vissa förmåner då denna uppfyller vissa av 

personalens förväntningar och anses följa institutionens regler, dessa kan vara permissioner och 

utflykter. Om den intagna istället inte uppfyller dessa förväntningar och missköter sig kan dessa 

förmåner dras in. Den intagna kan därför anpassa sitt beteende för att uppnå dessa förmåner. Goffman 

beskriver även att det goda beteendet kan gå förlorat då den intagna hamnar i en annan kontext där 

belöningarna inte delas ut. Goffman talar om primär och sekundär anpassning. Den primära 

anpassningen är då den intagna följer institutionens normer och värderingar samt vad som förväntas av 

den intagna. Detta gör den intagna på grund av uppmuntran eller hot om straff. Sekundär anpassning 

är en slags motsats, den intagna utmanar inte direkt personalen men gör indirekt inte det som förväntas 

av denna. Goffman kallar detta för att utnyttja systemet, de intagna gör vad personalen uppfattar är bra 

men den intagna har en bakomliggande egen vinning i handlingen. Den intagna kan ta del av något 

som personalen anser är förbjudet utan att personalen får vetskap om det. Goffman beskriver även att 

de intagna kan ha en egen kultur på institutionen. Denna kultur kan vara nedvärderande mot personal, 

solidaritet de intagna emellan och fördömande av samhället. Denna kultur kan vara ett problem för de 

intagna som vill återvända till ett annat liv än den tidigare levt (ibid.).  
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3.3 Personalen 
På institutionerna finns personal som har i uppgift att bevaka att de intagna på institutionen gör vad de 

blivit tillsagda (Goffman, 2014). Personalen är vanligtvis en mindre grupp än vad de intagna är och det 

sociala avståndet mellan grupperna är stort och formellt reglerat. Personalen får behålla sin kontakt 

med världen utanför institutionen och den intagna blir isolerad i institutionsmiljön. Många gånger får 

den intagna inte vara med i den planering som görs kring den själv, vilket skapar en ytterligare distans 

mellan den intagna och personalen. Hela den intagnas dag är inrutad i ett mönster där även 

grundläggande behov ska planeras in och personalen är de som ska kontrollera att de intagna följer 

detta mönster. Den intagnas roll blir underordnad personalens och de kan behöva be om tillåtelse om 

allt ifrån att röka till att se på TV (ibid.).   

Personalen på de totala institutionerna arbetar med människor, dessa människor är under sin 

placering vid institutionen under deras ansvar (Goffman, 2014). Att den intagnas hälsa, välmående och 

att medicinering sköts hamnar alltså under personalens ansvar. De totala institutionernas personal har 

även ansvar för vad som sker under de intagnas tid utanför institutionen, såsom permissioner, men 

även säkerheten på institutionen. I arbetet med människor behöver personalen förhålla sig till de olika 

relationer som de intagna tar med sig samt det engagemang och medlidande som väcks gentemot de 

intagna (ibid.). Personalen måste bemöta de intagnas krav och fientligheter med ett rationellt 

perspektiv och de måste dessutom ständigt möta en avvägning mellan humana principer i 

behandlingen av de intagna och krav på institutionseffektivitet som kommer från ledningen. Detta är 

något som skiljer sig från andra slags arbeten. Goffman skriver att personalen även måste hantera en 

konflikt mellan klientens önskningar om vad som är bäst för denna och personalens egen syn samt 

samhällets syn på vad som är bäst för klienten (ibid.).  

På institutionerna är det vanligt att personal som anställs är specialiserade på vissa områden för att 

de intagna inte ska behöva lämna institutionen för att få behandling (Goffman, 2014). Denna personal 

blir i stort sett alltid missnöjd då de inte har rätt utrymme att utföra den behandling de är där för att 

göra. Många andra i personalgruppen kan även de känna att de blivit tilldelade en motsägelsefull 

uppgift. De ska uppfylla institutionens krav samtidigt som att de ska tillämpa mänskliga principer 

(ibid.). 

Det vi framför allt tar med oss från teorin är att institutioner enligt Goffman riskerar att inte få det 

goda resultat de avser att ge, institutionerna avskärmar de intagna från den miljö de ska återanpassas 

till. Det finns även ett avstånd mellan personal och de intagna. De intagna kan ha en egen kultur på 

institutionen och handla efter egen vinning. Personalen ska kontrollera de intagna och uppfylla 

institutionens krav samtidigt som de ansvarar för den intagnas hälsa och upprätthålla mänskliga 

principer. Detta innebär att personalen får ett motstridigt uppdrag där de ska kontrollera samtidigt som 

de ska återanpassa. Vi tar slutligen med oss begreppen mortifikationsprocess, rollförlust, primär och 

sekundär anpassning samt utnyttja systemet, med hjälp av teorin och dessa begrepp har vi funnit att vi 

kan analysera vårt empiriska material. 
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4. Metod 

Detta kapitel syftar till att beskriva studiens forskningsmetod och hur vi gått tillväga för att uppfylla 

vårt syfte samt besvara studiens frågeställningar. Nedan beskriver vi Metodval, Urval, Datainsamling, 

Analysmetod, Tillförlitlighet, äkthet och generalisering, Kritisk metoddiskussion samt Etiska aspekter. 

	  

4.1 Metodval 
Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning ger en möjlighet att förstå deltagaren på ett djupare plan 

och låter forskaren se situationer samt miljön på ett annat sätt än vad det kan uppfattas utifrån. 

Respondenterna får själva uttrycka vad de tycker är viktigt kopplat till den miljö de befinner sig i, 

vilket bidrar till ökad förståelse för forskaren (ibid.). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats 

då vi vill undersöka personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta på SiS-institutioner med 

ungdomar med ett brottsligt beteende samt hur de kan motverka en negativ påverkan mellan 

ungdomarna. I kvalitativ forskning är syftet att förstå hur studiens sociala aktörer ser på saker och ting, 

detta gör att forskaren kan uppfatta detta på ett annat sätt än hur en utomstående skulle göra (Bryman, 

2011). Det är även enligt Bryman svårt att replikera en kvalitativ studie då det är forskaren som är 

huvudredskapet och vad denna väljer att fokusera på (ibid.). För att möjliggöra för utomstående att 

förstå har vi i denna studie försökt att detaljerat beskriva den miljö respondenterna befinner sig i och 

hur studien utförts.  

Abduktion är en forskningsteoretisk ansats som innebär att forskaren inte behöver arbeta strikt 

deduktivt eller strikt induktivt (Patel & Davidson, 2011). I ett första steg skapar forskaren ett 

hypotetiskt mönster som kan förklara ett enskilt fall, detta steg kännetecknas av att vara induktivt. 

Sedan prövas det hypotetiska mönstret på nya fall, detta steg kännetecknas av att vara deduktivt. 

Genom detta arbetssätt kan hypotesen utvecklas och bli mer generell (ibid.). Den forskningsteoretiska 

ansatsen vi använt oss av är abduktiv. Genom att arbeta abduktivt har vi kunnat växla mellan empiri 

och teori. Vi har under studiens gång samlat in empiri och forskning växelvis för att kunna pröva och 

utveckla vårt hypotetiska mönster. Vi har efter insamling av empiri hittat en teori för att testa det 

hypotetiska mönstret mot. Enligt Patel och Davidson (2011) finns det även nackdelar med en abduktiv 

ansats. En nackdel av att arbeta abduktivt kan vara i den deduktiva fasen då forskaren kan ha påverkats 

av den empiri som denne samlat in och förförståelse forskaren har sedan tidigare. Risken med detta är 

att forskaren utesluter andra alternativa tolkningar än de som denne valt (ibid.). Då vi under hela 

studiens gång diskuterat och varit medvetna om vår förförståelse (se 1.6 Förförståelse) samt hur den 

kan påverka vår studie har vi aktivt sökt efter andra tolkningar än vad vi själva har. Vi anser att detta 

kan minimera riskerna med att arbeta abduktivt. 

	  



22 
	  

4.2 Urval 
Målinriktat urval är ett urval där forskaren väljer ut personer och organisationer som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Kriterier bör utformas av forskaren för att få med 

relevanta personer eller organisationer i studien (ibid.). Till en början använde vi oss av ett målinriktat 

urval då vi valt ut specifika SiS-institutioner att kontakta samt att vi haft ett kriterium att 

respondenterna ska arbeta direkt med ungdomarna. Detta urval övergick sedan till ett snöbollsurval. 

Bryman (2011) skriver att snöbollsurval är ett slags målinriktat urval, genom detta urval kan forskaren 

få en första kontakt med någon och sedan slussas vidare till andra respondenter. Då vi i ett första steg 

ringde till växeln, sedan blev kopplade till ansvarig på vardera institution och därefter blev hänvisade 

till våra respondenter övergick vårt målinriktade urval till ett snöbollsurval. Snöbollsurvalet påverkade 

inte vårt kriterium att intervjua respondenter som arbetar direkt med ungdomarna. 

Bryman (2011) beskriver att målinriktat urval och snöbollsurval är två slags bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval är svåra att generalisera då respondenterna troligtvis inte kan representera hela 

populationen. Ett slumpmässigt urval kan däremot resultera i en generalisering och möjligtvis annat 

resultat. Studier baserade på ett bekvämlighetsurval kan dock användas som en grund för vidare 

forskning (ibid.). Då vi använt oss av ett målinriktat urval som övergick till ett snöbollsurval är vi 

medvetna om att resultatet inte är representativt för hur samtliga SiS-institutioner arbetar, utan är en 

studie av just de respondenter vi intervjuat. Vi valde bekvämlighetsurval då studiens storlek 

begränsade oss i både tid, avstånd och ekonomi. Vi upplever dock att respondenternas svar till viss del 

har överensstämt med den tidigare forskning vi tagit del av och anser därför att resultatet skulle kunna 

ses som representativa för fler än just respondenterna.  

	  

4.2.1 Urvalsprocessen och urvalskriterier 

Vi påbörjade urvalsprocessen genom att kontakta de SiS-institutioner som ligger i Stockholms län med 

omnejd. Vi letade upp närliggande SiS-institutioner genom att besöka Statens institutionsstyrelses 

hemsida (https://www.stat-inst.se) för att få kontaktuppgifter. Vi fick även kontaktuppgifter till två 

institutioner genom två studiekamrater som har kontakter som arbetar på SiS-institution. En av dessa 

kontakter resulterade i intervju, men då inte med studiekamratens kontakt utan en kollega till denna. 

Då vi inte själva känner någon av respondenterna eller kollegor till dem och deltagandet i studien har 

varit frivillig menar vi att detta inte bör ha någon effekt på resultatet. 

Totalt fick vi kontaktuppgifter till åtta stycken institutioner, inklusive de kontakter vi fått från 

studiekamrater. Vi ringde till samtliga av de åtta institutionerna och efterfrågade två intervjupersoner 

vid varje institution för att få flera personers perspektiv av arbetet. Vi hamnade först hos en växel som 

kopplade oss vidare till en ansvarig vid institutionen. Den ansvariga förmedlade oss sedan vidare till 

våra respondenter. De kontakter vi fick genom våra studiekamrater gick till en ansvarig på vardera av 

institutionerna, detta resulterade i att vi inte i ett första steg behövde kontakta växeln för att kopplas 

vidare. 
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De respondenter vi har sökt var personer som arbetar på SiS-institution i direkt anslutning till 

ungdomarna, personalen behövde inte ha några andra kvalifikationer för att delta i studien. Tre av de 

åtta institutionerna tackade nej till studien, en hade stängt för tillfället och de andra två saknade tid för 

att ta emot studenter för intervjuer. Resterande fem tackade ja till att delta i studien. Vid en av 

institutionerna var det endast en i personalen som kunde delta i studien, av de resterande fyra 

institutionerna fick vi två intervjutillfällen per institution. Två av dessa nio intervjutillfällen var det två 

respondenter som deltog vid intervjun, resterande var det endast en respondent som deltog. Vi fick 

alltså nio intervjutillfällen med elva respondenter. Vår ambition var att intervjua minst åtta stycken 

personal på åtminstone fyra SiS-institutioner för att få en spridning på resultatet. Under studiens gång 

då vi sökte respondenter resulterade detta i intervjuer med elva respondenter på fem institutioner.  

Litteratursökningen har vi gjort genom Google scholar samt SocINDEX och använde oss av 

sökorden “Juvenile Institutional”, “Kriminalitet SiS”, “Personal SiS” och “Kriminalitet hos unga”. Vi 

har även funnit litteratur genom tidigare forskning kring vårt forskningsområde samt forskning från 

Statens institutionsstyrelses hemsida (https://www.stat-inst.se). Vi har använt oss metodböcker som vi 

redan haft kännedom om från tidigare kurser, annan litteratur har vi funnit på bibliotek.  

 

4.3 Datainsamling  
Vi har inhämtat vårt empiriska material genom att besöka fem olika SiS-institutioner och vid nio 

tillfällen gjort elva semistrukturerade intervjuer med personal på institutionen. De semistrukturerade 

intervjuerna ger respondenterna, enligt Bryman (2011), möjlighet att själva utforma sina svar. Bryman 

skriver att detta resulterar i att frågorna inte alltid kommer i samma följd och forskaren behöver därför 

vara flexibel. Följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden kan även ställas för att återkoppla till vad 

respondenten sagt. I semistrukturerade intervjuer är det även vanligt med teman som styr intervjun och 

respondenten kan sedan utforma sina svar efter vad den anser är viktigt. Det ger också möjlighet för 

den som intervjuar att följa upp vad respondenten berättar och ställa följdfrågor som uppkommer 

under intervjun (ibid.). Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide (Bilaga 1) med fyra 

övergripande teman; Återanpassning, Smittoeffekter, Miljön på institutionen och Eftervård. Dessa 

teman innehöll vidare öppna frågor som gav respondenterna möjlighet att själva besvara frågorna ur 

sitt egna perspektiv. Intervjuguiden upprättades för att garantera att varje intervju utgick från samma 

grund och att frågorna som ställdes kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi har använt 

oss av öppna frågor kopplade till våra teman som lät respondenten att tala fritt.  

Bryman (2011) skriver att det är viktigt att respondenterna ska kunna vara bekväma i vad de 

berättar i intervjun och att intervjuerna därför ska hållas på en avskild plats. Vi genomförde 

intervjuerna på respektive av respondenternas arbetsplatser vilket resulterat i att respondenterna kunnat 

svara på intervjufrågorna utan att behöva bekymra sig över att andra personer ska höra vad denna 

berättar.  
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Att ha fakta om respondenternas arbetsplats är viktigt för att forskaren ska kunna få en bredare 

förståelse för vad som berättas under intervjun (Bryman, 2011). Detta beskriver även Kvale och 

Brinkmann (2014) är nödvändigt för att kunna ställa följdfrågor till vad intervjupersonerna säger. Vi 

gjorde detta genom att gå in på Statens institutionsstyrelses hemsida (https://www.stat-inst.se) och läsa 

bakgrundsfakta om SiS-institutioner samt om de institutioner vi skulle besöka. Vi fick därav större 

förståelse för institutionerna och kunde då enklare förstå och ställa följdfrågor. Samtliga intervjuer 

varade mellan 35 minuter till en timme. Vid varje intervju deltog båda uppsatsförfattarna varav en 

hade huvudansvaret vid varje intervju och den andra hade ansvar för att fånga upp följdfrågor.  

För att få med allt som respondenterna berättar och med dennes egna ord samt formuleringar är det 

av god ide att spela in intervjun. Detta är något som är vanligt inom kvalitativa intervjuer (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en förutsättning är att se 

till att inspelningen sedan går att lyssna på. Vi valde att spela in våra intervjuer med samtliga 

respondenters godkännande. Vi säkerhetsställde inspelningarnas kvalité genom att båda 

uppsatsförfattare spelade in intervjun. Detta gav oss även möjligheten att vara fullt fokuserad på det 

som sades och kunna ställa uppföljningsfrågor. Detta skriver Bryman (2011) minimerar risken för att 

missa något på grund av att anteckningar skrivs.  

Vi är medvetna om att respondenterna i en intervju kan svara enligt social önskvärdhet, vilket 

Bryman (2011) beskriver innebär att respondenten kan svara vad den tror är socialt accepterat. 

Respondenten kan även påverkas av samspelet mellan den själv och den som intervjuar vilket även 

kan påverka den sociala önskvärdheten (ibid.). Under samtliga intervjuer har båda uppsatsförfattarna 

deltagit men intervjuare har varierat. Om samma person intervjuat vid samtliga tillfällen hade 

resultatet möjligtvis sett annorlunda ut då frågor ställs på liknande sätt och inte påverkats av 

intervjuareffekt. Enligt Bryman (2011) kan man använda enkäter för att undgå denna intervjuareffekt. 

Vi har istället försökt att minimera risken för intervjuareffekten genom att båda deltagit vid samtliga 

intervjuer och den som inte intervjuar har haft möjlighet att ställa följdfrågor om intervjuaren missat 

något. Vi har valt att inte använda oss av enkäter för att vi anser att vi inte skulle kunna fått lika 

uttömmande svar och nå respondenternas upplevelser och erfarenheter, vilket studien syftat till. Vi har 

genom intervjuerna kunnat följa upp med frågor och stämma av att vi uppfattat dem på rätt sätt. 

 

4.4 Analysmetod 
Under tiden vi har samlat in vårt empiriska material har vi löpande transkriberat våra intervjuer till 

text. Vi delade upp intervjuerna och transkriberade fyra och en halv intervju vardera. Kvale och 

Brinkman (2014) skriver att en fördel med att forskaren själv transkriberar sina intervjuer är att den lär 

sig om sin egen intervjustil och kan förbättra denna. Då vi själva har transkriberat våra egna intervjuer 

har vi kunnat reflektera över och utveckla vår intervjustil under intervjuernas gång. Bryman (2011) 

skriver att det är bra att efter transkriberingen lyssna på inspelningen flera gånger för att säkerställa att 

man inte missar något på grund av trötthet eller slarv. Vi valde därför att kontrollera våra 
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transkriberingar mot inspelningen för att säkerställa att vi inte missat något eller uppfattat 

respondenten fel.  

Att vara detaljerad i transkriberingen kan leda till en högre tillförlitlighet då forskarens egna 

tolkningar minimeras (Bryman, 2011). Vi har i våra transkriberingar varit noggranna med att skriva ut 

pauser, skratt och funderingar för att minimera våra egna tolkningar när transkriberingarna skulle 

analyseras.  

Bryman (2011) skriver att en vanlig metod i kvalitativ dataanalys är att koda upp transkriberingen i 

olika teman. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att genom att färgkoda transkriberingen kan 

forskaren på ett enkelt sätt bryta ner sitt insamlade material och få fram teman. Vi började med att läsa 

igenom våra transkriberingar för att hitta möjliga teman i texterna som kunde besvara våra 

frågeställningar. De teman vi funnit i vårt empiriska material är; Förutsättningar till återanpassning, 

Personalens betydelse, Vad behövs, Ungdomarnas samspel och Förhållningssätt till smittoeffekterna. 

Dessa teman gav vi sedan en varsin färg för att kunna markera i transkriberingstexterna vart varje tema 

framkom. När vi sedan hade färgkodat allt vårt empiriska material placerades vardera färg i ett varsitt 

dokument. Detta resulterade i att vi hade fem dokument med vårt empiriska material. Varje dokument 

innehöll svar från samtliga intervjupersoner och vi kunde bearbeta materialet till en löpande text för 

varje tema. När vi sedan presenterar analysen av vårt resultat (se kapitel 6) har vi valt att göra detta 

under två rubriker Förutsättningar för ett liv utan kriminalitet och Negativ påverkan/ Smittoeffekt. 

Dessa rubriker har som avsikt att besvara studiens frågeställningar. Under dessa rubriker har vi även 

valt att sammanställa de teman som kan besvara vardera frågeställning. 

På detta sätt har det för oss blivit lättare att presentera det empiriska materialet och sedan analysera 

det mot tidigare forskning och teori. 

	  

4.5 Tillförlitlighet, äkthet och generalisering 
4.5.1 Tillförlitlighet och äkthet 

Då avsikten i kvalitativ forskning inte är att mäta utan att förstå är det enligt Bryman (2011) svårt att 

mäta reliabilitet och validitet vilka är vanliga begrepp för att utläsa studiens tillförlitlighet. Vi har 

därför valt att använda oss av tillförlitlighet och äkthet som är andra kriterier likt validitet och 

reliabilitet men mer anpassade efter kvalitativ forskning (ibid.). 

Begreppet tillförlitlighet är uppdelat i fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjligheten till att bekräfta sin studie. Äkthet innefattar fem kriterier dessa är; rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman, 2011). 

Vi avser att i denna del presentera hur vi förhållit oss till dessa kriterier. 

Våra intervjupersoner har tillfrågats om de vill läsa studien innan vi lämnar in den för bedömning 

för att kunna bekräfta att vi uppfattat dem på rätt sätt. Detta beskriver Bryman (2011) ger studien en 

trovärdighet. Vi har i studien även använt oss av fylliga beskrivningar för att ge en förståelse av 
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studiens kontext vilket Bryman (2011) skriver är viktigt för överförbarheten i studien. Överförbarheten 

gör även att forskaren kan jämföra sina resultat med tidigare forskning (ibid.). 

Vi har under studiens gång haft fem stycken handledningstillfällen med handledare och andra 

studenter samt deltagit på två stycken storgruppshandledningar där vi kunnat få ytterligare granskning 

och hjälp med studien. Bryman (2011) skriver att detta är viktigt för studiens pålitlighet. Pålitlighet av 

en studie innebär att andra kritiskt granskar studien och där alla delar av processen redogörs och 

granskas. För att kunna stärka och konfirmera sina resultat är det viktigt att lägga sina personliga 

åsikter åt sidan och inte låta det påverka hur man genomför sin forskning (ibid.). Vi har gjort detta 

genom att diskuterat vår förförståelse (se 1.6 Förförståelse) och hela tiden reflekterat över den, för att 

minska risken, för att egna åsikter inte ska påverka forskningen.    

Rättvis bild syftar till att se över att man som forskare på ett rättvist sätt lyfter respondenternas 

olika åsikter i sin undersökning och på så sätt förmedlar en rättvis bild (Bryman, 2011). För att 

försäkra oss om att vi ger en rättvis bild så presenterar vi alla våra respondenters berättelser vi fått 

under våra intervjuer. Ontologisk autencitet innebär att skapa en större förståelse för respondenternas 

egna sociala omgivning där de befinner sig (Bryman, 2011). Pedagogisk autencitet syftar till att 

respondenterna i studien ökar sin förståelse för andra människor i samma kontext och förstå att andra 

kan uppfatta saker på olika sätt (ibid.). Vi har med vår studie beskrivit de olika SiS-institutionerna vi 

varit på och personalens upplevelser och erfarenheter av deras arbete där. Vår förhoppning med 

studien är att det ska ge en större förståelse för våra respondenter. Även att bidra till att öka förståelsen 

för hur människor som befinner sig i samma kontext kan uppleva saker olika. Genom att vi intervjuat 

personal vid olika SiS-institutioner är vår förhoppning att vår studie ska kunna bidra till en katalytisk 

och taktisk autencitet. Detta ska enligt Bryman (2011) kunna bidra till att de som deltar i studien får 

möjlighet till att se över och eventuellt förändra sin kontext. Våra respondenter får till sist möjlighet 

att ta del av studien och på så sätt ta del av hur andra inom samma organisation arbetar samt vad 

tidigare forskning visar. På detta sätt ger vi möjlighet för självreflektion och ta del av det de anser är 

relevant.  

 

4.5.2 Generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2011) är urvalet viktigt för hur resultatet kan generaliseras. Vi har använt oss av ett 

målinriktat urval samt ett snöbollsurval vilka är bekvämlighetsurval. Detta resulterar i att det inte är 

sannolikt att urvalet är representativt för populationen. Kvalitativa intervjuer är svåra att generalisera i 

statistisk mening då materialet bygger på få intervjuer (Bryman, 2011). Dock anses ofta kvalitativa 

intervjuer representera även andra människor i liknande situationer och liknande miljö (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Denna studie är baserad på hur personal på SiS-institutioner berättat att de arbetar 

med ungdomar som har ett brottsligt beteende för att ge dem förutsättningar för ett liv utan kriminalitet 

samt minimera ungdomarnas negativa påverkan på varandra. Vi har besökt fem institutioner av 22 

möjliga och förstår därför att resultatet inte behöver vara representabelt för hur all personal på samtliga 
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SiS-institutioner arbetar med ungdomar med ett brottsligt beteende. Genom analytisk generalisering 

som innebär att man kan jämföra sitt empiriska material mot liknande tidigare forskning (Kvale & 

Brinkmann, 2014), kan vi dock se att vår empiri överensstämmer med tidigare forskning. Vi anser 

därför att det är troligt att studien representerar även andra institutioner som arbetar med ungdomar 

med samma problematik.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
I all forskning ska forskningsetiska aspekter övervägas samt följa de etiska principer som gäller. Målet 

med forskning ska vara att det ska generera kunskap som är viktigt och trovärdigt, för individ som för 

samhället. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning måste förhålla sig till fyra etiska 

huvudkrav vilka Vetenskapsrådet framtagit. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). Vi har i vår studie använt oss av 

Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 

2002) för att förhålla oss till de olika forskningsetiska aspekterna.  

Vi skickade inledningsvis ett informationsbrev (Bilaga 2) till den kontaktperson vi fick på vardera 

institution. Detta informationsbrev innehöll information om vårt forskningssyfte och hur vår 

datainsamling skulle gå till. Detta i enlighet med informationskravet. Samtyckeskravet handlar om att 

den som deltar i studien själv har rätt att bestämma om sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

informerade i informationsbrevet att medverkan var frivillig samt att respondenten kunde avbryta sin 

medverkan under hela intervjuprocessen. Då vi fått våra respondenter förmedlade från en 

kontaktperson på institutionen kan vi inte vara helt säkra på att deltagandet varit helt frivilligt eller om 

påtryckning från ansvarig skett. Vid intervjutillfället fick samtliga respondenter läsa 

informationsbrevet och skriva på att de tagit del av detta och godkänner att vi intervjuar dem till vår 

studie. På detta sätt gjorde vi det tydligt att deltagandet i studien var frivillig från vår sida och kunde 

därav uppnå kriterierna för informationskravet och samtyckeskravet. 

Då vi har intervjuat ska vi enligt Vetenskapsrådet (2002) även förhålla oss till 

konfidentialitetskravet. Vi informerade därför även om att all information som framkommer kommer 

att behandlas konfidentiellt och att inga namn eller personuppgifter kommer att framkomma i studien. 

Samtliga respondenter fick dock frågan om vi fick nämna institutionens namn, vilket samtliga 

godkände. Vi informerade även om att allt material förvaras otillgängligt för andra än de två ansvariga 

studenterna samt handledaren för uppsatsen. Materialet raderas efter att uppsatsen är godkänd och 

publicerad samt kommer inte att användas för vidare forskning, detta i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Uppsatsen skickades till respondenterna innan den lämnades in för 

granskning för att de skulle få möjlighet att påvisa om vi uppfattat dem rätt eller inte. Slutligen skickar 

vi den färdigställda uppsatsen till respondenterna.  
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra resultat som vi fått fram genom de intervjuer vi har haft 

med personalen på SiS-institutionerna. Vi börjar med att presentera våra respondenter för att sedan 

presentera resultatet under de olika teman vi fått fram utifrån insamlat material. De teman vi funnit är; 

Förutsättningar till återanpassning, Personalens betydelse, Vad behövs, Ungdomarnas samspel samt 

Förhållningssätt till smittoeffekterna. Vi presenterar dessa teman under två stycken huvudrubriker som 

är våra två frågeställningar; Hur beskriver personalen sitt arbete för att ge förutsättningar för 

ungdomarna att återanpassas till ett liv utan kriminalitet? och Hur beskriver personalen sitt 

förhållningssätt till risken för ungdomarnas negativa påverkan på varandra? Detta gör vi för att 

läsaren ska få en förståelse för vilka teman som avser att svara på vilken frågeställning.  

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Samtliga respondenter i vår studie arbetar i direkt anslutning med ungdomarna på SiS-institution. Vi 

har besökt fem SiS-institutioner vilka är Bergsmansgården och Rebecka som arbetar med icke 

skolpliktiga flickor, Bärby och Eknäs som arbetar med icke skolpliktiga pojkar samt Folåsa som 

arbetar med skolpliktiga pojkar. Vi har uteslutit att beskriva respondenternas ålder då detta inte är 

relevant för studiens syfte. Vi har även givit respondenterna fiktiva namn och vi har valt att använda 

oss av namn som anses vara könsneutrala då vi inte anser att respondenternas kön är av vikt för 

resultatet. Respondenterna Alex, Kim, Tintin, Jackie och Mika arbetar alla på behandlingsavdelning. 

Respondenterna Kit, Dylan och Love arbetar på akutavdelning och respondenterna Billie, Mio och 

Andrea arbetar på utredningsavdelning. Billie och Tintin intervjuades under samma tillfälle likaså Mio 

och Andrea. Då Billie och Tintin intervjuades vid samma tillfälle men arbetar på olika avdelningar så 

svarade de självständigt vid alla frågor. Vi kommer vidare i den löpande texten skriva ut vilken 

avdelning respondenten arbetar på då vi anser att de har betydelse för resultatet.  

Utbildningsnivån hos respondenterna skiljer sig åt, allt från gymnasieexamen till beteendevetare 

och socionom, många hade även vidareutbildningar genom Statens institutionsstyrelse. Vi kommer 

inte att vidare beskriva vilken utbildningsnivå respektive respondent har då både tidigare forskning 

(Ahonen & Degner, 2012; Levin, 1997) samt respondenterna själva uppgav att detta inte var 

avgörande för arbetet med smittoeffekter eller bemötande. 

 

5.2 Hur beskriver personalen sitt arbete för att ge förutsättningar för 
ungdomarna att återanpassas till ett liv utan kriminalitet? 
5.2.1 Förutsättningar till återanpassning 

I detta avsnitt vill vi presentera det som personalen berättar om vilka förutsättningar som finns och de 

kan bidra med för att ungdomarna ska kunna återanpassas under institutionsvistelsen för att få ett liv 

utan kriminalitet.  
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Samtliga av respondenterna berättar att möjligheterna finns för ungdomarna att återanpassas till ett 

liv utan kriminalitet efter institutionsplaceringen. Det finns dock några saker som spelar in för att det 

ska ske. Kit som arbetar på akutavdelning berättar att det tidigare procentuellt inte sett så bra ut för 

ungdomarna efter att de kommer från institutionen Kit arbetar på, men att detta nu förändrats med ett 

nytt arbetssätt och en ny chef på plats. De uppmuntrar nu ungdomarna mer, ger positiv feedback och 

stärker dem när de gör bra saker. Mika tror att ungdomarna får bättre förutsättningar för ett liv utan 

kriminalitet efter institutionsplaceringen om de sköter skolan och behandlingen på institutionen. Mika 

berättar att statistiken visar att 75 % klarar sig bättre utanför institutionen där Mika arbetar, på 

behandlingsavdelning. Kim och Alex som även de arbetar på behandlingsavdelning ser också bra på 

förutsättningarna för återanpassning då institutionen har bra verktyg, program och duktig personal. 

  
Det är många som har ringt månader efter och några år efter och berättat hur de har det idag. Och bara 
det är ju ett bevis på att vi har gjort ett bra resultat. Så det finns goda möjligheter att klara sig. - Alex 

  
Dylan jobbar på akutavdelning och säger att det är viktigt att skapa en bra allians och en bra relation 

till ungdomarna, Dylan säger “Sen kan du ha vilka metoder du vill beroende på vilken tilltro du har till 

metoder, men har du inte förmågan att skapa en vi känsla så är det jättesvårt.“. Även Kim berättar att 

det är viktigt att bygga en allians med ungdomarna, det är viktigt för att ungdomarna ska kunna lita på 

personalen och ta till sig behandlingen. Jackie nämner även detta, som likt Kim arbetar på 

behandlingsavdelning, att arbeta med ungdomen och inte över deras huvuden. Det är även viktigt att 

lyfta och stärka ungdomarna då de är vana vid att känna sig misslyckade och uppfatta att andra ser 

dem som misslyckade. Dylan talar även om att det är viktigt att ungdomarna får vara delaktiga i sin 

egen planering och att inget bestäms över deras huvuden. Kit berättar att det är viktigt att personalen 

får ungdomarna själva att tala om förändring, det är då de lyckas med förändringen eller 

återanpassningen. Varje uttryck om förändring hos ungdomarna försöker personalen att fånga upp, 

prata om och hjälpa ungdomen med. Tintin berättar att de är privilegierade på behandlingsavdelningen 

då ungdomarna redan är inne i systemet och ofta redan har en utredning. När det kommer till 

behandlingsavdelningen görs en behandlingsplan upp där ungdomarna själva får vara delaktiga och de 

pratar och diskuterar mycket om tankar och tankemönster. Detta är även något som flera av 

respondenterna talar om, att ungdomen ska vara delaktig i sin behandling och planering. Tintin 

berättar att det är viktigt att ungdomen kan tro på sig själv och få möjlighet att gå i skolan och se att 

man klarar av det. De arbetar med ungdomens allians till familj och annat nätverk samt hjälper 

ungdomen i att hitta sysselsättning. Även Alex berättar att de på behandlingsavdelningen hjälper 

ungdomarna till att aktivera sig med fritidsaktiviteter så att de har en sysselsättning under tiden på och 

efter institutionsplaceringen. 

Billie berättar att på deras utredningsavdelning koncentrerar de sig först och främst på att utreda, 

utreda eventuella diagnoser och orsaker till varför man faller i brottslighet. Billie berättar att man på så 

sätt kan hitta strategier för att hjälpa ungdomarna till att bättre kunna hantera sin vardag och leva ett 
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liv utan kriminalitet. Andrea förklarar att utredningsavdelningens uppgift är att utreda vad det är för 

förutsättningar som krävs för att ungdomen ska kunna utvecklas och lyckas i livet. De behöver därför 

få ungdomen att fungera här och nu för att kunna göra en ordentlig utredning. Mindre fokus hamnar 

därför på det långsiktiga, berättar Andrea. Detta är även något Mio och Billie belyser. Både Mio och 

Billie berättar att de i utredningen talar om ungdomens tillgångar och svårigheter för att på sätt hitta 

bästa stödinsatser för ungdomen. På utredningsavdelningen finns ingen specifik programverksamhet 

utan de arbetar mer med kartläggning för att kunna ge rekommendationer för fortsatt vård, berättar 

Billie. Mio berättar även att de behöver ta reda på om ungdomen har rätt verktyg till detta. Detta görs 

vanligtvis i ett kontaktmannasamtal för att stärka ungdomens förändringstänk. "Kan vi så ett frö nu 

kan vi eventuellt få något tillbaka om kanske två år.” berättar Billie. 

Mio berättar att de jobbar mycket med prosociala aktiviteter och ungdomens intressen, både enskilt 

och i grupp med de andra ungdomarna. En personal och en ungdom kan till exempel göra små resor 

från institutionen för att ge så mycket normalitet som möjligt. Detta är något som samtliga 

respondenter upplever är viktigt. Att ungdomarna under placeringstiden får exponeras för världen 

utanför. Andrea berättar vidare att de jobbar mycket med att stärka ungdomarnas identitet, att 

ungdomen är en fotbollspojke eller skolpojke istället för att han är kriminell. Samtliga respondenter 

berättar även att de arbetar för att stärka ungdomarnas intressen genom uppmuntran samt stötta 

ungdomen i att ta kontakterna till exempelvis aktiviteter och praktikplatser. 

På den akutavdelning som Love arbetar har de lite olika insatser för att återanpassa ungdomarna till 

ett liv utan kriminalitet. Dessa insatser är kontaktpersonssamtal, temaverksamhet och motiverande 

samtal. I kontaktpersonssamtalen samtalar kontaktpersonen och ungdomen om situationer, beteenden 

och konsekvenser. Temaverksamheten är ett komplement till skolgången och de tar där upp olika 

diskussionsämnen som de arbetar med under en vecka. De olika temana kan vara den kriminella 

karriären, livsstilen, konsekvenser kring ett fortsatt liv med brottslighet och vad det kan innebära. Det 

kan göras i både grupp och individuellt berättar Love. 

  
Vi kan väcka lite, en start i det hela så att de kanske får en bra start i att bryta det här och kanske få lite 
motivation och jobba upp motivationen. Ja vi är bara en liten del av det större spelet. -Love 

  
Mika arbetar likt hur Love arbetar med temaverksamhet. Hos Mika kallar de det för block, i de olika 

blocken har de olika teman de tar upp och föreläsningar av exempelvis före detta kriminella och andra 

myndigheter. Blocken sprids ut på hela året och de får arbeta både individuellt och i grupp. Tintin, 

Alex, Kim och Mika arbetar alla på behandlingsavdelning och med metoden ART. Kim berättar att 

ART handlar om moral, social färdighetsträning och självkontroll. Alex förklarar att ungdomarna kan 

få öva sig inför att klara sig på egen hand, först genom att ta egna promenader på området, få egen tid i 

närområdet och när personalen ser att det fungerar får ungdomarna ta sig till den närmsta största 

staden. Ungdomarna får öva på att planera tiden, öva på att åka buss och göra vanliga saker som att 
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fika. Återfallsprevention som metod är även förekommande på de institutioner som använder sig av 

strukturerade metoder i sitt arbete. 

Jackie berättar att de trots att de är en behandlingsavdelning inte arbetar med någon strukturerad 

behandlingsmetod. Något som Jackie säger har haft betydelse för återanpassning är när ungdomen haft 

möjlighet till att exempelvis vara med i ett fotbollslag, får ökat eget ansvar, tillit och känna sig lyckad. 

Jackie berättar ”Det är ju väldigt få av dem som kommer till oss som tycker att de är bra på något 

förutom att vara kriminell och slå ner folk typ." Jackie berättar vidare att ungdomarna har svårt att 

greppa vad behandlingen är men att ungdomarna ändå brukar kunna se att en beteendeförändring skett 

under tiden på institutionen när de ska lämna. 

Samtliga respondenter berättar att de arbetar mycket med samtal både strukturerade och 

ostrukturerade samtal men främst motiverande samtal, MI. MI samtal kan hjälpa ungdomen att själv 

finna motivation till förändring vilket samtliga säger är viktigt för att förändringen ska kunna ske, att 

ungdomen själv är motiverad. Personalen kan genom de motiverande samtalen så ett frö till 

förändring. Tintin säger ”När det gått bra är när ungdomen själv har kommit till insikt.”   

Vi har nu presenterat respondenternas berättelser om deras upplevelser och erfarenheter av vilka 

förutsättningar de kan ge till ungdomarna för att återanpassas. Nedan kommer vi att presentera hur 

respondenterna berättar att de uppfattar personalens betydelse för att kunna skapa dessa förutsättningar 

till ungdomarna. 

	  

5.2.2 Personalens betydelse 

Billie berättar att personalens bemötande är väldigt viktig och att det ska börja direkt när de tar emot 

ungdomen på institutionen. Mio och Andrea som likt Billie jobbar på en utredningsavdelning berättar 

att det är viktigt att ha ett lugn och ha tålamod i arbetet med ungdomarna. Mio säger att det även är 

fördelaktigt att ha en utbildning, speciellt i arbetet med ungdomarna som har diagnoser. Det 

underlättar, berättar både Andrea och Mio, om personalen har grundläggande kunskap om diagnoser så 

att de vet hur de ska bemöta ungdomarna. Mio säger dock att det även finns de som är så pass 

intresserade och motiverade att arbeta med dessa ungdomar, som klarar sig utan utbildning. Andrea 

säger ”Motivation slår förmåga alla lägen, som jag brukar säga.”. Både Mio och Andrea är överens om 

att det även är viktigt att personalen sätter gränser och att vara överens om de gränser som gäller på 

institutionen. Mio säger att det är lite som att vara förälder. Dylan berättar att det måste finnas ett 

intresse hos personalen, engagemang, och en flexibilitet. Dylan upplever personalens betydelse som 

att det är skillnaden mellan en lyckad institutionsplacering eller inte, att det har liknande betydelse 

som föräldrars inverkan på barns uppfostran. "Har du ingen bra personal så har du inga bra 

ungdomsgrupper.” säger Dylan. Dylan berättar om att samspelet mellan personal och ungdomarna är 

viktigt och att det handlar om att personal måste lyssna in ungdomarna och deras eventuella önskemål. 

Billie påtalar även vikten av att skapa en allians mellan personal och ungdomarna, utveckla och 

bekräfta deras styrkor samtidigt som man hittar nya styrkor, det är personalens arbete och det är 
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jätteviktigt. Love upplever att det är viktigt att personalen som arbetar med ungdomarna behöver ha 

empati och vara lugna för att förmedla detta vidare till ungdomarna. 

Kit uppfattar att egna erfarenheter är viktigt i arbetet med ungdomarna. När personalen har en 

liknande bakgrund eller erfarenheter som ungdomarna kan detta hjälpa dem att förstå ungdomen på ett 

djupare plan och detta resulterar i att de vinner ungdomarnas förtroenden. Kit berättar vidare att 

utbildning även är viktigt för att få en djupare förståelse. Personalen har stora möjligheter till att 

utbilda sig i de områden de inte känner att de har stor kunskap i, för att få fler verktyg i arbetet. Kit 

säger dock att ”Har man inte varit där och bara läst så har man förlorat jättemycket säger jag, det är 

min uppfattning.”. Kit fortsätter med att berätta att det även är viktigt att personalen är flexibla men 

fyrkantiga, att de aldrig säger ja om de inte kan lova det. Ett nej kan dock bli ett ja om ungdomen gör 

något som personalen vill uppmuntra. Tintin berättar också om tydlighet och att personalen är 

konsekventa när ungdomarna gör fel, ger belöning när ungdomarna gör rätt och att det är väldigt 

viktigt att som personal sätta gränser för ungdomarna. Mika, Kim och Jackie berättar att de uppfattar 

att personalen har en stor betydelse för ungdomarna, Jackie nämner att som personal måste man vara 

närvarande och ha ett intresse.  

Alex berättar att man som personal behöver ha stor respekt, omtanke och tydlighet för ungdomarna. 

Respekt är något som även Mika uppfattar är viktigt, personalen måste bemöta ungdomen i lugn ton 

och inte använda hårda ord. Mika säger ”Du måste vara lugn, du måste vara sansad, du måste ha 

tålamod. Det är så det är.”. Detta säger Mika är viktigt för att nå ungdomarna och skapa en förändring. 

Kim talar även om detta och berättar att personalen alltid måste komma ihåg att de arbetar med 

tvångsvård, att de har en otrolig makt och det är en obalans som måste beaktas med hänsyn. 

Att vara en förebild för ungdomarna säger Tintin även är viktigt, Tintin säger "Vi är inte macho, 

muskulösa eller håller på med kriminalitet …”. Kim och Mika berättar likt Tintin att det som personal 

är viktigt att man visar att man är trygga vuxna, att det finns en tillit och att personalen bryr sig. Att ha 

en fingertoppskänsla säger Mika är viktigt för att veta hur man ska bemöta ungdomen, detta är lika 

viktigt som erfarenhet och utbildning. Mika säger att det inte spelar roll om personalen har 

erfarenheter från det privata livet, studier eller arbetat med liknande innan, det är intresset för arbetet 

med ungdomarna som krävs. Kim berättar att det viktiga är att vara tydlig och sätta gränser men att 

man med utbildning kan få en annan insikt, se bakom beteenden. Kim säger även att det finns de utan 

utbildning som är naturbegåvningar i arbetet med ungdomarna. Detta är även något som Jackie 

berättar. 

Att personalen kompletterar varandra erfarenhetsmässigt, personlighetsmässigt och 

utbildningsmässigt upplever Alex och Kim som viktigt i arbetet med ungdomarna. I och med att 

personalen har olika erfarenhet, personlighet och kunskap berättar Alex att ungdomarna ofta kan få en 

trygg relation till någon i personalen. Kim berättar att personalen måste hjälpa ungdomarna till att 

förstå att man kan använda vuxna till olika saker, att det kan vara skönt att få prata med olika 

människor om olika saker. Kim ger ett exempel "... dig vill jag prata med när jag känner ett drogsug 
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men dig vill jag göra aktiviteter med för vi har så kul.” Kim berättar att man inte behöver prata om allt 

med alla, det viktiga är att det finns någon det kan öppna sig för. Detta är även Jackie inne på och 

berättar att det i personalgruppen pratar om att det måste vara prestigelöst och förstå att all personal 

inte alltid lämpar sig för alla ungdomar. Jackie säger: 

  
Jag kanske inte alltid lämpar mig för alla och då ska jag kunna backa för elevens skull, inte för att jag 
ska visa att jag är en bra personal och jag kan utan då måste man backa undan och så får någon annan 
kliva fram. 

 
Respondenterna har alla svarat att personalen, de själva, har betydelse på olika sätt i arbetet med 

ungdomarna. Det har även berättat att de upplever att det finns mer som behövs för att återanpassa 

ungdomarna samt för att ungdomarna inte återfaller i kriminalitet efter institutionsplaceringen.  

	  

5.2.3 Vad behövs  

I detta avsnitt vill vi presentera vad mer personalen upplever behövs för att de ska kunna ge 

ungdomarna rätt förutsättningar för att kunna återanpassas till ett liv utan kriminalitet.  

Love berättar att de på akutavdelningen är begränsade till en väldigt kort tid av ungdomens 

utveckling på institutionen där de avser bryta ett pågående destruktivt beteende. Love berättar att 

ungdomen inte alltid hamnar på samma institution efter den akuta placeringen utan kan flyttas till en 

annan institution eller en öppen behandling. Det är därför svårt att följa upp vad som fungerar och inte 

och Love saknar därav en röd tråd inom institutionen. Love säger att ”För oss blir det litegrann bara 

tack å hej hoppas det går bra. Ingen aning om det verkligen gör det.”. Personalen får ingen 

återkoppling om vad som fungerar och inte för ungdomen om ungdomen inte själv ringer till 

institutionen efter utskrivning och berättar. Flertalet av respondenterna har sagt att de saknar 

uppföljning efter placeringen. Det är endast om ungdomen själv kontaktar institutionen som de får 

veta vad som varit bra och inte. Love påpekar även att många ungdomar placeras på HVB-hem efter 

institutionsplaceringen och att många ungdomar åter placeras på institution efter dessa placeringar. 

Även Kit, Dylan, Tintin och Billie förklarar att detta är förekommande, att det är vården efter och då 

främst på HVB-hem som vården brister. Dylan påpekar även att familjehem är något att föredra före 

HVB-hem. 

Dylan berättar att ungdomarna under institutionsplaceringen är i en lugn miljö fullt med vuxna 

människor och sedan ska de ut i samhället utan dessa människor. Under vistelsetiden behöver därför 

personalen, enligt Dylan, göra den utmanande och meningsfull för ungdomarna och de behöver öppna 

upp miljön för ungdomarna, förbereda dem på livet utanför institutionen. Kit berättar också att det är 

viktigt men förutom det så behöver personalen motivera ungdomarna till att bryta med de vänner de 

har. Kit tror därför att det krävs ett ungdomarna kan få ett nytt positivt kontaktnät utanför institutionen 

som kan stötta ungdomen. Kit säger: 
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Jag tror ingen ungdom som lämnar någon institution i Sverige är klar för att klara sig helt själv därute, 
jag tror inte det. Därför är det här efterarbetet jätteviktigt … men jag tror på ett stort kontaktnät med rätt 
typ av människor med rätt typ av kunskap därute. 

  
Samtliga respondenter har berättat att de upplever det viktigt att ungdomarna får struktur, 

tillgänglighet och människor som tror på dem och ser deras potential. Då personalen ofta lyckas med 

att skapa en allians med ungdomen har de en stor insikt i vad ungdomen behöver för att klara sig efter 

institutionsplaceringen. Respondenterna upplever därför att det är viktigt att socialtjänsten lyssnar på 

personalens rekommendationer. Ett problem som både Mio och Andrea som arbetar på 

utredningsavdelning uppger är att det många gånger placeras ungdomar som är berättigade LSS på 

institutionen, vilket inte är institutionens ansvar. SiS-institutioner har dock aldrig möjlighet att neka en 

ungdom placering. Problemet blir då att de ska utföra behandling på ungdomar som behöver 

habilitering. Detta gör arbetet extra svårt, personalen arbetar i motvind och ungdomarna får sämre 

förutsättningar att klara sig under och efter placeringen. 

Billie berättar att ungdomen efter en institutionsplacering behöver mycket stöd på många olika 

plan. Det behöver finnas ett samspel mellan skola, sociala myndigheter, behandlare, föreningsliv och 

prosociala aktiviteter. Samtliga respondenter talar om vikten av att ha en kontaktperson eller annan 

stödinsats efter institutionsplaceringen. Jackie upplever det som viktigt att ungdomen redan innan 

denna flyttar från institutionen hinner träffa kontaktpersonen för att bygga upp en relation och skapa 

en trygghet. Tintin säger att "Ungdomen lyckas när det finns möjligheter att lyckas, ungdomen kan 

inte lyckas själv om det inte finns möjligheter. De är beredda att ta steget ut, men steget ut kräver att 

ha bra nätverk.". Mika berättar att ungdomarna måste finna en motivation till att förändra sin livsstil 

och finner de inte motivationen är det svårt att en förändring ska kunna ske. Personalen måste därför 

ge ungdomen rätt förutsättningar och verktyg för att hitta motivationen och klara sig utanför 

institutionen. Andrea upplever även verktygen som viktiga och att personalen måste se till att 

ungdomarna kan använda sig av det de lär sig i institutionskontext även efter placeringen. 

Kim berättar att tiden på institutionen är väldigt individuellt och att detta behöver ses efter behov 

och planering. Kim säger: 

  
Ungdomen ska känna att nu är jag redo och känna det, frågar du dem om de vill flytta kommer de alltid 
att svara ja det vill jag. Men att de verkligen känner att de är redo, jag kan säga nej om någon erbjuder 
mig, jag kan undvika mitt dåliga umgänge. 

  
Kim upplever dock att det inte får fungera för bra på institutionen för ungdomen. Det får inte blir för 

bekvämt där ungdomen har ett schema att följa som fungerar så pass bra att det inte är utmanande för 

ungdomen. I de fallen behöver ungdomen få göra annat och komma ifrån institutionen. Detta är något 

som alla våra respondenter uttryckt, att vistelsetiden har betydelse och är individuellt. Alex berättar att 

de sällan bara skickar hem en ungdom efter placeringen utan förbereder ungdomen genom hemresor 

där personalen dagligen har kontakt med ungdomen. Alex säger att det är viktigt för att ungdomen ska 

känna sig trygg med att flytta från institutionen och inte falla tillbaka i sin tidigare livsstil. Dock 
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berättar samtliga respondenter att det inte är de utan socialtjänsten som avgör när ungdomens 

placering på institutionen ska avslutas. Personalen på institutionen har endast möjlighet att 

rekommendera socialtjänsten om när placeringen ska avslutas.  

Alla våra respondenter har talat om vikten att nå fram till ungdomarna under institutionstiden, att så 

ett frö och hitta en motivation hos ungdomarna till en förändring. Även att det efter 

institutionsplaceringen finns en planering för att ungdomen får fortsatt stöd. Det behöver finnas vård 

och vuxna människor runtomkring som stöttar ungdomen. Alla våra respondenter har också på olika 

sätt lyft vikten av att ungdomarna efter institutionsplaceringen har någon form av sysselsättning 

och/eller fritidsintressen, för att aktiveras och skapa en strukturerad vardag samt hålla sig borta från 

sin tidigare livsstil. Gedigna insatser före och efter institutionsvården är viktigt enligt Mio och Andrea. 

Andrea säger ”Det har aldrig hänt att en unge kommer till oss på en utredning och man tänker: om 

man kollar på bakgrunden kunde man aldrig ha gissat att det här skulle hända.”. 

Samtliga respondenter har även talat om att personalgruppens storlek gentemot ungdomsgruppen 

som viktig. Kit och Dylan berättade att en av fördelarna med deras akutavdelning är att de är fler 

personal på få ungdomar. Resterande respondenter berättade att de å andra sidan är en mindre 

personalgrupp på en större ungdomsgrupp och att det såklart hade varit hjälpsamt om det vore tvärt 

om. Andrea säger att det finns en risk att om ungdomarna är många fler än personalgruppen kan det bli 

ungdomarnas kultur som råder. Det är därför viktigt att ha en stor och bra personalgrupp. Mio berättar 

att de även kan se att ungdomarna lider av att det är många ungdomar med liknande svårigheter på 

samma plats. Mio säger ”… något som skulle gynna alla fast alla är olika så är det nog att all vård som 

bedrivs är i mindre form.”. 

	  

5.3 Hur beskriver personalen sitt förhållningssätt till risken för ungdomarnas 
negativa påverkan på varandra? 
5.3.1 Ungdomarnas samspel 

I detta resultatavsnitt vill vi beskriva det samspel som respondenterna berättar att ungdomarna har med 

varandra på institutionerna och hur de påverkar varandra. Vi vill genom detta ge en bild av hur 

respondenterna berättar att de uppfattar ungdomarnas påverkan på varandra för att förstå den målgrupp 

som personalen arbetar med. Men även deras syn på den smittoeffekt ungdomarna kan ha på varandra. 

Kit upplever inte att ungdomarna på akutavdelningen hen arbetar på påverkar varandra negativt i en 

sådan stor utsträckning utan att det mer händer i en fängelsemiljö. Kit säger att det är ytterst få 

ungdomar som knyter nya kontakter, det finns några få men inte att det skulle vara något vanligt 

förekommande. Inte heller att de skulle lära varandra tillvägagångssätt eller liknande. Resterande 

respondenter upplever att ungdomarna påverkar varandra både positivt och negativt. Dylan som också 

arbetar på en akutavdelning berättar att det är klart att ungdomarna kan lära sig av varandra och dela 

tidigare erfarenheter. Det har även förekommit incidenter där ungdomarna gaddar ihop sig mot 

varandra, utnyttjar varandra och bråkar. Dylan förklarar dock att ungdomarna inte har den möjligheten 
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idag då personal ständigt är närvarande. Love berättar att ungdomarna som placeras på institution mer 

eller mindre blir tvingade till att umgås med andra ungdomar som de inte själva valt att umgås med. 

Ungdomarna behöver umgås i en mindre grupp under dagtid, i skolan, korridoren, rökrutan och så 

vidare. Love berättar vidare att flera ungdomar romantiserar kring den kriminella karriären och att 

detta smittar mellan ungdomarna. Vissa har mer erfarenheter, kontakter och möjligheter än andra. 

Detta kan de såklart förmedla mellan varandra. Angående detta säger Love ”Det vore ju naivt och tro 

någonting annat. Som jag sa, det är olika ungdomar med olika bakgrund, olika erfarenhet, olika steg i 

sin kriminella karriär … ”. Billie berättar att en del av ungdomarna på utredningsavdelningen är 

väldigt smittobenägna och får ta del av andras värderingar och tankesätt, det är därför något 

personalen måste vara uppmärksamma på. Även Mio och Andrea berättar att den risken finns. Mio 

berättar att ungdomarna placeras oberoende av den problematik de har, det kan resultera i att 

ungdomar som aldrig missbrukat och inte är kriminella sätts ihop med ungdomar som begått brottsliga 

handlingar och missbrukat sedan tolv års ålder. Mio säger ”Att sätta ihop de två, det är ju inte så 

gynnsamt för den som inte hade någon bakgrund då får man jobba jättehårt på att det inte ska smitta.” 

Andrea håller med Mio i detta, ungdomarna placeras på samma ställe och tvingas dessutom att umgås 

med varandra. Andrea säger ”Det ska man vara fullkomligt klar över. Man tar en jätterisk med att 

placera ett barn i de här sammanhangen.”. Kim upplever även att det finns en risk med att man buntar 

ihop anti-sociala ungdomar med varandra och säger att det då finns en stor smittorisk. Kim säger: 

"Man kan vara låg risk, medel eller hög eller jättehög och vi ska ju ha de som är hög eller jättehög 

risk. För att de som är lägre, de kommer bara, visar forskningen, lära sig dåliga beteenden”. Är 

ungdomen exempelvis i början av sin kriminella karriär ska de istället vara på ett HVB-hem, ett 

familjehem eller liknande berättar Kim. Detta för att de inte lära sig av dem som kommit längre i sin 

kriminella karriär. 

Många av ungdomarna på behandlingsavdelningen där Alex arbetar känner att 

institutionsplaceringen är ett straff, som ett ungdomsfängelse. Ungdomarna är ofta därför inte riktigt 

motiverade till en förändring och detta säger Alex smittar av sig mellan ungdomarna. Alex tror att det 

är vanligt förekommande att ungdomar placerade på institution knyter nya kontakter. Även ungdomar 

som inte har lika allvarlig problematik innan placeringen kan lära sig mycket av de andra ungdomarna 

och anamma ett brottsligt beteende eller drogbruk. Även Mika berättar att det är klart att ungdomarna 

påverkar varandra och lär sig av varandra. De umgås med varandra och har begränsad kontakt med 

omvärlden. Mika säger: ”Det är klart de har ju bara sig själva, alltså de träffar varandra varje dag, de 

måste ju snacka om någonting.”.   

Samtliga respondenter är dock överens om att ungdomarna kan ha en positiv inverkan på varandra, 

när de till exempel motiverar varandra till ett gott beteende. Love berättar att en mer 

förändringsbenägen ungdom ofta också påverkar andra till att bli motiverade till förändring. Dylan 

berättar om ett exempel när ungdomarna som skött sig väldigt bra på institutionen själva fick ta emot 

en ny ungdom då personalen ansåg att denna behövde positiva rollmodeller. "Man ska inte underskatta 
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de här pojkarnas förmåga till att motivera varandra, de är bättre på att motivera varandra ... ". Billie 

berättar att ungdomarna även tar efter positiva saker, till exempel någon som är väldigt intresserad av 

skolan kan motiverar andra till att följa med till skolan. Billie berättar att de påverkar varandra inne på 

institutionen precis som människor gör utanför institutionen. Billie säger: "Social påverkan människor 

emellan, som vi har i vårt liv, samma sak händer här.”. Billie säger även att risken för att institution är 

en skola till kriminalitet inte ska överdrivas då ungdomarnas förebilder ofta ”inte är så kriminella” och 

ungdomarna har inte hunnit komma så långt in i den kriminella karriären. Tintin berättar att grupperna 

i sig kan påverka varandra negativt men att även ”Vissa kör sitt egna race för de är motiverade, de 

förlorar mycket om de ställer till med problem.”. Tintin berättar vidare att ungdomarna på så vis 

skyddar varandra genom att påminna varandra om att inte göra vissa saker då det kan resultera i 

oönskade konsekvenser. Mika upplever att ungdomarna kan ha både positiv och negativ påverkan på 

varandra, men att det för det mesta är positivt. På institutionerna påverkar ungdomarna alltså både i 

positiv och negativ bemärkelse och i följande del kommer vi att presentera hur personalen förhåller sig 

till detta. Både till den smittoeffekt som kan råda på institutionen men även hur de uppmuntrar den 

positiva påverkan. 

 

5.3.2 Förhållningssätt till smittoeffekterna 

Samtliga respondenter berättade att det främsta sättet för att motverka ungdomarnas negativa påverkan 

eller smittoeffekt är att personalen finns närvarande. Att bryta pågående negativa samtal som handlar 

om oönskade beteenden som kriminalitet eller missbruk är vanligt bland respondenterna. Både Kim 

och Kit har en strategi där de bryter samtalen med att tala om något helt annat. Kit berättar att samtalet 

mellan ungdomarna ofta ska vara macho och att Kit ofta bryter dessa samtal med att prata om något 

som inte alls är macho. Kit säger: ”För i deras värld ska det bara vara macho, macho, macho, så bryter 

jag det med blommor och bin istället.”. Efter att de avbrutit samtalet mellan ungdomarna uppger Kim, 

Mio, Andrea och Alex att det är viktigt att ta upp samtalet individuellt med ungdomen efteråt och inte 

bara lägga locket på. De är alla överens om att det är samtal som krävs för att minimera risken, i grupp 

och/eller individuellt. Mio säger: 

  
För det är ju inte alltid gynnsamt att bara lägga locket på, vi ska aldrig mera prata om kriminalitet och 
droger liksom. För så löser man ju inga problem heller utan, men det får man ju göra enskilt 
tillsammans med sin kontaktperson. 

  
Alex och Kim berättar att de till exempel frågar ungdomen vad som fick denna att vilja tala om det 

som anses negativt och hur denna tror att det påverkar sin egna och andras behandling. På detta sätt får 

ungdomen självständigt komma till insikt i vad som varit fel i situationen. Detta är även Tintins 

strategi, Tintin använder sig av motiverande samtal för att få ungdomarna att förstå att de påverkar 

andra negativt. Billie tycker att det är viktigt att samtala, ifrågasätta och se över vad ungdomen kan 

göra annorlunda. Billie berättar att personalen först och främst måste vara uppmärksamma på när 

ungdomarna riskerar att negativt smitta varandra. När det händer behöver de ta upp det i gruppen och i 
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vissa fall separera någon från gruppen. Även på Jackies behandlingsavdelning splittrar de på 

ungdomar som inte är bra för varandra. De ser även till att ungdomarna har sitt eget beteende i fokus, 

berättar Jackie. Mika som också arbetar på behandlingsavdelning tycker å andra sidan inte att man ska 

avbryta ungdomen inför de andra ungdomarna då det kan skapa en aggressivitet hos ungdomarna då 

den känner sig utskämd. Samtalet ska dock ske men ska integreras i behandlingen i exempelvis ett MI-

samtal. Det finns även tillfällen där personalen tar upp det inför hela gruppen men då berättar Mika att 

de får vara beredda på att ungdomarna ger dem gliringar tillbaka. 

Det fanns även andra strategier som respondenterna talade om. Kim berättar om en strategi för att 

motverka en negativ påverkan. Det handlar om att fånga upp och vara misstänksam när ungdomar som 

inte brukar umgås med varandra helt plötsligt börjar prata väldigt mycket och i samtal försöka få fram 

vad det kan bero på. Dylan berättar att de på akutavdelningen där hen arbetar, arbetar med matchning 

vilket innebär att de exempelvis inte placerar två hyperaktiva ungdomar med varandra. De försöker 

istället matcha någon som inte är hyperaktiv med någon som är det. Dylan säger att det även är 

fördelaktigt att de är sex stycken vuxna på åtta stycken ungdomar och är väldigt närvarande och 

duktiga på att se ungdomarna utifrån deras behov. På Mio och Andreas utredningsavdelning har de 

även begränsat filmer och böcker tillgängliga för ungdomarna. Andrea berättar att det endast är 

prosociala böcker och filmer som får finnas på avdelningen och böcker eller filmer som kan föda en 

kultur som de inte vill ha rådande på institutionen tas bort. 

Samtliga respondenter förutom Kit och Dylan uppgav att det fanns tillfällen då ungdomarna 

lämnades utan personal, trots vetskapen av att det fanns risk för en smittoeffekt. Love berättade att det 

kan vara svårt för personalen att ständigt vara närvarande och övervaka vad ungdomarna talar om. 

Fanns det en uppfattning av att ungdomarna var positiva för varandra lämnades de ensamma två och 

två men aldrig ensamma i en större grupp. Jackie, Andrea, Mio och Alex berättade till exempel att två 

ungdomar kunde sitta och spelar tv-spel utan en personal närvarande. 

Om den positiva smittoeffekten är samtliga respondenter överens om att det ska uppmuntras och 

stärkas, både den person som uppmuntrar det positiva beteendet men även de som hänger på. Jackie 

berättar att de stärker deras beteende genom att tillmötesgå deras önskemål så mycket som möjligt. De 

kan exempelvis få åka och se en fotbollsmatch tillsammans med en annan ungdom och personal. 

Tintin berättar att de arbetar mycket med att stärka det positiva beteendet och Tintin kan se att 

ungdomarna ofta motiverar varandra till gott beteende. Som ungdom förlorar du mycket på att inte 

sköta dig i form av att exempelvis inte få åka på en hemresa vilket gör att ungdomarna peppar 

varandra till att sköta sig, berättar Tintin. Många av respondenterna talar just om att belöning vid gott 

uppförande är vanligt, det kan vara i form av utflykter, permissioner eller mindre förmåner som att få 

sätta sig i massagestolen. Love berättar att personalen uppmuntrar ungdomarna till att vara goda 

förebilder för varandra och för andra. Love säger ”Det är väll det vi kan göra på något sätt ändå. Så 

ibland kan man känna sig lite maktlös när det gäller sånt också.”. 



39 
	  

6. Analys 
I analysen vill vi förstå vår insamlade empiri genom Goffmans teori om totala institutioner (2014) 

samt tidigare forskning om institutioner och dess sociala aktörer presenterat under kapitel 2 i denna 

uppsats. Vi har valt att presentera vår analys under två rubriker som är kopplade till studiens två 

frågeställningar. Detta för att tydligare besvara studiens frågeställningar i analysdelen. Den första 

frågeställningen är: Hur beskriver personalen sitt arbete för att ge förutsättningar för ungdomarna att 

återanpassas till ett liv utan kriminalitet? Denna fråga avser vi att besvara under rubriken 

Förutsättningar till ett liv utan kriminalitet. Den andra frågeställningen är: Hur beskriver personalen 

sitt förhållningssätt till risken för ungdomarnas negativa påverkan på varandra? Denna fråga avser vi 

att besvara under rubriken Negativ påverkan/ Smittoeffekt. 

	  

6.1 Förutsättningar för ett liv utan kriminalitet 
Flertalet av respondenterna anser att återanpassningen från institution till samhället ser bra ut men att 

det även beror på hur ungdomen kunnat ta till sig behandlingen och vilket stöd som finns efteråt. Dock 

berättar flertalet av respondenterna att de egentligen inte vet vad som sker efter placeringen utan 

saknar återkoppling om vad som fungerat och inte. Goffman (2014) beskriver institutionsvård som 

något som ska vara förändrande och rehabiliterande. Goffman skriver dock att detta sällan sker då 

institutionsvården riskerar att inte ge de goda resultat som den avser att ge. Ungdomarna tenderar att 

glömma vad de lärt sig under institutionstiden när de lämnar institutionen (ibid.). Detta är även något 

som Andreassen (2003) och Levin (1997) skriver om, att det ofta sker en beteendeförändring under 

institutionstiden men som inte är ihållande utanför institutionen. Andreassen (2003) skriver att 

ungdomarna många gånger återfaller efter ett till två år efter utskrivning från institutionen. Utifrån 

våra resultat kan vi förstå att respondenterna uppfattar att det finns goda förutsättningar för 

återanpassning under institutionstiden men att de inte får rätt återkoppling om vad som faktiskt 

fungerar och inte. Vilka insatser som ges efter institutionsplaceringen tolkar vi därför även kan ha en 

inverkan på om ungdomen kan bibehålla det den lärt sig på institutionen eller inte. Något som även 

Andreassen (2003) och Andersson Vogel (2012) skriver om, att eftervården är viktig för att 

institutionsvården ska ha möjlighet att resultera i positiva resultat eller inte för ungdomen. Efter 

institutionsplaceringen, berättar respondenterna, att de endast kan göra rekommendationer till 

beslutande socialtjänst, de vet dock sällan vad dessa rekommendationer sedan resulterar i. 

Det som krävs för att ungdomarna kan återanpassas till ett liv utan kriminalitet är att ungdomen kan 

ta till sig den behandling som ges (Andreassen, 2003; Laursen, 2010). Andreassen (2003) skriver att 

det därför är viktigt att personalen kan hålla kvar ungdomen och motivera denna till fortsatt 

behandling. Detta är något som respondenterna berättar att de upplever som en viktig del i 

återanpassningen, att ungdomarna tar till sig behandlingen samt att personalen lyckas motivera 

ungdomen till behandling och förändring. Goffman (2014) skriver att ungdomarna kan anpassa sitt 
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beteende till vad som förväntas av dem för att få förmåner under institutionsvistelsen, vilket Goffman 

kallar för att utnyttja systemet. Goffman beskriver att ungdomen då kan bete sig på ett visst sätt för 

egen vinning. Förmånerna som kommer med detta beteende finns dock inte kvar efter 

institutionsplaceringen (ibid.). Våra respondenter talar även om förmåner, de berättar att ungdomarna 

kan få förmåner i form av exempelvis permissioner vid gott uppförande. Vi menar att utnyttja systemet 

kan vara en förklaring till varför inte alltid institutionsvården ger de långvariga effekter som den avser 

att ge. Ungdomen kan uppfattas som motiverad under institutionsplaceringen men beter sig endast så 

för att få vissa förmåner. Risken är att ungdomen utnyttjar systemet och motivationen som personalen 

försökt nå i själva verket inte existerar. Personalen kan då inte heller säkerställa att ungdomen kan ta 

med sin beteendeförändring utanför institutionen där förmånerna inte längre finns. 

Flera av våra respondenter berättar att de upplever att prosociala aktiviteter, sysselsättning och 

exponering för omvärlden under institutionsvistelsen är viktigt för att ungdomen ska kunna 

återanpassas till ett liv utan kriminalitet. Något som även Barton och Mackin (2012) samt Levin 

(1997) beskriver är viktigt för en positiv ungdomsutveckling på institution. Levin (1997) beskriver att 

detta kan resultera i en god relation mellan ungdomen och personalen där personalen blir mänsklig och 

inte endast behandlingsfokuserad. Detta kan vidare leda till att ungdomen tar till sig behandlingen på 

ett bättre sätt, enligt Levin. Goffman (2014) skriver om en mortifikationsprocess som innebär att 

ungdomens sätt att vara bryts ner under institutionsvistelsen. Denna nedbrytningsprocess har som 

avsikt att ungdomen ska följa institutionens regler och anpassas till institutionsmiljön. Detta kan enligt 

Goffman i längden leda till en rollförlust, att ungdomen förlorar en roll som den tidigare haft. 

Goffman skriver även om att ungdomarna på institutionen är begränsade till institutionsområdet 

samtidigt som institutionsplaceringen avser få ungdomen att anamma samhällets normer (ibid.). 

Respondenterna berättar att de arbetar för en beteendeförändring hos ungdomarna och vi tolkar att 

detta till viss del är en slags mortifikationsprocess och rollförlust för ungdomen. Ungdomen ska under 

institutionsvistelsen anpassas till samhällets normer och därmed förändra sitt sätt att vara. Genom 

respondenternas berättelser kan vi dock även tolka att de försöker minska mortifikationsprocessen och 

ungdomens rollförlust för att istället stärka ungdomens positiva sidor. Genom att uppmuntra och 

hjälpa ungdomen till prosociala aktiviteter samt prosociala kontakter på och utanför institutionen. 

Därmed minimeras även ungdomens avskärmning från samhället som ungdomen ska återanpassas till. 

Några av respondenterna talade även om att stärka ungdomens personlighet och prosociala intressen. 

Vi tolkar det som att respondenterna på detta sätt försöker skapa en trygg och positiv kontakt till 

ungdomen vilket även Levin (1997) skriver genererar bättre behandlingsresultat. Detta kan vi tolka 

som möjligheter för institutionerna att ge ungdomarna förutsättning till prosociala aktiviteter och 

prosociala kontakter som kan motverka det tidigare brottsliga beteendet. Men även stärka ungdomens 

egen roll och deras relation med trygga vuxna.  

Många av respondenterna talar om att göra ungdomarna delaktiga i sin egen behandling som en del 

av att återanpassningen ska fungera långsiktigt. Ungdomarna får då vara delaktiga i sin egen 
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behandlingsplanering och respondenterna berättar att detta är viktigt för att ungdomen ska vara 

motiverad. Goffman (2014) belyser att om ungdomarna inte är med i sin egen planering skapas en 

distans mellan ungdomen och personalen som kan resultera i att ungdomen inte kan tillgodogöra sig 

behandlingen. Distansen och obalansen mellan ungdomen och personalen förstärks även genom att 

personalen efter arbetet är fri till att besöka omvärlden och ungdomen inte har denna möjlighet (ibid.).  

Vi tolkar detta som att våra respondenter försöker minimera distansen mellan dem och ungdomarna 

genom att göra ungdomen delaktig i sin egen planering samt behandling. Levin (1997) skriver att 

institutionspersonalen kan skapa en bättre kontakt med ungdomen genom att minimera 

behandlingsrelationen och istället till exempel ta med ungdomen på en fika utanför institutionen. Detta 

var något som många av våra respondenter berättade att de gjorde. Vi tolkar det som ett ytterligare sätt 

för respondenterna att minska distansen mellan personal och ungdomar.  

Att ha en planerad behandling kan många gånger vara bättre än ingen behandling alls och detta är 

oavsett behandlingsmetod (Andreassen, 2003; Holmberg, 2017; Laursen 2010). Holmberg (2017) 

skriver dock att de insatser som har i avsikt att förändra beteenden samt manualbaserade 

behandlingsprogram är mer effektiva än de ostrukturerade behandlingsprogrammen. Våra 

respondenter berättade samtliga att de använde sig av MI som samtalsmetod, både i strukturerade och 

ostrukturerade samtal, för att öka motivationen hos ungdomarna. Alla använde sig av samtal med 

ungdomarna i stor utsträckning för att nå förändring där de talar om ungdomens beteende samt 

motivation. Samtidigt var det endast fyra av elva respondenter som uppgav att de hade strukturerade 

behandlingsmetoder som ART och återfallsprevention, dessa arbetar på behandlingsavdelning. Det var 

dock en av fem respondenter som arbetar på behandlingsavdelning som inte arbetar efter någon 

strukturerad behandling. Detta gjorde inte heller de respondenter som arbetar på utredningsavdelning 

eller akutavdelning, de använde sig av ostrukturerade metoder. Goffman (2014) beskriver att 

personalen på institution många gånger får dubbla roller där de både ska övervaka och rehabilitera. 

Dessa olika roller blir motsägelsefulla och personalen ska tillämpa institutionens krav och samtidigt 

upprätthålla mänskliga principer (ibid.). Våra respondenter arbetar på olika avdelningar med olika 

uppdrag där några har i uppdrag att behandla, andra att utreda och de tredje att i en akut fas bryta ett 

destruktivt beteende. Alla arbetar dock efter samma mål, att återanpassa ungdomar till ett liv utan 

kriminalitet. Vi kan därför förstå att respondenterna, precis som Goffman (2014) skriver, har en vilja 

att behandla och ge ungdomarna rätt förutsättningar samtidigt som de har direktiv från 

uppdragsgivaren att utföra ett visst arbete. Detta kan såklart resultera i att metoder som de vet fungerar 

inte alltid kan eller ska användas. Vi kan utifrån vad respondenterna berättat tolka det som att 

personalen arbetar efter de förutsättningar som finns och vad deras arbetsuppgifter tillåter. 

Samtliga respondenter upplever att vistelsetiden har en betydelse men att det högst varierar från 

ungdom till ungdom, vilket även Andreassen (2003) skriver. Under tiden på institutionen ska 

ungdomen få rätt förutsättningar för att kunna uppnå sina mål och vara redo för öppna insatser, detta 

beskriver både Andreassen och våra respondenter. Goffman (2014) beskriver institutionsmiljön som 
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en isolerande och konstlad miljö där ungdomarna är avskärmade från samhället och därmed i en annan 

kontext än vad som väntar dem utanför institutionen. Ungdomens handlingsutrymme begränsas under 

institutionstiden och ungdomen kan vid lång placering därför tillfälligt ha svårt att anpassa sig till en 

annan kontext än institutionskontexten (ibid.). Detta är även något som våra respondenter berättar. Vi 

kan tolka detta, precis som Andreassen (2003) skriver och våra respondenter berättar, att vistelsetiden 

måste vara tillräckligt lång för att ungdomen ska få rätt verktyg. Den får dock inte vara så pass lång att 

ungdomen endast kan använda verktygen i en institutionskontext.  

Den särskilda miljön som Goffman (2014) skriver om beskriver han är en svår miljö för personalen 

att arbeta i för att främja en förändring. Respondenterna har talat om motivation som ett viktigt 

verktyg vilket de berättar att de försöker nå med hjälp av motiverande samtal. De riktar samtalen både 

långsiktigt för ungdomens motivation utanför institutionen men även under institutionsvistelsen. Dock 

beskriver respondenterna att det kan vara svårt att nå denna motivation då ungdomarna är avskärmade 

och placerade med tvång. 

 

6.2 Negativ påverkan/ Smittoeffekt 
På institutioner placeras ungdomar med andra ungdomar som har liknande problematik (Goffman, 

2014). Ungdomarna skiljs från både negativa och positiva kontakter, familj och vänner när ungdomen 

placeras på institution. Ungdomarna blir placerade på institutionen och har då ett begränsat antal 

personer att umgås med, de andra intagna och en mindre personalgrupp av vuxna personer. Goffman 

beskriver att ungdomarna på institutionen kan skapa en egen kultur som bygger på lojalitet mot 

varandra samt fördömande mot personal och samhället (ibid.). Ungdomarna som våra respondenter 

arbetar med blir, likt vad Goffman skriver, avskilda från sin familj och sina vänner och istället 

placerade med andra ungdomar som de annars kanske inte skulle umgås med. Våra respondenter talar 

om att ungdomarna både kan ha en positiv och en negativ påverkan på varandra. De flesta av våra 

respondenter berättar om att ungdomarna kan ha en negativ påverkan, en smittoeffekt, på varandra på 

institutionen. Detta är en naturlig konsekvens av, likt vad Goffman (2014) skriver, att de placeras med 

andra ungdomar med liknande problematik och skapar en egen kultur. Forskning visar även att denna 

negativa påverkan mellan ungdomarna finns på grund av att ungdomar med liknande problematik 

placeras tillsammans (Ahonen & Degner, 2012; Andreassen, 2003; Barton & Mackin, 2012; Levin 

1997). Två av våra respondenter berättar dock att de inte har något problem med att ungdomarna 

påverkar varandra negativt. Dessa respondenter menar att detta problem inte finns då personal ständigt 

finns närvarande och kunde bryta samtalen. De respondenter som uppgav att ungdomarnas negativa 

påverkan är ett problem är de respondenter som uppgav att personalgruppen inte är tillräckligt stor. Då 

personalgruppen inte är tillräckligt stor berättade respondenterna att de inte kunde finnas bland 

ungdomarna hela tiden utan lämnar dem ensamma vid tillfällen. Vilket även de respondenter som inte 

upplever detta problem uppgav är en anledning till att problemet inte finns, de är fler personal på färre 
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ungdomar. Detta skriver även Goffman (2014) kan vara ett problem, ungdomarna på institutionen är 

ofta fler än personalgruppen. 

Utifrån våra respondenters berättelser är en vanlig strategi att bryta negativa samtal och sära på de 

ungdomar som inte är bra för varandra. Denna strategi finns bland samtliga av våra respondenter. 

Majoriteten av alla respondenter berättade att de bryter samtalen på en gång, dock var det en av 

respondenterna som berättade att personalen inte avbryter samtalet framför de andra ungdomarna utan 

samtalade med ungdomen enskilt efteråt. Andreassen (2003) samt Ahonen och Degner (2012) skriver 

att ständigt finnas närvarande för att bryta samtal är en vanlig och effektiv metod för att inte 

ungdomarna ska ha en negativ påverkan på varandra. Respondenterna berättar att oavsett ungdomens 

vistelsetid kan ungdomen påverkas av en smittoeffekt, de berättar att det är personalens strategier och 

närvaro som är avgörande.  

De respondenter som berättade att ungdomarna kunde lämnas ensamma i vissa fall var det då två 

ungdomar som ansågs ha en positiv inverkan på varandra. Goffman (2014) talar om primär och 

sekundär anpassning som innebär att ungdomen följer institutionens regler (primär) eller att 

ungdomen indirekt inte följer institutionens regler (sekundär). Den sekundära anpassningen innebär att 

ungdomen kan anpassa sitt beteende inför personalen men då personal inte finns närvarande kan 

ungdomen handla efter egen vinning. Ungdomen är då positiv i personalens ögon men gör indirekt inte 

vad som förväntas av denna. Goffman kallar detta för att utnyttja systemet och ungdomen kan göra 

detta för att få belöningar i form av exempelvis permissioner (ibid.). Vi tolkar detta som att 

ungdomarna kan upplevas som positiva för varandra i personalens ögon. Det kan dock finnas en risk 

att de agerar efter vad som förväntas av dem när personalen finns på plats men inte när personalen är 

frånvarande. Detta för att få de förmåner som de vill ha som till exempel utflykter och permissioner. 

Permissioner och utflykter är bland annat, enligt våra respondenter, en vanlig belöning för de 

ungdomar som har ett gott uppförande. Vi menar att det alltid finns en risk att ungdomarna påverkar 

varandra negativt när personalen inte övervakar ungdomarnas konversationer, vilket även Andreassen 

(2003) samt Ahonen och Degner (2012) skriver.  

Goffman (2014) skriver om den särskilda miljön som institutioner innebär, att ungdomarna 

tenderar att skapa en egen kultur och att personalen som arbetar där måste kunna bemöta ungdomarna 

med ett rationellt perspektiv. Ungdomarna kan agera fientligt då avståndet mellan personal och 

ungdom är stort. Personalen har friheten att besöka världen utanför institutionen vilket inte ungdomen 

har (ibid.). Att involvera prosociala miljöer och prosociala kontakter är enligt Andreassen (2003) och 

Ahonen och Degner (2012) något som kan minimera risken för en smittoeffekt. Några av våra 

respondenter berättade att de jobbar mycket med att anpassa den prosociala miljön och samtliga 

respondenter talade om vikten av att integrera prosociala kontakter. Respondenterna berättar att de 

stärker dessa kontakter på institutionen mellan personal och ungdom men även med prosociala 

kontakter utanför institutionen. Kontakterna utanför institutionen ska förbereda ungdomen för att ha 

ett prosocialt liv efter institutionsplaceringen, detta kan exempelvis vara en sysselsättning eller 
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fritidsaktivitet. Utifrån respondenternas berättelser tolkar vi det som att personalen på institutionerna 

jobbar med att anpassa den specifika institutionsmiljön och stärka relationen till trygga vuxna. Även 

stärka de positiva relationerna som ungdomarna har med varandra, vilket samtliga av våra 

respondenter uppgav att de gör. Motiverande samtal, prosociala aktiviteter och vistelser utanför 

institutionen berättade respondenterna även är vanligt för att stärka ungdomarna. Vi tolkar det därför 

som att studiens respondenter kan minimera risken för ungdomarnas negativa påverkan på varandra 

genom detta och för att bemöta ungdomarna genom vad Goffman (2014) kallar med ett rationellt 

perspektiv. Även att det är genom samtal som personalen kan nå ungdomarna för att ge andra 

perspektiv när de påverkar varandra negativt, för att inte bara lägga locket på och avbryta deras 

destruktiva samtal. Detta ska göras med respekt och medmänsklighet enligt våra respondenter, vilket 

även Levin (1997) skriver är viktigt. Majoriteten av våra respondenter går in och bryter de negativa 

samtalen, diskuterar och problematiserar detta med ungdomarna. Dessa samtal sker i både grupp och 

individuellt med ungdomen. 
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7. Avslutande kapitel 
I vårt avslutande kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser för att sedan föra en diskussion av 

slutsatserna kopplat till tidigare forskning. I den sista delen kommer vi även att ge förslag på vidare 

forskning inom området. 

 

7.1 Slutsatser 
Vårt syfte med denna studie har varit att beskriva och försöka förstå personalens upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med ungdomar för att återanpassa dem till ett liv utan kriminalitet i 

institutionsmiljö där ungdomarna kan ha en negativ påverkan på varandra. Vi har haft som avsikt att 

besvara detta syfte genom två stycken frågeställningar. Den första frågeställningen är: Hur beskriver 

personalen sitt arbete för att ge förutsättningar för ungdomarna att återanpassas till ett liv utan 

kriminalitet? den andra frågeställningen är: Hur beskriver personalen sitt förhållningssätt till risken för 

ungdomarnas negativa påverkan på varandra? 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till fyra stycken slutsatser. Vår första slutsats är att 

personalen på SiS-institutionerna upplever att ungdomarna har stora förutsättningar för att 

återanpassas till ett liv utan kriminalitet. Personalen arbetar med både strukturerade och ostrukturerade 

metoder, detta skiljer sig dock åt beroende på vilken avdelning personalen arbetar på. De som arbetar 

på utredning och akutavdelningarna använde sig i större utsträckning av ostrukturerade metoder. 

Personalen på behandlingsavdelningarna hade större möjligheter till strukturerade metoder. Alltså har 

alla respondenter inte samma möjlighet att erbjuda strukturerad behandling utan har olika slags 

uppdrag som innefattar olika behandlingsmetoder. Vi har också kunnat se att det skiljer sig åt mellan 

de olika institutionerna, vilka insatser som ska ingå i de olika avdelningarna. En av 

behandlingsavdelningarna hade till exempel inte några strukturerade behandlingsmetoder trots att de 

har samma uppdrag som de andra behandlingsavdelningarna. Det framträder även att ungdomarna ska 

kunna ha en inverkan på sin planering under institutionsvistelsen för att denna ska kunna tillgodogöra 

sig en förändringsprocess och behandlingsmetoderna. Ungdomen måste själv finna en motivation och 

denna kan öka, berättar respondenterna, om ungdomen får vara delaktig.  

Vår andra slutsats är att tiden på institutionen inte har någon betydelse för att ungdomarna påverkar 

varandra negativt. Ungdomen kan alltså stanna en kortare tid och påverkas av en smittoeffekt likt 

stanna en längre tid och påverkas av en smittoeffekt. Det är personalens strategier och närvaro som har 

en avgörande roll för att motverka smittoeffekten. Däremot har vistelsetiden betydelse för ungdomens 

förutsättning till ett liv utan kriminalitet. Resultatet visar att institutionstiden ska vara tillräckligt lång 

för att ungdomen ska kunna få rätt verktyg men inte längre än nödvändigt. Är den längre än 

nödvändigt kan detta göra att ungdomen istället knyter fler negativa kontakter eller har svårare att 

anpassa sig till samhället utanför institutionen då ungdomens handlingsutrymme begränsas. 
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Den tredje slutsatsen från vår studie är att det finns en risk med att placera ungdomar med likartad 

problematik under samma tak. Personalen har strategier för att minimera risken för att ungdomarna 

ska påverka varandra negativt men kan inte alltid använda dessa strategier. De strategier som vi funnit 

används av personalen på institutionen är bland annat att bryta de destruktiva diskussionerna. Även att 

samtala vidare och problematisera samtalsämnena tillsammans med ungdomarna, individuellt och i 

grupp. En annan strategi var att ständigt finnas närvarande kring ungdomarna. Detta kunde upplevas 

svårt för personalen då personalgrupperna inte var tillräckligt stora för att alltid finnas närvarande. 

Personalen kan alltså inte finnas runtomkring ungdomarna vid samtliga tillfällen utan måste välja sina 

tillfällen där ungdomarna lämnas ensamma utan personalens sällskap. Detta kan vara vid tillfällen där 

personalen ansåg att ungdomarna inte skulle påverka varandra negativt. 

Vår fjärde och sista slutsats är att personalen använder sig av prosociala aktiviteter och prosociala 

kontakter som en del i arbetet med ungdomarna på institutionen för att de långsiktigt ska kunna 

integreras i samhällets kontext efter institutionsplaceringen. Respondenterna arbetar med att knyta 

kontakt med ungdomarna för att skapa en trygghet och tillit till vuxna personer. De hjälper även till 

med att knyta nya prosociala kontakter som ungdomen kan ha efter tiden på institutionen, en 

sysselsättning eller fritidsaktivitet. Personalen förbereder ungdomarna genom att ta med dem på 

prosociala aktiviteter utanför institutionen för att ungdomen ska få bryta den isolering från omvärlden 

vilket en institutionsplacering innebär. 

	  

7.2 Diskussion 
I föreliggande studies resultat kan vi förstå att respondenterna upplever att de under ungdomens 

institutionsvistelse kan ge ungdomen de förutsättningar som krävs för att ungdomen ska kunna leva ett 

liv utan kriminalitet. Studien visar att personalen arbetar nära ungdomarna och arbetar mycket med 

motiverande samtal i olika former. Andreassen (2003) skriver att institutionsvård fungerar sämst för de 

ungdomar som även har sämst chanser utan någon behandling alls. Holmberg (2017) skriver även att 

det inte finns stöd för att institutionsvård ska kunna ge mer effektiv vård än den vård som ges i 

öppnare former. Insatser med en ambition att förändra ett beteendeproblem har dock visats mer 

effektiva både på och utanför institution (ibid.). Denna studies respondenter berättar att de använder 

sig av olika insatser och metoder för att förändra ungdomarnas beteende och respondenterna upplever 

att de därför har möjlighet att ge ungdomarna rätt förutsättningar. Å andra sidan beskriver flertalet av 

respondenterna att de saknar återkoppling av vad i deras insatser som fungerar för ungdomarna och 

inte. Forskning visar även att ungdomar återfaller ett till två år efter institutionsvården samt att 20-40 

% av placerade ungdomar inte visar någon förändring eller endast en negativ utveckling (Andreassen, 

2003). Barton och Mackins (2012) studie visar även att ungdomarna placerade på institution lär sig 

mer om ett oönskat beteende samt kriminalitet. Vi kan förstå att denna studies respondenter som 

arbetar på några av de SiS-institutioner som finns i Sverige upplever att de har förutsättningen att 

återanpassa ungdomar till ett liv utan kriminalitet. Dock kan vi utifrån respondenternas berättelser 
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förstå att det är många olika faktorer som spelar in för att detta ska kunna ske. Bland annat 

vistelsetiden, ungdomens egen motivation samt prosociala kontakter på och utanför institutionen. Då 

flertalet av respondenterna saknar återkoppling om vad som har fungerat och inte i deras insatser samt 

att forskning visar på att många ungdomar återfaller, funderar vi över att det kan vara svårt för 

respondenterna att veta hur de faktiskt kan återanpassa ungdomarna. Vi menar att det kan vara svårt 

för respondenterna att veta vad som faktiskt fungerar och inte, långsiktigt. 

Forskning visar att institutionsvård inte tenderar att skapa en långvarig beteendeförändring, 

ungdomarna återfaller många gånger, cirka två år efter utskrivning (Andreassen, 2003). Ändå upplever 

respondenterna i vår studie att de kan ge ungdomarna de förutsättningar som krävs för en 

beteendeförändring. Anledningen till detta skulle kunna vara att respondenterna är begränsade till att 

kunna ge insatserna under ungdomens institutionsvistelse men saknar möjlighet att ge fortsatta 

stödjande insatser efter placeringen. De har inte heller den avgörande rollen när placeringen från 

institutionen ska avslutas eller vart ungdomen hamnar efteråt. Detta lämnas över till annan instans och 

vi menar därför att det är svårt för personalen på institutionen att upprätthålla den beteendeförändring 

de kan ha lyckats nå tillsammans med ungdomen, under ungdomens institutionsvistelse. Detta uppdrag 

lämnas istället över till socialtjänst och annan instans som ska bedriva eftervården. Andreassen (2003) 

och Andersson Vogel (2014) skriver att forskning visar att eftervården har en avgörande roll i om 

institutionsvården ska vara verksam eller inte. Levin (1997) skriver även att det är viktigt att 

ungdomen förbereds för livet utanför institutionen. Utifrån respondenterna i vår studie kan vi förstå att 

personalen försöker ge ungdomarna denna förberedelse. Dels genom vad Levin (1997) föreslår att 

öppna upp institutionsmiljön för att ta med ungdomarna till den miljö de ska återvända till men även 

tala med dem om strategier för att upprätthålla ett liv utan kriminalitet.  

Andreassen (2003) skriver att en av de kanske viktigaste komponenterna för att institutionen ska 

kunna lyckas med att ge ungdomen rätt förutsättningar är att hålla ungdomen kvar under den tid som 

behandlingen kräver. Tiden varierar dock och måste vara högst individuell, den ska vara tillräckligt 

lång för att ungdomen ska kunna nå de uppsatta målen och sedan kunna tillgodogöra sig behandling i 

öppnare former. Vår studie visar även detta, att vistelsetiden på institutionen är en viktig del i om 

behandlingen lyckas för att återanpassa ungdomarna till ett liv utan kriminalitet. Likt tidigare 

forskning (Andreassen, 2003) har vi även kunnat se att olika institutioner och avdelningar varierar i 

behandling och insatser. De olika institutionerna och avdelningarna som har ingått i föreliggande 

studie har haft olika behandlingsprogram och insatser samtidigt som samtliga respondenter använder 

sig av samtal i olika former. Några använder sig utav strukturerade behandlingsmetoder och andra av 

ostrukturerade, även de ostrukturerade metoderna varierade högst. Laursen (2010) skriver att 

ungdomarna deltar i någon form av behandling är bättre än ingen behandling alls. Andreassen (2003) 

skriver dock att behandlingsprogram som har i syfte att utveckla ungdomarnas sätt att tänka har visat 

störst effekt. Vår studie visar vidare att ungdomens behandlingsinsatser varierar beroende på vilken 

avdelning och institution ungdomen är placerad på. Vart ungdomen blir placerad och under hur lång 
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tid berättar denna studies respondenter inte är upp till institutionerna att bestämma utan bestäms utav 

beslutande socialtjänst. Personalen på institutionerna kan endast rekommendera hur lång vistelsetiden 

ska vara. Vi menar därför att det kan finnas olika slags förutsättningar för ungdomarna placerade på 

institution, i form av behandlingsinsatser men även hur länge ungdomen får stanna. Vi ställer oss dock 

frågande till om det finns anledningar till att olika institutioner väljer att arbeta på olika sätt och om 

detta anpassas till ungdomens behov eller inte.  

Ahonen och Degner (2012) skriver att en placering på institution kräver mer än endast specifika 

behandlingsprogram, även den planerade och oplanerade fritiden har betydelse för ungdomarnas 

utveckling på institutionen. Barton och Mackin (2012) betonar tre huvudelement vilka kan bidra till en 

positiv ungdomsutveckling, dessa är: kompetens och kontakter, stödjande miljö samt aktiviteter. Våra 

resultat visar att samtliga medverkande respondenter talat om att de arbetar efter liknande 

komponenter för att ge ungdomen förutsättningar för ett liv utan kriminalitet. Respondenterna försöker 

skapa en god kontakt med ungdomarna samt försöker främja en positiv kontakt mellan ungdomarna. 

Respondenterna berättar att de motiverar ungdomarna till behandling som ska utveckla deras sätt att 

leva efter institutionen, detta tolkar vi som respondenternas sätt att utveckla ungdomarnas kompetens. 

Vidare motiverar och uppmuntrar de ungdomarna genom prosociala aktiviteter och prosociala 

kontakter för att de ska få bättre förutsättningar efter institutionsvården. Respondenterna skapar en 

stödjande miljö för ungdomarna genom att stötta dem när de behöver samt sätta tydliga gränser när det 

behövs. De berättar att kontakten mellan ungdom och personal är viktig för att ungdomen ska kunna ta 

till sig den vård som institutionsplaceringen avser att ge. Även Levin (1997) skriver om relationen 

mellan ungdomen och personalen som viktig för att stärka relation till vuxna samt att detta kan leda till 

bättre behandlingsresultat. I föreliggande studies resultat har vi kunnat förstå, genom respondenternas 

berättelser, att de försöker stärka relationen mellan dem och ungdomen. Genom olika personliga 

egenskaper och bemötande från personalen kan de nå ungdomarna på olika sätt. Detta skriver även 

Andreassen (2003) är viktigt för att nå en effektfull institutionsvård.   

Föreliggande studie visar även, likt tidigare forskning, att det finns en påtaglig risk för ungdomarna 

placerade på institution att kunna ha en negativ påverkan på varandra (Ahonen & Degner, 2012; 

Andreassen, 2003; Barton & Mackin, 2012; Levin, 1997). Ahonen och Degner (2012) har gjort en 

studie om åtta institutioner i Sverige och deras resultat visar att personalen på dessa institutioner 

brister i strategier för att minimera en smittoeffekt. Ungdomarna lämnades på dessa institutioner 

ensamma stora delar av dagen (ibid.). Respondenterna i vår studie berättar om de strategier som de 

använder sig av för att minimera en smittoeffekt, dessa är att bryta prokriminella samtal, vara 

närvarande med ungdomarna samt samtala med ungdomarna om konsekvenser både i grupp och 

individuellt. Ahonen och Degner (2012) samt Andreassen (2003) skriver att dessa strategier är 

verksamma. Vår studie visar att respondenterna upplever att de har strategier för att minimera en 

smittoeffekt men samtidigt kan dessa strategier inte alltid följas då personalgruppen inte är tillräckligt 

stor. Majoriteten av studiens respondenter berättar exempelvis att de lämnar ungdomar som anses 
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positiva för varandra ensamma utan tillsyn. Ahonen och Degner (2012) har både gjort intervjuer med 

personal och observationer av deras arbete. Vi i denna studie har endast gjort intervjuer och kan därför 

inte veta hur och om strategierna används utan kan endast utgå från vad respondenterna berättat. Vi 

kan dock utifrån respondenternas berättelser förstå att personalen är medvetna om de strategier som 

finns för att motverka en smittoeffekt. Vi menar dock att då ungdomarna lämnas ensamma går det inte 

att garantera att de under den tiden inte finns någon risk för en smittoeffekt mellan ungdomarna. Vi 

tänker att detta till viss del kan förklaras av att personalgrupperna inte är tillräckligt stora för att finnas 

tillgängliga för att alltid kunna använda sig av strategierna.  

Andreassen (2003) skriver att en längre vistelsetid på institution kan resultera i att risken för 

smittoeffekter kan öka. Våra respondenter och därmed studiens resultat visar å andra sidan att 

vistelsetidens längd inte har betydelse för att smittoeffekten sker. Ungdomen kan stanna en kortare tid 

och påverkas av smittoeffekt likt en längre tid och påverkas av en smittoeffekt. Dock har inte 

respondenterna kunnat svara på i vilken grad smittoeffekterna påverkar ungdomen under lång eller 

kort vistelsetid. Vi tolkar detta som att smittoeffekten sker när ungdomen kommer till institutionen och 

oavsett hur länge ungdomen stannar. Vi kan dock inte veta i vilken grad den påverkar ungdomen 

under institutionsvistelsen.  

Genom denna studie har vi ökat kunskapen om hur personalen på SiS-institutioner upplever arbetet 

med ungdomar med brottsligt beteende. Både i form av förutsättningar för att återanpassa men även 

svårigheterna med arbetet i form av den negativa smittoeffekt som kan komma att påverka 

ungdomarna under och efter institutionsvistelsen. I studiens problemformulering framhåller vi den 

etiska aspekten kopplad till institutionsvård och hur ungdomens frihet och självbestämmande kan 

hämmas under institutionsvistelsen. Genom denna studie har vi även kunnat visa att de deltagande 

respondenterna försöker gynna ungdomarnas frihet och självbestämmande i den utsträckning det är 

möjligt. Genom exempelvis att låta ungdomen vara delaktig i sin planering samt främja deras 

prosociala intressen genom aktiviteter på och utanför institutionen. Vi menar därför att studiens 

respondenter i den mån de kan försöker minimera detta etiska dilemma. 

Denna studie är baserad på ett fåtal av de SiS-institutioner och särskilda ungdomshem som finns i 

Sverige och därmed ett fåtal av dess personal. Det empiriska materialet är baserat på intervjuer med 

personal som arbetar på dessa institutioner. Detta resulterar i att vi kan presentera våra respondenters 

berättelser om deras upplever och erfarenheter av arbetet, vi kan alltså inte presentera hur de faktiskt 

arbetar. Syftet med vår studie har varit att beskriva och försöka förstå personalens upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med ungdomar för att återanpassa dem till ett liv utan kriminalitet, i 

institutionsmiljö där ungdomarna kan ha en negativ påverkan på varandra. Vi har beskrivit hur 

personalen beskriver att de arbetar för att återanpassa ungdomen och hur de beskriver att de arbetar för 

att motverka den negativa påverkan. Vi menar därför att vi kunnat besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare menar vi att vi med denna studie kunnat bidra med ökad kunskap om SiS-

personalens upplevelser av att arbeta med ungdomar med ett brottsligt beteende på SiS särskilda 
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ungdomshem. Mycket av respondenternas berättelser beskriver förutsättningar och svårigheter med 

deras arbete. Respondenternas berättelser överensstämmer många gånger med varandra, oavsett 

avdelning eller institution, och till en del med tidigare forskning.  

	  

7.3 Vidare forskning 

Institutionsvården kan resultera i en beteendeförändring för ungdomar (Andreassen, 2003). Trots detta 

visar forskning att ungdomar inte sällan återfaller inom två år samt lär sig mer om kriminalitet under 

institutionsvistelsen (ibid.). Vår studie visar samtidigt att personalen på SiS-institutionerna upplever 

att de kan ge förutsättningar till ett liv utan kriminalitet samt minska risken för ungdomarnas negativa 

påverkan på varandra. Utöver de resultat vi har presenterat berättade flertalet av våra respondenter att 

de upplever att HVB-hemmen, som ofta tar över vården efter institutionsplaceringen, brister. De 

berättade att många av ungdomarna placerade, specifikt på privata, HVB-hem åter placerades på 

institution i större utsträckning än ungdomar som placerades i annan öppen behandling. Då detta inte 

hör till denna studie och dess syfte ger vi därför detta som förslag till vidare forskning. Likt vår studie 

att studera personalens upplevelser och erfarenheter av det arbete de kan göra för ungdomar som får 

placering på HVB-hem efter en institutionsplacering. Hur ser det fortsatta stödet ut för att ungdomen 

inte ska återfalla i brottslighet och vilka förutsättningar HVB-hemmen kan ge för dessa ungdomar. 

Då institutionsvård är ett högst kritiserat behandlingsalternativ och ungdomar fortsatt placeras trots 

vetskapen om återfallsrisken anser vi att detta är högst relevant att undersöka. Vad som kan behövas 

för att den omfattande insatsen som en institutionsplacering innebär ska vara effektiv även på lång 

sikt.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Återanpassning 

- Ett syfte med institutionsvård är att ungdomarna ska få bättre förutsättningar för ett liv utan 

kriminalitet, hur ser du på möjligheterna till återanpassning för ungdomarna här? 

- När det inte går bra, vad beror det på tror du? 

- (när det fungerar med återanpassning)Vad är det som har betydelse för återanpassningen? 

- Hur länge stannar ungdomarna hos er? Har vistelsetiden betydelse för återanpassningen? 

  

Smittoeffekter 
- Hur ser problematiken ut för ungdomarna som bor här? 

- Forskning visar att institutionsvård kan ses som en så kallad brottsskola, hur ser det ut här? 

Hur jobbar ni med det? 

- Hur påverkar de varandra? 

- Berätta ett exempel på när samspelet varit positivt för ungdomarna? 

- Finns det exempel på när samspelet fungerat mindre bra? 

 

Miljön på institutionen 
- Ungdomarna, vad har de för kontakt med varandra? 

- Hur påverkar ungdomarnas problematik miljön här inne? 

- Hur upplever du personalens betydelse för ungdomen, tex. utbildning, egenskaper och tidigare 

erfarenheter?  

 

Eftervård 
-‐ Ser du några farhågor med att ungdomen kommer tillbaka till samma miljö som innan 

placeringen? - Om ja, hur arbetar ni med att förbereda ungdomen för detta? 

-‐ Vad tror du behövs efter placeringen för att ungdomen inte ska återfalla i brottslighet? 

Exempel när det gått bra – vad fanns då? 

  

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
Vi är två studenter från Ersta Sköndal Bräcke Högskola som nu under våren 2019 ska skriva vår c - 

uppsats. Syftet med studien är att undersöka hur behandlare vid SiS-institutioner arbetar med unga 

kriminella för att återanpassa dem till ett liv utan kriminalitet. Utgångspunkten är att institutionsvård 

är en särskild form av behandlingsmiljö där flera ungdomar vistas samtidigt med likartade problem 

och målet är att få kunskaper om vilka implikationer den särskilda miljön kan få för möjligheterna till 

att resocialisera ungdomarna och minska risken för återfall i brottslighet.   

Vi vill intervjua 8 behandlare som arbetar på SiS institution. Intervjun är frivillig och kommer att 

hållas med behandlare på SiS institution eller om annan plats önskas och båda studenterna medverkar. 

Vi uppskattar att intervjun kommer att pågå i cirka en timme men vi anpassar oss efter den tid ni har. 

Det är när som helst under hela intervjutiden möjligt att avbryta din medverkan. Inför intervjun 

kommer vi att fråga dig om ditt godkännande för att spela in intervjun för att sedan kunna transkribera 

materialet. Det är dock helt upp till dig som intervjuperson att godkänna eller ej. Allt som 

framkommer under intervjun kommer vi att behandla konfidentiellt, det kommer inte att förekomma 

några personuppgifter i uppsatsen, men förfrågan kommer ges om att vi får nämna SiS institution eller 

område där du som intervjuperson arbetar. Allt material kommer att förvaras otillgängligt för andra än 

ansvariga studenter samt handledare för uppsatsen. Materialet kommer att raderas efter avslutad 

uppsats och kommer inte att användas för vidare forskning. 

När uppsatsen är klar får du ta del av denna och komma med synpunkter innan den lämnas in för 

bedömning och publiceras. 

Har du frågor om intervjuerna eller önskar övrig information kontakta gärna någon av oss, 

Caroline Siljendal - caroline.siljendal@esbhstudent.se 

Josefin Stenvall - josefin.stenvall@esbhstudent.se 

	  


