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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av hur placeringar på låst 

institution inverkar på ungdomar. Våra frågeställningar var 1. Vilka faktorer har betydelse för 

placerade ungdomars sociala utveckling? 2. På vilket sätt kan tvång motivera till positiv social 

utveckling? Studien har en hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position med kvalitativ ansats 

och vår empiri bygger på intervjuer med fyra socialsekreterare. Resultatet analyserades utifrån 

livsmodellen, en ekologisk systemteori. Vad som framkommit är att ungdomen påverkas av 

den struktur som råder på låst institution samt av de relationer den omger sig med, vilka i sin 

tur också påverkar den sociala utvecklingen. För att den sociala utvecklingen skall utmynna i 

ett positivt resultat krävs det dock att den unge är motiverad till förändring, vilket kan 

uppkomma genom goda relationer och tydlig struktur. Motivation till förändring är överordnat 

rådande struktur och goda relationer, dock är dessa ett stöd för att nå den inre viljan till 

förändring. 

Nyckelord: Tvångsvård, ungdomar, socialsekreterare, utveckling 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Enforced Change - Social Workers' Experiences of Compulsory Care of Young People  

Johanna Nyström and Cecilia Pettersson 

The purpose of this thesis was to review social workers experiences of the effects on adoles-

cents in compulsory care. We formulated the following questions to answer to the purpose: 1. 

What factors are important for the adolescents in custodial care and their social development? 

2. In what way can coercion motivate a positive social development? The study was based on 

the theory of hermeneutics with a qualitative approach and our empirics were based on 

interviews with four social workers. The result was analyzed using the Life Model, an 

ecological systemic theory. It has been shown that the adolescent is affected by the structure 

that is present in custodial care as well as the relationships formed during the placement 

which in turn can affect the social development. The adolescent needs to feel motivated to 

achieve a positive social development and this motivation may arise from healthy 

relationships and a distinct structure. It is necessary for a person to be motivated to change in 

order for that change to occur. Healthy relationships and the right institutional structures can 

assist a person in this regard. 

Keywords: Custodial care, adolescences, social workers, development 



 

 

Förord 

Det här examensarbetet har möjliggjorts med hjälp av ett antal personer, som vi skulle vilja 

rikta vårt ödmjukaste tack till. Ett stort tack till intervjupersonerna, som tog sig tid att 

medverka och möjliggöra studien. Ett stort tack även till vår handledare Anders Hydén, som 

visat på stort engagemang och ovärderlig hjälp då tiden varit knapp. Avslutningsvis vill vi 

även rikta ett stort tack till varandra. 

 

Johanna Nyström och Cecilia Pettersson 

Uppsala 110104 
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Inledning 

Vi står där och tittar på taggtråden högt upp i luften som kantar det flera meter höga staketet med 

flagnad färg. Taggtråden är den sista försäkringen om att man inte så lätt ska ta sig därifrån. Vi är 

på väg någon annanstans, men vi dröjer oss kvar där vid staketet och taggtråden utanför den låsta 

behandlingsinstitutionen för ungdomar. Det ser trist och otrevligt ut och vi frågar oss hur man 

kan utvecklas positivt på ett sådant ställe? Ett år senare bestämmer vi oss för att försöka 

undersöka saken. 

 

Tvångsvård av ungdomar i Sverige har existerat och legitimerats i över hundra år (Björkman 

2001:11). Den institutionella barnavården utvecklades i takt med att sociala problem såsom 

fattigdom och kriminalitet bland barn började uppmärksammas under industrialiseringens intåg i 

Sverige under mitten av 1800-talet (Lundström 1993:47ff). Skälen för tvångsomhändertagande 

kom så småningom att förutom vanartigt beteende, också innefatta barn som for illa på grund av 

föräldrars tillkortakommanden samt missförhållanden i hemmet (Ponnert 2007:45f).  

 

I dag ska socialtjänsten inrikta sitt arbete på att frigöra och utveckla individers och gruppers 

resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors bestämmanderätt och integritet. 

Socialtjänsten ska också verka för att barn och unga har en positiv utveckling och där brister 

finns ska de i första hand erbjuda frivilliga insatser för att bristernas inverkan ska minimeras. 

(SFS 2001:453) Om den unges hälsa och utveckling utsätts för negativ påverkan genom ett 

socialt nedbrytande beteende, påfört av sig själv eller på grund av omständigheter i hemmiljön 

och samtycke till frivilliga insatser inte uppnås, har socialtjänsten möjlighet att föreslå 

tvångsvård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (SFS 1990:52). Den 

yttersta formen av tvångsvård som kan beslutas enligt LVU är institutionsplacering på särskilda 

ungdomshem, så kallade SiS institutioner. De ungdomar som placeras där har i regel tidigare haft 

insatser som inte gett något positivt resultat. (Statens institutionsstyrelse 2010) SIS institutioner 

är alltså den yttersta vårdinsatsen för ungdomar med allvarlig beteendeproblematik.  

 

Vi är nyfikna på tvångsvårdens förmåga att förändra en människa mot dennes vilja. När tidigare 

insatser, frivilliga såsom ofrivilliga inte lett fram till önskvärd utveckling hos ungdomen, vilka är 

då utsikterna för att en placering på låst institution ska utgöra någon vändpunkt i frågan?  

 

Vad vi har sett är att tidigare forskning gällande tvångsvård av ungdomar på institution till stor 

del har baserats på ett klientperspektiv. Det skulle därför vara intressant att få fram 
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socialsekreterarnas perspektiv på detta förfarande då det är de som lägger fram beslut om 

tvångsvård och därefter väljer var placeringen ska genomföras. Socialsekreterarna är de som har 

ansvar för vård och uppföljning av den. De ansvarar även för hur det går för klienterna och ska 

därmed arbeta för att utvecklingen ska bli positiv.  

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av hur placeringar på låst 

institution inverkar på ungdomar. 

 

Frågeställningar 

 Vilka faktorer har betydelse för placerade ungdomars sociala utveckling? 

 På vilket sätt kan tvång motivera till positiv social utveckling? 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av resultat från tidigare forskning inom tvångsbehandling 

av ungdomar samt socialsekreterares erfarenheter av arbete med tvångsplaceringar. Forskningen 

används dels för att få en bakgrundsförståelse av problemområdet, dels för att lyfta fram 

resultatet i ett nytt ljus. Därefter presenteras livsmodellen och de ekologiska begrepp vi använder 

oss av för att analysera resultatet av det empiriska materialet. Vidare i metoddelen presenteras 

vår vetenskapsfilosofiska position, förförståelse, forskningsdesign och de etiska aspekter vi haft i 

åtanke vid genomförandet av studien. Därefter redogör vi för studiens tillvägagångssätt, 

bearbetning av material och studiens trovärdighet. Redovisning av resultat samt resultatets 

delanalyser presenteras i de påföljande delarna. Uppsatsen avslutas med en helhetsanalys av 

resultatet efterföljt av en diskussion. 

 

Begreppsförklaringar 

HVB-hem: Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende (Socialtjänstförordningen 2001:937 

kap 3 § 1). 

Familjehem: Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 

barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (Socialtjänstförordningen 2001:937 kap 3 § 2). 

Klient: I uppsatsen kommer den placerade, den unge, ungdomen och klient att användas 

likvärdigt. 
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LVU: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, en så kallad 

tvångslagstiftning. Tillämpas då samtycke till frivilliga insatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) inte kan uppnås eller då den unges behov av vård, skydd och behandling kräver att 

insatsen genomförs med hjälp av tvång. LVU får endast tillämpas för att möta upp mot dessa 

behov, aldrig för att skydda samhället från den unge (Flodström Nilsson 2004:24, 28). 

Socialt nedbrytande beteende: Med socialt nedbrytande beteende avses ett negativt 

beteendemönster som frångår samhällets normer såsom missbruk, kriminalitet eller annat socialt 

nedbrytande beteende (Lag 1990:52 § 3). Andra benämningar med samma innebörd som 

förekommer i uppsatsen är: negativt socialt beteende, beteendemönster, beteendeproblematik 

samt negativt beteende. 

SiS institutioner: Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och 

verkställer sluten ungdomsvård (Statens institutionsstyrelse, 2010). I uppsatsen används SiS, SiS 

institution, institution samt låst institution med samma innebörd. Med institutionsplacering och 

institutionsvård menas i uppsatsen placering och vård på SiS institution. 

 

Tidigare forskning 

Maktutövning – socialsekreterares förhållningssätt  

Det har i tidigare forskning visat sig att socialsekreterare anser att den yttersta formen av 

maktutövning som de har i sin befattning är att lägga fram förslag om tvångsvård som sedermera 

bifalles av socialnämnden. Socialsekreterarna har stor respekt för tvångsinsatserna och hur de 

kan påverka den enskilde individen och de anser sig därför ha skyldighet att överväga 

tvångsvårdens inverkan på de unga – de har inte bara skyldighet att agera. (Ponnert 2007:167f)  

 

Inställningen till tvångsvården i sig är dock att den anses som nödvändig, men ska tillämpas med 

försiktighet då socialsekreterarna är osäkra på om tvångsvården leder till något positivt för den 

vårdade. Tvångsvård är ett allvarligt ingrepp i en människas liv. Insatsen kan innebära trauma 

och få långtgående konsekvenser, som är svåra att förutse och avgöra om utfallet kommer bli 

positivt eller negativt för den unge. Socialsekreterarnas ambivalens grundar sig bland annat på 

att de upplever att det är omöjligt att veta vad som är bäst för individen samt att forskning på 

området inte visat några tydligt positiva resultat. Socialsekreterarna tar dock hjälp av 

forskningsresultat för att i möjligaste mån undvika tvångsvård, men det ligger sällan 

forskningsunderlag som motivering till beslut enligt LVU. (Ponnert 2007:169, 177, 180)  
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Att ha kontroll – hur klienten kan bibehålla makt över sitt liv i tvångsvård  

Ungdomarna uttrycker ofta hopplöshet inför den makt socialsekreterare besitter. En önskan att 

vilja bli lämnad ifred framträder och den unge anser sig ha rätt att bestämma över sig själv 

oavsett vilka beslut som fattas över dess huvud. I samband med denna maktlöshet lyfter 

ungdomarna fram vikten av att en god dialog till vuxna i omgivningen skapas där de känner att 

de får utrymme att uttrycka sina åsikter och önskemål samt att de får mötas på sina egna villkor, 

något som också bekräftas av socialsekreterarna. (Claezon 2004:85, 168; Hill 2005:107) 

Institutionen är tänkt att fungera som ett vanligt familjeliv, dagar med vanliga aktiviteter i ett 

vanligt hem, trots att miljön är så avvikande från just detta. Det är personalen på institutionen 

som styr över tillvaron och bedömer klientens utveckling, en maktutövning som resulterar i att 

ungdomarna utvecklar strategier för att hantera situationen. Då vården är på obestämd tid och 

den unge aldrig kan vara helt säker på när han eller hon kommer bli fri igen kan ungdomen ex-

empelvis försöka rymma. Ytterligare ett sätt för ungdomen att ta kontroll över situationen är att 

skenanpassa sig, det vill säga att sköta sig och göra det som förväntas, vilket resulterar i att ung-

domen fortare bedöms som rehabiliterad och fortare får komma därifrån. Om ungdomen inte ser 

att det finns någon annan plats att vistas på som skulle vara ett bättre alternativ kan ett tredje sätt 

vara att i stället missköta sig så att placeringen förlängs. (Levin 1998:153f, 177; Hill, T. 

2005:152) 

  

Makthantering i behandlingssituationen 

Ett gott samarbete mellan den unge och behandlingspersonal på institutionen är av central 

betydelse för behandlingsresultatet, men ungdomars upplevelse av maktobalansen dem emellan 

förstärker vi-mot-dem-känslan, vilket inte gynnar samarbetet (Hill 2005:112). Det framkommer 

dock två olika sätt att se på sin position som behandlingspersonal på institutionen, antingen som 

behandlare eller någon som utövar makt med hjälp av tvång. Behandlarens egen inställning till 

tvångsvården påverkar dennes agerande, om det sker som straff eller i behandlingssyfte. Om 

personalens fokus ligger på tvång och makt leder det till ett ökat motstånd hos ungdomarna 

vilket påverkar relationen negativt. (Hill 2005:146, 149f, 153)  

Ofta ser ungdomen på maktutövningen som ett straff mot dem (Hill 2005:112). Om behand-

lingspersonalen däremot kan hantera den makt de besitter gentemot ungdomarna på institutionen 

kommer detta att gynna relationen dem emellan (Hill 2005:105). Personalen måste kunna argu-

mentera gentemot ungdomarna för de bestämmelser som finns på institutionen. Det är även vik-
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tigt att de inte framstår som svaga i förhållande till ungdomarna då detta kan skapa ett förakt hos 

densamma. Också behandlingspersonalens förmåga att visa ungdomen respekt samt att hantera 

ungdomens känsloutbrott på ett adekvat sätt är av central betydelse för att en god relation ska 

komma till stånd. (Hill 2005:136f) 

 

Relationer kring LVU-placerade ungdomar 

Barns förmåga att bemästra livets svårigheter måste sättas i sammanhang med hur barnets 

nätverk är utformat och hur familjeförhållandena ser ut. Stöd från andra personer i närmiljön och 

skolan är också viktiga komponenter i ett barns liv. Om det förekommer många negativa inslag 

bland dessa yttre faktorer resulterar det i sämre förutsättningar för att barnet ska kunna utveckla 

inre skyddande faktorer, det vill säga ett handlingsmönster som verkar skyddande i svåra 

situationer. Detta leder till en ökad sårbarhet för barnet om de saknar yttre skyddande faktorer. 

(Andersson 1995:46f) 

 

Barn och unga behöver även kontinuerliga relationer under uppväxten. Trygga och varaktiga 

relationer till andra vuxna resulterar i en känsla av tillhörighet och identitet vilket gynnar 

identitetsutvecklingen hos barnet. Det är därför av stor vikt att socialtjänsten arbetar för goda 

relationer.  Om barnet helt saknar kontakter av godo ska socialtjänsten stödja barnet i att upprätta 

ett kontaktnät som möjliggör stabila och utvecklande relationer. (Andersson 1995:153f, 192) 

 

Vad man sett i tidigare forskning är att institutionsbehandling kan bidra till en negativ utveckling 

hos ungdomarna då de på institutionen socialiserar med andra placerade och byter kunskaper 

med varandra. Klienterna lär sig inte social kompetens, de får istället möjlighet att lära sig mer 

om till exempel brott och narkotika av varandra i institutionsmiljön. Fungerar dessutom 

organisationen dåligt så kan det även leda till ett förakt för samhällssystemet. (Levin 1998:167f)  

 

I en rapport från Barnombudsmannen framhävs även där betydelsen av relationer till andra 

placerade ungdomar som en viktig faktor för behandlingsresultaten. Många ungdomar i 

rapporten talar om en känsla av otrygghet på institutionerna där grupptryck och förväntningar 

från andra ungdomar kan skapa en otrygg miljö med negativa relationer, vilket är ogynnsamt för 

behandlingsresultatet. (Sandberg Lööf 2010a:25f) 

 

De professionella relationernas betydelse  

Ur socialsekreterarnas synvinkel är det viktigt att kunna motivera, argumentera och förklara för 
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klienten varför ibland svåra beslut fattas (Claezon 2004:165). Som socialsekreterare är det viktigt 

att inte ge upp. Trots hårda protester och motgångar gäller det att tro på sina förhoppningar och 

att det i slutändan ska gå bra för den unge (Claezon 2004:162f). Då socialsekreterarens och 

ungdomens viljor ofta går emot varandra när det gäller tvångsvård så är det extra viktigt att 

relationen dem emellan är god, menar socialsekreterarna (Claezon 2004:177). Utsagor från 

ungdomarna visar också att en vuxen kontakt de kan lita på är just vad de behöver i svåra 

situationer. Ett förtroendeingivande förhållningssätt från socialsekreteraren gör att ungdomarna 

törs vända sig till honom eller henne vid behov. (Claezon 2004:80, 85) I Barnombudsmannens 

rapport framkommer dock att många ungdomar inte känner att de får komma till tals eller blir 

tagna på allvar av vuxna i deras närhet och de anser att det är viktigt att vuxna tar sig tid att 

lyssna på dem (Sandberg Lööf 2010b:32f). 

 

Hill (2005) har i sin avhandling studerat förhållandet mellan behandlare och klient på särskilda 

ungdomshem och betydelsen av en god arbetsallians dem emellan samt vad som är avgörande 

för att utveckla denna. En god relation mellan behandlare och ungdom på behandlingshemmet är 

en grundläggande förutsättning för att behandlingen ska få positiva effekter. (Hill 2005:155, 158) 

Det är dock ingen självklarhet att en god relation uppstår, trots goda intentioner från 

behandlarens sida. Ur den unges perspektiv lyfts tre avgörande faktorer fram, faktorer som utgör 

en grund till ett gott samarbete mellan ungdomen och behandlingspersonalen: omtänksamhet, 

flexibilitet och trovärdighet. Ett förhållningssätt som präglas av dessa faktorer främjar ett gott 

samarbete och klientens egen vilja till gott bemötande, vilket ökar samarbetsförmågan hos 

klienten. (Hill 2005:105) 

 

Institutionsbehandlingens bidrag till de placerades utveckling  

För att institutionen ska kunna nå målen med behandlingen så är det viktigt att den unges behov 

är korrekt utredda och att vården ska kunna möta dennes behov, dock visar forskning att det ofta 

är glapp mellan behoven och utbudet av behandling (Lyons m.fl. 1998:582). Vad som också 

framkommit är att behandlingspersonalens intresse i ungdomarnas bakgrund ofta är lågt, i vissa 

fall vet inte personalen någonting alls om ungdomens tidigare erfarenheter och uppväxt eller så 

har de har en felaktig uppfattning om hur dessa ser ut. Ur behandlingssynpunkt anser inte 

behandlingspersonalen att bakgrunden och tidigare erfarenheter är av betydelse, varken för 

behandlingen i sig eller i syfte att förstå problembilden. Fokus ligger i stället på hur 

problematiken ter sig i nuet, på den beteendeproblematik som uppvisas i behandlingshemmet då 

de likväl anser att det finns liten möjlighet att påverka vad som sker efter placeringen. (Hill 
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2005:156) 

 

Avsikten med behandling avskilt från samhället är att ungdomen sedermera ska fungera som en 

del av samhället. Istället blir individerna anpassade till ett institutionsliv, som också ger dem en 

trygghet som kan vara svår att släppa, och därigenom blir de mindre kompetenta att agera 

korrekt i samhället utanför institutionen. Denna faktor ökar risken, tillsammans med individens 

känsla av rädsla och ensamhet, att återgå till beteendemönster som den tidigare hade innan 

institutionslivet. Ungdomarna kan fungera utmärkt på institution, men ha stora svårigheter att 

klara sig utanför den då de varit avskärmade från världen utanför i långa perioder. (Levin 

1998:144ff) 

 

Förändrad livsstil beror i första hand på andra faktorer än behandlingen på institution. 

Behandlingen verkar ha låg inverkan på de positiva faktorerna då klienterna lär sig mycket 

negativt av sina institutionaliserade kamrater. (Levin 1998:253, 308) Institutionen kan dock bli 

en trygg miljö för ungdomen där den bygger relationer med behandlingspersonal och andra 

placerade. Att tillförskaffa sig denna trygghet och bygga upp dessa relationer och rollstatus är en 

arbetsam process som den unge måste göra på nytt efter institutionslivet. Vetskapen om detta kan 

innebära att den unge så länge som möjligt vill hålla sig i vad den upplever som tryggt. (Lyons 

m.fl. 1998:585)  

 

Avgörande för behandlingens utfall och ungdomens fortsatta utveckling är, enligt Levin 

(1998:308), i första hand beroende av hur ungdomens liv ser ut utanför institutionen. Detta är 

också en avgörande faktor för hur lång behandlingstiden blir då en överlevnadsstrategi kan vara 

att hålla sig kvar i institutionsbehandling så länge som möjligt. Livet utanför institutionen kan för 

den unge uppfattas så negativt att den gör allt för att hålla sig ifrån det, ett besvärligt agerande 

kan innebära att placeringen förlängs och den unge undviker på så sätt livet utanför.   

 

Teori 

Systemteoretiska perspektivet 

Det systemteoretiska perspektivet är indelat i två grenar, dels har vi den generella systemteorin 

och dels den ekologiska systemteorin (Payne 2008:218). Det empiriska materialet i undersökning 

har analyserats med hjälp av livsmodellen och de begrepp den hämtat från ekologisk systemteori. 

Användning av det holistiska perspektiv som livsmodellen och det ekologisk teori förespråkar är 

betydande för att förstå inverkan av olika faktorer runtom och hos den institutionsplacerade 
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ungdomen. Valt analysverktyg fokuserar just på människan i hennes komplexa samspel med 

omgivningen. Det kan dock vara av betydelse att inledningsvis förklara ett antal viktiga begrepp 

och det systemteoretiska perspektivets grundläggande uppbyggnad för att vidare förstå 

tillämpningen i praktiken och därav följer en sådan redogörelse. 

 

Systemteorin bygger på antagandet att organismer, och egentligen vad det än må vara i vår 

omvärld som på något vis kan överföra energi emellan sig, går att dela in i system som 

tillsammans utgör helheter. Det beroendeförhållande som finns mellan systemen är inte 

enkelriktat utan ett system som består av mindre underliggande system samtidigt som det är en 

del av ett större övergripande system. Ser man på detta i ett socialt perspektiv så vilar 

systemteorins grund på antagandet att individ och samhälle består av och är en del av komplexa 

system där alla påverkar varandra (Payne 2008:212f). Påverkan dem emellan är inte enkelriktad, 

det existerar inga raka orsak-verkansamband (Öquist 2008:11). 

Inom systemen existerar olika nivåer och exempel på två nivåer kan vara ungdomen och dennes 

föräldrar inom systemet familj. Nivåerna fungerar hierarkiskt, vilket är en förutsättning för att 

systemet ska fungera och dessa nivåer måste upprätthållas för att hierarkin ska vidmakthållas och 

systemet fortleva. Förutom gränser talar man också om systemens struktur i form av slutna och 

öppna system, samt om olika skeenden som rör systemen, såsom inflöde, genomflöde, utflöde 

och återkopplingsslingor. (Öquist 2008:13f, 49f, 59f) Dessa anger huruvida energi tillåts passera 

ett systems gräns, hur den energin påverkar systemet och hur det i sin tur påverkar systemets 

omgivning, det vill säga andra system (Payne 2008:214). Ett öppet system tillåter 

informationsflöde över gränserna vilket genererar utveckling och fortlevnad hos systemet. Ett 

slutet system med ingen eller minimal utväxling blir utan den nödvändiga återkopplingen från 

omgivningen, vilket till slut leder till upplösning av systemet. (Öquist 2008:49f) Systemets 

tillstånd beskrivs också med hjälp av termen reciprocitet. Med reciprocitet menas att en 

förändring i en del av ett system kommer att fortplanta sig och också påverka och förändra andra 

delar av systemet. Ett system sägs också vara icke-summativt, ”/…/ helheten är mer än summan 

av dess delar” och med det menas att resultatet av helheten kan inte skapas av enbart delarna. 

(Payne 2008:214)  

 

Genom att förstå hur de olika systemen påverkar varandra kan man också förstå varför en 

individs samspel ser ut som det gör i de olika systemen (Payne 2008:217). En ungdoms agerande 

skiljer sig beroende på om denne befinner sig i hemmet, omgiven av sin familj, jämfört med om 
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han eller hon umgås med klasskamrater eller i ungdomsgäng då olika delar ingår i de olika 

systemen och dessa delar har en annan inverkan på varandra jämfört med andra delar.  

 

Att avgränsa en människas system, till exempel genom institutionsvård, skulle enligt 

systemteorin innebära svårigheter att påverka övriga system som individen ingår i samt 

individens roll i dessa. Institutionsvård utgör ett eget självreglerande system mellan intagna och 

personal, systemet har egna normer och rutiner som gynnar institutionen som socialt system. 

Systemet kan fungera bra i sig, men innebär inte att individens förmåga att passa in i andra 

system stärks. (Payne 2008:217f) Systemets relation med omgivande faktorer bidrar till 

förändring hos systemet, eller individen, och det är just på denna relation och påverkan som 

teorin har sitt fokus (Öquist 2008:28). 

 

Ekologisk systemteori - Livsmodellen 

Förutom generell systemteori talar man alltså även om ekologisk systemteori (Payne 2008:218). 

Det ekologiska perspektivet utgår från en holistisk synvinkel och menar att människan och dess 

fysiska och sociala miljö med sin komplexitet först kan förstås när den står i relation med sin 

omgivning. Det ekologiska perspektivet menar att människan rör sig i olika miljöer; fysiska, 

sociala och kulturella miljöer. Den fysiska miljön är precis som det låter den omgivning vi 

befinner oss i och allt den består av i form av byggnader och andra individer. Den sociala miljön 

består av familj, vänner och andra människor som vi omger oss med medan den kulturella miljön 

utgörs av faktorer såsom individens värderingar och normer som påverkar hur individen formar 

sin världsuppfattning och sitt eget beteende. (Gitterman & Germain 2008:52) 

Gitterman och Germains bidrag, livsmodellen (eng. The Life Model) bygger på ekologiska 

begrepp som betonar olika faktorers betydelse för individens utveckling, såsom individens 

relation med omgivningen och individens biologiska, kognitiva, emotionella och sociala 

läggning och den omgivande miljöns påverkan. Med i beräkningen är också alla de tillfälligheter 

man stöter på under livet. Dessa är i sin tur beroende av individens förmåga att bland annat 

hantera stress, anpassa sig till omgivningen, återhämta sig och använda sig av andra skyddande 

faktorer. (Gitterman & Germain 2008:51) Nedan redogörs för anpassning, stressorer, skyddande 

faktorer och återhämtning. 

 

Det ekologiska perspektivet framhäver den ömsesidiga påverkan individ och omgivning har på 

varandra. En förändring hos den ena skapar en reaktion hos den andre, vilken i sin tur påverkar 
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den första. Händelseförloppet är inte linjärt utan sker växelvis, fram och tillbaka, och är i ständig 

rörelse. Till följd av detta intresserar sig inte det ekologiska perspektivet i första hand för de 

bakomliggande orsakerna, utan för vad som händer i nuet och hur det kan förändras. (Gitterman 

& Germain 2008:53f) Man tar hänsyn till en mängd olika faktorer som påverkar individen i olika 

situationer. Betydande är bland annat individens förmåga att anpassa sig till och lära av 

förändringar i omgivningen, hur de sociala och fysiska omgivningarna ser ut, hur de ekonomiska 

och sociala krafterna i samhället ter sig och individens inre motståndskraft. (Gitterman & 

Germain 2008:54ff, 63) 

 

Anpassning 

Livsmodellen lägger stor vikt på anpassning (eng: level of fit) mellan individen och 

omgivningen. Hur en klient uppfattar sin situation och hanterar den beror till stor del på hur 

individen själv upplever sin anpassning. Det finns olika sätt att hantera det här på. Ett sätt kan 

vara att arbeta med individen och förändra den så att han eller hon passar in i omgivningen. I 

annat fall kan man förändra omgivningen så att den lever upp till individens behov. Om 

upplevelsen av missanpassningen resulterar i stress kan individen vara i behov av att förändra till 

exempel sitt beteende. (Gitterman & Germain 2008:54f) Individers utveckling kan i stor grad 

variera, livet har många olika vägar och förutsägbarheten för hur de ska te sig är låg. Alla 

människor bär på faktorer som påverkar hur vi passar in – ras, kön, ekonomisk status, religion, 

sexuell läggning, fysisk- och psykisk hälsa. Detta innebär individuella erfarenheter av personliga 

och kollektiva upplevelser där självförtroende och självkontroll styr individens utveckling. 

Utvecklingen styrs med andra ord av vad som händer i livet och hur individen och systemen 

hanterar situationerna. (Gitterman & Germain 2008:57) 

 

Stressorer 

En annan faktor som livsmodellen framhåller är stressorer som uppkommer i livet. Dessa är 

negativa faktorer som rubbar förhållandet mellan individen och miljön och stör anpassningen 

dem emellan. Stressorerna kan vara ett resultat av skada, förlust, hot om framtida förluster, 

upplevda eller verkliga hot, till exempel förlust av en närstående eller att drabbas av sjukdom 

eller konflikter. Att bli utsatt för livsstressorer får oftast känslosamma och fysiska konsekvenser. 

Stressen, som uppstår i svåra situationer, gör det svårare att mobilisera sig för att hantera 

skeenden. Detta gör att vi känner ångest, skuld, ilska, hjälplöshet etc. Hur vi tolkar denna stress 

(eng. stress), som ett hot eller utmaning, liksom vår förmåga att manövrera situationen beror på 

personliga faktorer såsom personlighet, tidigare upplevelser och förmåga att hantera den 
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specifika situationen. Förutom personliga egenskaper spelar också omgivningen och individens 

nätverk en betydande roll. Dessa fungerar som skyddande faktorer. Kan inte individen hantera ett 

eventuellt hot på ett fruktsamt sätt riskerar denna stress att fortplanta sig till andra system. 

(Gitterman & Germain 2008:60ff) Denna fortplantning kan till exempel ske från en 

familjemedlem till hela familjen. 

 

Skyddande faktorer och återhämtning 

Vidare talar livsmodellen om individens motståndskraft och de skyddande faktorer i dennes 

närhet vilka möjliggör en anpassning till omgivningarna trots motgångar i livet orsakade av 

stressorer. Dessa skyddande faktorer kan vara av biologisk eller psykologisk karaktär samt 

miljömässiga processer vilka antingen kan förebygga en stressfaktor eller åtminstone dämpa 

verkningarna av den. (Gitterman & Germain 2008:63) En sådan skyddande faktor kan till 

exempel vara den unges familjeförhållanden, tillgång till stöd från andra individer i omgivningen 

som till exempel den unges lärare, en socialsekreterare eller andra personer.  

 

Vidare kan de skyddande faktorerna också vara personliga attribut såsom självförtroende, vilket 

främst beror på två faktorer; goda relationer samt framgångsrik måluppfyllnad för individen 

relevanta områden. Så kallade vändpunkter (eng. turning points), det vill säga händelser och 

beslut i livet som tillskrivs stor betydelse för det fortsatta levernet har även de en inverkan på 

individens förmåga att hantera motgångar - ett bestämt val vid rätt tidpunkt kan i sig vara 

avgörande. (Gitterman & Germain 2008:63ff) Vi kommer i analysen av det empiriska materialet 

att titta närmare på resultatet med hjälp av de ekologiska begrepp som vi finner centrala i 

livsmodellen; anpassning, stressorer samt skyddande faktorer. 

 

Metod 

Vetenskapsfilosofisk position  

Studien har under processens gång genomsyrats av ett hermeneutiskt perspektiv vars essens är att 

förstå meningen genom helheten och delarna utifrån varandra. Förförståelsen lyfts fram som en 

viktig del i det hermeneutiska perspektivet, då den påverkar allt ifrån val av problemområde, det 

insamlade materialets innehåll samt hur materialet sedan analyseras. (Alvesson & Sköldberg 

2009:211)  

 

Forskningsdesign  

Syftet med studien är att få fram socialsekreterares erfarenheter av institutionsplaceringars 



 

18 

 

inverkan på ungdomars sociala utveckling. För att få möjlighet att ta del av djupgående 

beskrivningar har vi valt att ha en kvalitativ design i studien. Datainsamlingen har skett i 

intervjuform då vi anser att det är det mest optimala för att få svar på våra frågeställningar och nå 

uppsatsens syfte. I intervjun har vi haft möjlighet att få djupgående svar på våra frågor, vi har 

haft möjlighet att ställa följdfrågor då det varit aktuellt och informanten har fått möjlighet att 

förklara sina tankegångar utförligt. Intervjuformen är gynnsam då möjlighet ges för oss att nå 

ökad förståelse för informanternas erfarenheter och upplevelser, vilket inte skulle vara möjligt i 

exempelvis en enkät. (Olsson & Sörensen 2007:79f) För att nå en så stor förståelse som möjligt 

har vi valt att använda oss av en abduktiv ansats. Vid abduktiv ansats inhämtas information dels 

via empirin och dels via teori, där teorin bidrar med förståelse för det studerade. Abduktion 

innebär en pendling mellan att förklara empirin utifrån valt analysverktyg samt att bekräfta 

samma förklaring med hjälp av nya studier av empirin. Denna parallella användning av empiri 

och teori leder till en ökad förståelse för det iakttagna. Denna förståelse fördjupas ytterligare med 

hjälp av tidigare forskning. (Alvesson & Sköldberg 2009:56) 

Figur 1. Den hermeneutiska grundcirkeln.(Alvesson & Sköldberg 2009:212)  

 

Figur 1 illustrerar den hermeneutiska processen vi använt oss utav. Enligt den hermeneutiska 

principen letar forskaren efter tolkningsmönster i sin text, tolkningsmönstret är sprunget ur 

forskarens tolkningar av textens delar sammanfogade till en enhet (Alvesson & Sköldberg 

2009:204). Rent praktiskt har vi gjort det här genom att först läsa igenom texterna så 

förutsättningslöst och distanserat som möjligt från vår förförståelse för att låta texten, det vill 

säga de fyra transkriberade intervjuerna, tala till oss och se vilka centrala delar texten anger. Vid 

transkriberingen kunde vi se att intervjuperson 4 nämnde struktur återkommande och när vi 

sedan jämförde med de andra intervjuerna kunde vi se att även de talade om strukturen, trots att 

de inte lika ofta nämnde själva ordet struktur. Vi kunde se att de talade om strukturen på olika 

sätt och så uppstod de olika delarna, som vi sorterade in under temat strukturella aspekter. Andra 
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centrala delar visade på individens och dess relationers inverkan på utvecklingen, vilket 

sorterades in under temat mellanmänskligt stöd och inre vilja. Genom att växla mellan dessa 

delar och textens helhet uppstår för varje genomgång ny förståelse för det sagda, så kallade 

deltolkningar (Alvesson & Sköldberg 2009:211). Vi har vid genomgången av intervjumaterialet 

reflekterat över vår förförståelse för att vara medvetna om dess inverkan på dialogen vi haft med 

texten.  

 

Dialog med textmaterialet förs genom att ställa frågor till texten och de svar texten ger tolkas 

tills inga nya tolkningar uppkommer, då en tolkningsmättnad uppkommit och forskaren kommit 

så långt som denne kan i det här läget. Men deltolkningarna och tolkningsmättnaden är 

kontextuell, skulle samma forskare titta på materialet senare i livet skulle nya tolkningar uppstå, 

likaså om en annan forskare tolkar materialet. Att nya tolkningar uppkommer beror på att 

individer har olika förförståelser samt att förförståelsen kontinuerligt förändras. I samband med 

att tolkningsmättnaden uppnåtts så fogas delarna och helheten återigen samman. (Alvesson & 

Sköldberg 2009:205f) Resultatet av tolkningarna presenteras med citat och kommentarer samt 

våra delanalyser som gjorts kopplade till vald teori. Delanalyserna ligger till grund för 

helhetsanalysen, vilken togs fram genom att se vad som var framträdande i delarna.  

 

Förförståelse 

Grunden till vår tolkning av materialet ligger i vår förförståelse av problemområdet (Olsson & 

Sörensen 2007:64). Ingen av oss har någon personlig erfarenhet av tvångsvård vare sig privat 

eller professionellt. Vår kännedom om tvångsvård grundade sig i den bild som förmedlats via 

media och den forskning vi tagit del av under tiden på socionomprogrammet – en bild som ofta 

varit väldigt kritisk ur en negativ synvinkel. Som socionomstudenter har vi under utbildningens 

gång instruerats till att motivation och frivillighet är det bästa receptet till förändring hos 

människor, vilket fått oss båda att tveka inför huruvida tvångsvård kan leda till positiv 

förändring.  

 

Etiska aspekter 

I all forskning där människor ligger till grund för det empiriska materialet är det viktigt att ta 

hänsyn till fyra viktiga begrepp; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Som 

undersökare kan man komma i kontakt med uppgifter som kan falla under sekretesslagen och 

dessa uppgifter ska i dessa fall sekretessbeläggas. Tystnadsplikt är det tal om hos vissa 

yrkesgrupper, som enligt lag inte får delge information till obehöriga. Vid undersökningar som 
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bygger på till exempel enkäter anger anonymisering att varken undersökare eller någon annan 

kan koppla specifik information till undersökningsdeltagare. I arbetet med denna studie har 

främst konfidentialitet blivit aktuellt att tala om då vi använt oss utav kodad koppling mellan 

informant och inhämtade uppgifter efter att intervjuerna transkriberats. (Vetenskapsrådet 2010) 

Vi som undersökare har haft möjlighet att koppla ihop informant med rätt information, men 

obehöriga kommer inte att kunna ta del av den kopplingen. I det färdigarbetade materialet har vi 

valt att onämna socialsekreterarna vi har intervjuat för IP 1, IP 2 och så vidare, där IP står för 

intervjuperson. Information om studiens syfte samt att medverkan i studien är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst utan att anledning behöver ges gavs till informanterna innan intervjuerna 

genomfördes och samtliga gav sitt informerade samtycke. De inspelade intervjuerna har varit 

sparade i våra datorer vilka har personliga lösenord för att nå åtkomst till. När arbetet med 

uppsatsen är över raderas ljudfilen permanent från operativsystemet.  

 

Det är viktigt att tänka på vilka konsekvenser deltagandet i undersökningen får för dem som 

deltar. Utgångspunkten är att deltagandet i studien inte ska vara till nackdel för den som 

intervjuas. (Larsson & Goldberg 2008:181) Det är viktigt att vi som håller i intervjun respekterar 

personen, som intervjuas och exempelvis ser till att vi får den information vi eftersöker utan att 

personen som lämnar informationen, känner sig ifrågasatt eller utlämnad. Då vi gjorde 

konsekvensanalys innan genomförandet av intervjuerna kom vi fram till att det förmodligen inte 

finns så stor risk att vi genom våra frågor i intervjun skulle dra igång inre processer som 

informanten skulle ha problem med att hantera efter intervjun. Den största risk vi såg var att de 

möjligtvis skulle kunna känna att de skulle bli ifrågasatta i sitt yrkesutövande. För att 

informanterna ska känna sig respekterade har vi låtit dem tala till punkt och vi har lagt stor vikt 

vid frågeformuleringarna så att frågorna ska påvisa vårt intresse för deras arbete utan att de ska 

känna sig ifrågasatta.   

 

Tillvägagångssätt 

Studien är genomförd med delaktighet från båda författarna i alla delar och ansvaret för dessa är 

gemensamt. 

 

Urval av litteratur 

Vald litteratur har framförallt sökts upp via DISA med sökorden: tvångsvård, ungdomar, LVU 

och socialsekreterare. Vi har även sökt vetenskapliga artiklar genom CSA Illumina där möjlighet 

gav att söka i flera databaser samtidigt: PsycArticles, PsycINFO, Social Services Abstracts samt i 
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Sociologicla Abstracts. Sökorden som användes var: recidential, institutional, care, ”social 

workers”, child, adolescent, coercion i olika kombinationsmöjligheter. I början var sökningarna 

breda och gav många resultat. Det fanns svårigheter att finna forskning inom ämnet med ett 

socialarbetarperspektiv, men efterhand avsmalnades sökningarna och med de kombinerade 

sökorden ”residential care institutions” och ”managed care” gavs 88 träffar. Via vald litteratur 

har vi kunnat gå vidare i vår undersökning med hjälp av de tidigare använda källorna. 

 

Urval av intervjupersoner 

Urval av intervjupersoner har skett genom lämplighetssampling, det vill säga vi har på förhand 

bestämt oss för hur stort antal intervjupersoner som ska ingå i studien, fyra stycken, samt utsatt 

inkluderingskriterier för våra intervjupersoner och intervjuat dem vi först fått tag på som uppfyllt 

dessa kriterier (DePoy & Gitlin 1999:215). Våra inkluderingskriterier utgjordes av att de skulle 

ha erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare med utredningar på barn och ungdomar som lett 

till att de lagt förslag inför socialnämnden om LVU. Förslagen skulle ha gått igenom och därefter 

följts av placering på låst SiS institution. Socialsekreterarna ska ha haft möjlighet att följa 

ungdomarna de placerat före, under och efter den låsta placeringen. För att få kontakt med 

socialsekreterare kontaktade vi enhetschefer på socialkontor via telefon samt e-post. 

 

Urvalet resulterade i att vi har intervjuat fyra stycken socialsekreterare i tre kommuner i 

mellersta Sverige, informanterna bestod av en man och tre kvinnor. Vi har dock inte valt att lyfta 

fram dessa aspekter i resultat eller analys då vi inte kan se att de skulle ha något med studiens 

utfall att göra eftersom ingen märkbar skillnad i deras svar har upptäckts. Alla informanter har 

erfarenhet av LVU-placeringar som lett till institutionsplaceringar på SiS. Under placeringstiden 

har de haft kontakt med klienterna via telefon, e-post samt på uppföljningsmöten. De har även 

varit med och planerat hur arbetet ska se ut efter placeringen. Att vi valde socialsekreterare med 

denna erfarenhet grundar sig i att vi ansåg att dessa har den övergripande informationen av vad 

som sker innan, under och efter en placering samt att de har den erforderliga rättsliga kunskapen. 

En annan tänkbar informant, som också skulle kunna delge oss information kring 

institutionsplaceringars inverkan, är de klienter som vistats i dessa vårdformer. Vi hävdar dock 

att konsekvenserna av att reflektera kring denna upplevelse kan bli stora då tvångsvård kan 

innebära svåra upplevelser. Dessa konsekvenser har inte vi kompetens att stävja. 

 

Socialsekreteraren har ett observatörsperspektiv på vad som sker för klienten, det vill säga att de 

utgår ifrån egna referenser då de ska förklara och försöka förstå sin klients handlande. Som 
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observatör kan de endast tolka klientens handlande och har därigenom begränsad förståelse för 

situationers helhet. Aktören har, till skillnad från observatören, tillgång till situationens helhet 

utifrån sig själv. (Lilja 2010b:43f) Socialsekreterarna är aktörer då de handlar, tar beslut eller då 

de lägger fram förslag till beslut. I den här studien framkommer alltså socialsekreterarnas 

observatörsperspektiv i förhållandet till sina klienter och deras aktörsperspektiv utifrån hur de 

väljer att agera.  

 

Intervjuernas genomförande  

För att möjliggöra utvecklingen av en intervjuguide så är det viktigt att syftet med 

undersökningen är klargjort (Olsson & Sörensen 2007:80). För att nå vårt syfte och få svar på 

våra frågeställningar har vi valt att ställa frågor utefter två teman; utveckling och maktaspekter. 

Utifrån studiens syfte utformades intervjuguiden nogsamt (se bilaga 1). Vi tog på var sitt håll 

fram frågor vi ville ha svar på utifrån det, idéer till frågorna hämtades även från tidigare 

uppsatser och avhandlingar. Efter det sammanställdes frågorna, dubbletter rensades ut och frågor 

som kompletterade varandra fick vara kvar. Ytterligare utrensning och omformning av frågor 

skedde efter att vi provintervjuat varandra, vilket var en bra metod för att se vilka frågor som 

skulle fungera i en intervjusituation. Intervjuguiden syftar till att hålla en viss struktur på 

intervjun, men vi har tillåtit oss ett empatiskt förhållningssätt och har därigenom kunnat följa 

med informanten i dennes berättelse genom att vara närvarande och ställa följdfrågor utefter de 

svar vi fått (Larsson 2010:103). Tidigare forskning är ett bra stöd i framtagandet av frågor, likaså i 

intervjusituationerna då tidigare kunskap är av betydelse för att förstå informanten och kunna 

följa upp dennes svar (Kvale & Brinkmann 2009:146). Samtliga intervjuer pågick i cirka en 

timme. 

Vi är medvetna om att människor i interaktion färgas av varandra och att vad som kommer fram i 

intervjuerna påverkas av deltagarna och miljön vi befinner oss i. Intervjuns kvalité formar de 

svar vi får och är beroende av bland annat oss som intervjuare, huruvida vi lyckas få intervjuper-

sonen att känna sig bekväm och kunna öppna sig, hur frågorna är utformade och hur skickliga vi 

är på att ställa följdfrågor. Intervjupersonens kunnighet, vältalighet och samarbetsvilja påverkar 

också själva intervjun. (Kvale & Brinkmann 2009:98, 181) Intervjuerna har genomförts på soci-

alsekreterarnas arbetsplatser, en miljö de är vana att vistas i och troligen känner sig avslappnade 

i, vilket vi tror haft en positiv effekt på dem som informanter. I enlighet med Olsson och 

Sörensen (2007:81f) har vi båda varit delaktiga under samtliga intervjuer. En av oss har haft 

huvudansvaret att ställa frågor medan den andra har hållit en diskret observatörsroll och ställt 
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eventuella följdfrågor. Samma roller har antagits genom alla intervjuerna, för att påverkan från 

vår sida ska skilja sig så lite som möjligt i alla intervjusituationer. 

 

Bearbetning av material  

Intervjuerna har spelats in på dator och därefter transkriberats. För att kunna garantera total 

anonymitet har vi under transkriberingen vid behov bytt ut ord som skulle kunna avslöja vem 

som uttalat sig. Då detta behov har uppstått har vi valt att välja ord som har så lika innebörd som 

möjligt som det sagda så att andemeningen förändrats så lite som möjligt. I de fall då 

intervjupersonerna omnämnt en stad eller kommun eller likvärdigt så har namnet ersatts med X. I 

övrigt har allt som uttalats transkriberats, även hummanden samt pauser har markerats. Genom 

att meningskategorisera, det vill säga låta bärande enheter i texten bilda kategorier (Olsson & 

Sörensen 2007:98), har vi gjort texten hanterbar. Materialet har vi bearbetat på var sitt håll och 

sedan gjort den slutgiltiga analysen tillsammans utifrån livsmodellen och det hermeneutiska 

perspektivet under temana Strukturella aspekter samt Mellanmänskligt stöd och inre vilja. Denna 

undersökartriangulering ökar bärigheten i tolkningen, då vi har haft möjlighet att prova varandras 

tolkningar (Larsson 2010:109). I de fall intervjupersonerna har gestikulerat och gesten tillfört 

något till det sagda har vi beskrivit rörelsen inom parentes, likaså i de fall intervjupersonerna 

yttrat annat än ord med betydelse för andemeningen och det samma gäller de gånger då det varit 

nödvändigt att fylla i med ord för att den rätta andemeningen ska framgå i citaten. Information i 

citaten vi bedömt vara ovidkommande för resultatredovisning och resonemang har valts bort och 

ersatts med /…/. För att öka läsvänligheten har vi även valt att omformulera talspråk till 

skriftspråk (Olsson & Sörensen 2007:98). 

 

Uppsatsens trovärdighet  

Validitet  

Inom kvalitativ forskning är strävan i första hand att nå en hög intern validitet, det vill säga att 

såsom i vårt fall få så utförliga och precisa beskrivningar som möjligt. Frågorna i intervjuguiden 

resulterade i rikliga svar på våra frågor. För att fördjupa vår förståelse kring berättelserna som 

delgavs följdes dessa upp med följdfrågor, vilka berikade svaren ytterligare. Validiteten är även 

beroende av hur vi som forskare hanterar våra upptäckter samt vår förmåga att tolka dem och 

sätta dem i ett teoretiskt sammanhang. (Larsson 2010:116f) Här får vi utgå ifrån att det kan 

finnas brister då vi har ringa erfarenhet av forskningsarbete. 
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Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet hos mätinstrumentet, det vill säga att till exempel 

upprepade mätningar med samma mätinstrument ger samma resultat gång på gång (Olsson & 

Sörensen 2007:75). Som regel är syftet att sträva efter hög reliabilitet, men att nå samma resultat 

vid varje mätning är inte något som man i första hand strävar efter i kvalitativ forskning då man 

inte direkt mäter något utan i första hand försöker upptäcka och förstå fenomen (Larsson 

2010:116). Det är viktigt att intervjupersonerna förstår frågorna på samma sätt (Lilja 2010a:294), 

något vi eftersträvat. Förhoppningen med detta är alla informanter ger svar som tyder på att 

frågorna i alla intervjusituationer mäter samma sak, vilket ökar reliabiliteten. Uppfattningen vi 

har efter genomförda intervjuer och tolkning av materialet är att svaren vi fått tyder på just detta. 

Ett sätt att fastställa detta antagande hade kunnat ske genom att upprepa intervjuerna vid ett 

senare tillfälle (Olsson & Sörensen 2007:75), men detta har inte ansetts varit genomförbart under 

den tid som stått till förfogande för studien. 

 

Generaliserbarhet 

För att ett resultat anses vara generaliserbart krävs bland annat att studien håller hög validitet 

såväl som reliabilitet samt att ovidkommande variabler minimeras (Olsson & Sörensen 

2007:158). Vi kan som tidigare nämnts inte garantera hög reliabilitet och vad gäller vår studie 

med kvalitativ ansats har varken mål eller möjlighet varit att resultatet ska vara generaliserbart 

och gälla också vad andra socialsekreterare erfar. Någon statistisk generaliserbarhet är alltså inte 

möjlig att uppnå med det urval som är aktuellt i denna studie, liksom i många andra kvalitativa 

studier. Emellertid talar man här om potential föreligger att anta att liknande resultat skulle 

kunna skönjas vid liknande situationer som den föreliggande. En så kallad naturalistisk 

generalisering innebär att kunskapen, som nås via resultaten, blir en uttalad kunskap som skulle 

vara möjlig att därefter vara tillämpbar på andra liknande förhållanden. (Larsson 2010:118) 

 

Resultat 

Nedan presenteras de delar som framkommit när vi gått igenom resultatet som helhet. De 

sorteras in utefter teman. Intervjupersonernas utlåtanden citeras varpå våra kommentarer av det 

sagda följer. Varje tema inleds med en kort sammanfattning av ämnesdiskussionen och avslutas 

med en sammanfattande kommentar till temat, varje del avslutas sedan med en delanalys 

kopplad till teori.  
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I tema 1, Strukturella aspekter, ingår delarna; Att bryta den unges livsstruktur; Omforma och 

upprätthålla struktur; Från institution till samhälle. I tema 2, Mellanmänskligt stöd och inre vilja, 

ingår delarna; Relationer i den unges närhet; Familj och vänner; Samhällets resurser; Ovilja blir 

vilja? 

 

Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna omnämns som IP 1, IP 2, IP 3 respektive IP 4 i enlighet med de etiska 

riktlinjerna för anonymitet (Vetenskapsrådet 2010). 

 

 IP 1: Arbetar som socialsekreterare i en ungdomsgrupp med utredningsarbete utifrån 

anmälningar och ansökningar om stöd för ungdomar mellan 13 och 20 år. 

 IP 2: Arbetar som socialsekreterare i en ungdomsgrupp med utredningsarbete utifrån 

anmälningar och ansökningar om stöd för ungdomar mellan 13 och 20 år. 

 IP 3: Har fram tills nyligen arbetat som socialsekreterare med utredningsarbete utifrån 

anmälningar och ansökningar om stöd för ungdomar mellan 13 och 20 år. Har idag en 

annan befattning inom socialt arbete. 

 IP 4: Har fram tills nyligen arbetat som socialsekreterare med utredningsarbete utifrån 

anmälningar och ansökningar om stöd för ungdomar mellan 13 och 20 år. Har idag 

chefsbefattning inom socialtjänsten. 

 

Tema 1: Strukturella aspekter 

Olika aspekter av struktur är något som alla intervjupersoner lyft fram under intervjuerna. Den 

unges livsstruktur ligger till grund för att de socialsekreterare vi intervjuat har agerat med att 

lägga fram beslut inför socialnämnden om LVU samt att de valt att placera på låsta SiS 

institutioner. Vikten av hur behandlingen struktureras upp och hur personalen upprätthåller 

struktur genom behandlingen är andra aspekter som framkommer. Frågan om behandlingen 

resulterar i att den unge lyckas anamma en förändring i sin livsstruktur uppkommer likaså. 

 

Miljöns utformning är en viktig faktor som har betydelse för hur vi människor fungerar i den. 

Miljön utgörs av sociala, kulturella och fysiska aspekter. Hur dessa är strukturerade påverkar hur 

individen i dem hanterar sin situation. Om individ och miljö inte fungerar i samklang så måste 

individen anpassas till miljön och/eller miljön måste anpassas till individen. (Gitterman & 

Germain 2008:57)   
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Att bryta den unges livsstruktur 

Samtliga IP är överens om att ungdomarna, som placeras på SiS, har en livsstruktur som inte 

fungerar i frihet och att det livsmönstret måste få ett stopp. Anledningen till att det måste ske 

under tvång är att samtycke till vård saknas, men även tvånget har sina grader. Att vara tvungen 

att välja den yttersta formen av tvång tycks bero på att öppnare vårdformer inte lyckats stoppa 

ungdomarnas negativa beteendemönster.   

 

IP 1: Och det är ofta är det ju inte en enskild händelse utan det har… en ond spiral som man har 

hamnat i och så … ökas det bara på och graderna av allvar i de här händelserna ökar också bara på 

mer och mer. Och … man ah, man känner väl som handläggare nä, men nu måste man få ett  stopp på 

det här på något sätt och alla de sakerna man provat inte räckt till. 

 

IP 1 exemplifierar hur ungdomens livsstil kan fortgå under tvångsvård i öppnare former. Den 

vård och de förhållanden som erbjuds den unge under öppnare vårdformer är inte tillräckligt för 

att hindra en negativ utveckling. Alternativet som kvarstår kan vara att låsa in den unge med 

intentionen att förhindra en fortsatt negativ utveckling av beteendemönstret.  

  

IP 2: … ibland räcker det med att man begått ett brott som är så pass allvarligt att den händelsen i sig 

leder till en SiS placering, ibland kan det vara en rad olika brott som eskalerar och blir grövre och 

grövre, till sist så... ja... kan man inte vara ute i samhället längre. /…/ och att man då för att skydda 

personen för att fortsätta utsätta sig själv, att man måste låsa in den. 

  

IP 2 erfar att det kan finnas en eskaleringsproblematik i det negativa livsmönstret hos den unge 

men i vissa fall är det inte lönt att prova LVU under öppnare former då beteendeproblematiken är 

så pass allvarlig. Inlåsning är då det alternativ som möjliggör ett skydd för ungdomen själv. 

 

IP 3: Så jag säger så här, de (SiS) behövs för man måste stoppa ungdomarna ibland, men det är 

absolut ingenting som jag ser som någon vård förutom det här stoppet då. Utan det handlar ju om att 

stoppa dem innan de skadar sig själva för mycket eller till och med avlider av det de håller på med. 

 

IP 3 markerar tydligt att inlåsning av ungdomar endast ska göras för att stoppa den unges 

negativa beteende och förhindra att en fortsatt utveckling i värsta fall slutar med döden. De 

strukturerade förhållandena som råder på SiS institutioner möjliggör att den unges beteende går 

att kontrollera och därmed till en viss grad stoppa. 
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IP 4: /.../ jag rubbar cirklarna för den unge. Sätter stopp för ett beteende där ingen sagt nej förut. Och 

så möter du någon som säger nej, nu är det bra nu ska vi fixa till det här, på det sätt som den unge inte 

vill då, sen tycker ju inte den unge i det läget att det är något som behöver fixas till. Så det måste ske 

med tvångshanteringen. 

 

Att den unge inte medverkar till vård i öppnare former har även IP 4 erfarenhet av. Det är 

socialsekreterarens roll att stoppa den unges negativa beteende och verka för att de brister som 

finns minskar, det vill säga få den unges levnadsmönster gynnsamt för dennes egen del utan att 

störa andra samhällsmedborgare eller bryta mot samhällets normer. 

 

Delananlys: Att bryta den unges livsstruktur 

Vid allvarlig beteendeproblematik är socialsekreterarnas erfarenheter att den kan eskalera under 

vård i öppna former och när detta sker krävs en placering på låst SiS institution för att kunna 

försäkra sig om att den unge hålls vid liv. Systemen är känsliga för negativa energier och om det 

finns systemdelar som bär på negativ energi så kan hela systemet infekteras (Gitterman & 

Germain 2008:62). I och med placeringen av ungdomen på institution så avgränsas den 

systemdel som orsakar negativ energi i ett system där den negativa energins verkan minimeras 

från de övriga systemen, till exempel inom familjen. 

 

Omforma och upprätthålla struktur 

Placeringen på en SiS institution innebär att den unge blir begränsad i sitt liv och måste anpassa 

sig till en ny livsstruktur – ett normativt eller korrekt livsmönster där till exempel kriminalitet, 

droganvändning och självskadebeteende inte kan utövas. SiS möjliggör ett avbrott från en livsstil 

för att tvinga in den unge i en annan. Nedan redogörs vad våra intervjupersoner menar är 

utmärkande för vården på SiS jämfört med andra friare vårdformer.  

 

IP 1: Motivation kan ju finnas när du är på ett HVB-hem men du har den här problematiken, 

aggressivitet, ilska eller rymmer eller vad det nu kan vara, som gör att du inte kan tillgodogöra 

behandlingen även om du har motivationen för att personalen kan inte ... ungdomen kanske är så 

hotfull mot andra ungdomar, går och retar upp dem och så finns det inte tillräckligt med personal som 

kan säkra och trygga alla ungdomar /.../ Har du de bekymren och är på SiS då är det ju hela  tiden 

personal där för att försöka lugna ner så gott det går, avbryta konflikter liksom och sådana  utfall. 

Och också, du kan hamna i vård i enskildhet därför att det har hänt något som gör att, ja men… 

ungdomen får en chans att lugna ner sig utan att bli triggad av de andra ungdomarna och så vidare. 

Så att jag tror att där är lugnare miljö för ungdomen just för att du inte har så mycket intryck att hålla 
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reda på mot vad du har på ett vanligt, om du är på ett mer öppet ställe. /…/ man kan ju säga att på SiS 

är det ju väldigt, väldigt strukturerat och upparbetat, det är så väl upparbetad struktur alltså, den 

hittar man inte överallt hos vanliga HVB-hem /…/. 

 

Ungdomen kan vara motiverad till att förändra sitt beteende, men miljön i öppnare former 

uppfyller inte det som krävs för att den unge ska kunna genomföra förändringen. SiS erbjuder en 

miljö som är avskalad från intryck där ungdomen inte i lika stor utsträckning triggas igång, vilket 

det strukturerade arbetet med ungdomen samt personalbemanningens storlek möjliggör.  

 

IP 2: Man är så illa tvungen, även om det tar tid så är man kvar där. Det kan ju gå månader utan att 

någon liksom säger någonting, de sitter tysta i möten och deltar inte, men så småningom så gör de ju 

det. 

 

Även om motståndet mot placeringen kan vara stort från ungdomens sida så kan behandling 

under tvång ha effekt och tvånget i sig kan vara ett stöd. Ungdomen kan inte värja sig mot 

behandlingen och när verkan av protesterna mot dessa inte resulterar i att behandlingen avslutas 

så tas istället behandlingen emot.  

 

IP 3: /.../ allt är bättre än SiS för det enda med SiS är att man låser in och det måste man göra ibland, 

/…/ i det där läget så stannar man till, alltså man får sig en rejäl tankställare när man sitter  där man 

sitter. /…/ vissa stoppar och då kan det leda till en förändring. Sen är det ju aldrig, aldrig en garanti 

att det stoppet är så att man kommer hem och så är man en skötsam tonåring. Men det är ju ändå så 

här att under tvång är det ju ingen som tar emot vård, sen kan vissa ganska snabbt stanna till när man 

väl har blivit inlåst och ganska snabbt ändra sig och komma på att, att det var nog inte det (här jag 

ville) /.../.  

 

Att bli placerad på ett fängelseliknande ställe som en låst SiS institution tror IP 3 i sig innebär att 

den unge tänker över sin situation, vilket i förlängningen kan leda till en förändring. Positiva 

effekter i övrigt kan inte IP 3 se då dennes erfarenhet visat att behandling under tvång inte tas 

emot om inte ungdomen själv kommit till insikt. 

 

IP 4: Ofta, om det är SiS då, så har ju de en god erfarenhet där man möter den unge med  tydlighet 

direkt. Där den unge får lämna blodprov och så här med samma och det framkommer vad som finns 

och det går inte att jiddra med. Och tillslut så erkänner ju den unge det då. Sen är det ju också så på 

en SiS institution att det är väldigt tydligt med tider, med skola, när du ska äta, när du gå och lägga 
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dig, när du släcker lyset och så vidare. Det är tydlighet. För att liksom bara släppa dem ja, det går 

inte, en människa behöver ramar. Men sen när en unge har vistats där på en SiS institution, då 

försvinner ju drogerna ur kroppen och han eller hon kommer i en dygnsrytm som det biologiska djuret 

mår bra av, då blir det ju en annan kommunikativ möjlighet. 

 

Kontrollen av den unge gör det möjligt för personalen att vara tydlig gentemot honom eller 

henne och den placerade kan inte undkomma vad exempelvis drogtester visar. Den tydliga 

dygnsstrukturen, när saker ska utföras, har också betydelse. Den placerade tvingas in i en 

dygnsrytm, dessa ramar är viktiga för individens fortsatta utveckling – då det biologiska djuret 

mår bra finns det också möjligheter att nå det psykologiska.  

 

Delananlys: Omforma och upprätthålla struktur  

Livsmodellen menar att människan och miljön måste anpassa sig till varandra, antingen genom 

att minska stressorer eller genom att arbeta med miljön så att den möter människans behov, för 

att systemet ska bli välfungerande (Gitterman & Germain 2008:72). Det finns olika sätt att 

hantera att man befinner sig på SiS institutionen. Vissa anpassar sig medan andra motarbetar. Det 

framkom i intervjuerna att våra socialsekreterare tror att miljön kan ha en positiv inverkan dels 

genom den höga personalbemanningen och dels genom att miljön är avskalad från intryck så 

ungdomen ges möjlighet att lugna ner sig, det vill säga att miljöns inverkan minskar ungdomens 

stresspåslag. Skulle ungdomarna trigga varandra så finns det möjlighet att sära på dem, vilket är 

en möjlighet som i stor utsträckning saknas i andra vårdformer. Det går alltså till viss del att 

anpassa miljön för att möta ungdomarnas behov enligt vad socialsekreterarna erfar. Men det 

finns också placerade som hanterar miljön genom att försöka motarbeta strukturen, vilket kan 

vara tecken på att individen känner hjälplöshet eller ångest. Hur individen hanterar stressorerna 

beror på vad individen fått med sig i sin utveckling. Upplevelsen av stress indikerar på att den 

sociala-, kulturella- och/eller den fysiska miljön skär sig med individens egna förmågor och 

uppfattningar.  (Gitterman & Germain 2008:57, 60f) Hur individ och omgivning anpassar sig 

gentemot varandra är av vikt för utvecklingen. En fungerande relation mellan individ och 

omgivning resulterar i en positiv utveckling medan det motsatta resulterar i en negativ 

utveckling. (Gitterman & Germain 2008:54f) Då stressorerna minskar och anpassningen är god 

så ökar möjligheterna för ett lyckat behandlingsresultat genom positiv utveckling.  

 

Från institution till samhälle 

Att leva på SiS institution skiljer sig stort från hur livet utanför ser ut. När ungdomen fungerar på 
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institutionen riktas arbetet mot att ungdomen även ska fungera utanför institutionen. 

Socialsekreterarnas roll är att bedöma när det är dags för utslussning och följa upp hur den 

fungerar.  

 

IP 1: Har du möjligheten att göra en bra planerad utsluss så kan ju dels det vara i samarbete med SiS 

då att man kommer ut i mer öppnare former. (Ett exempel kan vara att få) ta femton minuters 

promenad varje dag helt själv på området, det kan man väl se som en form av öppnare former och så 

vidare och träna på att ta ansvar för sig själv och sina handlingar.  

 

Ungdomen exponeras allt eftersom för allt mer frihet under eget ansvar för att träna på ett liv 

utanför den låsta institutionen. 

 

IP 2: Man tränar mer på att man får vara hemma mer och hälsa på, man släpper mer på de här 

ramarna, man får åka hem kanske en vecka så ser man hur det funkar, funkar det bra, ja då vet man 

det, så ökar man det successivt tills man är hemma mer än på institutionen. Redan från början, när 

man kanske varit där i en månad ska man försöka vara hemma om man inte är i ett sådant skick att 

det inte är möjligt. 

 

När den placerade har visat att den kan ta ansvar för den frihet som erbjuds på institutionen så 

utökas den placerades miljöer till att även inbegripa den miljön som den placerade ska landa i 

när utslussningen är över. Att den unge ska ha kontakt med miljöerna utanför institutionen ses 

som viktigt och något som ska ske så fort som möjligt.  

 

IP4: Men SiS först, sen när den där fyrkantigheten, om man kallar det för det, har gjort sin verkan, 

kan man ta ut honom därifrån eller henne. Och gå någon annanstans och följa vården där. Och 

förhoppningsvis ska det vara hållbart sen då. /…/ han eller hon ska ju ha uppnått insikt om sitt eget 

beteende att hon vet att det här är inte bra för mig. Och de ska också fått med sig sådana moraliska 

och bärande principer att de förstår att det är inte den väg jag ska gå. Vill jag att det ska gå bra för 

mig i livet så ska jag gå en annan väg än den jag prövat. Ytterst vet man inte.  

 

Som socialsekreterare är det omöjligt att veta huruvida ungdomen uppnått det som ska uppnås 

för att ramarna ska vidgas – svaret på om den unge har de rätta verktygen för att leva det liv som 

förväntas får man först då ramarna släppts.  

 

IP 3: Det vet man aldrig. Det är en bedömning. Och bedömningar är alltid chansningar, egentligen. 



 

31 

 

Ibland gör man en felaktig bedömning, ibland är det rätt bedömning i dag men fel i  morgon. Så det 

är färskvara. /…/  för det finns inget svart och vitt och det finns liksom ingen  checklista att nu är vi 

klara. För det handlar ju om människor hela tiden. 

 

För socialsekreteraren är det svårt att veta när ungdomen är redo att återfå sin frihet och hur det 

ska genomföras. Komplexiteten hos alla individer gör det svårt att i alla lägen vara säker i de 

bedömningar socialsekreterarna gör. 

 

Delananlys: Från institution till samhälle.  

För att ungdomen ska kunna påverka sitt liv inom institutionens väggar, på ett sätt som innebär 

större frihet, så måste han eller hon samarbeta och underkasta sig institutionens normer. När 

detta sker kan ungdomen få större inflytande över bland annat sina sociala kontakter och 

fritidsaktiviteter. Att man underkastar sig normerna signalerar också till socialsekreterare och 

behandlingspersonal på institutionen att motivation finns till förändring av det socialt 

nedbrytande beteendet. När ungdomen anpassat sig till den struktur som råder på institutionen 

och börjat visa på goda resultat i behandlingen riktas arbetet allt mer mot att ungdomen ska 

därifrån. Ungdomen exponeras för situationer som är tänkta att ingå i den kommande vardagen 

och det ses som viktigt att ungdomen har kontakt med miljön utanför institutionen. Hur 

människan fungerar i olika miljöer kan endast förstås när den står i relation med omgivningen 

(Gitterman & Germain 2008:52) och därför är det på förhand svårt att veta hur ungdomen 

reagerar när kontrollen släpps och ramarna vidgas. Även om ungdomen underkastat sig 

systemets regler under institutionsplaceringen så behöver det inte innebära att levnadsmönstret 

den förhållit sig till där är något som den har anammat som en ny livsstil. 

 

Sammanfattande kommentarer  

När den unge har ett beteende som innebär en negativ utveckling för den använder 

socialsekreterarna sig av tvångsvård på låsta institutioner i de fall där frivilliga stödformer eller 

mer öppna tvångsinsatser inte fungerat. De mindre tvingande samhällsinsatserna och 

stödformerna har inte hjälpt ungdomen utan har snarare möjliggjort en eskalering av det negativa 

beteendet. Inlåsning är det enda socialsekreterarna ser som en möjlighet när beteendet är så pass 

allvarligt negativt att ungdomen måste skyddas ifrån sig själv och det levnadssätt den lever. Att 

bryta den unges livsmönster, ”rubba cirklarna” som IP 4 säger, är viktigt då den unges 

levnadsstruktur behöver omformas för att den unge ska kunna leva ett självständigt liv.  
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Tydlig struktur och vissa möjligheter att anpassa miljön så att den passar den placerade har 

intervjupersonerna lyft fram som viktiga aspekter av institutionsvården och att den höga 

personalbemanningen kan möjliggöra detta.  De placerade kan inte rymma, vilket till slut kan 

resultera i att den placerade tillgodogör sig behandlingen. Kontrollen över den placerade kan 

också vara en positiv faktor då den placerade inte kan undkomma med droganvändning. 

Strukturen innebär också att ungdomarna tvingas leva i en normal dygnsrytm, vilket tros vara till 

hjälp i behandlingen. Men strukturen, som i det här fallet innebär en stor kontroll av varje 

enskild individ, kan också få motsatt effekt. Den unge kan under tvång bli negativt inställd till 

situationen och försöka vägra behandlingen. Att veta vad vården haft för effekt är svårt, man 

börjar med att försiktigt testa hur ungdomen hanterar en liten grad av frihet. Så länge det går bra 

så utökas friheten i vad man tänker sig är ett kommande sammanhang – framtidens vardag. 

 

Tema 2: Mellanmänskligt stöd och inre vilja 

Målet med placering på institution är enligt samtliga IP att den unge ska klara ett normativt liv 

utanför institutionens väggar. Vid genomgång av intervjumaterialet framkom dock att den 

förmågan inte entydigt är beroende av behandlingsinnehållet eller den strukturerade miljön på 

institutionen, utan IP lyfter också fram betydelsen av att goda relationer skapas till vänner och 

familj, att vuxna visar att det går att lita på dem samt att det erbjuds ett adekvat stöd i form av 

andra samhällsinsatser. De främsta relationer som belystes under samtliga intervjuer var de 

mellan ungdomen och socialsekreteraren, andra individer på institutionerna samt 

familjemedlemmar och kamrater utanför institutionens. Dessa relationer har alla en inverkan på 

ungdomens behandlingsutveckling, vare sig den går åt det håll samhällets normer förespråkar 

eller åt det motsatta hållet. 

 

Relationers betydelse för individers påverkan är även en central aspekt inom ekologisk teori och 

så även inom livsmodellen där man talar om individens relationsförmåga. Dysfunktionella 

relationer mellan individer kan leda till livsstressorer (eng. life stressors) och därmed ha en 

negativ inverkan på individen och dess tillvaro. Därmed är vikten av fungerande, hälsosamma 

relationer av stor vikt för människans välmående. Även knapphändiga sociala resurser och den 

sociala miljön har enligt livsmodellen en betydande inverkan på individens förmåga till positiv 

anpassning. (Gitterman & Germain 2008:72) 

 

Relationer i den unges närhet 

Samtliga IP betonar vikten av fungerande, fruktsamma relationer mellan ungdomen och dess 
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omgivning. Många av dessa ungdomar saknar förtroende för vuxenvärlden vilket 

socialsekreterarna bland annat tror är en viktig aspekt att återfå hos den unge. 

 

IP 3: /…/ det viktigaste tror jag i själva vad som gör en skillnad, det är relationer tror jag. Även om 

inte ungdomarna själva kan svara på det, men att hamna på SiS just då när just den jobbade där och 

blev hans eller hennes kontaktperson kan vara det lilla som gör en skillnad. Eller just den läraren, /.../ 

ungdomsgården, så någonting i relationerna så att man kommer in här inne (pekar mot sin egen 

bröstkorg). /.../ den där relationen som man hittar och som gör att man känner att nä men jag är ju 

också värd att faktisk leva ett bra liv, värd att tycka om, värd att få beröm och så där. Men jag tror inte 

man kan jobba med en människa och få till någon förändring om man inte har en relation till den, jag 

tror inte det går. 

 

IP 3 visar här på sin övertygelse om att relationer till personer i ungdomens omgivning är det 

som är av störst betydelse för behandlingsresultatet, oavsett om det är en relation till någon bland 

behandlingspersonalen eller till någon annan vuxen utanför institutionen. Huvudsaken är att 

ungdomen finner en sund relation till någon som når ungdomens inre - en god relation som 

förmedlar en positiv bekräftelse hos institutionsplacerade ungdomar, en känsla av värde, vilket 

gör att han eller hon inser sin förtjänst av ett gott liv. 

 

IP 1: Visst det är ju bra om det, det funkar och man, man är överens och så vidare men det, det .. inte 

ofta vi är det i de här lägena. Tyvärr. /…/ jag tänker också att den ungdomen ska klicka med, eller 

samarbeta med det är behandlingspersonalen, det är inte med mig som  socialsekreterare. /.../ Jag 

tänker det är ju en ganska dubbelroll vi sitter på i kombination med att, ja  det är samma personer 

som har fått ett LVU och som tycker att den här ungdomen ska vårdas med tvång och ja.. så jag 

förstår om det för ungdomen kan vara svårt och föra fram sina tankar och önskemål så.. och hela 

tiden få det svaret ”nä det går inte, det går inte, det går inte”, eller, ”du har LVU, du måste vara här”. 

 

Här ser vi ytterligare en aspekt där IP 1 lyfter fram dilemmat det kan innebära att vara den som 

tvångsplacerar ungdomen och samtidigt försöka bygga en relation. Relationen är underlägsen 

den betydelse en god relation mellan behandlingspersonal och ungdomen har. 

 

IP 2: Det är olika, vissa vill ju inte prata, vissa är jätteförbannade och vill inte ha med en att  göra. Då 

är det man själv som ringer och så kanske man får veta tre meningar innan de lägger på. Men då har 

man i alla fall visat att man vill ha kontakt. 
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Också IP 2 är medveten om problematiken som kan ligga bakom denna form av 

relationsbyggande, men betonar vikten av att trots för eventuella problem i relationen ändå visa 

sig intresserad av ungdomen. 

 

IP 3: Det finns ju ungdomar som inte vill prata med en på hur länge som helst efter att man har tagit 

ett tvångsbeslut då. Så då fortsätter man bara att försöka få till det, sen kan det sluta med att man får 

byta socialsekreterare för man får inte till den kontakten efter det och det gagnar ju inte ungdomen om 

man inte får till det /…/. 

 

Här ser vi tydligt hur också IP 3 belyser svårigheter att skapa en god relation till en ungdom som 

socialsekreteraren har placerat under tvång. Att överbygga svårigheterna och försöka skapa en 

god relation är av vikt då det motsatta inte gynnar ungdomen.  

 

IP 4: Ja, alltså det är att man är sann som person i det du säger, i det du för fram, att de känner att de 

kan lita på mig. Har jag sagt det här så blir det så. /.../ Det har varit just kontakten som varit den 

viktigaste funktionen. När de själva upplever att nu är det tufft, svårt och tungt, då hör de ofta själv av 

sig på telefon. Att då finnas där och svara. 

 

Här adderar IP 4 ytterligare en aspekt till relationen mellan socialsekreterare och ungdom, 

nämligen betydelsen av att skapa en ärlig relation till ungdomen så denne känner att 

socialsekreteraren finns där för honom eller henne när behov uppstår. Relationen ska utmynna i 

en tillit till den vuxne. 

 

IP 2: /…/ speciellt när de lärt känna personalen kan jag tänka mig att de ser att de här människorna 

är ju inte onda, de vill ju inte skada mig de vill ju inte spärra in mig, de vill ju bara att jag ska ha 

hjälp. Det kan ju vara så att man har lärt känna personalen och att man börjat lita på dem. /…/ Att 

folk, vuxna som står kvar, dygnet runt, att du kan liksom vara hur arg som helst och kalla folk för fula 

ord men de står kvar ändå. Jag tror att ungdomen förstår att det finns vuxna som bryr sig och då 

kanske jag ska vara lite juste tillbaka. Få tillbaka det här, vet inte, förtroendet för vuxenvärlden, 

kanske. 

 

IP 2 belyser vidare betydelsen av en god relation där avsikten är ett återvunnet förtroende för de 

vuxna och deras intentioner, dels med behandlingen men också med den unges vistelse på 

behandlingshemmet. När ungdomen kommer till insikt i detta anser IP 2 att det leder till en ökad 

förmåga hos ungdomen att bättre kunna tillgodogöra sig innehållet i behandlingen. 
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IP 2: Ja det kan det, men det skulle jag säga generellt med behandlingshem över huvud taget att man 

kan plocka upp andra beteenden som man inte hade innan, kanske. Att om andra skär sig så gör jag 

det också, att man får det, om man är lättpåverkad och vill vara med i ett gäng så kanske man hittar 

en klick på behandlingshemmet och ”jag vill vara som dem”. /…/ för att de snappar upp det här med 

andra beteenden och de som ser det här som något tufft, skryta med att de varit på SiS. /.../ Ibland kan 

jag tänka att vissa skulle få må bättre av att vara i ett familjehem så. Inte träffa så mycket  samma 

ungdomar i samma situation – ibland är inte det bra. 

 

Vi kan se att det inte är enbart positiva relationer till professionella som, i intervjuerna, utmärker 

sig som betydelsefulla för ungdomens sociala utveckling under placeringen. Att vistas på en SiS 

institution kan även leda till att relationer till andra placerade ungdomar skapas och att det inte 

alltid är till fördel för ungdomens utveckling då de riskerar att överföra negativa beteenden till 

varandra. Det är alltså inte enbart standard för att goda relationer skapas på en SiS institution, det 

omvända är också en möjlighet. 

 

IP 3: Och en nackdel då om man säger är att låsa in en X-tonåring på en SiS institution tillsammans 

med garvade storstadsungdomar är ju inte heller bra, det är ju eh ... ja de blir ju upplärda och.. lär 

sig mycket som de inte skulle ha lärt sig annars då. /.../ Så de kan komma tillbaka i ... mer upplärda än 

tidigare. 

 

Här kan vi se att även IP 3 är inne på samma negativa påverkan i relationer till andra placerade 

ungdomar. Negativa beteenden riskerar alltså att överföras mellan olika placerade då de är 

samlade på samma plats, vilket kan innebära att behandlingstiden också kantas av en negativ 

beteendeinlärning. 

 

Delanalys: Relationer i den unges närhet 

Dysfunktionella relationer i den unges närhet kan leda till livsstressorer. Problematiska 

hemförhållanden, delaktighet i ett kriminellt umgänge är exempel på faktorer som kan påverka 

den unge negativt i form av stressorer. Som en hjälp att hantera stressorer behövs någon form av 

skyddande faktorer. Självförtroende till exempel är en viktig faktor i ungdomens förmåga att 

hantera svårigheter i livssituationen som skapar stressorer. (Gitterman & Germain 2008:57, 63, 

72) Genom att bygga upp en god relation till ungdomen så byggs också självförtroendet upp 

vilket hjälper ungdomen att hantera stressorer enligt samhällsnormen, på ett mer adekvat sätt. Att 

få känna sig värd att tyckas om, resulterar i ett bättre självförtroende, vilket gör den unge bättre 
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rustad att klara av att möta eventuella stressorer i livet. 

 

Familj och vänner 

Framträdande i intervjuerna var också IP’s utsagor om den betydelse individer utanför SiS 

institutionen har för den unges sociala utveckling. Resultatet av behandlingen som sker under 

den låsta placeringen på SiS institutionen är inte entydigt beroende av vad som sker där och då 

utan i allra högsta grad även avhängigt av vad som sker efter placeringen, när ungdomen 

kommer tillbaka till den gamla miljön. Framförallt är det tre viktiga faktorer som utmärker sig 

som betydelsefulla för en positiv social utveckling hos ungdomarna under samt efter en 

institutionsplacering; kamratskap, familjens funktion samt adekvata fritidsaktiviteter. 

 

IP 3: Det finns ingen människa som överlever ensam, man måste ha ett sammanhang, en tillhörighet 

så, för människorna är flockdjur, de klarar sig inte utan ett socialt sammanhang. Och det är därför de 

som inte kvalar in i det rätta sociala sammanhanget hittar ju det någon annanstans så man tillhör ett 

stökigt gäng /.../ det är inte jag som säger det utan det visar ju forskning också att vi behöver vårt 

sociala sammanhang. Och sen också barn och ungdomar behöver ju det för att utvecklas till vad ska vi 

säga.. hela människor, alltså som klarar livet något sånär utan att använda sig av fel sätt. 

 

IP 3 lyfter ovan fram just detta - alla individers behov av ett sunt socialt sammanhang för att 

utvecklas i positiv riktning. I ett sådant sammanhang lär sig individen att hantera livet på ett 

accepterat vi, ett resonemang som även återfanns hos IP 4: 

 

IP 4: Sen när vården är avslutad eller så och ungdomen väl är hemma, då beror det ju på hur det ser 

ut där, ifrån hur det såg ut där innan med kompiskontakter och sådana där saker och hur den unge 

reagerar i det. Hur föräldrarna förmår att hålla i, nu är det de som ska hålla i själva. Det är väl där vi 

har mycket bekymmer tänker jag, att den unge kommer tillbaks till en situation som inte har 

förändrats, kanske inte alls, för att vi inte har jobbat med föräldrarna tillräckligt mycket och då 

ramlar han ju in i det, eller hon. Och sen så kan det (problematiken) ju börja om igen när orken inte 

finns. När supporten försvinner, då är det ju inte så lätt att stå där själv.  

 

Här kan vi se flera aspekters inverkan på den placerade ungdomens utveckling, aspekter som vi 

finner utanför SiS institutionen. Kamrater, familjesituationen samt föräldrars förmåga att styra 

ungdomen. När strukturen eller supporten, som IP 4 benämner det, försvinner är det viktigt att 

nätverket runt ungdomen på hemmaplan fungerar tillfredsställande. Återigen ser vi den positiva 

inverkan som goda relationer kan ha för ungdomarna. 
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IP 1: /…/ att hitta fritidsaktiviteter som är vettiga, hitta.. ah... försöka hitta ett umgänge som inte 

innebär att man är med kriminella vänner utan att man försöker skapa sig ett så bra liv som  möjligt. 

 

Även här ser vi att vikten av ett sunt umgänge samt adekvata fritidssysslor för ungdomen efter 

placering påpekas. Ett sunt umgänge hjälper ungdomen att utveckla goda sociala egenskaper, 

vilket gynnar den unges normativa liv i samhället.  

 

IP 3: /.../ det handlar om umgänget man har hemma, man ska byta umgänge, hur lätt är det? Och.. 

handlar om man har skaffat sig ett dåligt rykte i skolan och så där då och ses som en stökig elev i 

skolan och alla sådana delar. Det är ingen lätt väg heller att gå tillbaka. /…/ Umgänget är jätteviktigt 

för de varandra, de som är aktuella på socialtjänsten umgås ju med varandra /…/ Så och då är det 

inte så säkert att man är välkommen till de skötsamma ungdomarna även om man skulle vilja, så. /.../ 

Det räcker ju inte om den stökiga ungdomen vill byta umgänge, den måste ju bli mottagen av de nya 

kompisarna också och det är inte fullt så enkelt. 

 

Ytterligare en infallsvinkel på kamratskap belyses här genom IP 3. Efter vistelse på en SiS 

institution är det viktigt för ungdomen att bryta med ett eventuellt negativt umgänge från tiden 

innan placering och i stället skaffa sig nya kamrater som gynnar en positiv social utveckling. 

Dock ser vi här exempel på svårigheter som ungdomen kan stöta på, då det inte är säkert att han 

eller hon blir accepterad av andra personer i omgivningen. 

 

Delanalys: Familj och vänner 

Hur den sociala miljön ser ut när ungdomens placering är avslutad är av stor betydelse. Till 

exempel är föräldrars förmåga att bemöta och stödja ungdomen när de kommer tillbaka hem av 

vikt. De måste förmå att upprätthålla den hierarkiska ordningen mellan delarna, där ungdomen 

utgör en del, för att systemet inte ska bli dysfunktionellt. Om den unge inte finner sig till rätta 

tillsammans med de övriga familjemedlemmarna, delarna, kommer systemet inte fungera 

optimalt. (Öquist 2008:13f) Om familjen inte fungerar på ett fruktsamt sätt så kommer det att 

påverka den unge också efter behandling i och med reciprociteten (Payne 2008:214). Det här 

gäller även andra sociala sammanhang som individen kan tänkas hamna i, den kan till exempel 

även bli placerad i öppnare vårdformer. Hur umgängeskretsen ser ut påverkar ungdomens livsstil 

efter placeringen. För att kunna existera och socialisera i ett ”korrekt” socialt sammanhang krävs 

att man blir accepterad av dem som utgör sammanhanget, vilket socialsekreterarna erfarit kan 
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vara svårt med den bakgrunden som dessa ungdomar har.  

Samhället 

Den sociala utvecklingen, positiv som negativ, är också tydligt avhängig av hur 

samhällsstrukturen ser ut. Då barn och ungas behov inte tillmötesgås på ett tillfredsställande sätt 

av det samhället har att erbjuda så riskerar problematiken att förvärras. Många av ungdomarna på 

SiS institutioner har ett funktionshinder som ligger till grund för deras beteendeproblematik. För 

att dessa ungdomar ska leva vidare med goda resultat av behandlingen också utanför 

institutionen krävs att samhället står till förfogande med adekvata resurser. 

 

IP 3: Nu spelas ju det här in, men det är ju strunt samma jag kan.. det finns ju inget stöd! Så är det. 

Alltså samhällets resurser är så nedbantade i dag så att det finns knappt något stöd för de ungdomar 

som behöver det och det är ju därför också det gör att skolsituationen blir stökig och så där då. Man 

kräver att de ska funka i vanliga klasser och det finns inte pengar till assistenter eller mindre klasser 

eller sådana saker. Och på BUP finns det inte resurser till samtal eller läkarbesök. Min erfarenhet är 

att det man lättast får på BUP det är tabletter. /.../ Och våldsbenägenheten är större, stökigheten är 

större, de ramlar ur skolan mycket tidigare, än förut. De kan trilla ur redan i femman, sexan och det 

är tidigt tycker jag. 

 

IP 3 uppmärksammar här ett samband mellan indragna resurser till en följd av sämre ekonomiska 

förutsättningar i samhället och en ökad problematik bland barn och ungdomar i samhället. 

Skolan och psykiatrin lever inte upp till de behov barn och ungdomar har för att nå en sund 

utveckling. Det förekommer ett glapp mellan ungdomarnas behov och samhällets utbud då allt 

högre krav ställs på barnens förmåga till anpassning samtidigt som allt mindre samhällsstöd 

erbjuds. Ungdomar, som behöver stöd, utvecklar en allt svårare problematik. Om stödet ute i 

samhället inte är tillräckligt så bromsas heller inte någon redan utvecklad problematik upp. 

 

IP 4: Sen har vi ju ovanpå det då en samhällsstruktur som gör det ytterligare olika. Bor du på ena 

sidan gatan så ser det annorlunda ut än på andra sidan och det påverkar. Den svage kan få ett bättre 

stöd på den sidan än vad samma svaghet får på den andra sidan. Och det får ju olika utfall, det blir 

olika liv. 

 

Samhällsstrukturen, som den ser ut i dag, tillåter inte en rättvis fördelning av resurser och stöd 

till dem som behöver det. Här ser vi hur IP 4 påpekar vilken betydelse samhällsstrukturen har för 

individers uppväxtförhållanden. Förutsättningar ser helt olika ut beroende på hur den omgivande 
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strukturen ter sig. 

 

IP 1: /…/ jag har funderat på det mycket sista tiden att, hur samhället är uppbyggt, vad är det liksom 

vi utsätter våra ungdomar för? Ehm... I just ... eh ... man slussar runt dem till BUP och det är 

habilitering och det är skola och det är vi här på SOC och det f… olika enheter inom SOC dessutom 

som in... ja... Eh ... Föräldrar skickas hit och dit och ”testa det” och ”gör det” och... Vad blir det utav 

det i slutändan? Jag tänker många utav de här ungdomarna skulle väl kanske hamna inom 

kriminalvården om inte det, de får rätt stöd och rätt hjälp. 

 

Här ser vi hur också IP 1 tydligt framhåller den betydelse samhällets funktion och struktur har 

för hur ungdomars framtid kan tänkas te sig. Ett välfungerande stöd i samhället är nödvändigt för 

att undvika fortsatt negativ social utveckling bland ungdomar med redan utvecklad problematik. 

Om stödet inte fungerar så finns risken att problematiken förvärras ytterligare. 

 

Delanalys: Samhället  

Om samhället inte lever upp till de krav och behov ungdomen har eller om ungdomen inte anser 

att det existerar en positiv anpassning dem emellan kommer ungdomen att uppleva stress (eng. 

stress), en negativ påverkan på honom eller henne (Gitterman & Germain 2008:54). Denna 

missanpassning kan till exempel bero på frånvaro av adekvata resurser i samhället som inte kan 

möta upp mot de behov den unge har. Socialsekreterarna erfar att stora besparingar på samhällets 

resurser i allt högre grad drabbar dagens ungdomar vilket genererar tidigare debut av 

problematik och avhopp från skolan. Skolan och det sociala sammanhanget i stort är, som 

tidigare nämnt, betydelsefullt för att den unge ska få möjlighet att ingå i välfungerande system 

som överför positiv energi till ungdomen. Det samhälleliga stödet kan fungera som en skyddande 

faktor (Gitterman & Germain 2008:72), men vid avsaknad av tillräckligt samhälleligt stöd 

uppkommer stressorer för den unge som inte förses med de skyddande faktorer som hade hjälpt 

honom eller henne att bättre hantera stressorer. Därav riskerar problematiken att utvecklas och 

förvärras. 

 

Ovilja blir till vilja? 

Oavsett tvång, behandlingsformer och andra stödinsatser så menar samtliga IP att individens 

egen inverkan på hur mottaglig han eller hon är spelar en betydande roll för den fortsatta 

utvecklingen. Samtliga IP är eniga om att det är olika hur ungdomarna hanterar situationen och 

hur och om de till sist hittar det som behövs för att nå en positiv förändring. 
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IP 1: /…/ sen hur mycket han verkligen förstår det med hela, alltså med hela sin kropp och  knopp 

(skrattar) så att säga det vet jag inte, eller om det bara är någonting han säger för att göra oss tillf... 

ah, tillmötesgå oss handläggare så. Men jag tror att ungdomarna någonstans kan acceptera att det 

här är bra för mig under en period och att man då kan jobba med dem, alltså, då  är de ändå 

motiverade till att ta emot behandlingen. /…/ när dom själva känner att ”det här är till gagn för mig, 

jag kan vinna någonting på det här” /…/ ”jag kan förändras genom att ta emot det som ges”. 

 

Här ser vi hur IP 1 vittnar om ungdomens personliga insikt som en förutsättning för att 

ungdomen ska kunna tillgodogöra sig den behandling som erbjuds på SiS institutionerna. Det 

krävs att ungdomen själv är motiverad och själv ser vilka fördelar behandlingen medför för att 

den ska ha någon verkan. Ungdomarna måste se att behandlingen är för egen vinnings skull, i 

annat fall fungerar den inte. 

 

IP 2: Ja, för vissa har det varit bra att man ser att de har landat, de mår bättre att de tycker det är 

skönt med vuxna som sätter gränser. Andra har försökt rymma, liksom, de tycker det är jättehemskt 

och försöker skapa så mycket drama som möjligt, för att få åka hem eller hamna någon annanstans. 

Så det är jätteolika beroende på vem som sitter där. /.../ Ungdomen kan ju också förmedla en annan 

bild av sig själv. 

 

Här ser vi att det finns olika sätt för den unge att hantera sin anpassning i situationen på låst 

behandlingsavdelning. Att uppvisa olika sidor av sin person kan ha det syftet att spela ett spel 

och införliva förväntningar från omgivningen för att uppnå behandlingsmålen och på så vis få 

slippa därifrån. Men ungdomen kan även medvetet förvärra sitt utagerande beteende i 

förhoppningen att få komma därifrån. 

 

IP 3: /.../ om man inte vill förändra sig då gör man inte det. Och det är min erfarenhet utifrån de åren 

som jag har jobbat, det handlar mycket om den egna viljan, att vilja göra annorlunda och tonåringar 

har ju inte, har ju egentligen inte det där begreppet att vilja göra annorlunda, de är ju odödliga och 

skiter i allt i det läget och så där då.  

 

IP 3 poängterar tydligt den egna viljans betydelse för om en eventuell förändring ska komma till 

stånd eller ej. Om ungdomen själv inte vill förändra sitt beteende så kommer han eller hon inte 

heller att göra det. Det måste finnas en vilja till förändring för att det över huvud taget ska bli 

aktuellt. 
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IP 4: Men ofta är det ju naturligtvis, det har jag ju upptäckt över tiden, genom åren, det kan ju vara 

att de här drogerna har sin grund i en annan problematik, av existentiell karaktär,  ångestgenomslag 

eller ADHD eller ADD eller någonting sådant där, Asperger eller någonting. Något spökar i varje fall 

och då är det en självmedicinering som det kan vara. I andra fall är det bara ett uttryck för ytterligare 

lättja, det enklaste och det roligaste som för till kriminalitet, för droger kostar ju. Men i de första 

fallen, då kan det finnas en annan ångest och existentiell problematik, eventuellt kan det ju också 

finnas begåvningshandikapp och saker som gör att det gått  snett. Både hos den unge och hos 

föräldrarna. /.../ När drogerna är borta och den unge själv  inser att den behöver det där stödet och 

föräldrarna vill ha det och så. 

 

Ovan ser vi IP 4 påpeka en annan aspekt av det hela, IP 4 talar inte om ungdomens egen vilja i 

första hand som avgörande faktor för huruvida han eller hon kommer att tillgodogöra sig 

behandlingen eller ej, utan lägger i stället vikt på problematiken i sig, som hindrar den unge att 

hantera livet på ett gynnsamt sätt. Ungdomen har ingen förmåga att anpassa sig så länge 

problematiken är närvarande. 

 

Delanalys: Ovilja blir till vilja? 

Åt vilket håll utvecklingen leder beror på vilken insikt den unge har om sin situation och om 

denne har motivation till att förändra sig. För att förändra sitt beteende krävs att individen ser 

någon poäng med det – att den vinner något på en förändring. Beteende kan förändras tillfälligt 

för att ta kontroll över situationen, antingen spela med i spelreglerna eller motgå de beroende på 

vad man vill ha ut i rådande situation. Hur man beter sig påverkas också av den grundläggande 

problematiken, till exempel någon form av neuropsykiatrisk diagnos, som påverkar hur 

ungdomen hanterar situationer. Ungdomen måste själv uppleva missanpassningen som 

besvärande för att vilja göra någonting åt det och därmed komma till insikt. Hur individens 

handlingsmönster ser ut, vilka beslut och vägar den tar och på vilka kognitiva och sociala 

förmågor individen utvecklat och hur omgivningen bemöter dessa (Gitterman & Germain 

2008:51). Begränsningar i den kognitiva och sociala förmågan kan innebära att omgivningen 

istället måste anpassa sig i högre grad till individen för att systemet ska fungera. 

 

Sammanfattande kommentarer 

Att den placerade ungdomen tillsammans med sunda kontakter skapar goda relationer är en 

väldigt viktig faktor på vägen mot en positiv social utveckling. Många saknar förtroende för 

vuxenvärlden och att uppnå goda relationer till den placerade ungdomen kräver framförallt tid. 

Med tiden kan denna goda relation uppstå då förtroendet hos den unge växer fram. Goda 
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relationer plockar fram aspekter såsom egenvärde hos den unge, vilket ger ett ökat 

självförtroende. Dessa faktorer möjliggör en ökad motivation att bättre ta hand om sig som 

någon som förtjänar att må bra och ha ett gott liv. En placering på SiS institution kan dock 

medföra att relationer till andra placerade ungdomar leder till negativa beteendemönster och 

påverkan av varandra. 

 

Nätverkets funktion med sunda sociala sammanhang har också det en stor betydelse i den unges 

sociala utveckling. Goda kontakter till kamrater och vuxna i omgivningen medför en positiv 

påverkan på den unge liksom välfungerande familjeförhållanden. Dock kan det utanför 

institutionen vara något problematiskt för den unge att bryta med gamla kamrater som tidigare 

haft ett negativt inflytande på ungdomens beteendemönster. 

 

Många placerade ungdomar behöver stöd också efter att de kommit ut från SiS institutionen. 

Dock är samhällets resurser i många fall nedbantade på grund av hårda ekonomiska sparkrav i 

kommunerna, något som går ut över utbudet av stödinsatser. Att det erbjuds adekvata 

stödinsatser och andra resurser till dessa ungdomar är av stor betydelse för att undvika en förlust 

i en eventuellt nyvunnen positiv utvecklingsprocess. När samhällets resurser inte möter upp mot 

de krav ungdomar har på en gynnsam anpassning riskerar problematiken att fortskrida. 

 

Den egna viljan är överordnad strukturen och relationer till omgivningen. Om han eller hon inte 

själv vill förändra sitt beteende så kommer inte heller någon förändring komma till stånd. Det 

kan ske en tillfällig förändring i syfte att tillfredsställa andra individers förväntningar, men i det 

långa loppet sker ingen förändring om inte ungdomen själv är motiverad till det. Denna vilja och 

motivation kan däremot uppkomma till följd av goda relationer och andra faktorer, som tidigare 

nämnts. Det kan också finnas bakomliggande problematik hos ungdomen som gör att man inte 

kan hantera sitt liv på ett sätt så att det ses som gynnsamt för utvecklingen.  

 

Helhetsanalys 

Vid genomgång av resultatet har framträdande faktorer för individens utveckling varit 

strukturella aspekter samt mellanmänskligt stöd och inre vilja. Dessa faktorer möjliggör eller 

förhindrar en positiv social utveckling beroende på hur de är utformade och samspelar med 

varandra. I delanalyserna har vi sett att socialsekreterarna försöker möjliggöra för sina klienter 

att utveckla skyddande faktorer, som verkar för god anpassning mellan individ och miljö, som 
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enligt livsmodellen är viktiga aspekter för individens utveckling, för att förhindra utveckling av 

stressorer (Gitterman & Germain 2008:53f). Nedan presenteras helhetsanalysen utefter de 

framträdande faktorer vilka har en avgörande betydelse för huruvida ungdomen når positiv social 

utveckling under tvång. 

 

Strukturella aspekter  

Förhållandet mellan miljö och individ är ömsesidigt, det vill säga de påverkar varandra växelvis 

och förändringar hos en del startar processer som innebär påverkan på andra delar. Individens 

utveckling är därav beroende av omgivningen, men också av inre faktorer som emotionella, 

sociala och kognitiva förutsättningar. Om samspelet mellan individ och miljö inte fungerar 

optimalt så måste det enligt livsmodellen till en förändring hos individen och/eller miljön för att 

individen ska utvecklas positivt, det vill säga anpassning sker. (Gitterman & Germain 2008:52f) 

Socialsekreterarna erfar att det krävs en förändrad livsstruktur för vända en negativ social 

utveckling mot en persons vilja. Miljön och ungdomen samspelar inte med de krav och tillgångar 

de har och i dessa fall sker förändringen i första hand genom institutionsplacering på låst SiS. I 

och med detta förändras miljön, vilket resulterar i ökad kontroll av den unges livsstruktur, 

negativa livsmönster avbryts och de hamnar i en fysisk miljö med stor kontroll över deras 

integritet. Den sociala miljön begränsas genom vilka kontakter de får ha och den kulturella 

miljön styr allt från när de ska gå upp till hur de ska uppföra sig. Enligt livsmodellen kan vi se 

detta förfarande som en begränsning av den ömsesidiga påverkan mellan ungdomen och den 

miljö de tidigare befann sig i (Gitterman & Germain 2008:53). 

 

Genom att olika system påverkar varandra och de olika delarna, individerna inom systemen, 

påverkas olika beroende på vilket system de befinner sig i (Payne 2008:214) så existerar inte 

någon entydig förklaring till vad under placeringen som påverkar ungdomens sociala utveckling. 

För att göra det behövs ett helhetsperspektiv där alla system, som ungdomen är en del av, tas i 

beaktning. Socialsekreterarna menar att det finns inslag i tvångsbehandlingen som kan leda till 

att ungdomens sociala utveckling sker i positiv riktning. Att klienterna tvingas bryta 

levnadsmönster innebär att de får möjlighet att tänka över sin situation, vilket kan leda till att 

klienten når en inre motivation till förändring. Det har också framkommit att socialsekreterarnas 

erfarenheter är den att ungdomarna mår bättre både fysiskt och psykiskt att leva efter denna 

struktur. Ytterligare en tidsaspekt i strukturen som framkom var att ungdomen till slut 

underkastar sig tvånget för att den inte kommer ifrån det och därigenom börjar tillgodogöra sig 

behandlingen som erbjuds. Det krävs alltså i slutändan att individen själv kommer till insikt om 
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att den vill förändra sig, men tvånget kan vara en hjälp på vägen att nå den insikten. Utifrån 

perspektivet att människan står i relation till miljön (Gitterman & Germain 2008:54) skulle man 

kunna tolka att individens möjligheter att förändra sin situation inte existerar i det liv den lever 

innan placeringen på grund av dysfunktionella system och genom negativ påverkan från andra 

delar i systemen. Genom att placera individen på en SiS institution försöker socialsekreterarna 

möjliggöra att individen ska få utrymme för detta.  

 

Kontrasterna mellan livet innan institution och på institutionen är stora varför en sådan 

förändring kan innebära att stress uppstår hos individen. Det infinner sig inte någon omedelbar 

anpassning mellan ungdomen och institutionen och den upplevelsen leder till stress hos 

ungdomen. Livsmodellen menar att uppkomsten av stress måste kunna antas som en utmaning 

för att inte inverka nedbrytande vilket är något omgivningen genom institutionsplaceringen kan 

vara ett stöd för. (Gitterman & Germain 2008:54) Individ och miljö måste kunna samspela på ett 

gynnsamt plan för att undvika stress eller hantera stress på ett fruktsamt sätt. Ungdomen kan 

dock också hantera stressen på ett sätt som resulterar i en positiv utveckling hos ungdomen. Hur 

individen hanterar det beror på vad denne har fått med sig i sin utveckling fram till upplevelsen 

av missanpassningen. (Gitterman & Germain 2008:57, 60f) Att individen har ett beteende som i 

samhällskontexten är negativt för den unges utveckling indikerar på att den sociala-, kulturella- 

och/eller fysiska miljön skär sig med individens egna förmågor och uppfattningar. Anpassningen 

dem emellan är ogynnsam och en förändring måste därför till (Gitterman & Germain 2008:55)- 

 

För att undvika stressorer kan man tänka att det är är det viktigt att delarna i ett system fungerar 

tillsammans. Systemets delar måste ha en hierarkisk ordning för att fungera (Öquist 2008:13f), 

om ordningen inte fungerar kan man tänka att systemet blir dysfunktionellt vilket resulterar i att 

stressorer uppstår. (Öquist 2008:13f). Den låsta SiS institutionen utgör ett mer slutet system som 

tillåter mindre inverkan på dess delar, de placerade ungdomarna, och hierarkin och nivåerna är 

tydligare. Kan ungdomen anpassa sig till detta system minskar stressorerna, vilket utgör en större 

förutsättning för att ungdomen ska tillgodogöra sig behandlingen. Upplevelsen av stress minskar 

och individen kan därmed hantera sin situation på ett mer adekvat sätt då de emotionella 

och/eller psykiska konsekvenserna elimineras (Gitterman & Germain 2008:60). 

 

Mellanmänskligt stöd och inre vilja  

Socialsekreterarna upplevde att det kunde vara problematiskt att planera utslussningen från 

institutionen då goda resultat i behandlingen inte behöver vara liktydigt med att den placerade 
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kommer att fungera i samhället. Även om ungdomen underkastat sig systemets regler under 

institutionsplaceringen så behöver det inte innebära att levnadsmönstret den förhållit sig till på 

SiS är något som den har anammat som en ny, permanent livsstil. Institutionen är ett 

självreglerande system som kan fungera i sig, men det behöver inte innebära att individens 

förmåga att passa in i andra system stärks (Payne 2008:217f).  

 

När socialsekreterarna beslutar att ramarna ska vidgas för ungdomen och andra system än 

institutionens involveras i större grad, innebär det att ungdomen utsätts för stressorer från 

omgivningen. Om ungdomen ska kunna uppfatta dessa som utmaningar istället för problem så 

krävs det att ungdomen är försedd med, vad vi kan kalla, inre skyddande faktorer, det vill säga 

självinsikt och självförtroende, vilket enligt livsmodellen hjälper ungdomen att hantera 

svårigheter (Gitterman & Germain 2008:57).  Men miljön har även här stor inverkan på vad som 

kommer ske. Lyckas inte omgivningen bemöta och stötta ungdomen på ett fruktbart sätt så 

försvårar det för ungdomen och de inre skyddande faktorerna kanske inte räcker till för att 

upprätthålla en positiv social utveckling. För att nå fortsatt gott resultat måste alltså både 

omgivningen verka skyddande och individen bära på inre skyddsfaktorer.  

 

Den sociala miljön, det vill säga relationerna, är således mycket viktig för individens utveckling, 

den påverkar individens självförtroende och handlingar. I resultatet framkommer att 

socialsekreterarna erfar att det kan vara svårt för de som varit placerade att etablera sunda 

vänskapsrelationer då de inte alltid blir accepterade av de som är skötsamma på grund av sin 

bakgrund. Man kan tänka att det därför är lätt att ungdomen åter hamnar i gamla kompisgäng, 

där den är accepterad och omtyckt och blir bemött med positiv energi, som stärker dennes 

självförtroende. 

 

Samtliga socialsekreterare upplevde att ungdomens egen vilja var avgörande för om det skulle 

komma till stånd någon varaktig, positiv förändring av det sociala beteendet. Sett utifrån 

perspektivet livsmodellen (Gitterman & Germain 2008:54f) kan det tolkas som att om den unge 

själv inte upplever missanpassning till de rådande normerna i samhället, till trots för att beteendet 

inte lever upp till de krav som ställs från samhällets sida, så kommer ungdomen heller inte 

uppleva någon stress till följd av denna. Upplevs ingen stress så är det tänkbart att ungdomen har 

svårt att finna motivation till att förändra ett beteende som heller inte kännbart är till besvär för 

den unge. Missanpassningen måste alltså upplevas som negativ för att den unge ska komma till 

insikt om att en positiv social utveckling är till fördel för honom eller henne. 
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Diskussion 

Resultatprofil och forskningsfrågor 

De faktorer som har betydelse för ungdomars sociala utveckling har visat sig vara struktur, 

relationer samt ungdomens egen motivation. Strukturen som råder på SiS institutionen samt de 

relationer ungdomen har kan utgöra en grund för både positiv och negativ inverkan på den 

sociala utvecklingen. Vad vi ser i resultatet är att socialsekreterarnas erfarenheter dock är den att 

i det långa loppet sker ingen positiv förändring på ungdomens sociala beteende om inte han eller 

hon själv är motiverad till det. Denna vilja och motivation kan däremot uppkomma till följd av 

goda relationer och de strukturella förhållanden som råder under vistelsen på SiS institutionen. 

Tvångsvård kan på så sätt skapa utrymme för att den unge skall finna motivation till positiv 

social utveckling. Den unges egen vilja och motivation till förändring är överordnade den 

struktur som råder och de goda relationer som kan skapas, de senare är ett stöd till att nå den inre 

viljan till förändring.  

 

Resultat i förhållande till tidigare forskning  

Den tydliga strukturen har visat sig vara framträdande i socialsekreterarnas berättelser av vad 

som har inverkan på ungdomens möjlighet att nå positiv utveckling under vistelsen på SiS 

institutionen. I och med den tydliga struktur som råder på institutionen får den unge möjlighet att 

upprätta en ny livsstruktur som gynnar en positiv utveckling och möjlighet att ta till sig 

innehållet i behandlingen, ett innehåll som ska rusta ungdomen för ett liv ute i samhället. Till 

skillnad från vårt resultat ställer sig däremot tidigare forskning kritisk till den hårda struktur som 

råder på institutionerna och menar att strukturen skiljer sig för mycket mot hur samhället utanför 

institutionen fungerar. Detta leder snarare till att ungdomen anpassar sig till ett liv på institution 

framför ett liv utanför. (Levin 1998:144ff) 

 

Det har också visat sig i tidigare forskning (Levin 1998:154, Hill 2005:152) att ungdomar har 

olika sätt att hantera sin situation på institutionen. Ett sätt är att ungdomen skenanpassar sig till 

situationen, vilket också kan ses i resultatet. En socialsekreterare lyfter fram denna aspekt att 

ungdomen ibland går behandlingspersonal och andra professionella tillmötes för att i slutändan 

få sin vilja igenom, det vill säga få komma därifrån. Övriga socialsekreterare uppvisar emellertid 

en övertygelse om att i de fall ungdomen uppvisar positiva behandlingsresultat så är det på grund 

av att strukturen på SiS institutionen och förekomsten av goda relationer tillsammans med egen 

insikt hos individen har genererat i en faktisk förändring av ungdomens sociala beteende. 
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Liksom i den tidigare forskningen framkom också i vår studie att goda relationer mellan 

ungdomen och andra viktiga personer i dess omgivning främjar en positiv identitetsutveckling 

hos ungdomen. Barn och unga behöver sunda sociala sammanhang som tillåter dem att utveckla 

skyddande faktorer för att klara svårigheter i framtiden. Betydelsen av ett socialt sammanhang 

för barn och unga är också framträdande i tidigare forskning, vilken, också visat på att barn och 

unga behöver stöd från vuxna i dess omgivning för att utveckla skyddande faktorer, som hjälper 

dem att hantera utsatta situationer. (Andersson 1995:46f, 153f) 

 

I vårt resultat framkommer vidare socialsekreterarnas erfarenhet att kontakt mellan 

behandlingspersonal och de placerade ungdomarna troligen har betydelse för 

behandlingsresultaten. De menar att en god kontakt dem emellan gynnar förutsättningarna för att 

ungdomen tar till sig behandlingens innehåll.  Detta bekräftas också i tidigare forskning som 

menar att förutsättningen för ett gott behandlingsresultat bygger på en god relation till 

behandlingspersonalen. (Hill:112, 155, 158) Det har också framkommit i tidigare forskning att 

socialsekreterare och ungdomar anser det betydelsefullt att relationen byggs på en god dialog 

dem emellan. Både relationer med behandlingspersonal, socialsekreterare men även andra 

ungdomar på behandlingshemmet har en inverkan på behandlingsresultatet. (Claezon 2004:85, 

168; Hill 2005:107)  

Tidigare forskning har visat att institutionsbehandling kan bidra till en negativ utveckling hos 

ungdomarna då de på institutionen socialiserar med andra placerade och byter kunskaper med 

varandra (Levin 1998:167). Klienterna lär sig inte social kompetens utan de får istället möjlighet 

att lära sig mer om kriminellt handlande av varandra i institutionsmiljön (Levin 1998:168). 

Såsom vårt resultat visar kan relationer till andra ungdomar på institutionen grunda sig i 

grupptryck och kan därmed ha en negativ inverkan på ungdomens behandlingsresultat. 

(Sandberg Lööf 2010a:25f)  

 

Vår studie påvisar också en entydighet bland socialsekreterarna när det gäller betydelsen av att 

arbeta med ungdomens hela nätverk för att nå ett lyckat behandlingsresultat. I Hills (2005:156) 

studie framkommer dock att behandlingspersonalen inte lägger vikt på ungdomens bakgrund 

eller anledningen till varför de är placerade på SiS institutionen. De menar att de ändå inte 

genom behandlingen på institutionen kan påverka vad som händer efter placeringen och därmed 

inte heller påverka huruvida behandlingen kommer utmynna i positiv förändring eller ej.   
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Metoddiskussion; fördelar och begränsningar 

Som tidigare nämnts kunde alla socialsekreterare se någonting som kunde inverka positivt på 

ungdomarnas utveckling, men vi kunde märkbart se att det fanns stor skillnad i 

socialsekreterarnas förhållningssätt till tvångsvård på SiS institutioner. Tre av dem var väldigt 

positiva till denna form av ungdomsvård, vilket förvånade oss då tidigare forskning visat på 

problematik med dåliga behandlingsresultat i förhållande till ingripandet man gör på individen, 

att personalstrukturen är svag och hur de ska agera i förhållande till ungdomen är otydligt.  

 

Den positiva inställning socialsekreterarna uppvisar i intervjuerna kan tänkas bero på att de 

måste ha en positiv bild av institutionerna för att försvara sina arbetsmetoder och 

samhällsfunktioner. De har ingen djupare insikt av hur behandling och övriga aktiviteter på 

institutionerna går till och har troligen av samma anledning inte heller betonat dessa aspekter 

som betydelsefulla under intervjuerna. SiS institutionerna har dessutom fått mycket negativ 

kritik i media, bland annat har SiS granskats av Ekot som under 2010 rapporterat om allvarlig 

negativ kritik bland annat om hur vård i enskildhet används utan lagstöd (Sveriges Radio 2010). 

Intervjupersonerna ville kanske visa på en annan sida. Hade vi intervjuat behandlingspersonal 

hade vi antagligen fått mer inblick i hur behandlingen och vardagen på en institution ser ut, 

vilket också klienterna hade kunnat ge sitt perspektiv på.  

 

Vi kunde också se inslag av intervjueffekten. Våra informanter var väldigt måna om att vi 

socionomstudenter skulle få en positiv syn av arbetet som socialsekreterare. I alla intervjuer 

framhöll de hur roligt deras jobb var trots negativa inslag och att vi inte skulle oroa oss inför hur 

vi skulle hantera de svårigheter arbetet kan innebära.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Problem som lyftes upp under intervjuerna samt i tidigare forskning är att den här vårdformen 

inte alltid är lämplig för alla som hamnar i den. En familjehemsplacering skulle i vissa fall enligt 

socialsekreterarna varit mer fördelaktig, men omöjlig att genomföra då det inte finns familjehem 

som tar emot ungdomar med allt för allvarlig problematik. Vad det verkar så finns det inte alltid 

passande placeringsalternativ för den problematik som kan uppstå. Formen att faktiskt kunna 

begränsa ungdomens utrymme verkar behövas, men problematiken med att ta efter andra inlåsta 

ungdomars beteende är överhängande. Det skulle vara intressant att se är om det går att bedriva 

sluten ungdomsvård på andra sätt än som det görs idag i fängelselika miljöer.   

 



 

49 

 

Referenslista 
Litteratur 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2009) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod Studentlitteratur, Lund 

Andersson, G. (1995) Barn i samhällsvård Studentlitteratur, Lund 

Björkman, J. (2001) Vård för samhällets bästa Carlssons Bokförlag, Stockholm 

Claezon, I. (2004) Tvångsomhändertaganden - Ur tonåringars, anhörigas och socialsekreterares 

perspektiv Mareld, Stockholm 

DePoy, E. & Gitlin, L. N. (1999) Forskning – en introduktion Studentlitteratur, Lund 

Gitterman, A. & Germain, C. B. (2008) The Life Model of Social Work Practice: Advances in 

Theory & Practice Columbia University Press, New York 

Flodström Nilsson, H. (2004) Vad säger LVU? Gothia, Stockholm 

Hill, T. (2005) Allians under tvång – Behandlingssamarbete mellan elever och personal på 

särskilda ungdomshem Linköpings universitet, Linköping  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur, Lund 

Larsson, S. (2010) Kvalitativ metod – en introduktion ingår i Larsson, S. (red.) (2010) 

Forskningsmetoder i socialt arbete Studentlitteratur, Lund 

Larsson, S. & Goldberg, T. (2008) Närvarande och frånvarande berättelser. ”Frontstage”- och 

”backstage”-analyser ingår i Larsson, S. m.fl. (red.) (2008) Narrativa metoder i socialt arbete 

Studentlitteratur, Lund 

Levin, C. (1998) Uppfostringsanstalten – om tvång i föräldrars ställe Arkiv Förlag, Lund 

Lilja, J. (2010a) Samhälls- och beteendevetenskapliga skalor ingår i Larsson, S. (red.) (2010) 

Forskningsmetoder i socialt arbete Studentlitteratur, Lund 

 

Lilja, J. (2010b) Problemformulering ingår i Larsson, S. (red.) (2010) Forskningsmetoder i 

socialt arbete Studentlitteratur, Lund 

Lundström, T. (1993) Tvångsomhändertagande av barn Stockholms universitet, Stockholm  

Lyons, J. S., Libman-Mintzer, L. N., Kisiel, C. L., & Shallcross, H. (1998) Understanding the 

Mental Health Needs of Children and Adolescents in Residential Treatment Professional 

Psychology: Research and Practice Vol. 29, No. 6, 582-587 American Psychological Association, 

Inc. 

Olsson, H & Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv 

Liber, Stockholm 



 

50 

 

Payne, M. (2008) Modern teoribildning i socialt arbete Natur och Kultur, Stockholm 

Ponnert, L. (2007) Mellan klient och rättssystem. Tvångsvård av barn och unga ur 

socialsekreterares perspektiv Lunds universitet, Lund 

Sandberg Lööf, M. (2010a) Trygghet ingår i Barnombudsmannen (2010) I.m Sorry – röster från 

särskilda ungdomshem Barnombudsmannen, Stockholm 

Sandberg Lööf, M. (2010b) Delaktighet ingår i Barnombudsmannen (2010) I.m Sorry – röster 

från särskilda ungdomshem Barnombudsmannen, Stockholm 

Öquist, O. (2008) Systemteori i praktiken Gothia, Stockholm 

 

Rättsliga dokument 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 

 

Socialtjänsförordningen (2001:937) 

 

Socialtjänstlag (2001:453) 

 

Elektronisk information 

Vetenskapsrådet (2010) Hantering av integretetskänsligt forskningsmaterial 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmat

eria2l.pdf (tillgänglig 2010-12-10) 

 

Statens institutionsstyrelse (2010) http://www.stat-inst.se/ (tillgänglig 2010-12-28) 

 

Sveriges radio (2010) Ekot granskar: Om inlåsta barn 

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3437 (Tillgänglig 2010-12-31) 

  



 

51 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund 

 Hur lång erfarenhet har du av arbete med institutionsplacerade ungdomar? 

 Beskriv din yrkesroll. 

 Hur ser din erfarenhet av institutionsplacerade ungdomar ut? 

 

Utveckling 

 Vad skiljer institutionsvård från andra vårdformer? 

 Vilken typ av problematik har de ungdomar som placeras på §12-hem? 

 Hur påverkas ungdomarna av behandling under dessa former?  

 När väljer du en placering på SiS institution före andra alternativ? 

 

Maktaspekter 

 Finns det dilemman du förknippar med institutionsvård? I så fall vilka? 

 Kan den unge påverka sin situation under placeringen? 

 Vad under placeringen har betydelse för ungdomens framtid? 

 Hur ser ditt arbete ut gentemot ungdomarna? 

 

Övrigt 

 Vad är din viktigaste funktion som socialsekreterare? 

 Vad anser du om den här vårdformen för ungdomar? 

 Är det något du vill tillägga? 


