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Sammanfattning 

Inom institutionsvård för ungdomar har det visat sig finnas flera faktorer som är avgörande för 

ett positivt behandlingsresultat. En av dessa är personalgruppens samstämmighet. I föreliggan-

de studie har syftet varit att undersöka vilka teorier och metoder som finns och tillämpas på 

HVB-hemmet Multigruppen, om det finns en förtrogenhet om, samt samstämmighet kring des-

sa hos personalgruppen, samt på vilket sätt ledarskapet på verksamheten bedrivs och om strate-

gier för att främja en samstämmighet finns. Studien har en kvantitativ och kvalitativ metodan-

sats. En enkätundersökning med verksamhetens personalgrupp och fem stycken intervjuer 

genomfördes. Intervjuerna genomfördes med tre anställda ur personalgruppen och två ur led-

ningen. Studiens resultat visar att det råder vissa brister kring det praktiska tillämpandet av 

verksamhetens teorier och metoder. Studien visar också att personalgruppen har en del svårig-

heter med att upprätthålla ett gemensamt förhållningssätt – trots detta anser de flesta att de ar-

betar mot gemensamma mål. Ledarskapet som bedrivs på Multigruppen är i stort lyhörda mot 

sin personal, ställer krav och ger positiv feedback. Trots detta visar studien att majoriteten av 

personalgruppen inte är trygga med den ledning som finns. I studien diskuteras bland annat vad 

som kan tänkas vara de bidragande orsakerna till det resultat som framkommit samt studiens 

svagheter och styrkor. 
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institutional care 
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Abstract 

Within institutional care for at-risk youth it has been shown that several factors are crucial for a 

positive outcome. One of these factors is the unanimity of the staff. In the present study, the 

aim has been to examine the theories and methods practiced at Multigruppen, an institution for 

at-risk youth. The study looks at the staffs’ familiarity as well as consensus with these theories 

and methods, the leadership system and the leaderships’ strategies to promote a consensus. The 

study was based on quantitative and qualitative methods. A survey and five interviews with 

staff members were conducted, two of which were in leadership roles. The results show incon-

sistencies between the theoretical and the in fact practiced methods in the treatment process. 

The study also shows that the staff have difficulty maintaining a common approach, however 

that most believe they are working toward common goals despite this. The leadership at Multi-

gruppen is generally receptive of staff input and gives positive feedback as demanding high 

standards. Despite this, the study shows that the majority of the staff group have insecurities in 

regards to the leaderships’ capability. The study includes a discussion of possible contributing 

factors to the results obtained as well as the study’s’ strengths and weaknesses. 
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INLEDNING 
Att behandla ungdomar på institution är en komplicerad uppgift. Dessa ungdomar har ofta 

svårbehandlade problem såsom antisocial problematik, kriminalitet, missbruk, beteendestör-

ningar och självskadebeteenden – och kommer inte sällan från svåra familjeförhållanden med 

barndomsminnen fyllda av exempelvis missbruk, våld och övergrepp, vilket kan komplicera 

behandlingsprocessen ytterligare (Andersson, 2003, s. 84ff). Hur ungdomar med dessa typer av 

problem ska behandlas har sedan länge varit en omdiskuterad fråga, och institutionsvård har 

traditionellt varit den vanligaste insatsen trots att många institutioner uppvisar begränsade be-

handlingsresultat (Andreassen, 2003, s. 11, 179; Harder, Knorth och Kalverboer, 2011). Ung-

domar med ett normbrytande beteende är en stor riskgrupp. Problematiken finns ofta kvar hos 

dem även i vuxen ålder, och därför rymmer en god behandling många utmaningar (Anderhed & 

Andershed, 2005, s. 163). En av dessa utmaningar är ungdomarnas påverkan på varandra under 

behandlingstiden. Individer påverkas av varandra om de under en tid kontinuerligt interagerar – 

institutionsplacerade ungdomar är inget undantag. Risken finns att dessa ungdomar för över 

sina problem på varandra och att detta kan minska möjligheterna till ett positivt behandlingsut-

fall. Forskning visar att interaktion mellan ungdomar med antisocial problematik är en av de 

starkaste faktorerna bakom en negativ utveckling under behandlingstiden (Andreassen, 2003, s. 

344ff). En av de viktigaste faktorerna för att undvika en negativ utveckling hos ungdomarna 

har visat sig vara personalgruppens sammansättning på institutionen (Sallnäs, 2000, s. 165). 

Den svåraste utmaningen för personalgruppen och chefen på en institution är att forma en enad 

personalgrupp som kan främja en positiv ungdomskultur (Andreassen, 2003, s. 344ff). 

 

För att skapa en god ungdomskultur krävs det flera viktiga insatser av personalgruppen. Det har 

bland annat betydelse hur mycket ungdomarna är övervakade av personalen under vistelsen, 

hur mycket personalen arbetar för att integrera ungdomarna i samhället utanför institutionen 

samt vilket förhållningssätt personalgruppen har gentemot ungdomarna utifrån institutionens 

teorier och metoder. Öppna institutioner som har en god balans mellan kontroll och självstän-

dighet samt en enad personalgrupp har visat sig minska risken för uppkomsten av negativa 

ungdomskulturer (Andreassen, 2003, s. 344ff). Bäst resultat har påvisats på institutioner där 

personalgruppen konsekvent arbetar mot samma behandlingsmål, har samma terapeutiska för-

hållningssätt, hög behandlingsintegritet samt en samstämmighet kring tillämpandet av institu-

tionens metoder (Andreassen, 2003, s. 344ff; Sallnäs, 2000, s. 19; Melnick, Wexler, Chaple, & 

Banks, 2006; Melnick, Wexler, Chaple, & Cleland, 2009). Att som chef ena en personalgrupp 

tillhör emellertid en av de komponenter som visat sig vara ytterst komplicerat eftersom det 

inom personalgrupper ofta finns olika synsätt på hur behandlingen ska utföras (Greener, Joe, 

Simpson, Rowan-Szal, & Lehman, 2007). För att behandlingen ska ha hög grad av behand-

lingsintegritet krävs en tydlig teoretisk förankring vilket ställer höga krav på såväl chefer som 

personalgrupper (Andreassen, 2003, s. 215). Andreassen (2003, s. 217) refererar till Hollins 

(1995) som menar att det finns sex principer för att nå bästa möjliga behandlingsintegritet: (a) 

institutionen bör ha en tydlighet gällande hur behandlingen ska vara utformad, (b) all personal 

bör vara väl förankrad i hur denna behandlingsprocess är uppbyggd, (c) institutionen bör ha en 

tydlig organisation som främjar en kommunikation mellan alla i personalgruppen, (d) alla i 

personalgruppen bör få ta del i beslut som tas på institutionen, (e) all kompetens hos personal-

gruppen bör utnyttjas och (f) behandlingsprogrammet bör ständigt utvecklas och vara uppdate-

rat kring nya forskningsresultat. Andreassen (2003, s. 344ff) menar att förutsättningen för en 

god ungdomskultur och positiva behandlingsutfall är en personalgrupp med hög behandlingsin-

tegritet.   

 

Institutionsplacerade ungdomar riskerar att fastna i sin problematik och negativa utveckling om 

de inte får den hjälp som de är i behov av. Behandlingsinsatser som inte är av tillräckligt god 
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kvalité kan bidra till att ungdomarna växer upp till vuxna människor med olika typer av antiso-

cial problematik och behov av fortsatta hjälpinsatser från samhället (Killén, 1999, s. 22ff). 

Forskning visar att ungdomar med antisocial problematik har nått mest positiva behandlingsut-

fall efter behandling på institutioner med en kognitiv beteendeteoretisk grund (Vennard, Sugg 

& Hedderman, 1997; Lowenkamp, Makarios, Latessa, Lemke & Smith, 2010). En av anled-

ningarna till detta är att dessa institutioner använder sig av metoder som visat sig framgångsrika 

när det kommer till att förändra beteenden. Mest positiva behandlingsutfall uppvisas på de in-

stitutioner där behandlingen fokuserar på vad som upprätthåller ungdomens beteende, dyna-

miska problemlösningsmetoder och där personalen individanpassar behandlingen (Vennard 

m.fl., 1997). Den mest grundläggande komponenten för att lyckas med behandlingsarbetet är en 

hög grad av behandlingsintegritet hos personalen, det vill säga att personalen samstämmigt 

utför metoderna på det sätt som personalgrupp och ledning kommit överens om (Lipsey, 2007; 
Andersson & Johansson, 2008). I en personalgrupp som är skiljaktiga i sina förhållningssätt och 

i utförandet av behandlingen kan det uppstå konflikter både i personalgruppen och i ungdoms-

gruppen – något som sedan avspeglas på behandlingsresultatet (Andersson & Johansson, 2008). 

Denna skiljaktighet försvåras också ofta genom att institutionen har otydliga programbeskriv-

ningar vilket skapar en förvirring hos personalgruppen (Andersson, 2001, s. 138). Andreassen 

(2003, s. 215) refererar till Hollins (1995) som menar att det finns tre hot mot en institutions 

behandlingsintegritet: (a) förändring av behandlingsmål, (b) programändring och (c) bristande 

överensstämmelse mellan vad som i programmet står ska utföras och vad behandlaren i själva 

verket gör. För att institutionsplacerade ungdomar ska få bästa möjliga hjälp är det viktigt att 

institutionen regelbundet ser över de hot som kan äventyra en god behandlingsintegritet. 

Problembeskrivning 

För att fastställa om en institution arbetar utefter de teorier och metoder som de utger sig för att 

göra är det viktigt med kontinuerliga undersökningar för att fastställa graden av behandlingsin-

tegritet (Jenner, 2000). För att kunna bedöma nivån av behandlingsintegritet bör det undersökas 

om institutionen har de resurser som behövs för att kunna utföra det behandlingsarbete som de 

utger sig för att göra, om personalen har den utbildning som krävs för att utföra behandlingsar-

betet samt om teorier och metoder tillämpas praktiskt i verksamheten så som de är tänkta att 

utföras (Levin, 1998, s. 298ff). Allt fler ungdomar placeras idag inom institutionsvård, och 

även om institutioner med kognitiv beteendeteoretisk grund har påvisat de bästa resultaten, så 

finns det fortfarande brister i forskning kring institutionsplacerade ungdomars behandlingsre-

sultat (Andreassen, 2003, s. 11, 211ff). Tidigare studier som har bedrivits inom detta område 

visar att det finns klara samband mellan konsensus inom en organisations personalgrupp och 

positiva behandlingsutfall (Connor, Miller & Cunningham, 2002; Andersson & Johansson, 

2008, Andreassen, 2003, s. 344ff; Sallnäs, 2009, s. 19; Melnick, m.fl., 2006; Melnick, m.fl., 

2009). Det finns dock ett begränsat antal studier där fokus ligger på att djupare undersöka de 

faktorer som visat sig medföra ett positivt behandlingsutfall. Den föreliggande studien avser att 

undersöka samstämmigheten bland personalen på en institution för ungdomar, samt vilka fakto-

rer som medför en sådan samstämmighet respektive skiljaktighet. Det finns studier som visar 

på att ett gemensamt synsätt på mål och rutiner inom personalgruppen är av vikt för en god 

organisationskultur (Smiricich, 1983). Flertalet av de studier som undersökt vilka faktorer som 

ger positiva behandlingsresultat har använt sig av kvalitativa eller kvantitativa metoder. Det 

finns alltså ett begränsat antal med studier på området där en kombination av dessa metodansat-

ser använts. En fördel med att använda båda metodansatserna, vilket gjorts i föreliggande stu-

die, är att studien får ett högt deltagande genom den kvantitativa ansatsen men också en för-

djupning genom den kvalitativa. Denna studie kommer att genomföras på en kognitivt beteen-

deterapeutisk institution för ungdomsvård vid namn Multigruppen i Örebro kommun.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga vilka teorier och metoder som tillämpas och finns på 

ett hem för vård och boende (HVB-hem), vid namn Multigruppen, i Örebro kommun. I syftet 

ingår också att undersöka hur verksamhetens teorier och metoder kommer till uttryck i det 

praktiska arbetet med ungdomarna samt om det finns en samstämmighet gällande dessa teorier 

och metoder, och dess praktiska tillämpningar, inom personalgruppen. Slutligen undersöks hur 

ledarskapet på verksamheten bedrivs, om det främjar en samstämmighet inom personalgruppen 

och i så fall på vilket sätt. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

1. Vilka teorier och metoder tillämpas på Multigruppen och vad har dessa för grundläggande 

innehåll och komponenter? 

2.  På vilket sätt är personalgruppen förtrogna samt samstämmiga i dessa teorier och metoder? 

3. Hur tillämpas verksamhetens teorier och metoder i det praktiska arbetet med ungdomarna på 

institutionen? 

4. Hur bedrivs ledarskapet på Multigruppen – och har ledningen strategier för att främja en 

samstämmighet inom personalgruppen? 

Disposition 

Inledningsvis presenteras det aktuella problemområdet vilket utmynnar i studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter följer en kort verksamhetsbeskrivning av Multigruppen, dess teori-

bildningar och metoder. Vidare presenteras studiens tolkningsram bestående av organisation 

och ledarskap samt strategier för att skapa en enad grupp. Aktuell forskning för denna studie 

har kontinuerligt och systematiskt förts in i uppsatsens olika delar tillsammans med annan re-

levant litteratur. Efter tolkningsramen följer ett metodavsnitt där det redogörs och diskuteras 

för studiens metodval, litteraturanskaffning och källkritik, urval av respondenter, konstruktion 

av enkät och intervjuguide, tillvägagångssätt, databearbetning och analysmetod, validitet, reli-

abilitet och generaliserbarhet samt etiska överväganden. Detta följs av en presentation av stu-

diens resultat kombinerat med analys under följande tre teman: (1) Verksamhetens teorier och 

metoder, (2) Gemensamt förhållningssätt samt (3) Ledningen – inflytande och betydelse för 

personalgruppen. Studien avslutas med en diskussionsdel i vilken det tidigare analyserade ma-

terialet sammanfattas och diskuteras, och förlag på vidare forskning inom ämnesområdet ges.  

VERKSAMHETSBESKRIVNING – MULTIGRUPPEN 
I detta avsnitt presenteras en beskrivning av HVB-hemmet Multigruppen för att ge en översikt 

av verksamheten och de teorier samt metoder som används i behandlingsarbetet. Multigruppen 

är ett kommunalt HVB-hem som startades 2007 med syfte att behandla ungdomar med beteen-

deproblematik i åldrarna 15-19 år i sin närmiljö, kombinerat med boendestöd. I Örebro kom-

mun hade det tidigare funnits brister i utbudet av denna hjälp vilket bidrog till många externa 

placeringar. Inspirationen till verksamheten togs av det nordiska projektet MultifunC som är 

baserat på Andreassens (2003) forskningsöversikt om institutionsplacerade ungdomar, pro-

grammet fokuserar på orsaksfaktorer och upprätthållandet av beteendeproblematik. Multigrup-

pen tillhör Örebro kommuns socialtjänst väster, HVB-enheten ungdom, som har en ansvarig 

enhetschef. På Multigruppen finns en föreståndare och en biträdande föreståndare placerad, 

personalgruppen består av 11 kuratorstjänster och fyra behandlingsassistenttjänster. Personalen 

är uppdelad i ett ungdomsteam som i huvudsak fokuserar på ungdomarnas behandling i form av 

kontaktmannaskap och ett föräldrateam som fokuserar på att stötta ungdomens familj. Placering 

på Multigruppen sker på uppdrag av socialtjänsten då det bedömts att ungdomen behöver hel-

dygnsomsorg för att komma till rätta med sin problematik, antingen med stöd av Socialtjänstla-

gen (2001:453) [SOL] 5 kap. 1§ p. 5 eller Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
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vård av unga [LVU] 1 kap. 1 §. Multigruppen tar endast emot ungdomar från Örebro kommun 

och har totalt sex stycken boendeplatser (Multigruppens programbeskrivning, 2010).  

 

Ungdomarna som placeras på Multigruppen har problematik med exempelvis det egna beteen-

det, kriminalitet, droger, skola och familj. De ska ha en medelhög risk till negativ utveckling 

om de inte får hjälp, vilket bedöms utifrån metoden Structured Assessment of Violence Risk in 

Youth (SAVRY). SAVRY är intervju där en checklista används för att kunna göra en strukture-

rad bedömning av vilka risker samt behov som den unge har. Målsättningen med den unges 

behandling på Multigruppen är att den unge i första hand ska kunna återvänta till sin familj och 

i andra hand att för fortsatt boende i den kommunala vårdkedjan efter avslutad behandling. Be-

handlingen består av ett strukturerat program under cirka sex-tolv månader. Efter avslutad be-

handling har den unge och hans/hennes familj möjlighet att fortsätta kontakten med personalen 

under ytterligare sex månader. Multigruppens behandlingsprogram baseras på teorier och me-

toder som fokuserar på förståelsen kring utveckling, vidmakthållande samt förändring av bete-

endeproblematik (Multigruppens programbeskrivning, 2010). Forskning visar att en institution 

bör bygga på en specifik teoretisk grund för att kunna nå en god behandlingsintegritet (Green-

wood, 1994). Nedan kommer verksamhetens teorier och metoder kortfattat att presenteras. Me-

toderna presenteras under respektive teoribildning. 

Kognitiv beteendeteori och social inlärningsteori 
Kognitiv beteendeteori är en blandning av det kognitiva och det behavioristiska perspektivet. 

Teorin innebär att en individs utveckling ses som ett resultat av samspelet mellan individens 

kognitiva processer, individens beteende och den omgivande miljön. En tanke och ett beteende 

leder till en annan tanke och ett annat beteende (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007, s. 72) 

Inom det kognitiva perspektivet styr individens tankescheman hur denne uppfattar sin verklig-

het. Dessa tankescheman brukar betecknas som kognitiva strukturer och utgör ett psykiskt ”fil-

ter” där nya lärdomar och erfarenheter passas in och i sin tur förklarar varför olika individer 

tänker på olika sätt (Helleday & Berg Wikander, 2007, s.68ff; Havnesköld & Risholm Mothan-

der, 2009, s. 33).  När en individ ställs inför en ny erfarenhet så kommer individen bearbeta den 

nya erfarenheten och tolka den utifrån tidigare upplevda erfarenheter. Individen kan förena den 

nya informationen i redan existerande tankescheman, assimilation, eller förkasta sina gamla 

tankescheman för den nya informationen, ackommodation. En individ använder sina kognitiva 

strukturer för att gruppera, kodifiera och värdera de situationer och stimuli som den kommer i 

kontakt med i sin omgivning (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 32-33). Bowlby 

(1969) menar att en individs kognitiva strukturer inbegriper all den information och kunskap 

som individen har om sig själv och sin omgivning ända från tidig barndom (Perris, 2005, s. 

31ff).  Hur en individ tolkar sin omgivning och sig själv är avgörande för individens psykiska 

mående och individens uppfattning om sig själv och andra (Helleday och Berg Wikander, 2007, 

s. 69). 

När psykologiska problem av olika slag drabbar en individ så har detta sin grund i att individen 

etablerat dysfunktionella tankescheman om sig själv och/eller sin omgivning. Då tankescheman 

utgör grunden för en individs verklighetsuppfattning så bidrar därför dysfunktionella tanke-

scheman till en dysfunktionell verklighetsuppfattning. Individen får då svårigheter att mentalt 

kunna hantera nya intryck och samspelet mellan individens inre och yttre miljö blir lidande 

(Helleday & Berg Wikander, 2007, s. 75ff). Alla individer kan ibland drabbas av negativa tan-

kemönster, problemet uppstår när tankemönstren blir bestående och påverkar individens liv i 

negativ bemärkelse. Fokus inom den kognitiva teorin ligger dock inte på hur individens skapat 

sina dysfunktionella tankescheman utan på vidmakthållandet av dem (Perris, 2005, s. 34ff). 

Dysfunktionella tankescheman kan i sin tur bidra till ett dysfunktionellt beteende (Nordahl, 
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Sørlie, Manger och Tveit, 2007, s. 72). Hur ett beteende skapas har sin grund i det behavioris-

tiska perspektivet. 

 

Inom det behavioristiska perspektivet så är det en individs beteende som står i fokus. Alla indi-

viders beteende är enligt denna teori inlärda, förutom medfödda nervimpulser. Det som utmär-

ker denna teori är att människans beteende alltid kan formas om. Brister i en individs sociala 

färdigheter ses som ett resultat av bristfällig inlärning eller en typ av felinlärning av ett beteen-

de (Payne, 2005, s. 121ff). Inom teorin är det vad som motiverar ett beteende som är centrum 

och inte vad som orsakat beteendet, detta kallas för operationalisering (Helleday & Berg Wi-

kander, 2007, s. 46). Operant betingning innebär att ett beteende fortsätter eller förändras bero-

ende på konsekvenserna (Payne, 2005, s. 124ff). Om ett beteende resulterar i positiva konse-

kvenser för en individ så är sannolikheten stor att beteendet kommer att fortsätta (Kåver, 2006, 

s. 67ff). För att stegvis förändra ett beteende kan formning användas, vilket innebär att ett bete-

ende förstärks en liten bit i taget (Payne, 2005, s. 124ff). Positiv förstärkning innebär att indivi-

den efter ett visst beteende belönas med något den vill ha, det kan handla om allt från yttre at-

tribut till inre, såsom känslotillstånd, och har setts som det mest framgångsrika tillvägagångs-

sättet för att forma ett beteende (Kåver, 2006, s. 72). 

Ett annat sätt som ansetts framgångsrikt för att lära in ett beteende är social inlärning. Detta 

innebär att individen observerar och efterliknar andra individers/modellers beteenden (Havnes-

köld och Risholm Mothander, 2009, s. 51; Kåver, 2006, s. 77ff). En individ kan påverkas på tre 

olika sätt av modellinlärning/social inlärning; individen lär sig ett nytt beteende som individen 

tidigare inte kunnat, individen ökar eller minskar sitt eget beteende utefter att ha observerat 

någon annans konsekvenser av samma beteende eller observationen utlöser ett beteende ome-

delbart hos individen – individen härmar ett beteende som den redan kan. Alla individer som 

befinner sig i sociala sammanhang påverkas mer eller mindre av varandra, och om målet är att 

lära om ett beteende är det av vikt att ha goda förebilder runt omkring sig (Kåver, 2006, s. 

75ff). 

Aggression Replacement Training (ART) 

      ART är en manualbaserad behandlingsmetod med syfte att ge klienten kognitiva, känslomässi-

ga och beteendemässiga strategier för att kunna hantera olika sociala situationer. Social färdig-

hetsträning, känslokontroll och moralträning är de tre strategier som metoden fokuserar på. 

Inom färdighetsträningen ingår hemuppgifter och rollspel för att individen ska kunna träna upp 

grundläggande sociala färdigheter (Hammerström, 2007, s. 13ff). Forskning har dock visat på 

att social färdighetsträning inte haft något signifikant samband med utfallet för ungdomar inom 

institutionsvård. Detta skulle kunna bero på att färdigheterna inte applicerats i miljön utanför 

institutionen under behandlingen (De Swart, Van den Broek, Stams, Asscher, Van der Laan, 

Holsbrink-Engels, & Van der Helm, 2012 s. 1822-1823). Syftet med känslokontrollträningen är 

att ge individen konkreta redskap för att i konfliktsituationer kunna förstå och hantera sina egna 

känsloreaktioner. I moralträningen får individen ur ett moraliskt perspektiv diskutera och reso-

nera kring olika dilemman, frågeställningar och problemsituationer tillsammans med andra. 

Dessa tre strategier används, och är grunden, för att behandlingsmetodens syfte ska kunna upp-

nås (Hammerström, 2007, s. 13ff).  

Motiverande intervju (MI) – att åstadkomma förändringar  

Tanken med motiverande intervju är att främja motivation till förändring hos den som själv inte 

är villig, redo eller är tveksam till den förändring som bör ske. Forskning visar att en av de vik-

tigaste faktorerna för framgångsrika behandlingsutfall inom institutionsvård för ungdomar är att 

personalgruppen arbetar utefter ett samstämmigt förhållningssätt inom denna metod (Harder 

m.fl., 2011). Förhållningssättet bör bygga på att behandlaren samarbetar med sin klient, är på 
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en jämlik nivå, respekterar klientens autonomi och arbetar aktivt för att locka fram klientens 

egna tankar och idéer om problemet och en förändring. Genomgående bygger motiverande in-

tervju på att behandlaren bör bekräfta sin klient, ställa öppna frågor samt reflektera och sam-

manfatta det som klienten berättar (Miller & Rollnick, 2002, s. 52ff). Inom motiverande inter-

vju finns fyra stycken principer som behandlaren bör arbeta utefter: (a) visa empati, (b) utveck-

la diskrepans, (c) undvika argumentation och (d) stödja självtillit. Dessa principer innebär att 

(a) sätta sig in i klientens känslotillstånd, (b) skapa och förstärka en diskrepans mellan de bete-

enden som klienten har och dennes mål, (c) undvika att hamna i direkta konflikter med det 

motstånd som klienten uttrycker inför en förändring utan istället vända på motståndet genom att 

till exempel invitera nya perspektiv att se på saker och slutligen (d) ge klienten tilltro på sig 

själv och sin egen förmåga att genomföra en förändring. Det är först när klienten själv kommer 

till insikt om sin problematik som en förändring är möjlig (Miller & Rollnick, 2002, s. 55ff).  

Community Reinforcement Approach (CRA) – återfallsprevention 

Syftet med metoden CRA är att hjälpa individer med drog- och/eller alkoholproblem eller dub-

beldiagnoser (missbruk och en psykiatrisk diagnos) att sluta missbruka eller förhindra återfall. 

Behandlaren kartlägger tillsammans med klienten vilka tankar och emotioner som resulterar i 

att individen återfaller eller fortsätter missbruka. Utöver detta används funktionsanalys (finna 

alternativa strategier för att kunna ta avstånd från missbruket), färdighetsträning via självkon-

troll, problemlösningsfärdigheter samt kommunikationsträning och nej-färdigheter. För att 

uppnå en bra kontakt med individen och höja dennes motivation till förändring så använder 

behandlaren sig av MI . En individ kan först undvika att hamna i återfall när denne har känne-

dom om vad som utlöser missbruket (SiS, 2013a).  

Teckenekonomi – att öka goda beteenden och handlingar 

Teckenekonomi är en metod vars syfte är att motivera och förstärka åtråvärda beteenden och 

handlingar. Detta görs för att uppnå fungerande dagliga rutiner, individuellt uppsatta behand-

lingsmål och för att skapa en motivation till att följa de sociala normer som finns. Metoden går 

ut på att behandlaren systematiskt uppmärksammar och belönar goda beteenden och handlingar 

som eftersträvas för att i sin tur få dessa att öka. Det är av vikt att den individ som är tänkt att 

uppnå en beteendeförändring vet vilka beteenden som eftersträvas för att skapa en förutsägbar-

het. Genom att motivera och förstärka åtråvärda beteenden och handlingar kommer dess mot-

satsbeteenden att minskas (SiS, 2013b).   

System och utvecklingsekologisk teori 

I systemteorin betonas det att helheten är större än delarna, vilka påverkar varandra kontinuer-

ligt och ömsesidigt i form av så kallade system. Individen utvecklas i samspel med andra, inne-

bärande att dennes problematik ses som en oskiljaktig del i detta samspel (Forsberg & Wall-

mark, 2002, s. 28; Teater, 2010, s. 17). Utifrån systemteorin har den utvecklingsekologiska 

teorin utvecklats. Den formulerades av Bronfenbrenner (1979) och förklarar hur en individs 

utveckling är ett resultat av dennes samspel med sin omgivning samt hur denne indirekt påver-

kas av samspelet mellan olika sammanhang. Detta förklaras bland annat med en modell inne-

hållande fyra system: (a) mikrosystemet innefattar samspel i individens absoluta närhet medan 

det i (b) mesosystemet sker ett samspel mellan mikrosystemen, individen behöver inte vara 

närvarande vid dessa för att själv påverkas, (c) exosystemet är de system som individen inte 

tillhör men som individen påverkas indirekt av och (d) makrosystemet som omfattar det sam-

hälle som individen lever i. Systemen samspelar och påverkar varandra, innebärande att större 

förändringar kommer inverka på individens utveckling (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 43ff; 

Havnesköld &Risholm Mothander, 2009, s. 21f; Klefbeck & Ogden, 2003, s. 64ff). 
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Individens utveckling är enligt den utvecklingsekologiska teorin bestående samt tidsbunden och 

sker i samverkan med förnimmelser och agerande. Individens utvecklade förnimmelser är ett 

mått på hur dennes perspektiv utökats medan ett utvecklat agerande är den förändrade förmå-

gan att inhämta kunskap från omgivningen. Dessa förändringar måste dock finnas kvar över tid 

och återfinnas i de andra systemen för att kunna betraktas som utveckling. Utveckling på mik-

ronivå sker genom elementen: aktiviteter, sociala relationer och roller. Så kallade molar aktivi-

teter utgörs av pågående processer som varar under en längre tid. Individers aktiviteter påverkar 

andras utvecklig då de har en påverkan på miljön – som flera individer delar. Sociala relationer 

uppnås när en individ uppmärksammar och deltar i aktiviteter med andra men de behöver dock 

inte vara närvarande inför varandra. Lärande och utveckling kan underlättas genom ömsesidiga 

aktiviteter med andra där ett starkt och känslomässigt band existerar. Rollerna är förväntade 

relationer och aktiviteter. En roll som är etablerad i samhället skapar förväntningar på rollinne-

havaren och de individer som har kontakt med denne. Dessa förväntningar skapar således spe-

cifika ageranden och mönster i relationen, så som vilken position individen har. När individen 

utifrån en förändrad roll och/eller omgivning får en ny position i miljön så har denne genomgått 

en ekologisk övergång. De är en del av individens utveckling och sker under hela livstiden 

(Bronfenbernner, 1979, s. 26, s.45ff).   

Kommunikationsmetod (KOMET) – att förstärka en familj 

Metoden KOMET är en manualbaserad föräldrautbildning med målsättning att förbättra de 

relationer som finns inom en familj. Metoden baseras på fyra stycken moment. Det första är 

samvaro vilket går ut på att förälder och barn/ungdom ska tillbringa mer tid tillsammans. Det 

andra momentet är kommunikation där man ska lära sig att välja sina strider för att minska på 

konflikter samt lära sig att ge mer positiv uppmärksamhet. Problemlösning är det tredje mo-

mentet vilket handlar om att komma fram till gemensamma överenskommelser genom att, till-

sammans med barnet/den unge, diskutera den problematik som existerar. Det sista momentet är 

kontakt och innebär att föräldrarna tillsammans med barnet/den unge ska forma regler i och 

utanför hemmet som båda är överrens om. Tanken är att dessa fyra moment tillsammans ska 

kunna skapa nya och förbättrade relationer i familjen (SiS, 2013c).  

 

ORGANISATION OCH LEDARSKAP 
En organisation definieras av att vara ett system där olika aktiviteter medvetet samordnas av två 

eller flera individer (Barnard, 1968, s. 73). Varje organisation är beroende av de handlingar 

som utförs av de individer som ingår i respektive organisation, men dessa individer måste sam-

tidigt vara utbytbara för annars blir organisationen sårbar (Ahrne, 1999, s. 13). Att arbeta inom 

en organisation innebär att individen på uppdrag av organisationen accepterar att utföra ett an-

tal specifika handlingar så som att följa vissa regler, utföra specifika arbetsuppgifter eller arbeta 

under vissa förhållanden (Ahrne, 1999, s. 15ff; Lennéer Axelson & Thylefor, 2005, s. 28ff).  

Formella förväntningar på den anställde, vad som ska utföras och på vilket sätt, kan till exem-

pel finnas beskrivna i en arbetsbeskrivning (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s. 115ff). 

Sådana åtaganden har sitt ursprung i organisationens syfte, mål och grundläggande värderingar 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s. 28ff). Hur välfungerande en organisation är avgörs av 

hur dessa olika delar, tillsammans med organisationens anställda, kompletterar och samspelar 

med varandra (Andersson, 1994, s. 11). Om organisationens mål är tydliga och en del av det 

dagliga arbetet så möjliggörs bättre förutsättningar för en samstämmighet inom personalgrup-

pen (Gendrau, Smith & French, 2006). Forskning visar på att en harmoniskt fungerande organi-

sation kräver en låg personalomsättning, frekvent vidareutbildning och att personal inom orga-

nisationen har ett informationsutbyte med varandra (Gendrau m.fl., 2006, s. 425). 
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Det som skiljer människobehandlande organisationer från andra typer av organisationer är att 

det inte bara är individer som krävs för att organisationen ska fungera – organisationens pro-

dukter utgörs även den av individer. Syftet inom en behandlingsorganisation är många gånger 

att producera en förändrad individ, och för att kunna göra detta krävs verktyg i form av färdig-

heter och kunskap från organisationens ledning och personalgrupp (Levin, 1998, s. 25ff). En 

behandlande organisation inom en institutionell sektor måste även kontinuerligt anpassa sig 

efter samhällets utveckling och de statliga och kulturella normer som råder, vilket ibland kan 

vara utmanande då dessa många gånger kan vara motstridiga. Forskning visar att individer som 

söker hjälp hos människobehandlande organisationer med administrativ makt, många gånger 

upplever känslor av osäkerhet och maktlöshet inför organisationen. För att bemöta dessa indi-

vider krävs det därför mycket av såväl organisationens ledning som personalgrupp (Levin, 

1998, s. 35ff). En välfungerande organisation för behandlingsarbete kräver bland annat att det 

finns en tydlig definition av dess normer, förhållningssätt och mål, att personal arbetar utifrån 

de principer som finns uppsatta, förstår dessa, samt att det finns en tydlig ledning (Fridell, 

1996, 41).  

 

Förutsättningarna för att en personalgrupp ska uppnå goda prestationer, engagera sig i sitt arbe-

te och känna sig nöjda med sina insatser är ett gott ledarskap. Begreppet gott ledarskap kan 

definieras på många olika sätt, en av dessa definitioner är förmågan att utifrån verksamhetens 

syfte och mål på bästa sätt ta tillvara på personalgruppens kapacitet (Rubenowitz, 2004, s. 125-

126). Det har bedrivits mycket forskning om vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap och 

olika teorier om ledarskap fokuserar på olika delar som anses viktiga. Teorierna går i stora drag 

att dela upp i tre områden; egenskaper hos ledaren, beteendet hos ledaren samt situationsbase-

rade modeller. Teorier som fokuserar på ledarens egenskaper har bland annat kartlagt att leda-

ren bör besitta intelligens, mognad och en positiv människosyn för att lyckas med sitt arbete. 

Kapaciteten att kunna motivera och engagera sin personalgrupp ses också som en betydelsefull 

egenskap, ledaren behöver kunna motivera sin personalgrupp att arbeta tillsammans mot ett 

gemensamt mål som ett lag istället för att individerna arbetar individuellt. Gällande en ledares 

beteende har det visat sig att en ledare som utnyttjar varje individs kompetens och är lyhörd 

inför alla i personalgruppens åsikter när det kommer till att fatta beslut som rör verksamheten, 

når störst chans till framgång (Rubenowutz, 2004, s. 126ff). Att vara en god ledare handlar 

också om att ha en förmåga att kunna anpassa ledarskapet till den situation som ledaren befin-

ner sig i. Att vara ledare på olika arbetsplatser och med olika individer kräver olika förhåll-

ningssätt (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s. 100). 

       

Ett gott ledarskap när det kommer till människobehandlande yrken utgörs bland annat av hur 

väl ledaren kan stärka sina medarbetares positiva handlingar (Lennéer Axelson & Thylefors, 

2005, s. 100). Det är sedan länge känt att när andra uppmärksammar en individs positiva hand-

lingar så har det en stärkande psykologisk effekt. För att individerna i en personalgrupp ska få 

en god självkänsla och självtillit krävs därför att en god ledare uppmärksammar det positiva 

som individerna gör och bekräftar detta. Forskning har visat att en individs arbetsengagemang 

till stor grad styrs av hur andra individer ”speglat” individens tidigare utförda arbetsuppgifter. 

Positiva speglingar från en ledare utmynnar i en starkare självkänsla och självtillit hos indivi-

derna i personalgruppen, vilket behövs för att klara utmaningar som individen kan ställas inför 

på sitt arbete. Ett ledarskap där personal inte bekräftas kan resultera i att personalen upplever 

känslor av att inte räcka till vilket bidrar till en sämre arbetsprestation och initiativförmåga 

(Rubenowutz, 2004, s. 126-128). Ledaren är den individ i en personalgrupp som har störst psy-

kologisk betydelse för de andra individerna i gruppen och därmed är det av vikt att ledaren har 

en god balans mellan förväntningar på sin personalgrupp och graden av lyhördhet inför sin per-

sonalgrupp (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005, s. 97ff). 
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Ledarskapsstilar 

Graden av krav och lyhördhet är två viktiga dimensioner inom ledarskap. Robert Karasek ut-

vecklade en krav-kontroll-stöd modell för att visa effekterna av dessa dimensioner, och denna 

modell har genom flertalet forskningar visat sig stämma väl överens med effekterna på klimatet 

i en personalgrupp. Grunden i modellen bygger på att effekterna av de psykiska krav som leda-

ren ställer på sin personalgrupp har att göra med hur mycket utrymme personalgruppen själva 

ges för att ta del i det beslutsfattande som sker på arbetsplatsen, det vill säga kontroll, och hur 

pass stöttande och lyhörda ledningen är för deras åsikter (Karasek & Theorell, 1990, s. 31ff). 

Det finns fyra olika ledarstilar som bygger på dessa dimensioner – graden av förväntningar 

(krav) som ledningen ställer på individerna i personalgruppen och graden av respons (lyhörd-

het) som ledningen visar inför personalgruppens åsikter och individualitet. Att som ledare ha 

höga förväntningar på sin personalgrupp innebär att ställa krav men en god ledare måste också 

kunna lyssna in sin personalgrupp och vara lyhörd inför dess åsikter. Når en ledare en god ba-

lans mellan dessa brukar den ses som auktoritativ. En ledare som däremot enbart ställer höga 

krav på sin personalgrupp men inte lyssnar in deras åsikter brukar ses som auktoritär och bru-

kar ofta bli mindre framgångsrik i sitt ledarskap än den auktoritativa ledaren. En personalgrupp 

som inte får några krav ställda på sig men som upplever sin ledare som lyhörd blir inte heller 

framgångsrika i sitt arbete då alla personalgrupper behöver krav på sig för att kunna prestera 

maximalt, ett sådant ledarskap brukar kallas för tillåtande. Slutligen finns den typ av ledarstil 

som varken ställer krav eller lyssnar in sin personalgrupp, en sådan ledare brukar kallas för 

försummande. Det auktoritativa ledarskapet ses ofta som det mest framgångsrika då en perso-

nalgrupp behöver ha både höga förväntningar på sig men samtidigt få känna att ledaren är ly-

hörd gentemot dess behov för att lyckas med sitt arbete (Pratt, Arnold, Pratt & Diessner, 1999).  

 

Den auktoritativa ledarens relation till sin personalgrupp bygger på ett ömsesidigt förtroende, 

en trygghet och en tillit – vilket skapar goda förutsättningar för ett gott ledarskap (Sandahl, 

Falkenström & Von Knorring, 2010, s. 21ff). Det ömsesidiga förtroendet gör att denna typ av 

ledare inte alltid behöver ha en kontroll över sin personalgrupp utan ledaren har tilltro till grup-

pens kompetens även i ledarens frånvaro. Den auktoritativa ledaren tar även tillvara på sin per-

sonalgrupps kompetens och är lyhörd inför dess åsikter och försöker i största möjliga mån alltid 

att lyssna in sin personalgrupp men är samtidigt inte rädd för att ta egna beslut när det anses 

nödvändigt (Velsor, McCauley, Ruderman, & Marian, 2010, s. 407ff).  Beslut som fattas av 

den auktoritativa ledaren tas alltid på en grund av verksamhetens bästa och i alltid i avsikt att 

uppnå verksamhetens mål och syfte (Sandahl m.fl., 2010, s. 21ff). Denna typ av ledare besitter 

hög grad av lyhördhet men ställer samtidigt höga krav på sin personalgrupp. Kraven som leda-

ren ställer är tydliga och ledaren finns alltid där som ett stöd för att personalen ska kunna utföra 

sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt (Velsor m.fl., 2010, s. 407ff). Motsatsen till den auk-

toritativa ledaren brukar ses som den auktoritära. Denna typ av ledare har svårigheter med att 

lita på sin personalgrupp vilket gör att denna typ av ledare alltid behöver lägga sig i alla beslut 

som individerna i gruppen tar. Den auktoritära ledarens relation till sin personalgrupp bygger 

ofta på ömsesidig osäkerhet och misstro (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005, s. 104ff). 

 

Den tillåtande ledaren har visat sig haft svårigheter med att skapa en trygg och stabil arbets-

grupp. En tillåtande ledare sätter inga krav på sin personalgrupp, sätter inga gränser och har 

ofta problem med att stå upp för sin roll som ledare. Ledaren har svårt att fatta beslut och sak-

nar ofta en tilltro till sin egen kapacitet. Detta kan bero på att denna typ av ledare inte känner 

sig trygg med sin roll och därför drar sig undan uppgifter såsom att ställa krav och fatta beslut 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s. 107ff).  Ledaren har svårigheter med att ta ställning 

och flyr ofta från ansvar och beslutsfattande vilket kan få en förödande konsekvenser på orga-

nisationen och verksamheten (Baumrind, 1991; Sandahl m.fl., 2010, s. 16). Den försummande 
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ledaren är på många vis lik den tillåtande ledaren – skillnaden är att den försummande ledaren 

inte bryr sig om att lyssna in sin personalgrupps åsikter överhuvudtaget. Denna typ av ledare 

visar inget stöd till sina medarbetare och ställer heller inga krav. Forskning har visat att dessa 

typer av ledarskap inte är framgångsrika när det kommer till att skapa trygghet, stabilitet och 

effektivitet (Baumrind, 1991).  

 

Inom institutionsvård för ungdomar så spelar det en avgörande roll hur ledarskapet på verk-

samheten bedrivs. Relationer mellan såväl personal som mellan personal och ungdomar är 

starkt beroende av ledarens kapacitet och ledaren bör ha relevant utbildning och tidigare erfa-

renheter av arbete med institutions placerade ungdomar. Ledaren behöver även ha kunskaper 

om arbete med individer i grupp såväl som individuellt och se till så personalen kontinuerligt 

vidareutbildas för att hålla rätt kompetensnivå inom gruppen (Hicks, Gibbs, Weatherly & By-

ford, 2009). Ledarskapet bör vara tydligt och delaktigt i det arbete som utförs. Forskning visar 

att inom institutioner där ledningen inte varit synlig har en låg grad av samstämmighet gällande 

innebörden och användandet av institutionens teorier och behandlingsmetoder (Ahonen & 

Degner, 2013). Ett effektivt ledarskap på institution kräver vidare att ledaren formar sin perso-

nalgrupp i en enad riktning så att personalen i sin tur kan ge ungdomarna bästa möjliga behand-

ling. För att kunna göra detta krävs bland annat att organisationen avsätter tid och resurser i 

form av regelbundna avsatta tider för planering av verksamheten, återkommande dagar varje år 

där personalen åker iväg tillsammans samt extern handledning. Ett gott ledarskap på institution 

innefattar att skapa tillfällen som bidrar till att gruppen växer samman och skapar känslor av att 

vara ett lag (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s. 80ff).  

 

ATT SKAPA EN ENAD GRUPP 
Inom alla organisationer är det viktigt att personalen arbetar mot samma mål och kommunice-

rar på ett bra sätt med varandra för att uppnå god produktivitet – detta gäller i högsta grad även 

inom institutionsvård (Pazarats, 2003). Alla organisationer är beroende av en välfungerande 

personalstyrka för att kunna fungera. Det finns två olika typer av gruppkonstellationer inom 

alla arbetsplatser; en där gruppmedlemmarna arbetar individualistiskt och en där gruppmed-

lemmarna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål (Ahonen, 2012, s. 42). Det finns tydliga 

samband mellan framgångsrika grupper och tydliga gemensamma mål inom gruppen. För att en 

personalgrupp ska kunna uppnå verksamhetens mål är det viktigt att det tydligt framgår hur 

målet/målen ska kunna uppnås, risken är annars att alternativa strategier uppfinns vilket kan 

bidra till konflikter i personalgruppen. En av utgångspunkterna för att personalgruppen ska 

kunna arbeta gemensamt mot samma mål är att det finns en överensstämmelse bland individer-

na kring hur behandlingsarbetet ska utföras (Larson och Lafasto, 1989 i Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2005, s. 47). 

 

En samstämmighet gällande innebörden och användandet av teorier och behandlingsmetoder 

har visat sig vara den viktigaste komponenten för att uppnå positiva behandlingsresultat inom 

institutionsvård för ungdomar (Ahonen & Degner, 2013; Andersson & Johansson, 2008; Con-

nor m.fl., 2002; Andreassen, 2003, s. 344ff; Sallnäs, 2000, s. 19; Melnick m.fl., 2006; Melnick 

m.fl., 2009). Personalgrupper som har en samstämmig syn på hur behandlingsarbetet ska utfö-

ras skapar bättre förutsättningar för att ungdomarna ska tillgodose sig behandlingen (Andersson 

& Johansson, 2008). Personalgruppen skapar då en förutsägbarhet i behandlingen som påverkar 

ungdomarnas behandlingsengagemang – vilket i sin tur ger bättre behandlingsresultat (Melnick, 

m.fl., 2006). När en samstämmighet saknas inom en personalgrupp kan konsekvenser så som 

öppna konflikter inför ungdomarna och spänningar mellan personal att uppstå – något som se-

dan avspeglas i resultatet av behandlingen (Ahonen & Degner, 2013; Andersson & Johansson, 
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2008). Det har bland annat visat sig att personalgrupper med låg grad av samstämmighet tende-

rar att lägga större fokus på administrativa arbetsuppgifter än på interaktionen med ungdomar-

na, vilket på lång sikt riskerar att resultera i negativa behandlingsresultat (Ahonen & Degner, 

2013). Interaktionen mellan personal och ungdomar på en institution är en avgörande faktor för 

att ungdomen ska kunna tillgodose sig behandlingen och forskning visar att en konsensus bland 

såväl personal som personal och ungdomar ökar ungdomarnas motivation till sin behandling 

(Melnick m.fl., 2006). För att uppnå en samstämmighet i en personalgrupp är en god kommu-

nikation mellan den anställda personalen samt mellan dessa och ledningen en förutsättning. 

Positiva interaktioner mellan kollegor är väsentligt för att gruppen och individerna inom denna 

ska kunna stärkas. Bristande kommunikation och negativa interaktioner mellan anställd perso-

nal i form av bland annat baktalande och ignorering av varandras åsikter har visat sig leda till 

att personal utför behandling enskilt och inte i grupp – vilket riskerar ett negativt behandlings-

klimat (Ahonen & Degner, 2013).  

Kommunikation 

Kommunikation är kärnan till att goda processer uppstår i en grupp och till att gruppen utveck-

las. Grupprocesser uppstår när individerna i gruppen delar lärdomar, information och erfaren-

heter med varandra – det är också så individerna utvecklas i sina yrkesroller. Genom kommu-

nikation kan individerna skapa ett förhållningssätt gentemot varandra. I en bra arbetsgrupp är 

kommunikationen mellan individerna öppen och spontan vilket i sin tur generar trygghet och 

pålitlighet. I en mindre bra arbetsgrupp är kommunikationen mellan individerna begränsad vil-

ket ofta bidrar till missförstånd och olösta konflikter (Granér, 1994, s. 72). Kommunikationen i 

en personalgrupp är många gånger en spegling av hur klimatet är inom gruppen. En god kom-

munikation är en förutsättning för problemlösning, informationsutbyte, beslutsfattande och 

skapandet av relationer i gruppen (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s. 48). Kommunikation 

kan innebära olika saker, det är inte bara vad en individ säger utan även hur individen säger 

något samt det som den undviker att säga. Genom att förmedla något till sin kollega med en arg 

ton i rösten eller med sarkastiskt tonläge kommer individen som tar emot budskapet att tolka 

informationen negativt vilket kan leda till underliggande konflikter. Det som inte sägs kommer 

också att påverka relationen mellan individerna i personalgruppen då detta kan skapa missför-

stånd och förvirring. Kommunikationen mellan två individer, uttalad eller ej, säger mycket om 

relationen dem emellan och en individ kan genom denna kommunikation förmedla starka käns-

lor till den andra såsom maktöverlägsenhet och missgynnsamhet vilket kan bidra till en negativ 

stämning på arbetsplatsen (Granér, 1994, s. 74ff). Det finns vissa hinder för en god kommuni-

kation på en arbetsplats, dessa hinder utgörs bland annat av att: (a) mottagaren är inte mottaglig 

för information av sin kollega pågrund av en dålig relation dem emellan, (b) förmedlaren och 

mottagaren har olika definitioner av informationens innebörd, (c) mottagaren upplever att den-

ne vet vilken information som ska förmedlas så denne slutar lyssna, (d) mottagarens egna erfa-

renheter påverkar informationen som förmedlas och slutligen (e) förmedlaren samlar inte ihop 

informationen till en innebördsrik helhet, budskapet kan exempelvis tolkas i dubbel mening 

(Granér, 1994, s. 83ff). En god kommunikation är grunden för att gruppen ska kunna enas i sitt 

behandlingsarbete (Pazaratz, 2003).  

Normer och värderingar 

För att en personalgrupp ska kunna arbeta homogent krävs att individerna i personalgruppen tar 

del av varandras normer och värderingar (Ahonen, 2012, s. 42). Forskning visar att institutioner 

där personalen delar normer och värderingar bidrar till en trygghet och förutsägbarhet hos ung-

domarna gällande deras behandling – vilket i sin tur avspeglas på behandlingsresultatet (Klomp, 

Van den Bergh och Harnick, 1997). Ungdomar som placeras på institution kommer ofta från 

familjeförhållanden som präglas av oförutsägbarhet och det är därför extra viktigt att personal-
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gruppen har ett enhetligt förhållningssätt i interaktionen med ungdomarna (Pazaratz, 2003). För 

att uppnå detta krävs att personalgruppen samordnar sina idéer om hur behandlingsarbetet ska 

utföras (Lipsey, 2007). Forskning visar dock att detta är problematiskt och flertalet institutioner 

uppvisar en låg överrenskommelse hos personalen gällande orsakerna till ungdomens proble-

matik, hur dessa vidmakthålls och vad som anses vara ett framgångsrikt behandlingsresultat, 

vilket påverkar behandlingskvalitén (Connor m.fl., 2002). 

 

I en personalgrupp finns det formella bestämmelser och rutiner kring utförandet av arbetsupp-

gifter men det finns också informella regler i alla arbetsgrupper – normer som innefattar hur 

individerna bör agera och tänka i olika situationer (Granér, 1994, s. 61). I en personalgrupp 

inom institutionsvård är det, som ovan beskrivet, av vikt att till viss del dela normer och värde-

ringar inom behandlingsarbetet för att nå positiva behandlingsresultat. Att internalisera normer 

och värderingar i en personalgrupp är emellertid något som tar tid och dessa behövs oftast in-

tegreras kontinuerligt det dagliga behandlingsarbetet för att få någon effekt på gruppdynami-

ken. Alla individer i personalgruppen har olika livserfarenhet, egna personliga värderingar och 

ibland också olika utbildningar – allt detta påverkar deras normer och värderingar (Ahonen, 

2012, s. 43). När en personalgrupp delar normer och värderingar skapas en trygghet i gruppen 

som gör att varje individ kan fokusera på sina uppgifter med vetskapen om att dennes kollegor 

arbetar på liknande sätt mot samma mål och på så sätt kompletterar varandra. För att kunna ena 

en personalgrupp att arbeta mot ett gemensamt mål med liknande normer och värderingar är det 

betydelsefullt med såväl en tydlig teorigrund och aktiviteter som främjar ett samstämmigt tan-

kesätt (Hogg & Tindale, 2002, s. 18ff).  

 

Interaktionsritualer  
Randall Collins teori om interaktionsritualer innebär att en grupp av individer behöver ritualer 

som främjar positiv energi för att kunna bygga upp en känsla av samhörighet och delaktighet 

inom gruppen. En interaktionsritual innebär att två eller flera personer samlas och på något sätt 

påverkar varandra med sin fysiska närvaro. För att det ska vara en interaktionsritual krävs det 

en fysisk närvaro av två eller flera personer, tydliga gränser mellan de individer som ingår i 

gruppen och de som inte gör det, samt att individerna tillsammans fokuserar på en händelse 

eller ett objekt vilket skapar en emotionell energi mellan individerna – positiv eller negativ.  

Om positiv emotionell energi skapas så bidrar det till att gruppen växer sig starkare och indivi-

derna upplever en känsla av tillhörighet och trygghet i sin grupp, om negativ emotionell energi 

skapas bildas omvänt känslor av irritation och underlägsenhet i gruppen. Det är den emotionella 

energin som skiljer en interaktionsritual från en rutin och om den emotionella energin som ska-

pas är positiv så bidrar det till känslor av gruppsolidaritet och skapandet av nya interaktionsri-

tualer (Collins & Makowsky, 1998, s. 286ff). För att skapa sammanhållning i en personalgrupp 

är det vanligt att organisationen arrangerar obligatoriska aktiviteter där alla anställda deltar. 

Dessa typer av aktiviteter uppfyller dock inte sitt syfte om de inte uppfyller kriterierna för en 

interaktionsritual (Janis, 1982, s. 8). En interaktionsritual kan gå över från att få en positiv ef-

fekt på en grupps sammanhållning till en negativ om konsekvensen blir ett allt för stort avstånd 

mellan gruppmedlemmarna och det övriga sammanhanget, exempelvis de placerade ungdomar-

na (Ahonen, 2012, s. 43). Personalgrupper som dagligen delar ritualer har goda förutsättningar 

att växa sig starka och sammanhållna samt öka förutsättningarna för en god kommunikation 

(Collins & Makowsky, 1998, s. 286ff).  
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METOD 
I följande avsnitt presenteras de olika val och tillvägagångssätt som ligger till grund för den 

aktuella studien. Vidare redovisas och diskuteras studiens etiska överväganden samt validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet.  

Val av metod 

Studiens datainsamling har skett med hjälp av två olika metoder, en kvalitativ och en kvantita-

tiv, vilka är enkäter och intervjuer. Att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder kan 

ibland vara lämpligt för att uppnå bästa resultat (Bryman, 2002, s. 35). När olika datainsam-

lingsmetoder kombineras kallas det för triangulering, detta möjliggör det för forskaren att få en 

bredare bild av forskningsfältet och minskar risken för informationsluckor – detta då en metods 

svagheter täcks upp av den andres styrkor (Bryman, 2008, s. 611f; Marlow, 2001, s. 180). Syf-

tet med kvalitativa metoder är att ge en ökad och fördjupad förståelse samt få information om 

sådant som är unikt och avvikande hos det/de som studeras (Bryman, 2008, s. 618; Kvale, 

2009, s. 39ff). Kvalitativa metoder kan även komplettera kvantitativa metoder genom att dess 

resultat kan sättas in i ett sammanhang (Bryman, 2008, s. 620f). Valet av att genomföra en en-

kätundersökning, i den föreliggande studien, motiveras med att denna studie syftar till att un-

dersöka personalgruppens samstämmighet. Med hjälp av denna metod har det varit möjligt att 

få svar från samtliga i personalgruppen, inom den begränsade tidsramen. För att sedan kunna få 

en djupare förståelse av enkätsvaren har det valts att genomföra intervjuer med fem anställda ur 

personalgruppen. Av dessa är två stycken anställda som ledningspersonal för Multigruppen. 

Denna kvantitativa delen av denna studie är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att den insamlade 

datan är framtagen vid ett tillfälle från mer än ett fall. Populationen undersöks alltså under en 

kort tidsperiod (Bryman, 2002, s. 474; Bryman 2008, s. 54f). 

Litteraturanskaffning och källkritik 

Större delen av de vetenskapliga artiklar som använts i denna studie har inhämtats från Örebro 

universitets databaser Summon, Social Services Abstract och PsycINFO där följande sökord 

har använts: residential care, personal approache, juvenile, treatment integrity, institution, con-

sistency careworker, treatment engagement, consensus, program quality, therapeutic Integrity, 

therapeutic communitys, staff unanimity, institutional care, outcomes, results, staff agreement, 

institutional treatment, residential treatment, methods, rituals, samstämmighet, institutionsvård, 

ritualer, behandlingsintegritet. Dessa sökord söktes i olika kombinationer. För att begränsa an-

talet träffar beslutades det att göra vissa avgränsningar. Den första avgränsningen var popula-

tionen, där artiklarna skulle behandla ungdomar som befinner sig/eller har befunnit sig på insti-

tutionsvård. I databaserna Summon och Social Services Abstract valdes att inte göra någon 

tidsbegränsning gällande publiceringsdatum. För att kunna begränsa antalet träffar i databasen 

PsycINFO gjordes två ytterligare avgränsningar gällande publiceringsdatum (år 2005-2013) 

och åldersgrupp (adolescene 13-17 år). Vidare begränsades samtliga sökningar genom att en-

dast använda artiklar från vetenskapligt granskade publikationer och sådana som fanns tillgäng-

liga i full text. För att finna övrig relevant litteratur som blivits rekommenderad av handledare, 

primärkällor eller på annat sätt funnits intressanta har Örebro universitetskatalog Libris an-

vänts. Information har också inhämtats från statens institutionsstyrelses internet hemsida. 

 

Källkritik innebär att kunna göra en bedömning av textens trovärdighet.  Frågor som forskaren 

exempelvis kan behöva ställa sig i inhämtandet av information från andra skrivna texter och 

forskningar är; vad upphovsmannens syfte varit, dennes position, intresset av att idealisera eller 

ljuga och om texten är en primär- eller sekundärkälla (Bergström & Boréus, 2012, s. 43; Patel 

& Davidson, 2003, s. 64f). För att minimera risken att inhämta och använda information som 

kan vara feltolkad eller fristående ur sitt sammanhang bör sekundärkällor undvikas. Forskaren 
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blir beroende av sekundärkällans tolkning av primärkällan och risken för vilseledande informa-

tion blir allt högre desto längre bort från primärkällan som forskaren kommer. I och med detta 

bör primärkällor till största möjliga utsträckning användas (Bryman, 2002, s. 121; Holme & 

Solvang, 1997, s. 136).  I denna studie har detta tagits i beaktning och det har därmed i största 

möjliga mån använts primärkällor då sådana har funnits till förfogande. Bryman (2002, s. 494f) 

skriver att användandet av internetkällor bland annat kräver att forskaren är kritisk till dess tro-

värdighet. Detta har i föreliggande studie beaktats.  

Urval av respondenter 

Syftet med den föreliggande studien har bland annat varit att få en bild av personalgruppens 

samstämmighet kring verksamhetens teorier och metoder, dess tillämpning, samt på vilket sätt 

som dess ledning främjar eller inte främjar detta i dagsläget. För att kunna uppnå detta syfte 

gjordes valet att genomföra ett totalurval eller en så kallad totalundersökning, det vill säga att 

inkludera samtliga anställda i personalgruppen i en enkätundersökning. Totalt delades sjutton 

stycken enkäter ut varav det blev två stycken bortfall. Av de respondenter som deltog i enkät-

undersökningen var nio stycken tillsvidareanställda, tre stycken visstidsanställda vikarier och 

tre stycken timanställda vikarier vilka bedömdes ha en tillräckligt lång erfarenhet i verksamhe-

ten för att kunna delta. De bortfall som förekom utgjordes av individer med tillsvidareanställ-

ning och antas inte ha påverkat studiens resultat i någon större utsträckning då dessa utgör en 

bortfallsprocent på 11,7 procent. Dessa bortfall utgjordes av en kuratorstjänst och en behand-

lingsassistenttjänst vilket innebär att dessa inte skiljer sig anställningsmässigt från de deltagan-

de respondenterna.  

 

Ändamålsenligt urval innebär att forskaren strategiskt väljer ut sina respondenter i syfte att få 

ett urval som överensstämmer med studiens frågeställningar (Bryman, 2002, s. 434; Bryman, 

2008, s. 458). I denna studie har ett ändamålsenligt urvals gjorts genom att välja ut intervjuper-

soner baserat på dess utbildning, kön, arbets- och ansvarsuppgifter samt den tid de har arbetet 

på Multigruppen. Syftet med dessa kategoriseringar har varit att få en spridning i intervjugrup-

pen. När forskaren ska välja ut en urvalsstorlek är detta delvis grundat på den tid som han/hon 

har till förfogande (Bryman, 2008, s. 179). Utifrån det begränsade tidsutrymmet, ställt i relation 

till att få ut en tillräcklig mängd data så gjordes valet att intervjua tre stycken anställda ur verk-

samhetens personalgrupp och två stycken anställda i dess ledning.  

Konstruktion av enkät och intervjuguide 

Enkäten är hämtad från ett projekt se Degner, Ahonen, Oscarsson (in prep.), vilken har modifi-

erats så att frågor som inte var av relevans för studiens syfte togs bort och frågor kring verk-

samhetens ledning och ritualer lades till. Majoriteten av enkätens frågor är utformade påståen-

den. Respondenterna har sedan utifrån fasta svarsalternativ fått kryssa i sin inställning till re-

spektive påstående (se bilaga 2).  

I föreliggande studie användes semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna i för-

väg har blivit konstruerade i en intervjuguide samt att de har kunnat ställas i en slumpmässig 

ordning. Denna typ av intervjumetod gör det även möjligt för forskaren att ställa följdfrågor på 

de svar som ges av dess respondenter. Vidare kan intervjupersonernas resonemang jämföras 

med varandra då samma frågor ställs till alla som deltar (Bryman, 2002, s. 472; Kvale, 2009, s. 

40ff). Syftet med intervjuerna var att komplettera och fördjupa de svar som getts i enkätunder-

sökningen. Frågorna i intervjuguiden utformades på ett sådant sätt att intervjupersonerna skulle 

kunna få största möjliga utrymme till att svara fritt, detta för att få en insikt i deras inställningar 

och uppfattningar kring ämnesområdet. Frågor utformade på detta sätt definieras som lågt 

strukturerade (Patel & Davidson, 2003, s. 72). En annan fördel med de semi-strukturerade in-
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tervjuerna är att de kan ge forskaren en inblick i de processer som sker i en händelse eller bete-

ende genom att ställa frågor som låter intervjupersonerna reflektera kring dem (Bryman, 2002, 

s. 365). Två stycken intervjuguider konstruerades, en riktad till de anställda inom personal-

gruppen och en till ledningen. Frågorna formulerades utifrån fyra stycken förbestämda teman 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman var: inledning, Multigruppens 

teorier och metoder, ledarskap och personalgruppen (se bilaga 1).  

Tillvägagångssätt 

Enkäterna delades ut till personalgruppen under ett personalmöte efter överenskommelse med 

verksamhetens föreståndare. Innan utdelning presenterades studiens syfte till personalgruppen. 

De informerades också om att deras deltagande var frivilligt, att svaren skulle vara anonyma 

samt att all information skulle förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer att ha till-

gång till den. Denna information fanns även utskriven på enkäterna. Personalgruppen hade tret-

tio minuters avsatt tid för att besvara enkäterna. Tre stycken anställda i personalgruppen hade 

inte möjlighet att delta i enkätundersökningen under personalmötet. Enkäter lämnades kvar till 

dessa varpå de skickades tillbaka ifyllda hem till författarna.  

Efter att intervjupersonerna valts ut blev de kontaktade med förfrågan om de ville delta i studi-

en. Samtliga intervjupersoner gav sitt godkännande om att delta. Intervjuerna genomfördes i ett 

separat rum på Multigruppen. Innan genomförandet av intervjuerna informerades respektive 

intervjuperson om det som beskrivits i ovanstående stycke samt att intervjuerna, med deras 

godkännande skulle ljudinspelas. Inspelade intervjuer medför att forskaren får exakt registrera-

de svar (Patel & Davidson, 2003, s. 83). Intervjuerna tillsammans med Multigruppens led-

ningspersonal genomfördes av båda författarna medan intervjuer med behandlingspersonal 

genomfördes av en. Respektive intervju pågick i ungefär en och en halv timma.  

Databearbetning och analysmetod 

När enkäterna blivit besvarade och samlats in sammanställdes samtliga enkäter i datorpro-

grammet excel. Svaren ersattes i programmet med siffror, vilka representerade det specifika 

svar som respondenten uppgett, exempelvis 1 = stämmer mycket bra, 2 = stämmer ganska bra 

och så vidare. Hur många respondenter som kryssat i respektive svarsalternativ räknades sedan 

ut med hjälp av datorprogrammet. Ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberades ut i 

detalj med syftet att viktig information inte skulle försvinna samt minska risken för att tolka det 

som sagts ur dess sammanhang. Att genomföra en transkribering innebär att ändra ett material 

från en form till en annan (Kvale, 1997, s. 152). Genom transkribering får forskaren en full-

ständig redogörelse av de fakta som framkommit under en eller flera intervjuer (Bryman, 2002, 

s. 310). Det utskrivna materialet lästes sedan igenom för att få en överblick. De svar som an-

sågs vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar i båda undersökningarna valdes sedan 

ut. Här var det av vikt att de frågor och svar som framkommit i enkätundersökningen också 

fanns i intervjuerna, detta då dess syfte var att styrka och komplettera enkäterna.  

När det material som är relevant för en studies undersökning sorteras och analyseras kallas det 

för att göra en helhetsanalys (Holme & Solvang, 1997, s. 142). I föreliggande studie har detta 

tillämpats. När det material som ansetts vara av relevans för studiens syfte och frågeställningar 

granskats konstruerades tre olika teman. Dessa teman var: (1) Verksamhetens teorier och meto-

der, (2) Gemensamt förhållningssätt och (3) Ledningen – inflytande och betydelse för perso-

nalgruppen. Det valda materialet kategoriseras sedan in i dessa teman för att därefter analyseras 

utifrån studiens olika teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det är av vikt att en undersökning har god validitet, med detta menas att det som undersökts är 

det som forskaren från början har avsett att undersöka (Patel & Davidson, 2003, s. 98). Det kan 

tänkas att föreliggande studie har en god validitet då det gjorts en noggrann genomläsning av 

forskning kring den aktuella studiens ämnesområde samt använts en tidigare beprövad enkät. 

Den tidigare forskningen har exempelvis kunnat bidra med information om hur forskning inom 

ämnesområdet kan utföras så att forskaren undersöker det som varit avsett att undersökas. Den 

ekologiska validiteten avser om de resultat som visats är tillämpliga i individernas sociala miljö 

och vardag. Forskaren försöker med andra ord samla data i det studerade fenomenets naturliga 

situationer och miljöer. Svårigheterna med detta är att forskaren, med sin närvaro, skapar en 

onaturlig miljö. Exempelvis riskerar metoder så som enkäter och strukturerade intervjuer att 

påverka den naturliga miljön (Bryman, 2002, s. 51f, 66). En bandspelare i rummet tenderar 

t.ex. att påverka intervjupersonens svar (Patel & Davidson, 2003, s. 83). I denna studie har un-

dersökningarna utförts i det studerade fenomenets miljö och de frågor som respondenterna och 

intervjupersonerna fått besvara har varit utformade på ett sådant sätt att de haft möjligheten att 

svara fritt utifrån sina egna uppfattningar. Huruvida författarnas närvaro och om undersök-

ningsmetoderna har påverkat den naturliga miljön och således respondenternas och intervjuper-

sonernas svar är svårt att besvara. Det är dock författarnas egen uppfattning att samtliga inter-

vjupersoner har varit svarat uppriktigt.  

Reliabilitet är en fråga om tillförlitlighet i undersökningen, det vill säga huruvida resultaten är 

slumpmässiga eller påverkade av tillfälliga betingelser. För att uppnå en god reliabilitet krävs 

att undersökningen ska kunna genomföras på nytt med samma slutresultat, en så kallad replike-

ring. Frågan om forskaren har uppnått reliabilitet blir oftast aktuell när undersökningen är kvan-

titativ då man vill veta om måtten är stabila (Bryman, 2002, s. 49). För att uppnå en hög reliabi-

litet är det av vikt att forskaren beskrivit sitt tillvägagångssätt noggrant och att den litteratur 

som använts i undersökningen är primärkällor (Bryman, 2002, s. 355; Holme & Solvang, 1997, 

s. 135). För att möjliggöra replikering av denna studie har det presenterats en tydlig beskrivning 

av studiens urval- och datainsamlingsprocess, analysförfarande och litteraturansamling där 

primärkällor i så stor utsträckning som möjligt har använts. Vidare medföljer bilagor innehål-

lande studiens intervjuguider och enkät (se bilaga 1 & 2). I kvalitativa undersökningar kan det 

vara svårt att uppnå tillförlitlighet då den insamlade datan kan tolkas på flera sätt (Patel & Da-

vidson, 2003, s. 101). I föreliggande studie har den kvalitativa datan granskats och således tol-

kats av båda författarna. Detta har medfört att resultaten kunnat diskuteras för att sedan nå fram 

till en gemensam tolkning.   

Generaliseringsbarhet innebär att det resultat som framkommer är representativt för en hel be-

folkning eller en viss grupp av individer. Generalisering är enligt Kvale (2009, s. 180ff) inte 

möjligt när ett ändamålsenligt urval har tillämpats. Det anses också vara en svårighet i kvalita-

tiva undersökningar då dess resultat är baserat på en viss miljö och kontext (Bryman, 2002, s. 

369). Denna studie har tillämpat ett ändamålsenligt urval såväl som kvalitativa undersökningar. 

Detta utesluter dock inte att den inte kan generaliseras. De kvalitativa och kvantitativa under-

sökningarna kan tänkas vara representativa i andra institutionsverksamheter där personalgrupp 

och/eller ledning känner igen sig i de resultat som framkommit.  

Etiska överväganden 
Vid utförandet av forskning skall individsskyddskravet, vilket innefattar fyra stycken huvud-

krav, tas i beaktning. Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013, s.6). Informationskravet kräver att alla 

berörda undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare skall informeras om studiens syfte, deras 

uppgift i den och vilka villkor som gäller för dem. De skall dessutom informeras om att deras 
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medverkan i studien är frivillig samt om dess rättighet till att avbryta den, om så önskas. Sam-

tyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarna har en självbestämmande rätt över sin med-

verkan i studien. Alla uppgifter som lämnats ut av undersökningsdeltagarna ska enligt konfi-

dentialitetskravet förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har någon tillgång till dem. Vida-

re är det av vikt att de individer som kan identifieras avrapporteras för att inte riskera att utom-

stående kan ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2013, s. 7, 9, 12). Undersökningens syfte 

och planerat genomförande presenterades till verksamhetens föreståndare varpå samtycke gi-

vits. Innan genomförandet av intervjuerna har respektive intervjuperson givits samma informa-

tion som verksamhetens föreståndare samt blivit upplysta om att de i studien kommer avidenti-

fieras och att informationen kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång 

till den, varpå samtycke till deltagande har getts. Informationen som givits till intervjuperso-

nerna uppgavs i både tal och skrift vid utdelning av enkätformulären. Vetenskapsrådet (2013, s. 

9) skriver att samtycke anses vara inhämtat i enkätundersökningar när enkäterna har lämnats in, 

förutsatt att utförlig information medföljer i enkäten. Vidare har nyttjandekravet tagits i beakt-

ning då den insamlande informationen kring enskilda forskningsdeltagare endast har använts 

för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2013, s. 14).  

RESULTAT OCH ANALYS 
Studiens resultat och analys presenteras utifrån tre olika teman: (1) Verksamhetens teorier och 

metoder, (2) Gemensamt förhållningssätt samt (3) Ledningen – inflytande och betydelse för 

personalgruppen. Resultatet är baserat på en kvantitativ enkätundersökning – för att få informa-

tion från så många individer som möjligt i personalgruppen, samt kvalitativa intervjuer – för att 

kunna fördjupa och problematisera de olika frågeställningarna. Inom resultatets olika teman 

kommer relevanta enkätfrågor att redovisas i tabellform för att belysa de olika svaren och del-

tagarna kommer att namnges som respondenter. Relevanta delar från intervjuerna kommer att 

redovisas i löpande text med citat från de olika intervjupersonerna. Intervjupersonernas namn 

kommer att anges som A, B, C, D och E. 

Verksamhetens teorier och metoder  
I detta tema har relevanta enkätfrågor tillsammans med delar från intervjuerna valts ut för att 

belysa vilka teorier och metoder som används i behandlingsarbetet på Multigruppen samt hur 

de praktiskt tillämpas i verksamheten.  

Tabell 1: Personalgruppens syn på verksamhetens teorier (N=15) 
 

Flera alternativ har 

kunnat kryssas i 

Psykodynamisk 

teoribildning 

Humanistisk 

teoribildning 

Systemteori Kognitiv 

beteendeteori 

Social inlär-

ningsteori 

 

På Multigruppen är 

det behandlingsar-
bete som utförs 

förankrat i följande 
teoribild-

ning/teoribildningar. 

 

 

0 

(0%) 

 

 

0 

(0%) 

 

 

10 

(67%) 

 

 

15 

 (100%) 

 

 

9 

(60%) 
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Tabell 2: Personalgruppens syn på teoretisk förankring i behandlingsarbetet (N=15) 

 

  Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer 

inte alls 

   Vet ej Totalt 

 

Jag är själv förtrogen med 

den, eller de, teori/er som 
krävs för att utföra behand-

lingsarbetet med ungdo-

marna på Multigruppen. 

 

4 

(27%) 

 

10 

(67%) 

 

1 

(7%) 

 

0 

(0%) 

 

0 

(%) 

 

15 

(100%) 

Jag anser att mina kollegor 
har en tydlig teoretisk 

förankring i sitt behand-

lingsarbete med ungdomar-

na på Multigruppen. 

 
1 

(7%) 

 
12 

(80%) 

 
1 

(7%) 

 
0 

(0%) 

 
1 

(7%) 

 
15 

(100%) 

 

Multigruppens teoretiska grundsyn utgår från att det är möjligt att förändra ungdomars proble-

matik genom att arbeta med den unges tankemönster och beteende (KBT) samt familjesituation 

(systemteori). Ungdomar kan uppnå beteendeförändringar genom såväl omformning som social 

inlärning. Dessa teorier utgör grunden för förståelse kring utveckling, vidmakthållande och 

förändring av beteendeproblem, och utgör Multigruppens teoretiska grund. Trots detta uppger 

bara åtta av femton respondenter att verksamheten är förankrad i alla dessa tre teorier. En tred-

jedel av respondenterna uppger inte att verksamheten är förankrad i systemteori och nästan lika 

många uppger inte att även social inlärningsteori utgör en av grunderna för behandlingsarbetet 

på Multigruppen. Majoriteten av respondenterna anser trots detta att deras kollegor har en 

ganska bra teoretisk förankring, och två tredjedelar anser sig själva ha det. Majoriteten av in-

tervjupersonerna uppger att alla tre teorierna finns med i behandlingsarbetet på verksamheten, 

men intervjuperson D uppger att systemteorin behöver integreras mer i behandlingsarbetet. I 

dag är det enbart tre anställda som arbetar med den unges familj, vilket är en viktig del i det 

systemteoretiska arbetet som bedrivs på verksamheten, medans det är sex personer som arbetar 

med ungdomarna som kontaktpersoner. Både respondenter och intervjupersoner är eniga om att 

kognitiv beteendeteori kontinuerligt finns med i behandlingsarbetet. Denna teori innebär att nya 

tankar och beteenden kan läras in och formas om. Intervjuperson D menar att en viktig del av 

teorin handlar om att få den unge att själv reflektera kring vilka tankar som utlöser ett specifikt 

beteende och vad som skulle kunna sett annorlunda ut om den unge tänkt/handlat på ett annat 

sätt. Intervjuperson D menar vidare att en nackdel med teorierna är att de kan bidra till att andra 

saker, som är minst lika viktiga, glöms bort såsom anknytning, omsorg och alliansskapande. 

Tre av intervjupersonerna menar att anknytningsteorin finns med i alliansbyggandet med ung-

domarna och att den kognitiva beteendeteorin och den psykodynamiska allt mer börjar närma 

sig varandra vilket de ser som positivt. Intervjuperson B uttrycker sig på följande sätt: 

 
Det har öppnat upp sig mer inom KBT att man kan prata anknytning, man läg-

ger en sådan bas. Förr i tiden var det en skarp linje mellan KBT och psykody-

namiskt men den har lättats upp och det är positivt. 

 

Metoderna som används i behandlingsarbetet på Multigruppen fokuserar på en förändring av 

ungdomarnas beteenden. Positiva beteenden och uttrycksformer är tänkta att förstärkas konti-

nuerligt i behandlingsarbetet genom teckenekonomi, och för att motivera ungdomarna till be-

handling menar intervjupersonerna i ledningen att personalens förhållningssätt 24 timmar om 

dygnet bör genomsyras av motiverande intervju (MI). Utöver dessa metoder använder sig Mul-

tigruppen av Aggression Replecement Training (ART), Kommunikationsmetod (KOMET) och 

Community Reinforcement Approach (CRA). ART fokuserar på delar såsom moral, känslokon-

troll samt sociala färdigheter och målet är att den unge ska se och förstå sitt eget beteende samt 
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finna verktyg för att hantera känslor såsom ilska och aggression. CRA är en metod som syftar 

till att stödja ungdomar med missbruksproblematik och går ut på att den unge ska finna verktyg 

inom sig själv för att kunna motstå att missbruka. KOMET är den metod som familjeteamet 

använder sig av på verksamheten och syftar till att stärka ungdomarnas föräldrar i sina föräldra-

roller och hjälpa dem att se sin egen del i den unges problematik. Multigruppen arbetar även 

utefter avslappningsmetoder såsom massage, bolltäcke och akupunktur. För att skapa en förut-

sägbarhet i ungdomarnas behandling så är Multigruppens behandling uppdelat i ett fasprogram. 

Fasprogrammet består av; introduktion, träning, vidmakthållande och inför eftervård. Under 

varje fas finns det olika förväntningar och regler för den unge. Nedan följer två tabeller som 

visar vilka metoder respondenterna anser används mest på verksamheten, samt deras syn på 

metodförankring i behandlingsarbetet.  
 

Tabell 3: Behandlingsmetoder som personalgruppen anser används mest på verksamheten (N= 15) 

 

Flera alterna-
tiv har kunnat 

kryssas i 

KBT ART MI Tecken-
ekonomi 

Familje-
behand-

ling 

CRA KOMET Vet ej  

Ange de 

metoder, som 
du anser 

används mest 
i behand-

lingsarbetet 

på Multigrup-
pen. 

 

 

14 
(93%) 

 

 

14 
(93%) 

 

 

11 
(73%) 

 

 

9 
 (60%) 

 

 

5 
(33%) 

 

 
 

10 
(67%) 

 

 

8 
(53%) 

 

 
 

1 
(7%) 

 

 
 

 

 
Tabell 4: Personalgruppens syn på metodförankring i behandlingsarbetet (N= 15) 

 

 Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer inte 

alls 

Vet ej Totalt 

Jag är själv förtrogen med den, 
eller de, metod/er som krävs för 

att utföra behandlingsarbetet 

med ungdomarna på Multi-
gruppen. 

 
 

3 

(20%) 

 
 

10 

(67%) 

 
 

1 

(7%) 

 
 

0 

(0%) 

 
 

1 

(7%) 

 
 

15 

(100%) 

Jag anser att mina kollegor har 

en tydlig metodförankring i sitt 

behandlingsarbete med ungdo-
marna. 

 

 

0 
(0%) 

 

 

11 
(73%) 

 

 

3 
(20%) 

 

 

0 
(0%) 

 

 

1 
(7%) 

 

 

15 
(100%) 

Jag arbetar aktivt utefter de 
teorier och metoder som finns 

på Multigruppen även under de 

icke-schemalagda aktiviteter-
na(t.ex. se på tv, kortspel, 

bilskjutsar m.m.).  

 
 

4 

(27%) 

 
 

8 

(53%) 

 
 

3 

(20%) 

 
 

0 

(0%) 

 
 

0 

(0%) 

 
 

15 

(100%) 

 

Flera av Multigruppens metoder är manual- och evidensbaserade vilket kan vara till både för- 

och nackdel i behandlingsarbetet. Detta gör att metoden utförs inom vissa ramar och är fokuse-

rad på en viss målgrupp, vilket kan vara till en nackdel då inte alla ungdomar passar in i den 

specifika målgruppen. Detta är något som både intervjuperson C och E påtalar och intervjuper-

son C menar att den unge behöver ha många funktioner på plats för att kunna tillgodogöra sig 

verksamhetens behandling. Fördelen med metoderna enligt intervjupersonerna är att de är evi-

densbaserade vilket innebär att det finns forskning som visar att de är verksamma. Intervjuper-

son B är kritisk mot metoden teckenekonomi. Kritiken bottnar i att det finns en svårighet i att 

avgöra när ett beteende som förstärks genom yttre attribut (telefonkort, presentkort) övergår till 

att bli en inre belöning i form av ett känslotillstånd. Intervjuperson B påpekar vidare vikten av 
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att personalgruppen måste ha en tydlig metodförankring i sitt arbete. Om individerna i perso-

nalgruppen är metodtrogna så ger det större effekt än själva metoden, och ska man vara metod-

trogen i en personalgrupp krävs det en lägsta möjliga nivå – om den nivån är för låg på en eller 

flera medarbetare finns det en risk att metoden inte får önskad effekt. Majoriteten av intervju-

personerna menar att det finns stora brister mellan verksamhetens teorier och metoder – och det 

praktiska utförandet av dem. Detta exemplifieras av intervjuperson D i följande citat: 

 
Jag vill att det samspelar i vågskålarna mellan praktik och teori, och där kan 

jag tycka att vi brister ibland. Om inte jag märker det fullt ut hur ska då våra 

ungdomar göra det och kunna ta del av dem. Det kan bli en konflikt i mig när 

jag ser att praktiken inte hänger ihop med teorin.  

Att verksamhetens teorier och metoder kontinuerligt tillämpas praktiskt i verksamheten är en 

förutsättning för att behandlingsarbetet ska kunna utföras på bästa sätt. Det råder dock delade 

meningar i personalgruppen om teorierna och metoderna verkligen tillämpas på optimalt sätt i 

praktiken. Majoriteten av intervjupersonerna menar att det finns klara brister kring detta. Det 

diskuteras ofta om hur teorierna ska tillämpas men det finns en tydlig brist i hur de används i 

praktiken. När det kommer till verksamhetens metoder så menar två av intervjupersonerna att 

det även där finns utvecklingspotential. Ungdomarna har ART-lektioner en gång i veckan och 

under lov förekommer heldagar med ART-träning där ungdomarna bland annat får se på film 

och föra diskussioner utifrån dessa. Två av intervjupersonerna är eniga om att ART är något 

som borde finnas med mer kontinuerligt i verksamheten för att få genomslag hos ungdomarna. 

Metoden borde integreras mer hos den personal som inte är ART-instruktörer, till exempel ge-

nom att övrig personal är insatta i ungdomarnas ART-läxor, på så sätt får ungdomarna större 

chanser att öva på sina lärdomar. Nästan alla respondenter ansåg dock att ART var en av de 

metoder som används mest i verksamheten och majoriteten av respondenterna ansåg att de ak-

tivt arbetar utefter verksamhetens teorier och metoder även under de icke schemalagda aktivite-

terna. De ungdomar som har missbruksproblematik får CRA-samtal en gång per vecka och där 

är ungefär samma upplägg som inom ART med hemläxor. KOMET utförs även den en gång 

per vecka och då träffas de föräldrar som vill tillsammans med två personal ur familjeteamet. 

Tanken är att MI ska finnas med kontinuerligt i verksamheten 24 timmar om dygnet men två av 

intervjupersonerna menar att det skiljer sig åt mellan personalen hur pass mycket metoden an-

vänds. En stor del av respondenterna uppger dock att MI, efter KBT och ART, är den metod 

som används mest i behandlingsarbetet på verksamheten. Teckenekonomi är något som konti-

nuerligt ska tillämpas praktiskt genom en ständig förstärkning av ungdomarnas positiva bete-

enden, och intervjuperson C menar att det är den metoden som främst är synlig i det praktiska 

arbetet på Multigruppen. Dock visar enkätundersökningen på att cirka en tredjedel av respon-

denterna inte tycker att den metoden används mest i behandlingsarbetet. Intervjuperson C för-

klarar i följande citat hur de kognitiva teorierna kontinuerligt finns med i det praktiska arbetet: 
 

I mitt huvud så är de kognitiva teorierna en förklaringsmodell, det är genom 

de glasögonen jag ser och tänker över NÄR ska jag göra något och VAD ska 

jag göra när jag möter dem. Jag skulle ju inte veta vilken riktning jag skulle gå 

om jag inte hade min teori som visar vägen. 
 

Med utgångspunkt i intervjuerna framgår att verksamheten arbetar utefter de teorier och meto-

der som redogörs för i Multigruppens verksamhetsbeskrivning – och intervjupersonernas för-

klaringar av de olika teorierna/metoderna stämmer väl överens med hur de är uppbyggda. En-

kätundersökningen visar att mindre än hälften av respondenterna uppgett att verksamhetens 

teorigrund utgörs av både kognitiv beteendeteori, social inlärningsteori och systemteori och så 

mycket som en tredjedel av personalgruppen har inte uppgett att både systemteori och social 
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inlärningsteori är två av de teoretiska grunder som verksamheten är förankrad i. För att behand-

ling på institution ska ha hög grad av behandlingsintegritet krävs en tydlig teoretisk förankring 

(Andreassen, 2003). Med utgångspunkt i att en stor del av personalgruppen inte uppgett att 

verksamheten arbetar utefter de teorier som angetts i verksamhetens programbeskrivning finns 

det skäl att anta att verksamheten har mer att utveckla innan de når en hög grad av behandlings-

integritet. En förklaring till detta skulle kunna vara att systemteorin inte är lika integrerad i be-

handlingsarbetet som de andra teorierna. Social inlärningsteori är dessutom en del av den beha-

vioristiska teorin vilket skulle kunna ses som en förklaring till varför sex personer inte uppgett 

att den finns med inom verksamheten. Alla respondenter anger dock att verksamheten har en 

kognitiv beteendeteoretisk grund. Forskning visar att institutioner med kognitiv beteendeteore-

tisk grund har goda förutsättningar att behandla ungdomar med antisocial problematik (Ven-

nard, Sugg & Hedderman, 1997; Lowenkamp, Makarios, Latessa, Lemke & Smith, 2010). Om 

personalgruppen konsekvent arbetar utefter kognitiv beteendeteori i praktiken så har Multi-

gruppen, med grund i den tidigare forskning, hög potential att nå positiva behandlingsresultat.  

 

Multigruppens teorier och metoder har efter undersökningen visat sig utföras olika mycket i det 

praktiska arbetet med ungdomarna. Majoriteten av respondenterna anser att kognitiv beteende-

teori med metoderna kognitiv beteendeterapi och ART är mest framträdande i verksamheten. 

Dessa metoder fokuserar på vad som upprätthåller ungdomens beteende och forskning visar att 

positiva behandlingsutfall har ett signifikant samband med metoder som fokuserar på just detta 

(Vennard m.fl., 1997). ART utförs en gång per vecka/ungdom och två av intervjupersonerna 

menar att ART inte integreras tillräckligt mycket i behandlingsarbetet utanför dessa lektioner. 

Forskning visar att ART inte har stor påverkan på behandlingsutfallet om färdigheterna inte 

appliceras i miljön utanför institutionen under behandlingen (De Swart m.fl., 2012). Med ut-

gångspunkt i intervjupersonernas resonemang, och den tidigare forskningen, krävs det därför 

att ungdomens ART-färdigheter appliceras även utanför själva ART-lektionerna i större ut-

sträckning för att det ska kunna påverka ungdomarnas behandlingsresultat. Teckenekonomi är 

en annan av de metoder som verksamheten arbetar utefter. Inom teckenekonomi är det av vikt 

att den individ som är tänkt att uppnå en beteendeförändring vet vilka beteenden som eftersträ-

vas för att skapa en förutsägbarhet (SiS, 2013b). Detta kan i högsta grad kopplas till Multigrup-

pens användande av metoden då verksamheten arbetar efter ett fasprogram för att just skapa en 

förutsägbarhet i ungdomarnas behandling. Efter intervjuer med ledningen framkom att persona-

lens förhållningssätt bör genomsyras av en MI-anda 24 timmar om dygnet. Forskning visar att 

en av de viktigaste faktorerna för framgångsrika behandlingsutfall är att personalgruppen arbe-

tar utefter ett samstämmigt förhållningssätt inom just denna metod (Harder m.fl., 2011). Med 

grund i detta så bör MI vara en av de metoder som syns mest i behandlingsarbetet på Multi-

gruppen. Trots detta anser fyra av respondenterna att så inte är fallet. Då Multigruppens mål-

sättning är att all personal kontinuerligt ska använda sig av denna metod så finns det skäl att 

anta att det finns utvecklingsområden inom användandet av MI. Två av intervjupersonerna me-

nar att användandet av MI skiljer sig åt mellan olika personal vilket skulle kunna vara en för-

klaring till varför inte alla i enkätundersökningen såg denna metod som mest framträdande. 

Detta kan i sin tur, med grund i tidigare forskning, påverka ungdomarnas behandlingsutfall.  

 

En samstämmighet gällande innebörden och användandet av teorier och behandlingsmetoder 

har visat sig vara den viktigaste komponenten för att uppnå positiva behandlingsresultat inom 

institutionsvård för ungdomar (Andersson & Johansson, 2008; Andreassen, 2003; Melnick 

m.fl., 2009). Majoriteten av respondenterna anser att de själva och deras kollegor har en ganska 

bra förtrogenhet med de teorier och metoder som utövas på verksamheten. Detta kan dock pro-

blematiseras med utgångspunkt i att cirka hälften av personalen inte uppgett alla de teorier som 

verksamheten bygger på. Gällande metodförankring så uppger tre respondenter att de inte 
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stämmer så bra att deras kollegor har en tydlig metodförankring och en har svarat vet ej. Detta 

skulle kunna kopplas till problematiken som nämnts ovan gällande det praktiska utövandet av 

teorierna och metoderna, då flera av intervjupersonerna uppger att det ibland råder en brist mel-

lan vad som teorierna och metoderna står för och hur de praktiseras. Tidigare forskning visar 

att bristande överensstämmelse mellan vad som i programmet står ska utföras och vad behand-

laren i själva verket gör även det är ett hot mot institutionens behandlingsintegritet (Hollins, 

1995 i Andreassen, 2003). Detta kan kopplas till det som en av intervjupersonerna uppger om 

metodtrogenhet, och att det i en personalgrupp krävs en lägsta möjliga nivå – om den nivån är 

för låg på en eller flera medarbetare finns det en risk att metoden inte får önskad effekt. Då en 

av respondenterna inte anser sig vara förtrogen med metoderna på verksamheten och en svarat 

vet ej så skulle det, med grund i tidigare forskning, kunna räcka för att äventyra verksamhetens 

behandlingsintegritet och effekten av metoderna.  

Gemensamt förhållningssätt 

I detta tema har relevanta enkät- och intervjufrågor valts ut för att belysa personalgruppens 

samstämmighet/skiljaktighet i sina förhållningssätt gentemot ungdomarna, deras arbetsutföran-

de av teorier och metoder samt inom deras terapeutiska perspektiv.  

 
Tabell 5: Personalgruppens syn på behandlingsarbetet och behandlingsmålen (N= 15) 

 

 Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer inte 
alls 

Vet ej Totalt 

Personalen på Multigruppen är 

överens om hur det dagliga 
behandlingsarbetet ska utföras. 

 

 
0 

(0%) 

 

 
7 

(47%) 

 

 
6 

(40 %) 

 

 
2 

(13 %) 

 

 
0 

(0%) 

 

 
15 

(100%) 

Det händer alltför ofta att 

arbetssituationen på Multigrup-

pen präglas av tillfälliga lös-
ningar. 

 

 

2 
(13%) 

 

 

11 
(73%) 

 

 

1 
(7%) 

 

 

0 
(0%) 

 

 

1 
(7%) 

 

 

15 
(100%) 

Jag anser att personalen på 
Multigruppen arbetar mot 

samma behandlingsmål. 

 
2 

(13%) 

 
6 

(40%) 

 
5 

(33%) 

 
0 

(0%) 

 
2 

(13%) 

 
15 

(100%) 

 

Tabell 6: Personalgruppens vetskap om arbetsbeskrivning N=(15) 
 

 

 
Tabell 7: Personalgruppens uppfattning om att de följer arbetsbeskrivningen N=(15) 
 

 Stämmer 

mycket 
bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer 

inte alls 

Vet ej Ej aktuellt, 

arbetsbe-
skrivning 

saknas 

Totalt 

Jag följer alltid arbetsbe-

skrivningen. 

 

 

1 
(7%) 

 

 

6 
(40%) 

 

 

1 
(7%) 

 

 

0 
(0 %) 

 

 

6 
(40%) 

 

 

1 
(7%) 

 

 

15 
(100%) 

 

 Ja  Nej Vet ej Totalt 

Det finns en arbetsbeskrivning för innehål-

let i mitt arbete. 

 

 

8 
(53%) 

 

 

1 
(7%) 

 

 

6 
(40%) 

 

 

15 
(100 %) 
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Tidigare forskning visar att personalgrupper som har en samstämmig syn på hur behandlingsar-

betet ska utföras skapar bättre förutsättningar för att ungdomarna ska tillgodose sig behandling-

en (Andersson & Johansson, 2008). På Multigruppen finns 15 stycken anställda och intervju-

person D är övertygad om att det också finns 15 olika syner på hur behandlingsarbetet ska utfö-

ras. Enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna inte anser att de som perso-

nalgrupp är överens om hur det dagliga behandlingsarbetet ska utföras och näst intill alla anser 

att behandlingsarbetet alltför ofta präglas av tillfälliga lösningar. När det kommer till verksam-

hetens mål är respondenterna splittrade i två läger men majoriteten anser att de arbetar mot 

samma behandlingsmål. Gällande om respondenterna följer någon arbetsbeskrivning i sitt arbe-

te så vet cirka hälften inte om det existerar någon sådan. De som uppgett att en sådan finns me-

nar att de följer den ganska bra. Alla intervjupersoner menar att det finns svårigheter med att 

upprätthålla ett gemensamt förhållningssätt i personalgruppen. Intervjuperson E menar att indi-

viderna i gruppen ibland saknar en förståelse kring deras kollegors utförande av behandlingsar-

betet men att gruppen blivit bättre på att diskutera detta problem. Två av intervjupersonerna 

menar att gruppen till viss del kan hitta fram till gemensamma definitioner, uttryckssätt och 

förhållningssätt men att det är något som personalgruppen behöver arbeta vidare kring. Inter-

vjuperson B menar att ett samstämmigt förhållningssätt i en personalgrupp på institution kan 

vara svårt att uppnå i och med att de flesta individer inom detta yrke har en inre ambition som 

kan vara svårt att samköra med andra individers ambitioner. Intervjupersonen uttrycker sin syn 

på samstämmigheten i personalgruppen i följande citat: 

 
Verksamheten har haft en del svängningar i och med att det har varit en del 

bekymmer i personalgruppen. Samstämmigheten är bättre nu än den varit un-

der en tid men jag anser att det finns en utvecklingspotential. Vi kan nå längre 

än den är i dagsläget.  

 

Intervjuperson C tror att den höga omsättningen av personal på Multigruppen kan försvåra möj-

ligheten till ett gemensamt förhållningssätt. Sedan verksamheten startade 2007 är det tre an-

ställda som fortfarande arbetar kvar. Intervjuperson E menar att en anledning till det splittrade 

förhållningssättet i personalgruppen kan bero på att individerna i gruppen har fått olika vidare-

utbildningar samt att vissa inte fått några vidareutbildningar alls vilket bidrar till att kunskaps-

nivån i personalgruppen se väldigt olika ut.  

 
Tabell 8: Vidareutbildning (N=15) 
 

 Ja, tillräckligt Ja, men inte 

tillräckligt 

Ja men tackat 

nej 

Nej, jag har inte 

blivit erbjuden 

Totalt 

 

      

Jag har erbjudits utbildning 

och/eller vidareutbildning av arbets-

givaren för att bli förtrogen med de 
teorier som verksamheten vilar på. 

 

 

3 
(20%) 

 

 

4 
(27%) 

 

 

0 
(0%) 

 

 

8 
(53%) 

 

 

15 
(100%) 

Jag har erbjudits utbildning 
och/eller vidareutbildning av arbets-

givaren för att bli förtrogen med de 

metoder som används i behand-
lingsarbetet. 

 
2 

(13%) 

 
8 

(53%) 

 
0 

(0%) 

 
5 

(33%) 

 
15 

(100%) 

 

Enkätundersökningen visar att en klar majoritet av personalgruppen inte har blivit erbjudna 

någon vidareutbildning/eller inte anser sig ha fått tillräckligt mycket. En av intervjupersonerna i 

ledningen menar att det varje år tas beslut om ett utbildningsbehov finns, och i så fall vilka som 
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ska vidareutbildas. Eftersom Multigruppen arbetar efter strukturerade metoder så måste det hela 

tiden finnas en balans i personalgruppen med tillräckligt mycket utbildningar inom de olika 

metoderna. Majoriteten av de anställda har universitetsutbildningar och flera har lång erfaren-

het av yrket, trots detta kan olika mängder av vidareutbildningar påverka förhållningssättet. Att 

det splittrade förhållningssättet kan ha sin grund i att personalen vidareutbildas olika mycket 

exemplifieras av intervjuperson E i följande citat: 

 
Kan tycka att det blir uppdelat ibland, är jag ART-instruktör eller har jag MI-

utbildning så blir det lätt lite uppdelat. Och eftersom vi alla inte har fått sam-

ma utbildningar så är det lätt att det blir så, det kan man förstå. Alla kan inte få 

alla utbildningar och varje vikarie kan inte få utbildning. Det är klart det gör 

att vi glappar ibland. 
 

Majoriteten av respondenterna och intervjupersonerna är överens om att personalgruppen inte 

är helt samstämmiga i hur behandlingsarbetet på verksamheten ska utföras. Tidigare forskning 

visar att förutsättningar för en samstämmighet ökar om organisationens mål är tydliga och en 

del av det dagliga arbetet (Gendrau m.fl., 2006). Majoriteten av respondenterna anser att perso-

nalgruppen arbetar mot samma mål, men då en tredjedel anser att så inte är fallet, och två har 

svarat vet ej kan det antas att organisationens mål skulle behövas förankras ytterligare i det dag-

liga behandlingsarbetet på Multigruppen. Inom alla organisationer är det viktigt att personalen 

arbetar mot samma mål för att uppnå god produktivitet – detta gäller i högsta grad även inom 

institutionsvård (Pazarats, 2003). Med grund i detta kan det antas att personalgruppen behöver 

enas ytterligare kring vilka mål som de faktiskt bör arbeta mot för att organisationen ska kunna 

uppnå god produktivitet. Det finns tydliga samband mellan framgångsrika grupper och tydliga 

gemensamma mål inom gruppen. För att en personalgrupp ska kunna uppnå verksamhetens mål 

är det viktigt att det tydligt framgår hur målet ska kunna uppnås, risken är annars att alternativa 

strategier uppfinns vilket kan bidra till konflikter i personalgruppen. En av utgångspunkterna 

för att personalgruppen ska kunna arbeta gemensamt mot samma mål är att det finns en över-

ensstämmelse bland individerna kring hur behandlingsarbetet ska utföras (Larson och Lafasto, 

1989 i Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Det kan antas att Multigruppen som verksamhet 

kan behöva tydliggöra vilka mål som finns inom verksamheten och hur dessa ska uppnås för att 

personalgruppen ska kunna komma överens kring hur det dagliga behandlingsarbetet ska utfö-

ras – vilket i sin tur skulle kunna bidra till en ökad samstämmighet i gruppen. Då majoriteten av 

respondenterna har uppgett att de inte vet om det finns någon arbetsbeskrivning för det arbete 

som ska utföras så skulle detta kunna vara en ytterligare tänkbar orsak till det bristande gemen-

samma förhållningssättet. För att personalgruppen ska kunna komma överrens om hur det dag-

liga behandlingsarbetet ska utföras så skulle en sådan kunna vara till hjälp då Lennéer Axelson 

och Thylefors (2005) menar att arbetsuppgifter som ska utföras inom en organisation kan un-

derlättas om de finns beskrivna i en arbetsbeskrivning. Tidigare forskning visar att en harmo-

niskt fungerande organisation kräver en låg personalomsättning, frekvent vidareutbildning och 

att personal inom organisationen har ett informationsutbyte med varandra (Gendrau m.fl., 

2006). Multigruppen har omsatt mycket personal sedan verksamheten startades, en del av per-

sonalgruppen anser inte själva att de fått tillräckligt med vidareutbildning och flera av intervju-

personerna menar att de behöver bli bättre på att utforska varandra för att kunna skapa ett 

gemensamt förhållningssätt. Med grund i detta, och tidigare forskning, kan det antas att Multi-

gruppen har mer att utveckla innan de kan bli en harmoniskt fungerande organisation. 

 
 

 
 

 

 
 



25 
 

Tabell 9: Personalgruppens syn på vikten av en gemensam syn på behandlingsarbetet 

 

 Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer inte 

alls 

Vet ej Totalt 

Jag anser att i behandlingsarbe-

tet krävs det att personalen har 

en gemensam syn på vad det är 
som ska behandlas hos respek-

tive ungdom. 

 

 

12 
(80%) 

 

 

3 
(20%) 

 

 

0 
(0%) 

 

 

0 
(0 %) 

 

 

0 
(0%) 

 

 

15 
(100%) 

 

En klar majoritet av respondenterna anser att det är viktigt att personalen har en gemensam syn 

på vad som ska behandlas hos respektive ungdom. Två av intervjupersonerna menar att perso-

nalgruppen är extremt strukturerade på pappret och kan många gånger vara överens om teorier 

och metoder i samtal med varandra, men när det kommer till det praktiska utförandet så är det 

många gånger personalens egna värderingar och erfarenheter som avgör hur denne förhåller sig 

till den unge. Två av intervjupersonerna uppger att det kan skapas irritation i ungdomsgruppen 

när personal agerar eller uttrycker något på olika sätt och att ungdomarna ofta påpekar detta för 

personalen. De uppger dock att detta inte bara behöver vara negativt då verkligheten utanför 

institutionen många gånger ser ut så, och detta då blir som en typ av modellinlärning – att tycka 

olika och mötas i det. Intervjuperson A menar att det ibland är bra att ha lite olika synsätt på 

behandlingsarbetet men att det är viktigt att personalen är neutrala framför ungdomarna och har 

ett förhållningssätt där de alltid följer verksamhetens regler. Detta beskrivs i följande citat: 

 
Man behöver ha ett förhållningssätt där man tänker: ”de här reglerna står vi 

för, och är det så att jag inte står för de här reglerna då är det bara att gilla 

läget och driva dem ändå”. Sen kan 15 personer inte göra likadant och ibland 

blir det jättestormigt här. Vi snubblar ibland när vi tänker mer med hjärtat än 

med huvudet. 

När personalgruppen är skiljaktiga kring något menar två av intervjupersonerna att det oftast är 

den starkaste rösten i gruppen som i stunden fattar beslutet. De påtalar att det finns en hierarki 

inom personalgruppen. Intervjuperson D upplever att det finns härskartekniker i verksamheten 

men att det är svårt att komma till rätta med det problemet. Majoriteten av intervjupersonerna 

tror att det splittrade förhållningssättet på verksamheten påverkar ungdomarnas behandling i en 

negativ bemärkelse. En av intervjupersonerna i ledningen uppger dock att behandlingsklimatet 

på Multigruppen i dagsläget är ”good enough” och tror inte att det påverkar ungdomarna, om så 

skulle vara fallet så skulle respondenten sätta stopp för det. Under en period var det på gränsen 

men alla tog då ansvar för att det inte skulle påverka ungdomarnas behandling. Intervjuperson C 

menar att ungdomarna ofta känner av när det finns skiljaktigheter och spänningar mellan indivi-

derna i personalgruppen. Detta beskrivs i följande citat:  

De kanske inte alltid vet vad det är men de känner absolut spänningarna på en 

gång. Har vi många nya ungdomar och spänningar så kan den lilla extra spän-

ningen göra att det exploderar och de blir utåtagerande.  

När en samstämmighet saknas inom en personalgrupp kan konsekvenser så som spänningar 

mellan personal att uppstå – något som sedan avspeglas i resultatet av behandlingen (Anders-

son & Johansson, 2008). Detta påvisas i ovanstående citat – ungdomarna känner av när det rå-

der spänningar mellan individerna i personalgruppen. Tidigare forskning visar att ett gemen-

samt förhållningssätt i en personalgrupp skapar en förutsägbarhet i behandlingen som påverkar 

ungdomarnas behandlingsengagemang – vilket i sin tur ger bättre behandlingsresultat (Melnick, 

m.fl., 2006). Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med en gemensam syn på 

vad som ska behandlas hos respektive ungdom. Flera av intervjupersonerna menar dock att det 
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finns svårigheter med att uppnå ett gemensamt förhållningssätt inom gruppen. Intervjuperson D 

menar att det ofta är personalens egna värderingar och normer som styr deras förhållningssätt 

gentemot ungdomarna. För att en personalgrupp ska kunna arbeta homogent krävs att indivi-

derna i personalgruppen tar del av varandras normer och värderingar (Ahonen, 2012). Forsk-

ning visar att institutioner där personalen delar normer och värderingar bidrar till en trygghet 

och förutsägbarhet hos ungdomarna gällande deras behandling – vilket i sin tur avspeglas på 

behandlingsresultatet (Klomp m.fl., 1997). Med grund i detta kan det antas att individerna i 

personalgruppen inte tar del av varandras normer och värderingar i tillräckligt stor utsträckning 

– vilket kan vara en anledning till det bristande gemensamma förhållningssättet. Ungdomar 

som placeras på institution kommer ofta från familjeförhållanden som präglas av oförutsägbar-

het, det är därför extra viktigt att personalgruppen har ett enhetligt förhållningssätt i interaktio-

nen med ungdomarna (Pazaratz, 2003). Två av intervjupersonerna uppger att det kan skapas 

irritation i ungdomsgruppen när personal agerar eller uttrycker något på olika sätt. Detta skulle 

kunna bero på att ungdomarna kan ha en bakgrund av oförutsägbarhet från sin omgivning, vil-

ket skulle kunna göra att det blir extra känsligt när personalgruppen påvisar detta. För att kunna 

ena en personalgrupp så att de arbetar mot ett gemensamt mål med liknande normer och värde-

ringar är det betydelsefullt med en tydlig teorigrund (Hogg & Tindale, 2002). Med grund i att 

personalgruppen inte är samstämmiga gällande vilka teorier som verksamheten bygger på kan 

detta antas vara en av de främsta anledningarna till att de inte delar gemensamma normer och 

värderingar gällande behandlingsarbetet samt att vissa inte anser sig arbeta mot samma mål. 

Nedan presenteras två tabeller som påvisar respondenternas syn på sammanhållning och kom-

munikation i gruppen. 

 
Tabell 10: Personalgruppens syn på sammanhållningen på verksamheten (N=15) 

 

 Mycket bra  Ganska bra  Inte så bra Dålig Vet ej Totalt 

Hur upplever du personalsam-

manhållningen på Multigrup-

pen? 

 

 

0 
(0%) 

 

 

3 
(20%) 

 

 

10 
(67 %) 

 

 

2 
(13 %) 

 

 

0 
(0%) 

 

 

15 
(100%) 

 
Tabell 11: Personalgruppens syn på kommunikationen på verksamheten (N= 15) 

 Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer inte 
alls 

Vet ej Totalt 

Jag anser att det finns en god 

kommunikation mellan mig 

och mina kollegor 

 

 

2 
(13%) 

 

 

4 
(27%) 

 

 

9 
(60 %) 

 

 

0 
(0 %) 

 

 

0 
(0%) 

 

 

15 
(100%) 

 

En klar majoritet av respondenterna anser inte att det finns en god sammanhållning eller en god 

kommunikation mellan individerna i personalgruppen. Två av intervjupersonerna påtalar även 

den bristande sammanhållningen och menar att gruppen är väldigt splittrad. Intervjuperson E 

tycker dock att sammanhållningen är bra även om det finns områden, såsom kommunikation, 

som behöver förbättras. Två av intervjupersonerna påpekar att det finns många grupperingar 

inom personalgruppen och att många umgås privat. Intervjuperson C menar att personalgrup-

pen har trevligt när de åker iväg tillsammans men att sammanhållningen kan bli bättre. Inter-

vjuperson B redogör för sammanhållningen på Multigruppen i följande citat: 
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Den är för grupperad. Personalgruppen har för många interna små grupper 

som man har slutit sig till av olika skäl. Utvecklingsområden, att försöka få 

personalen att jobba mer ihop än att gruppera sig i olika formationer.  

 

För att kunna skapa en bättre sammanhållning tror majoriteten av intervjupersonerna att indivi-

derna i gruppen måste förbättra sin kommunikation mellan varandra. Gruppen är bra på att dis-

kutera ungdomsärenden men de behöver bli bättre på att diskutera gruppdynamiken. Ledningen 

och personalgruppen har båda ett ansvar och intervjuperson D tror att alla individerna i gruppen 

behöver reflektera över sin egen del i det hela. En av intervjupersonerna i ledningen påpekar 

vikten av att individerna i gruppen måste separera sina privatliv från jobbet i större bemärkelse. 

Inga personalprocesser bör avhandlas utanför jobbet, på sociala medier eller hemma hos var-

andra. Detta exemplifieras i följande citat: 
  

Har man kritik till sin kollega så ska det framföras på jobbet och inte på in-

terna fester om man umgås privat. Inte prata illa om arbetskamrater privat. 

Alla processer ska ligga på jobbet. Annars har ledningen jättesvårt att identi-

fiera vad som händer i personalgruppen. Om ledningen ska få en chans att 

arbeta med personalprocesser, negativa och positiva, så måste dessa ske på 

jobbet. Men det är jättesvårt. 

 

Efter varje dagpass samlas personalen på något som kallas ”Multikvarten”. Vad denna stund 

innebär har varierat över tid men i dagsläget används den som ett forum där individerna får dela 

med sig om sin dag och ibland används olika teman som personalen diskuterar kring. Intervju-

person E tycker att denna stund är positiv och att det är skönt att delge sina känslor, negativa 

som positiva. Intervjuperson D ser den som ett bra avslut på dagen men att 15 minuter är allde-

les för lite tid för att kunna sätta igång något tema. Även intervjuperson C tycker att tiden är 

alldeles för kort och även om det finns saker som personen skulle vilja delge så kan tidspressen 

göra att intervjupersonen avstår. Resultatet i enkätundersökningen visar nedan att personal-

gruppen har splittrade känslor efter Multikvarten. 
 
Tabell 12: Personalgruppens känslor efter Multikvarten (N=15) 
 
Flera alterna-

tiv har kunnat 
kryssas i 

Upprymd Likgiltig Glad Irriterad Frustrerad Lugn Nöjd Varierar 

Efter Multi-

kvarten 

känner jag 
mig oftast 

 

2 

(13%) 

 

5 

(33%) 

 

2 

(13%) 

 

1 

 (7%) 

 

 

2 
(13%) 

 

3 

(20%) 

 

5 

(33%) 

 

 

1 
(7%) 

 

Samstämmigheten bland personalen på Multigruppen har mer att utveckla. Kommunikation är 

en av grunderna till att en personalgrupp ska kunna lära sig av varandra och ta del av varandras 

förhållningssätt. En god kommunikation är också en förutsättning för att individerna ska kunna 

utvecklas tillsammans i sina yrkesroller (Granér, 1994). Nästan två tredjedelar av responden-

terna anser inte att kommunikationen mellan individerna i personalgruppen är bra. Detta kan i 

sin tur kopplas ihop med det som intervjupersonerna beskriver gällande det splittrade förhåll-

ningssättet i personalgruppen. Tidigare forskning visar att en god kommunikation mellan indi-

viderna i en personalgrupp är en förutsättning för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt 

(Ahonen & Degner, 2013). Det finns därför skäl att anta att en förutsättning för att personal-

gruppen ska uppnå ett samstämmigt förhållningssätt är att förbättra kommunikationen. Tidigare 

forskning visar även att bristande kommunikation och negativa interaktioner mellan anställd 

personal i form av bland annat baktalande och ignorering av varandras åsikter har visat sig leda 
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till att personal utför behandling enskilt och inte i grupp – vilket riskerar ett negativt behand-

lingsklimat (Ahonen & Degner, 2013). Detta kan kopplas ihop med det som en av intervjuper-

sonerna beskriver gällande att mycket åsikter ventileras privat och att det då är svårt för led-

ningen att komma till rätta med denna problematik. Av intervjuerna framkom att det finns 

härskartekniker inom verksamheten. Granér (1994) menar att maktöverlägsenhet är något som 

kan förmedlas till andra genom kommunikation, eller uteblivandet av sådan, vilket kan bidra 

till en negativ stämning på arbetsplatsen. Det skulle kunna vara så att den härskarteknik som 

påtalats har ett samband med den dåliga kommunikationen som finns på verksamheten. Bristen 

på kommunikation skulle även kunna vara anledningen till att en klar majoritet, av såväl re-

spondenter som intervjupersoner, inte anser att det finns en god sammanhållning inom gruppen.  

 

Randall Collins teori om interaktionsritualer innebär att en grupp av individer behöver ritualer 

som främjar positiv energi för att kunna bygga upp en känsla av samhörighet och delaktighet 

inom en grupp (Collins & Makowsky, 1998). På Multigruppen samlas personalen efter varje 

dagpass på ”Multikvarten”. Denna stund skulle kunna ses som en ritual om den uppfyller de 

kriterier som krävs. Förutsättningar för att gruppen ska växa sig starkare är dock om positiv 

emotionell energi skapas – då upplever individerna en känsla av tillhörighet och trygghet i sin 

grupp, om negativ emotionell energi skapas bildas istället känslor av irritation och underläg-

senhet i gruppen. Enkätundersökningen visar att respondenterna upplever såväl positiva som 

negativa känslor efter denna stund tillsammans. Detta visar på att den emotionella energin i 

gruppen se väldigt olika ut och en tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att det beror på 

vad som skett, och vilka individer som arbetat tillsammans, under den specifika dagen. En av 

respondenterna uppger att sammanhållningen är väldigt bra mellan vissa kollegor och väldigt 

dålig mellan andra. Multikvarten kan tänkas bidra till att stärka de individer som redan arbetar 

bra tillsammans men samtidigt skapa irritation och underlägsenhetskänslor bland de individer 

som inte gör det.  

Ledningen – inflytande och betydelse för personalgruppen 
I detta tema har enkät och intervjufrågor valts ut för att belysa ledningens och personalgrup-

pens syn på det ledarskap som bedrivs på Multigruppen. Fokus ligger på krav-kontroll-stöd 

modellen, positiv feedback och strategier för att främja en samstämmighet inom personalgrup-

pen.  

  
Tabell 13: Personalgruppens syn på ledningens krav (N=15) 

 
 Stämmer 

mycket bra 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer inte 

så bra 
Stämmer inte 

alls 
Totalt 

 

      

Jag anser att ledningen ställer höga 
krav på mig som anställd 

2 
(13%) 

10 
(67%) 

2 
(13%) 

1 
(7%) 

15 
(100%) 

Jag känner att jag kan leva upp till 
de krav som ställs på mig från 

ledningen 

 
5 

(33%) 

 
10 

(67%) 

 
0 

(0%) 

 
0 

(0%) 

 
15 

(100%) 

 

Det framgår av tidigare forskning att en personalgrupp behöver ha tillräckligt höga krav på sig 

från sin ledning för att utföra ett bra arbete (Pratt m.fl., 1999). Majoriteten av respondenterna 

uppger att det stämmer ganska bra att ledningen ställer höga krav på dem och ingen av respon-

denterna anser sig inte kunna leva upp till dessa krav. Flera av intervjupersonerna menar att det 

finns en vetskap om vad ledningen förväntar sig av dem – men att kraven många gånger kunde 

vara högre. Genom högre krav och mer uttalade förväntningar skulle en bättre balans kunna 
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skapas i relation till det praktiska utförandet av dem samt att de då lättare skulle kunna uppnås. 

Intervjuperson E menar att det finns en god dialog med ledningen och att kraven som ställs är 

tillräckligt höga men att samspelet mellan ledning och personalgrupp skulle kunna bli bättre. 

Intervjuperson C menar att personalgruppen har starka viljor och att ledningen inte alltid orkar 

hålla emot vid ett beslutsfattande utan väljer att dra bort kravet ifråga. Intervjupersonen menar 

att detta kan ses som både negativt och positivt då det är viktigt med en ledning som står för 

sina beslut men som samtidigt lyssnar in sin personalgrupp. Intervjupersonen uppger vidare att 

en tydligare ledning skulle behövas när det uppstår moraliska dilemman på verksamheten. Ett 

tydligare stöd för att kunna hantera problematiska situationer som uppstår både inom behand-

lingsarbetet med ungdomarna och i konflikter inom personalgruppen. Flera av intervjuperso-

nerna kan under tillfällen önska sig en tydligare ledning när det kommer till att fatta beslut rö-

rande verksamheten och kraven som ställs på personalgruppen. Intervjuperson D uttrycker sin 

syn på om ledningens krav är tillräckligt höga:  
 

Nej jag skulle vilja att de var lite högre faktiskt. Jag skulle vilja att de var mer 

uttalade på så viss att man skulle kunna sätta dem i relation till utförandet, att 

de är rimliga att uppnå. Att förväntningarna kan uppnås. Då blir det balans till 

kraven. 

 

För att Multigruppen ska kunna lyckas som verksamhet och nå framgång i ungdomarnas be-

handling anser ledningen på verksamheten att det är viktigt att ställa höga krav på sin personal-

grupp. Med höga krav menar ledningen att det krävs mycket kunskap och engagemang av de 

individer som arbetar på Multigruppen då det är en tuff och utmanande sysselsättning att arbeta 

med ungdomar i behandling. Ungdomarna som är placerade på Multigruppen är beroende av 

personalgruppen på en rad olika sätt och med det följer automatiskt ett stort ansvar som genere-

rar i höga krav på personalgruppen – krav som ledningen har rätt att ställa. Intervjuperson B i 

ledningen uttrycker kraven på personalgruppen på följande sätt:  

Vi ett jättestort ansvar, eftersom vi kommer att påverka ungdomarna, all per-

sonal har makt över de här människorna. Ska man vara anställd på Multigrup-

pen så ska man förstå att man har det här ansvaret och då har vi rätt att ställa 

krav på dem. 

 

Enligt ledningen finns det finns stort utrymme för personalgruppen att vara med i det besluts-

fattande som sker på verksamheten. De menar att vissa av individerna i den nuvarande perso-

nalgruppen har motstridiga åsikter om verksamheten och dess behandling av de placerade ung-

domarna. Personalgruppen har utrymme att ta upp sina åsikter på regelbundna personalkonfe-

renser men också möjlighet att komma in enskilt till ledningen och ge sin syn på verksamheten 

och det behandlingsarbete som utförs. Beslutsfattandet är dock inte alltid en demokratisk pro-

cess då många åsikter i personalgruppen kan gå isär och ledningen behöver ta ett beslut. Inter-

vjuperson B förklarar sin syn på lyhördhet i följande citat: 

 
Självklart lyssnar vi i ledningen in alla i personalgruppen. Men jag tycker att 

det måste finnas något rim och reson i det som kommer upp. Man måste ha 

tänkt till lite innan man tar upp något – det måste finnas en substans i åsikter-

na, då är jag beredd att lyssna. Ibland hamnar vi lägen där jag tar måste ta be-

slut när vi inte kommer någon vart, men självklart har personalgruppen möj-

lighet att påverka. 

Krav som ledningen ställer kan enligt intervjuperson C formas om och förändras efter dialog 

med personalgruppen, detta skulle kunna tyda på en lyhördhet från ledningen gentemot perso-



30 
 

nalgruppens åsikter. Nedan visas en tabell där personalgruppens syn på ledningens lyhördhet 

framgår. 

 
Tabell 14: Personalgruppens syn på ledningens lyhördhet (N=15) 

 

 Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer inte 

alls 

Vet ej Totalt 

Jag anser att ledningen på Multi-
gruppen är lyhörd inför mina 

åsikter 

 
 

3 

(20%) 

 
 

7 

(47%) 

 
 

5 

(33%) 

 
 

0 

(0%) 

 
 

0 

(0%) 

 
 

15 

(100%) 

 

En tredjedel av respondenterna anser inte att det stämmer så bra att ledningen på Multigruppen 

är lyhörda inför dess åsikter. De flesta av respondenterna tycker dock att det finns en lyhördhet 

hos ledningen och majoriteten av intervjupersonerna menar att det finns utrymme för persona-

len att fatta egna beslut under både goda förutsättningar och mer påtvingade. Behandlingsarbe-

tet innefattar att dagligen ställas inför en rad beslut som behöver fattas – både av lättare och 

svårare grader. Som behandlare är det inte alltid lätt att följa ledningens beslut i vissa frågor när 

en problematisk situation med en ungdom i realiteten uppstår. Intervjuperson E menar dock att 

ledningen är bra på att ge ut mandat till personalen att fatta egna beslut och att det i större ut-

sträckning är kollegor som efteråt ifrågasätter dessa. Att arbeta som behandlare på Multigrup-

pen är en komplex uppgift då det å ena sidan krävs att personalen följer de beslut som ledning-

en fattar men samtidigt kan det uppstå situationer som ingen kunnat förutspå och då kan giltig-

heten i besluten komma att ifrågasättas. Följande problematik exemplifieras av intervjuperson 

C i följande citat:  
 

Jag tycker personligen att vi inte alltid tar deras beslut, utan vi gör som vi 

tycker istället för att foga oss. Jag tror ledningen skulle behöva vara mer tydli-

ga med sina beslut, att om man inte gör det som beslutats så kanske man be-

höver en tillsägelse, eller åtminstone bli uppmärksammad på att ”du gör inte 

det som vi har bestämt”. Och också åt andra hållet, jag tror inte alltid ledning-

en förstår pressen på de beslut som vi ibland tvingas att ta, jobbar man själv en 

helg så blir det inte alltid så bra beslut för vi är olika mogna i de beslut som vi 

tar.  
 

Förutom att en god ledare behöver vara lyhörd och kunna ställa krav utgörs ett gott ledarskap, 

när det kommer till människobehandlande yrken, bland annat av hur väl ledaren kan stärka sina 

medarbetares positiva handlingar (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Som kan utläsas av 

tabellen nedan så anser en majoritet av respondenterna att det stämmer ganska bra att ledning-

en ger positiv feedback på väl utförda arbetsuppgifter.  
 

Tabell 15: Personalgruppens syn på positiv feedback från ledningen (N=15) 

 

 Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
inte så bra 

Stämmer inte 
alls 

Vet ej Totalt 

Jag anser att ledningen ger mig 
positiv feedback på de arbets-

uppgifter som jag utför bra. 

 
 

1 

(7%) 

 
 

9 

(60%) 

 
 

5 

(33%) 

 
 

0 

(0%) 

 
 

0 

(0%) 

 
 

15 

(100%) 

  

Intervjuperson B i ledningen anser att det är viktigt att stärka personalgruppens positiva hand-

lingar men tror själv att det finns förbättringsområden inom detta område. Intervjupersonen 

anser dock att positiv feedback är något som ska ges när det är något extra speciellt som utförts 

samt att det också är viktigt att kunna ge kritik. Intervjuperson E anser att vissa i ledningen är 
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bra på att ge positiv feedback men att det finns förbättringsområden. Intervjuperson C menar att 

positiv feedback har varit ett ämne som diskuterats ända sedan verksamheten startades. Inter-

vjupersonen menar att såväl ledning som personalgruppen kan bli bättre på att berömma var-

andra men att det inte får gå över styr. Detta beskrivs i följande citat:  
 

Vi skulle behöva bli bättre på att berömma varandra. Många gånger gör vi jäk-

ligt bra jobb som inte syns och andra gånger beröms vi för saker så att jag 

skäms. När vi får positivt feedback för det som är självklart blir det fel och det 

är där jag tycker att vi håller oss och då har den inget värde för mig.  

 

Ett gott ledarskap behöver ha en hög grad av lyhördhet såväl som höga krav på sin personal-

grupp (Karasek & Theorell, 1990) samt en förmåga att kunna stärka sin personalgrupps positiva 

handlingar (Rubenowutz, 2004).  Krav-kontroll-stöd modellen innebär att de krav som ledaren 

ställer på sin personalgrupp bör vara i balans med hur mycket personalgruppen får ta del i det 

beslutsfattande som sker på arbetsplatsen samt hur pass stöttande och lyhörda ledningen är för 

deras åsikter (Karasek & Theorell, 1990). Ledarskapet som bedrivs på Multigruppen kan analy-

seras utifrån dels ledningens eget perspektiv och dels personalgruppens perspektiv. Utifrån led-

ningens eget perspektiv så anser de sig ställa höga krav samt ha en hög lyhördhet inför sin per-

sonalgrupp. De anser även att personalgruppen till stor del får ta del i det beslutsfattande som 

sker på verksamheten men att de inte är rädda för att ta egna beslut. Tidigare forskning visar att 

ett ledarskap som har en god balans mellan dessa dimensioner brukar ses som auktoritativ 

(Pratt m.fl., 1999). Ett auktoritativt ledarskap kännetecknas även av att kunna ta egna beslut när 

det kommer till verksamhetens bästa (Velsor m.fl., 2010). Med grund i detta kan det antas att 

ledningen själva anser sig bedriva denna typ av ledarskap. Ledningen anser sig dock kunna bli 

bättre på att stärka sin personalgrupps positiva handlingar. Tidigare forskning visar att ett ledar-

skap där personal inte bekräftas kan resultera i att personalen upplever känslor av att inte räcka 

till vilket bidrar till en sämre arbetsprestation och initiativförmåga (Rubenowutz, 2004). För att 

förbättra arbetsklimatet på verksamheten kan ledningen därför behöva förbättra sig inom detta 

område. Nedan visas en tabell över personalgruppens syn på hur trygga de är med Multigrup-

pens ledning. 

Tabell 16: Personalgruppens syn på trygghet till ledningen (N=15) 

 Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

inte så bra 

Stämmer inte 

alls 

Vet ej Totalt 

Jag känner mig trygg med Mul-

tigruppens ledning. 

 

 
2 

(13%) 

 

 
5 

(33%) 

 

 
8 

(53%) 

 

 
0 

(0%) 

 

 
0 

(0%) 

 

 
15 

(100%) 

 

Utifrån personalgruppens perspektiv så råder det delade meningar kring ledarskapet på verk-

samheten. I ovanstående tabell kan det avläsas att lite mer än hälften av respondenterna inte är 

trygga med verksamhetens ledning. Den auktoritativa ledarens relation till sin personalgrupp 

bygger på ett ömsesidigt förtroende, en trygghet och en tillit (Sandahl m.fl., 2010). Då majori-

teten av personalgruppen inte känner en trygghet inför verksamhetens ledning kan det antas att 

ledarskapet, ur ett personalperspektiv, inte är auktoritativt. Intervjupersonerna anser att led-

ningen till stor del lyssnar in deras åsikter och att de i stor utsträckning har möjlighet att vara 

med i beslutsfattandet inom verksamheten, men av respondenterna uppgav dock en tredjedel att 

det inte stämde så bra att ledningen var lyhörd. Majoriteten av intervjupersonerna menar att 

kraven som ställs från ledningen inte är tillräckligt höga vilket skulle kunna vara en förklaring 

till varför majoriteten av respondenterna enbart svarat att det stämmer ganska bra att ledningen 

ställer höga krav på dem tillskillnad mot stämmer mycket bra – det kan antas att kraven finns 
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men skulle kunna bli högre. Majoriteten av respondenterna anser att ledningen är ganska bra på 

att stärka deras positiva handlingar men två av intervjupersonerna menar ett de kan bli bättre. 

Tidigare forskning visar att en individs arbetsengagemang till stor grad styrs av hur andra indi-

vider ”speglat” individens tidigare utförda arbetsuppgifter. Positiva speglingar från en ledare 

utmynnar i en starkare självkänsla och självtillit hos individerna i personalgruppen (Rubeno-

wutz, 2004). Då en tredjedel av respondenterna inte anser sig få positivfeedback av ledningen 

finns det skäl att anta att det krävs utveckling inom detta område.  Ledningens uppfattning om 

sitt ledarskap och personalgruppens åsikter går till viss del går isär. Personalen på Multigrup-

pen verkar relativt splittrade i sin syn på ledarskapet som bedrivs, och det kan antas att det finns 

mer att önska av ledningen.  

 

För att främja en samstämmighet i personalgruppen anser ledningen själva att de har ett stort 

ansvar. Intervjuperson B menar att ledningen måste vara vaksam på vad som händer i gruppen, 

hur individerna resonerar samt hur stämningen är i huset. Ledningen har ett ansvar att gå in i 

situationer där det uppstår osäkerhet i personalgruppen och att ta upp samstämmighets frågor 

under personalmöten. Intervjupersonen kan själv se att det finns mer att önska av ledningen när 

det kommer till strategier för att öka en samstämmighet i personalgruppen i dagsläget på Multi-

gruppen. Intervjuperson A menar att ledningen alltid finns tillgängliga för personalgruppen 

vilket i sin tur är en strategi för en ökad samstämmighet. Intervjuperson E menar att det finns 

en ambition hos ledningen att främja samstämmigheten i gruppen men att gruppen också måste 

se sitt eget ansvar i det. Två av intervjupersonerna påtalar vikten av att våga prata om känsliga 

ämnen inom gruppen i större utsträckning. Intervjuperson C menar att svåra frågor såsom män-

niskosyn och samhällssyn gentemot det som verksamheten står för är ämnen som inte vågas 

diskuteras.  Verksamheten har extern handledning var tredje vecka och sedan i höstas har Mul-

tigruppen fått en ny handledare som är KBT-inriktad vilket intervjupersonen tror kommer att 

gynna verksamheten på sikt. Intervjuperson D är kritisk mot ledningen och önskar betydligt 

mer tydlighet och styrning. Intervjupersonen tror att en modigare, tydligare och mer tillåtande 

ledning skulle gynna verksamheten och en samstämmighet i gruppen. Intervjupersonen menar 

att det finns många saker som det inte pratas om inom verksamheten. I följande citat exemplifi-

eras några av dessa:  
 

Konflikter, meningsskiljaktigheter, kränkande särbehandling, vad vi gör med 

varandra, vad vi inte gör med varandra. Att ledningen tar ansvar för detta. Att 

det finns en förutsägbarhet, ett tydligt ledarskap som tar ansvar.  

 

Ett effektivt ledarskap på institution kräver att ledaren formar sin personalgrupp i en enad rikt-

ning så att personalen i sin tur kan ge ungdomarna bästa möjliga behandling. För att kunna göra 

detta krävs bland annat att organisationen avsätter tid och resurser i form av regelbundna avsat-

ta tider för planering av verksamheten, återkommande dagar varje år där personalen åker iväg 

tillsammans samt extern handledning. Ett gott ledarskap på institution innefattar att skapa till-

fällen som bidrar till att gruppen växer samman och skapar känslor av att vara ett lag (Lennéer 

Axelson & Thylefors, 2005). Ledningen på Multigruppen menar att deras strategier för att ena 

personalgruppen är att vara tillgängliga och uppmärksamma på det som sker i gruppen. Var 

tredje vecka har personalen extern handledning, varje onsdag har verksamheten avsatt tid för att 

planera ungdomsärenden samt verksamheten, och tre dagar varje år åker ledning och personal-

grupp iväg tillsammans för att planera samt umgås tillsammans – detta kan ses som tillfällen 

där ledningen avsätter tid och resurser för sin personalgrupp. Intervjupersonerna i personal-

gruppen har olika åsikter om hur väl ledningen främjar en samstämmighet inom gruppen – en 

anser att det finns ambitioner, en menar att det krävs betydligt mer mod samt tydlighet och två 

påpekar vikten av att våga diskutera känsliga ämnen i större utsträckning. 
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SLUTDISKUSSION  
Syftet med den aktuella studien var att undersöka vilka teorier och metoder som tillämpas på 

HVB-hemmet Multigruppen samt hur dessa kommer till uttryck i det praktiska arbetet med de 

placerade ungdomarna. I syftet ingick även att undersöka om en förtrogenhet med, samt sam-

stämmighet om, dessa teorier och metoder finns inom personalgruppen, samt hur ledarskapet på 

verksamheten bedrivs och om det finns strategier som främjar en samstämmighet. Sammanfatt-

ningsvis visar denna studie att Multigruppen arbetar för att hjälpa ungdomar med beteendepro-

blematik genom ett behandlingsarbete som är förankrat i kognitiv beteendeteori, systemteori 

och social inlärningsteori. Resultatet visar dock att en del av personalgruppen inte uppgett att 

verksamhetens behandling är förankrad i alla dessa tre teorier. Multigruppens metoder fokuse-

rar på olika delar i den unges problematik och utgörs av ART, CRA, KOMET, teckenekonomi 

och avslappningsmetoder. Förutom dessa ska personalens förhållningssätt kontinuerligt genom-

syras av MI. Resultatet visar att det råder vissa brister kring hur teorierna och metoderna prak-

tiskt tillämpas i behandlingsarbetet. Studien visar också att personalgruppen har en del svårig-

heter med att upprätthålla ett gemensamt förhållningssätt, kommunicera med varandra och en 

avsaknad av sammanhållning återfinns inom gruppen – trots detta anser de flesta att de arbetar 

mot gemensamma mål. Ledarskapet som bedrivs på Multigruppen är i stort lyhörda mot sin 

personal, ställer krav och ger positiv feedback. Trots detta visar studien att majoriteten av per-

sonalgruppen inte är trygga med den ledning som finns. Ledningen själva anser sig ha strategier 

för att främja en samstämmighet inom gruppen, såsom att vara tillgängliga och vaksamma på 

vad som sker i gruppen – flera av individerna i personalgruppen anser dock att ledningen skulle 

kunna bli bättre på detta.   

 

Nästan all personal på Multigruppen anser sig ha en relativt bra teoretisk förankring, och näst-

intill lika många anser att deras kollegor har det – trots detta visar studien att en tredjedel av 

personalgruppen inte uppgett att verksamheten är förankrad i systemteori och lite mer än en 

tredjedel har inte uppgett den sociala inlärningsteorin. Det systemteoretiska perspektivet inne-

fattar samspelet mellan den unge och dess omgivande miljö. Forskning visar att en viktig del av 

behandlingsarbetet på institution är att personalgruppen aktivt arbetar för att integrera ungdo-

marna i samhället utanför institutionen (Andreassen, 2003). Den unges problematik är en del av 

ett större system, och att bara hjälpa den unge utan att ta hänsyn till de andra delarna i systemet 

kommer i längden inte att vara framgångsrikt. Den unges problematik ses som en oskiljaktig 

del i samspelet mellan de olika systemen (Forsberg & Wallmark, 2002; Teater, 2010). Multi-

gruppens behandling fokuserar på att ge den unge tillräckliga färdigheter för att kunna fungera 

ute i samhället efter avslutad behandling. Ett av behandlingens mål är att alla delsystem i ung-

domens liv ska kunna fungera så bra som möjligt utifrån dess förutsättningar. Ungdomens fa-

milj är ett delsystem som Multigruppen lägger stort fokus på. Familjen ges stöd och färdigheter 

från de anställda i familjeteamet. Det är dock betydligt färre i personalgruppen som arbetar med 

föräldrarna än med ungdomarna, vilket i och för sig är förståeligt då det är ungdomarna som 

är/ska vara i fokus. Trots detta kan det antas att all personal bör vara medvetna om det system-

teoretiska perspektivet då detta utgör mer av behandlingsarbetet än enbart kontakten med för-

äldrarna. Den sociala inlärningsteori är även den en viktig del i det dagliga behandlingsarbetet 

då alla i personalgruppen fungerar som modeller/förebilder för de placerade ungdomarna. Då 

målet med behandlingen många gånger är att lära om ett beteende hos den unge så är goda fö-

rebilder en av förutsättningarna för att detta ska kunna ske (Kåver, 2006). Antagligen så ser 

personalen den sociala inlärningsteorin som en del av det behavioristiska perspektivet, det skul-

le också kunna vara så att alla i personalgruppen arbetar både systemteoretiskt och med social-

inlärning, men inte är medvetna om de teoretiska definitionerna. Oavsett finns det skäl att anta 

att Multigruppen behöver integrera teorierna bättre i verksamheten innan de kan nå en hög grad 

av behandlingsintegritet, vilket innebär en god teoretisk förankring (Andreassen, 2013). Alla i 
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personalgruppen anser sig vara väl förankrade i den kognitiva beteendeteorin, forskning visar 

att institutioner med denna typ av teoretisk förankring har nått mest lyckade behandlingsresultat 

gällande ungdomar med antisocial problematik (Lowenkamp m.fl., 2010).  

 

Studien visar att en majoritet av personalgruppen anser att de själva och deras kollegor har en 

god metodförankring i sitt behandlingsarbete samt att de aktivt arbetar utifrån dessa, samt teori-

erna, under dygnets alla timmar på Multigruppen. Resultatet från intervjuerna visar dock att det 

råder en brist mellan vad verksamhetens teorier och metoder står för och hur de praktiskt ut-

förs. Detta skulle kunna kopplas ihop med att flera i personalgruppen inte uppgett alla de teori-

er som verksamheten är förankrad i. Naturligtvis uppstår det svårigheter att koppla ihop teori 

och praktik om alla teorier inte är tillräckligt förankrade i verksamheten. Förslagsvis så skulle 

verksamheten behöva föra fler diskussioner kring hur teorierna är tänkta att praktiskt tillämpas i 

behandlingsarbetet. ART är en av de metoder som har visat sig vara mest framträdande i verk-

samheten – tidigare forskning visar att positiva behandlingsutfall har ett signifikant samband 

med innehållet i just denna metod (Vennard m.fl., 1997). Studien visar dock att ART kan integ-

reras ytterligare i behandlingsarbetet utanför själva ART-lektionerna. Tidigare forskning visar 

att den unges ART-färdigheter behöver appliceras i miljön utanför institutionen under behand-

lingen för att uppnå goda behandlingsresultat (De Swart m.fl., 2012). Naturligtvis kan inte per-

sonalen veta helt säkert om så sker, men det kan antas att sannolikheten för detta ökar ju fler 

personal som är insatta i den unges ART-läxor. Studien visar vidare att personalens förhåll-

ningssätt ska genomsyras av MI 24 timmar om dygnet. Ett sådant förhållningssätt bör bland 

annat bygga på att behandlaren samarbetar med sin klient och aktivt arbetar för att locka fram 

klientens egna tankar och idéer om problemet och en förändring (Miller & Rollnick, 2002). Av 

intervjuerna framkom att personalen använder sig olika mycket av denna metod. Även om ma-

joriteten av gruppen är väl förankrade i MI så visar tidigare forskning att det räcker med att 

några stycken inte är det för att det ska påverka behandlingsresultaten (Harder m.fl., 2011). 

Förslagsvis så skulle resurser behöva sättas in för att de som vill och känner ett behov av att 

lära sig mer om denna metod får möjlighet att göra detta.  

 

Det framgår i studien att det finns svårigheter med att upprätthålla ett gemensamt förhållnings-

sätt inom personalgruppen. Majoriteten av individerna i gruppen tycker att det är svårt att 

komma överens om hur det dagliga behandlingsarbetet ska utföras, vilket kan vara anledningen 

till att så många även tycker att arbetet ofta präglas av tillfälliga lösningar. Att enas som grupp 

kring hur behandlingsarbetet ska utföras är komplicerat, och inget unikt för Multigruppen – 

tidigare forskning visar att detta många gånger är den svåraste utmaningen för personalen på 

institutioner som bedriver ungdomsvård (Andreassen, 2003). En av orsakerna till att denna pro-

blematik återfinns på Multigruppen skulle kunna vara det som nämnts tidigare, gällande den 

teoretiska förankringen. Om exempelvis en del av individerna arbetar systemteoretiskt och 

andra inte gör det, uppstår det naturligtvis svårigheter med att enas i ett gemensamt förhåll-

ningssätt. Studien visar dock att alla i personalgruppen tycker det är viktigt med en gemensam 

syn på behandlingsarbetet. Detta skapar goda förutsättningar för att gruppen ska kunna enas, 

och genom att avsätta tid för att diskutera teorier, metoder, och det praktiska utförandet av des-

sa, så kan möjligheter också skapas för att detta ska kunna ske. Då Multigruppen har extern 

handledning samt regelbundna personalkonferenser kan det tänkas att detta kan vara tillfällen 

för att göra just detta. Självklart kan det ses som ett dilemma att avsatt tid för att diskutera ung-

domsärenden ska gå till att diskutera gruppens förhållningssätt, men den föreliggande studien 

visar på vikten av att avsätta tid och resurser för detta – då detta i längden påverkar ungdomar-

na. Resultatet visar vidare på att flera av individerna i personalgruppen inte vet om det finns 

någon arbetsbeskrivning för det arbete som ska utföras, vilket skulle kunna vara ytterligare en 

anledning till svårigheterna med att uppnå en samstämmighet. Inom denna typ av verksamhet 
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kan det dock tänkas vara problematiskt att följa en arbetsbeskrivning då nya situationer dagli-

gen uppstår där inga förutbestämda svar finns på hur behandlaren ska agera. Det kan därför 

tänkas vara omöjligt att någonsin kunna enas totalt i en personalgrupp med denna typ av arbete. 

Som resultatet visar så kanske det inte heller är absolut nödvändigt, så länge som alla arbetar 

utifrån samma teoretiska grunder. Att ha olika idéer om hur arbetet ska utföras, utifrån dessa 

grunder, kan tänkas vara positivt då denna typ av arbete kräver engagerade individer med 

mycket ambitioner. 

 

Oavsett hur många individer i personalgruppen som har en hög kunskapsnivå, hög utbildning 

stort engagemang och höga ambitioner krävs det att gruppen kan utnyttja denna kompetens 

tillsammans, och inte arbeta individuellt, för att lyckas med behandlingsarbetet på verksamhe-

ten. En personalgrupps samspel med varandra har en avgörande del i hur pass välfungerande en 

organisation blir (Andersson, 1994). Den föreliggande studien visar att en majoritet av perso-

nalgruppen inte tycker att det finns en god kommunikation inom gruppen. En förutsättning för 

att kunna arbeta tillsammans som grupp är att individerna kommunicerar med varandra på ett 

bra sätt – annars går mycket av den kunskap och kompetens som finns inom gruppen förlorad. 

Granér (1994) menar att kommunikation är kärnan till att goda processer uppstår i en grupp och 

till att gruppen utvecklas. Grupprocesser uppstår när individerna i gruppen delar lärdomar, in-

formation och erfarenheter med varandra – det är också så individerna utvecklas i sina yrkesrol-

ler. Med grund i studiens resultat behöver kommunikationen utvecklas på Multigruppen, arbe-

tet som bedrivs på verksamheten kräver mycket av personalgruppen och för att kunna utföra 

detta utmanande arbete krävs att individerna arbetar tillsammans och inte individuellt. Bristen 

på kommunikation kan också vara anledningen till frånvaron på sammanhållningen inom grup-

pen, eller så kan bristen på sammanhållningen ha lett till att individerna har dålig kommunika-

tion med varandra. Hursomhelst är detta något som ledningen behöver ta i beaktning för att 

förbättra klimatet inom personalgruppen, då detta i sin tur kan avspeglas på behandlingens kva-

lité.  

 

I denna studies tolkningsram presenterades Collins teori om interaktionsritualer för att främja 

en grupps samhörighet. Det kan tänkas att Multigruppen behöver skapa fler tillfällen för denna 

typ av ritualer för att kunna få bukt med problematiken kring sammanhållningen, vilket i sin tur 

skulle kunna vara en av anledningarna till det bristande gemensamma förhållningssättet. I dags-

läget har Multigruppen något som kallas Multikvarten som ett avslut på varje arbetsdag. Denna 

stund har visat sig resultera i splittrade känslor hos gruppen. Collins och Makowsky (1998) 

menar att kriterierna för en interaktionsritual är att det finns en fysisk närvaro av två eller flera 

personer, tydliga gränser mellan de individer som ingår i gruppen och de som inte gör det, samt 

att individerna tillsammans fokuserar på en händelse eller ett objekt, vilket skapar en emotio-

nell energi mellan individerna – positiv eller negativ. I studien framgår att individerna i grup-

pen upplever splittrade känslor efter denna stund tillsamman, allt från positiva till negativa. 

Förutsättningar för att gruppen ska växa sig starkare är om positiv emotionell energi skapas – 

då upplever individerna en känsla av tillhörighet och trygghet i sin grupp, om negativ emotio-

nell energi skapas bildas istället känslor av irritation och underlägsenhet i gruppen (Collins och 

Makowsky, 1998). Då det i studien framkommit att det finns många små grupperingar inom 

verksamheten finns det skäl att anta att den emotionella energin som bildas på Multikvarten är 

beroende på vilka individer som deltar. Detta skulle sin tur kunna bidra till att förstärka de 

gruppkonstellationer som redan finns. Det kan antas att de individer som redan arbetar bra till-

sammans stärks av denna stund och att känslor av irritation bildas hos de som inte arbetar bra 

tillsammans. Om så är fallet kan det tänkas att gruppen behöver nå en viss grad av samman-

hållning innan ritualer kan hjälpa till att förstärka gruppen ytterligare. Då Multikvarten inte 

heller innefattar all personal som arbetar på verksamheten kan det tänkas vara extra viktigt med 
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aktiviteter för att främja en sammanhållning som innefattar all personal. I studien har det fram-

kommit att personalgruppen har trevlig när de gör något tillsammans utanför verksamheten – 

det kan därför antas att ledningen behöver avsätta mer tid och resurser för att skapa fler sådana 

tillfällen. Ett gott ledarskap på institution innefattar att skapa tillfällen som bidrar till att grup-

pen växer sig samman och skapar känslor av att vara ett lag (Lennéer Axelson & Thylefors, 

2005). 

 

Studien visar att majoriteten av personalgruppen är eniga kring vilka mål de arbetar mot. Det 

finns tydliga samband mellan framgångsrika grupper och tydliga gemensamma mål inom grup-

pen (Larson och Lafasto, 1989 i Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Detta kan tänkas vara en 

fördel för personalgruppen när det handlar om att enas i sina förhållningssätt. Då majoriteten 

delar samma målsättningar skapas automatiskt bättre förutsättningar för en samstämmighet 

inom gruppen. Resultatet visar att det finns en hög utbildningsnivå inom gruppen och flertalet 

har många års erfarenhet av yrket vilket även det skapar goda utgångspunkter för ett bra be-

handlingsarbete inom verksamheten. Forskning visar att det krävs verktyg i form av färdigheter 

och kunskap hos både ledning och personalgrupp inom en organisation som bedriver behand-

lingsarbete för att nå framgång (Levin, 1998). Viktigt är dock att en personalgrupp kontinuer-

ligt vidareutbildas för att hålla kunskapsnivån inom gruppen på en så hög och jämn nivå som 

möjligt. Majoriteten av personalen på Multigruppen har inte blivit erbjudna eller anser att de 

inte fått tillräckligt mycket vidareutbildning, vilket kan tänkas vara en anledning till såväl bris-

ter i det praktiska utförandet av teorierna och metoderna, som till svårigheterna med att upp-

rätthålla ett gemensamt förhållningssätt. Forskning visar på att en harmoniskt fungerande orga-

nisation kräver en frekvent vidareutbildning av personalen (Gendrau m.fl., 2006).  För att kun-

na mötas i sina förhållningssätt kan det därför antas att personalgruppen behöver mer vidareut-

bildning, men även att personalgruppen och ledningen behöver utforska varandra i större ut-

sträckning och föra diskussioner kring hur behandlingsarbetet ska utföras. 

 

Ledarskapet som bedrivs på Multigruppen har enligt denna studie visat sig innefatta flera av de 

komponenter som ett gott ledarskap bör ha, dock har resultatet även påvisat att det finns områ-

den som kan ses som negativa inom detta ledarskap. Ledning själva anser att de ställer höga 

krav och har en hög lyhördhet inför sin personalgrupp, vilket enligt tidigare forskning tyder på 

ett gott auktoritativt ledarskap (Pratt m.fl., 1999). Multigruppens personalgrupp är o emellertid 

splittrade i synen på ledarskapet, vissa anser att de är nöjda med den ledning som finns medan 

andra anser att det krävs betydligt mer tydlighet och högre krav. Resultatet visar i stort att det 

finns krav, lyhördhet och positiv feedback från ledningens sida även om det finns förbättrings-

potential. Tidigare forskning visar att förutsättningarna för att en personalgrupp ska uppnå goda 

prestationer, engagera sig i sitt arbete och känna sig nöjda med sina insatser är ett gott ledar-

skap (Rubenowutz, 2004). Studien visar att en majoritet av personalgruppen inte är trygga med 

det ledarskap som i dagsläget bedrivs på Multigruppen. En av anledningarna till denna otrygg-

het skulle kunna vara det som framkommit i studien gällande att ett tydligare stöd från ledning-

en många gånger skulle behövas. Detta kan i sin tur, med grund i tidigare forskning, kunna på-

verka deras arbetsengagemang och kanske vara en anledning till att de har svårigheter med att 

enas som grupp. Ett ledarskap som är tydligt och delaktigt främjar en samstämmighet i perso-

nalgruppen (Ahonen & Degner, 2013). Resultatet visar till viss del att ledarskapet på verksam-

heten inte är tillräckligt tydligt, detta kombinerat med att flera i personalgruppen inte känner sig 

trygga med ledningen, skulle kunna vara anledningen till den bristande samstämmigheten i 

personalgruppen. Studien visar avslutningsvis att ledningen försöker främja en samstämmighet 

inom personalgruppen genom att alltid finnas tillgängliga samt genom att vara vaksamma på 

vad som sker i gruppen, och gå in i situationer där de ser att det finns en osäkerhet. Med grund i 

studiens resultat så finns det skäl att anta att Multigruppens ledning kan behöva utvecklas ytter-
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ligare för att kunna ena sin personalgrupp, det kan dock även tänkas vara ett dubbelt ansvar – 

då både ledning och personalgrupp behöver arbeta tillsammans för att komma tillrätta med pro-

blemen.  

 

För att kunna bedöma nivån av behandlingsintegritet på en institution bör det undersökas om 

(a) det finns tillräckliga resurser på verksamheten för att utföra det behandlingsarbete som är 

tänkt att utföras, (b) om personalen har den utbildning som krävs samt om (c) teorier och meto-

der tillämpas praktiskt i verksamheten så som de är tänkta att utföras (Levin, 1998). Förelig-

gande studie visar att Multigruppen i högsta grad uppnår två av dessa – resurser och högutbil-

dad personal finns, men tillämpningen mellan teori, metod och praktik kan förbättras innan 

verksamheten kan nå en hög grad av behandlingsintegritet. Tidigare forskning visar att den 

svåraste utmaningen för personalgruppen och chefen på en institution är att forma en enad per-

sonalgrupp (Andreassen, 2003). Resultatet i denna studie visar att detta även är en utmaning 

inom denna enhet. 

Studiens styrkor och svagheter 

I föreliggande studie har en enkätundersökning och intervjuer utförts för att besvara syfte och 

frågeställningar. Verksamhetens personalgrupp och ledning har själva fått beskriva hur det 

praktiska tillämpandet av teorierna och metoderna ser ut samt deras inställning till dessa. Detta 

innebär att föreliggande studie inte kan uttala sig om hur det praktiska tillämpandet av teorierna 

och metoderna ser ut utanför personalens och ledningens egen syn på detta. Det saknas en viss 

objektivitet i studien, vilken skulle kunna ses som en brist. Med objektivitet menas i detta avse-

ende resultat som inte innefattar subjektiva beskrivningar från de individer som praktiskt till-

lämpar verksamhetens olika teorier och metoder. Denna objektivitet skulle kunnat stärkas med 

hjälp av observationer, något som inte varit möjligt utifrån studiens begränsade tidsram.  

 

Resultaten i denna studie har visat på att det finns flera områden som verksamheten kan och bör 

arbeta och utveckla vidare för att uppnå en samstämmighet i personalgruppen kring dess teorier 

och metoder. Det har i analysförfarandet diskuterats vilka faktorer som kan ha varit bidragande 

till dessa skiljaktigheter utifrån bland annat tidigare forskning kring ämnesområdet. Detta kan 

betraktas som en av studiens styrkor, detta då identifiering av tänkbara faktorer som bidragit till 

skiljaktigheterna också gör det möjligt för verksamheten att arbeta med dessa, och förhopp-

ningsvis uppnå en samstämmighet. I andra institutionsverksamheter där personalgrupp och/eller 

ledning känner igen sig i de resultat som framkommit i föreliggande studie kan också tänkas ta 

del av dessa. Bortfall bör i största möjliga mån minimeras då resultatet annars riskerar att bli en 

felkälla (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det är i en totalundersökning av en mindre 

grupp av stor vikt med så få bortfall som möjligt, detta då det även påverkar generaliserings-

möjligheterna i undersökningen (Patel & Davidson, 2003). I föreliggande studie har det endast 

varit två stycken bortfall i den enkätundersökning som gjort. Detta anses också vara en av stu-

diens styrkor då risken för att det uppstått felkällor som påverkat resultatet är små. Slutligen 

kan den föreliggande studiens val av metodansatser ses som en styrka, då kombinationen av 

dessa har bidragit till såväl ett högt deltagande i studien som en djupare förståelse kring besva-

randet av studiens syfte och frågeställningar.   

Förslag på vidare forskning 

Utifrån begränsat tidsutrymme har det, som tidigare nämnts, endast genomförts en enkätunder-

sökning och intervjuer för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta innebär att det 

resultat som presenterats har sin utgångspunkt i personalgruppens och ledningen egna uppfatt-

ningar kring personalgruppens samstämmighet gällande de teorier och metoder som verksam-

heten tillämpar. För att uppnå en mer djupgående förståelse och objektivitet kring personal-
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gruppens tillämpning av och på vilket sätt de är förtrogna, samt samstämmiga kring dessa teo-

rier och metoder föreslås att studier innehållande observationer kan vara lämpligt. Mer forsk-

ning inom detta område behövs då denna studie visar att det är en komplex och svår utmaning 

att behandla ungdomar på institution. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide, riktad till personalen 
 

Inledning 

 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilken befattning har du? 

 Hur länge har du arbetat på Multigruppen? 

 Har du fått någon vidareutbildning under din tid här? 

 Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar i behandling? 

 Har du något speciellt ansvarsområde i behandlingsarbetet? 

Multigruppens teorier och metoder  

 Vad är verksamhetens mål? 

 Vilken problematik har ungdomarna som är placerade här? 

 Kan du beskriva en vanlig dag/ kväll/ helg på Multigruppen? (struktur, vad gör ung-

domar och personal) 

 Varför jobbar ni just på det här sättet? 

 Kan du beskriva vilka strukturerade och icke strukturerade aktiviteter som förekom-

mer på Multigruppen? 

 Vilka teorier och metoder finns inom verksamheten? 

 Kan du beskriva vad dessa teorier och metoder innebär? 

 Hur man kan se dessa teorier och metoder användas inom verksamheten? Vid vilka 

arbetsuppgifter anser du att teorierna och metoderna kommer till uttryck? 

 Anser du att det finns någon svårighet med att upprätthålla ett gemensamt förhåll-

ningssätt till teorierna och metoderna i personalgruppen? 

 Har det uppstått situationer där du och en kollega/fler kollegor ansett att någonting ska 

hanteras på olika sätt? Om ja, hur har ni valt att gå tillväga för att fatta ett beslut om 

hur situationen ska hanteras? 

 Anser du att dessa teorier och metoder kontinuerligt finns med i verksamheten (även 

under den tid som inte är schemalagd)? Och i så fall på vilket sätt? 

 Vilka nackdelar/fördelar ser du med att arbeta utifrån verksamhetens teorier och meto-

der?  

 Anser du att det finns någon/några metoder som är framgångsrikare än andra när det 

kommer till att främja ungdomarna och dess utveckling? Vilka och varför? 

Ledarskap 

 

 Har ni i arbetsgruppen några avsatta tillfällen där ni kan diskutera teorier och metoder 

samt hur de ska användas? Om ja, hur går de till och hur ofta sker detta? 

 Vad anser du att ledningen bidrar med som främjar en samstämmighet inom personal-

gruppen? 

 Tycker du att de krav som ställs på dig från ledningen är tydliga? 

 Tycker du att chefen ställer tillräckligt höga krav på dig? Kan du leva upp till dessa? 

 Har ni utrymme att vara med i beslutsfattanden på Multigruppen? I så fall på vilket 

sätt? Till vilken utsträckning kan du framföra dina åsikter om hur arbetet på verksam-

heten utförs till kollegor och ledning?   



 
 

 Får ni i personalgruppen extern handledning? I så fall hur ofta? Och anser du att den är 

till hjälp? 

 Hur ofta ”belönar” ledningen personalgruppens arbete? (julbord och så vidare) 

 Får du positiv feedback från ledningen när du gör bra ifrån dig? På vilket sätt gör led-

ningen detta/inte detta? 

 
Personalgruppen 

 Känner du dig trygg i personalgruppen? 

 Anser du att personalgruppen är samstämmiga eller skiljeaktiga i sitt arbete på Multi-

gruppen? I så fall på vilket sätt?  

 Tror du att en eventuell samstämmighet/ skiljeaktighet i personalgruppen påverkar 

ungdomarnas behandling på något sätt? 

 Om du hade befogenhet att anställa personal hit, vilka egenskaper skulle du leta efter? 

Varför just dessa? 

 Anser du att det finns en god sammanhållning inom personalgruppen? Vad är det som 

bidrar till detta? 

 Finns det någonting som du saknar som skulle kunna främja sammanhållningen inom 

personalgruppen? 

 Hur ser du på ”multikvarten”? (Anser du att den är positiv eller negativ? Varför?) 

Intervjuguide 2, riktad till ledningen 

Inledning 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilken befattning har du? Vilka arbetsuppgifter innebär detta? 

 Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 

 Erbjuder ni någon vidareutbildning till personalen som arbetar här? 

 Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar i behandling? 

Multigruppens teorier och metoder  

 Vad är verksamhetens mål? 

 Vilken problematik har ungdomarna som är placerade här? 

 Kan du beskriva en vanlig dag/ kväll/ helg på Multigruppen? (struktur, vad gör ung-

domar och personal) (hur är det tänkt) 

 Varför jobbar ni just på det här sättet? 

 Kan du beskriva vilka strukturerade och icke strukturerade aktiviteter som finns på 

Multigruppen? (är det tänkt att det ska finnas/inte finnas) 

 Vilka teorier och metoder finns inom verksamheten? 

 Kan du beskriva vad dessa teorier och metoder innebär? 

 Hur man kan se dessa teorier och metoder användas inom verksamheten? Vid vilka 

arbetsuppgifter anser du att teorierna och metoderna kommer till uttryck? 

 Anser du att det finns någon svårighet med att upprätthålla ett gemensamt förhåll-

ningssätt till teorierna och metoderna i personalgruppen? 

 Har det uppstått situationer där du och dina anställda ansett att någonting ska hanteras 

på olika sätt? Om ja, hur har ni valt att gå tillväga för att fatta ett beslut om hur situa-

tionen ska hanteras? 



 
 

 Anser du att dessa teorier och metoder kontinuerligt finns med i verksamheten (även 

under den tid som inte är schemalagd)? Och i så fall på vilket sätt? 

 Vilka nackdelar/fördelar ser du med att arbeta utifrån verksamhetens teorier och meto-

der?  

 Anser du att det finns någon/några metoder som är framgångsrikare än andra när det 

kommer till att främja ungdomarna och dess utveckling? Vilka och varför? 

Ledarskap 

 

 Har arbetsgruppen några avsatta tillfällen där de kan diskutera teorier och metoder 

samt hur de ska användas? Om ja, hur går de till och hur ofta sker detta? 

 Vad anser du att ni i ledningen bidrar med som främjar en samstämmighet inom per-

sonalgruppen? 

 Upplever du att det är viktigt att ställa höga krav på sin personal?  

 Har personalgruppen utrymme att vara med i beslutsfattanden på Multigruppen? I så 

fall på vilket sätt? Till vilken utsträckning kan personalgruppen framföra sina åsikter 

om hur arbetet på verksamheten utförs?   

 Får personalgruppen extern handledning? I så fall hur ofta? Tror du att den är till 

hjälp? 

 Hur ofta ”belönar” ni i ledningen personalgruppens arbete? (julbord och så vidare) 

 Anser du att det är vikigt att ge positiv feedback när personalen gör bra ifrån sig? Om 

ja, på vilket sätt ska detta då göras? Om nej, varför inte? 

 

Personalgruppen 

 Känner du dig trygg med din personalgrupp? 

 Anser du att personalgruppen är samstämmiga eller skiljeaktiga i sitt arbete på Multi-

gruppen? I så fall på vilket sätt?  

 Tror du att en samstämmighet/ skiljeaktighet påverkar ungdomarnas behandling på 

något sätt, hur? 

 Vilka egenskaper letar du efter när du anställer personal till Multigruppen? Varför just 

dessa? 

 Anser du att det finns en god sammanhållning inom personalgruppen? Vad är det som 

bidrar till detta? 

 Finns det någonting som skulle kunna främja sammanhållningen inom personalgrup-

pen ytterligare? 

 Vad är tanken bakom ”multikvarten”? 



 
 

Bilaga 2 

Enkät 

 

 

Behandlingsprinciper vid vård av ung-

domar med social problematik 

 

En studie om personalgruppens samstämmighet gällande teorier och metoder 

inom institutionsvård för ungdomar 

 

2013 

 

Frågorna i den här enkäten syftar bl.a. till att undersöka vad Du − som arbetar på 

Multigruppen – uppfattar är viktigt i behandling av ungdomarna, hur Du ser på till-

lämpningen av teori och metod i Ditt arbete, om Du anser att personalgruppen är 

samstämmig i arbetet med ungdomarna m.m. 

Frågorna är indelade i teman och besvaras genom att sätta ett kryss (ibland flera 

kryss) i den ruta som bäst överensstämmer med din uppfattning. 

Vi kommer att redovisa svaren på ett sätt som gör att enskilda individer inte kan 

identifieras eller spåras. 

 

Tack på förhand! 

 

Stina Kallova och Sofie Tholander 

 

 



 
 

1. Kön 

□ Kvinna 

□ Man 

 

2. Ålder 

□ 20-30 år 

□ 31-40 år 

□ 41-50 år 

□ 51-60 år 

□ 61-65 år 

 

3. Högsta genomförda utbildning. 

□ Folkskola 

□ Grundskola 

□ 2 årig gymnasial utbildning (alt. komvux/folkhögskola) 

□ 3 årig gymnasial utbildning (alt. komvux/folkhögskola) 

□ Grundskola el. motsvarande 

□ Eftergymnasial utbildning (exempelvis kvalificerad yrkesutbildning [KY])  

   (ange vilken)_____________________________________________________ 

□ Högskola/universitet, 0-40 poäng
1
 (ange vad)__________________________ 

□ Högskola/universitet 41–80 poäng 

□ Högskola/universitet, 81-140 poäng 

□ Högskole/Universitetsexamen (ange vilken)____________________________ 

□ Annan __________________________________________________________ 

□ Magisterexamen – ämne ___________________________________________ 

 

4. Terapeututbildning. 

□ Steg 1- terapeututbildning (t.ex. individual- eller familjeterapi) 

□ Steg 2- terapeututbildning (t.ex. individual- eller familjeterapi) 

□ Ingen 

□ Annan __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Avser poäng i det gamla systemet. Från 2007 anges omfattningen av högskoleutbildningen i hög-

skolepoäng (tidigare användes poäng) där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor 

motsvarar 60 högskolepoäng (hp). 1,5 högskolepoäng motsvarar således 1 poäng i det äldre sy-

stemet. 



 
 

5. Jag har genomgått utbildningar eller kurser i följande metoder eller instrument (flera 

alternativ kan anges). 

□ ART, Aggression Replacement Training 

□ MI, Motiverande Intervju 

□ Lösningsfokuserat arbete 

□ Teckenekonomi 

□ Återfallsprevention 

□ KBT, Kognitiv beteendeterapi 

□ Miljöterapi 

□ Lösningsfokuserat arbete 

□ Relationsorienterad behandling 

□ Återfallsprevention 

□ DBT, Dialektisk beteendeterapi 

□ TA, Transaktionsanalys 

□ Salutogent perspektiv 

□ MTFC Multi dimensional Treatment Foster Care 

□ KOMET, Kommunikationsmetod 

□ FFT Funktionell familjeterapi 

□CRA, Community Reinforcement Approach  

□ Annan____________________ 

 

6. Befattning  

□ Föreståndare/ biträdande föreståndare 

□ Kurator 

□ Behandlingsassistent 

□ Annan __________________________________________________________ 

 

7. Min arbetstid är i huvudsak förlagd till. 

(flera alternativ kan kryssas i) 

□ Dag/kväll 

□ Natt 

 

8. Erfarenhet från behandlingsarbete med ungdomar. 

□ 1 år eller mindre 

□ 1-3 år 

□ 3-5 år 

□ 5-10 år 

□10 år eller mer 

9. Tid i arbete på Multigruppen. 

□ 1 år eller mindre 

□ 1-3 år 

□ 3-5 år 

□ 5-10 år 

□ 10 år eller mer 

 

 



 
 

10. Nuvarande anställningsform 

□ Tillsvidareanställd 

□ Visstidsanställd vikarie 

□ Timanställd vikarie 

□ Annan __________________________________________________________ 

Teoretisk grundsyn i behandlingsarbetet 

11. På Multigruppen är det behandlingsarbete som utförs förankrat i följande teoribild-

ning/teoribildningar  
□ Psykodynamisk teoribildning 
□ Humanistisk teoribildning  
□ Systemteori 
□ Kognitiv beteendeteori 
□ Social inlärningsteori 

□ Annan, vilken? ___________________________________________________ 
□ Vet ej 

12. För mitt arbete krävs att vara väl förtrogen med den, eller de, teori/er som beskrivs 

ovan för att utföra behandlingsarbete med ungdomarna på Multigruppen.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

 

13. Jag är själv väl förtrogen med den, eller de, teori/er som krävs för att utföra behand-

lingsarbete med ungdomarna på Multigruppen.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

 

14. Jag har erbjudits utbildning och/eller vidareutbildning av arbetsgivaren för att bli 

förtrogen med de teorier som verksamheten vilar på. 

□ Ja, tillräckligt 

□ Ja, men inte tillräckligt 

□ Ja, men tackat nej 

□ Nej, jag har inte blivit erbjuden 

15. Jag anser att mina kollegor har en tydlig teoretisk förankring i sitt behandlingsarbe-

te med ungdomarna på Multigruppen. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

 



 
 

Metoder som används i arbetet på Multigruppen 

16. Ange de metoder, som du anser används mest i behandlingsarbetet på Multigruppen  

(flera alternativ kan anges). 

            Ja, genom att                     Ja, men utan                          

                                   alltid följa                        att alltid följa 

                                     en manual.                      en manual. 

□ KBT, Kognitiv beteendeterapi  □  □ 

□ ART, Aggression Replacement Training □  □ 

□ MI, Motiverande intervju  □  □ 

□ Teckenekonomi   □  □ 

□ Miljöterapi   □  □ 

□ Psykoterapi   □  □ 

□ Lösningsfokuserat arbete  □  □ 

□ Relationsorienterad behandling  □  □ 

□ Återfallsprevention   □  □ 

□ Familjebehandling   □  □ 

□ 12-stegsbehandling   □  □ 

□ Ilskekontrollprogram   □  □ 

□    CRA, Community reinforcement approach  □  □ 

□    KOMET, Kommunikationsmetod   □  □ 

□ Annan__________________________ □  □ 

□ Annan__________________________ □  □ 

□ Annan__________________________ □  □ 

 

17. Anser du att det finns någon eller några metoder som är mer framgångsrik än andra 

i behandlingsarbetet med ungdomarna?  

□ Ja,  

□Vilken/vilka________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

□ Nej 

 

18. För mitt arbete krävs att vara väl förtrogen med den, eller de, metod/er som angetts 

i fråga 16 för att utföra behandlingsarbete med ungdomarna på Multigruppen.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

 

19. Jag är själv väl förtrogen med den, eller de, metod/er som krävs för att utföra be-

handlingsarbete med ungdomarna på Multigruppen.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 



 
 

20. Jag har erbjudits utbildning och/eller vidareutbildning av arbetsgivaren för att bli 

förtrogen med de metoder som används i behandlingsarbetet. 
□ Ja, tillräckligt 

□ Ja, men inte tillräckligt 

□ Ja, men tackat nej 

□ Nej, jag har inte blivit erbjuden 

21. Jag anser att mina kollegor på Multigruppen har en tydlig metodförankring i sitt 

behandlingsarbete med ungdomarna. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

Terapeutiska perspektiv 

22. I mitt arbete utgår jag ifrån att total drogfrihet hos ungdomen är en förutsättning för 

en lyckad behandling.  
□ Stämmer mycket bra 
□ Stämmer ganska bra 
□ Stämmer inte så bra 
□ Stämmer inte alls 

23. I mitt arbete utgår jag ifrån att total nykterhet hos ungdomen är en förutsättning för 

en lyckad behandling.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

24. En ungdom som kommer till Multigruppen påverkad av narkotika eller alkohol 

(med undantag för förskrivna läkemedel) får inte komma in på behandlingshemmet. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej  

□ Annat_____________________________ 

25 De ungdomar på Multigruppen som uttrycker allvarliga normöverträdelser (hot, 

våld, hot om våld) får inte stanna kvar på Multigruppen. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

□ Annat_____________________________ 

 

 



 
 

26. I mitt arbete utgår jag ifrån att en negativ utveckling hos ungdomarna är en process 

som tar flera år att bryta eller vända.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

27. Jag arbetar aktivt med färdighetsträning för ungdomarna under vistelsen på Multi-

gruppen (t.ex. gå på banken, besöka arbetsförmedling, ringa myndigheter). 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

28. För att åstadkomma en positiv behandlingsutveckling hos ungdomarna är en struk-

turerad vardag (t.ex. fritidssysselsättning, skola) viktigare än de terapeutiska inslagen i 

behandlingen (t.ex. terapeutiska samtal, ART, KBT, CRA). 

□ Ja, viktigare 

□ Nej, båda är lika viktiga 

□ Nej, de terapeutiska inslagen är viktigare 

29. Jag anser att användandet av manualer i behandlingsarbetet försvårar möjligheten 

att utveckla en god relation till ungdomarna. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

30. I mitt arbete är det viktigaste inslaget att skapa en god relation mellan behandlare 

och ungdom under behandlingen på Multigruppen.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

31. I min yrkesroll krävs det att jag kan förmedla hopp till ungdomarna (möjlighet att 

förändra sin livssituation). 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

32. Jag anser att personalens förmåga att fungera som vuxen förebild är viktigare än 

deras terapeutiska kompetens.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 



 
 

33. Jag anser att i behandlingsarbetet krävs det att personalen har en gemensam syn på 

vad det är som ska behandlas hos respektive ungdom.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

34. Jag arbetar aktivt med att låta ungdomarna öva in och upprätthålla funktionella 

beteenden i olika situationer.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

35. I behandlingsarbetet tillämpar jag alltid positiv förstärkning/belöning när ungdo-

marna uppvisar önskvärda beteenden.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

36. I behandlingsarbetet tillämpar jag bestraffning (t.ex. indragna förmåner) när ung-

domar bryter mot uppsatta regler.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

37. Jag arbetar aktivt med att sätta gränser för ungdomarna (t.ex. gällande regelöver-

trädelser såsom kränkande ord, fötterna på bordet, inte passa tider etc.).  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

38. Jag arbetar aktivt för att begränsa/kontrollera kontakter mellan ungdomen och per-

soner i dennes nätverk (t.ex. kamrater, släktingar) under behandlingstiden. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

39. Jag arbetar aktivt för att främja kontakter mellan ungdomen och personer i dennes 

nätverk (t.ex. kamrater, släktingar) under behandlingstiden. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

 



 
 

40. Jag arbetar aktivt för att gradvis förbereda ungdomarna för livet utanför institutio-

nen.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

41. Behandlingen vi erbjuder fokuserar i första hand på orsakerna bakom ungdomarnas 

beteende. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

 

42. Behandlingen vi erbjuder fokuserar i första hand på ungdomarnas beteende.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

Vardagsstruktur på Multigruppen 

43. Det finns en arbetsbeskrivning för innehållet i mitt arbete. 

□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 

44. Jag följer alltid arbetsbeskrivningen. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 

□ Ej aktuellt, arbetsbeskrivning saknas. 

45. Jag är väl medveten om vem som fattar olika typer av beslut som rör verksamheten 

på institutionen.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls  

46. Personalen på Multigruppen är överens om hur det dagliga behandlingsarbetet ska 

utföras. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□ Vet ej 



 
 

47. Jag anser att det finns en fungerande struktur för arbetet på Multigruppen. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

48. Det händer alltför ofta att arbetssituationen på Multigruppen präglas av tillfälliga 

lösningar.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

49. Jag anser att personalen på Multigruppen arbetar mot samma behandlingsmål. 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

□  Vet ej 

50. När behandlingsplanen upprättas påbörjar jag arbetet att planera för ungdomens 

kommande/framtida återgång till samhället.  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

Informationsflöde 

51. Jag får tillräcklig information om vad som sker på Multigruppen 

(svara på alla alternativen). 

a. Ja, genom att kollegor informerar mig   b. Ja, genom att själv söka informationen 

□   Stämmer mycket bra    □   Stämmer mycket bra 

□   Stämmer ganska bra    □   Stämmer ganska br 

□   Stämmer inte så bra    □   Stämmer inte så bra 

□   Stämmer inte alls    □   Stämmer inte alls 

□   Vet ej     □   Vet ej    

c. Ja, genom att ledningen informerar mig  

□   Stämmer mycket bra   

□   Stämmer ganska bra   

□   Stämmer inte så bra   

□   Stämmer inte alls   

□   Vet ej      

52. Jag anser att det finns en god kommunikation mellan mig och mina kollegor 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 



 
 

53. Jag anser att det finns en god kommunikation mellan mig och ledningen 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

Ledning 

 
54. Jag anser att ledningen på Multigruppen är lyhörd inför mina åsikter 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 
55. Jag anser att ledningen ställer höga krav på mig som anställd 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

56. Jag känner att jag kan leva upp till de krav som ställs på mig från ledningen 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

57. Jag följer de beslut som ledningen fattar  

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

58. Jag anser att ledningen ger mig positiv feedback på de arbetsuppgifter som jag utför 

bra 
□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

59. Jag känner mig trygg med Multigruppens ledning 
□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer inte så bra 

□ Stämmer inte alls 

 

 

 

 

 



 
 

Behandlingsklimat  

 

60. Jag arbetar aktivt utefter de teorier och metoder som finns på Multigruppen även 

under de icke-schemalagda aktiviteterna(t.ex. se på tv, kortspel, bilskjutsar m.m.).  
□   Stämmer mycket bra 

□   Stämmer ganska bra 

□   Stämmer inte så bra 

□   Stämmer inte alls 

 

61. Hur upplever du personalsammanhållningen på Multigruppen? 
□   Mycket bra 

□   Ganska bra  

□   Inte är så bra 

□   Dålig  

62. Jag ser Multikvarten som ett tillfälle för mig att 

(Flera svar kan anges) 

□  Bilda en starkare sammanhållning med övrig personal 

□  Dela mina känslor med övrig personal 

□  Gå igenom det som skett under dagen 

□   Lyssna på mina kollegors upplevelser av dagen 

□   Berätta om mina upplevelser om dagen 

□   Varva ner inför slutet av dagen 

□   Annat_______________________________ 

63. Efter Multikvarten känner jag mig oftast 

□   Upprymd 

□   Ledsen 

□   Likgiltig 

□   Glad 

□   Irriterad 

□   Arg 

□   Frustrerad 

□   Lugn 

□   Nöjd 

□   Annat ________________________________ 

Grundläggande behandlingsprinciper eller förutsättningar 

64. Jag arbetar med ungdomsgruppen som ett viktigt verktyg för att förändra negativa 

beteenden och attityder.  

□   Stämmer mycket bra 

□   Stämmer ganska bra 

□   Stämmer inte så bra 

□   Stämmer inte alls 

 

 



 
 

65. Jag arbetar aktivt för att ungdomarna ska ges möjlighet att öva på socialt samspel. 

□   Stämmer mycket bra 

□   Stämmer ganska bra 

□   Stämmer inte så bra 

□   Stämmer inte alls 

66. Jag anser att det är viktigt att personal och ungdomar äter tillsammans i ett terapeu-

tiskt syfte.  

□   Stämmer mycket bra 

□   Stämmer ganska bra 

□   Stämmer inte så bra 

□   Stämmer inte alls 

 

Egna kommentarer 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

 

 

 


