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Sammanfattning 

När unga behandlas inom ramen för institutionell tvångsvård finns det några aspekter som är 

avgörande för behandlingsresultatet; att personalen arbetar samstämmigt och i enlighet med 

relevanta metoder samt att de upprättar en främjande relation till den unge. Det krävs en 

kombination av dessa aspekter för att på bästa sätt ge den unge förutsättningar att främja sin 

utveckling. Föreliggande studie syftar därmed till att undersöka hur personal på tre särskilda 

ungdomshem, drivna av Statens Institutionsstyrelse, ser på metodtillämpning, relationella 

aspekter och samstämmighet. Studien bygger på en kvantitativ del som innefattar en 

enkätundersökning där behandlingspersonalen besvarar hur de ser på dessa aspekter, samt en 

kvalitativ del där institutionschefer, avdelningsföreståndare och annan personal delger sin syn 

på hur metodanvändning, samstämmighet och relationella aspekter förhindrar eller möjliggör 

adekvat behandling. Av materialet framkommer att metodanvändningen uppfattas, av 

personalen, vara ett hinder för de olika verksamheterna. Detta är även något som påvisas av 

resultatet i enkätundersökningen där majoriteten av behandlingsassistenterna uppger att de 

arbetar med metoder som inte ska förekomma vid institutionerna. Relationen ses som viktig 

men det finns vissa svårigheter i upprättandet av den. Behandlingspersonalen anser sig vara 

samstämmiga i arbetet men av det kvalitativa materialet framkommer att även denna aspekt 

innebär vissa svårigheter. Genom att upprätta tydliga riktlinjer kring hur arbetet ska bedrivas 

vid de olika avdelningarna kan metodtillämpningen och samstämmigheten möjliggöra god 

vård.  
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Abstract 
When young people are treated in a residential treatment context, there are some key aspects 

among the staff group that are decisive for the treatment, such as using approved methods and 

being pervaded with coherency as well as being able to establish trustful relationships with 

the juveniles. A combination of these aspects are required in order to promote sucessfull 

treatment. The present study aims to clarify the attitudes among treatment staff group 

regarding these aspects. The study is based on a quantitative part which includes a 

questionnaire for treatment staff in three different institutions wich illustrates their attitudes 

towards methods, coherency and treatment alliance. A qualitative method was also used, in 

which heads of department, department director and other staff provide their views and 

attitudes regarding these aspects and in which way it prevents or enables adequate treatment. 

The findings reveals that the use of methods are percieved as an obstacle in treatment. This is 

also demonstrated by the results of the survey where the majority of the treatment assistents 

indicates they are working with methods that should not occur or be used in the institutions. 

The relationship is percived as important to treament but there are some obstacles in the 

establshing process. The treatment staff consider themselves as coherent but the qualitative 

part shows that this aspect also involves some difficulties. It requires clear guidlines, among 

other things that are necessary, to create the possibility that the use of methods and 

constistency among staff can be used to form successfull treatment.  
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Inledning  

Vid behandling av tvångsomhändertagna ungdomar är en av de viktiga faktorerna för att 

uppnå goda behandlingsresultat att personalgruppen är samstämmig i tillämpningen av teori 

och metoder. Ett av motiven till detta är att skilda individuella uppfattningar inom 

personalgruppen avseende hur metoderna ska implementeras kan leda till bristande 

överensstämmelse i vården och i värsta fall riskera att program- och behandlingseffekter 

uteblir (Andreassen, 2003, s. 351; Andersson, 2007, s. 44). För att motverka detta krävs att 

institutionerna har tydliga direktiv om vilka metoder och teorier som personalen ska använda 

samt att personalgruppen är överens om hur dessa ska verkställas i behandlingsarbetet 

(Andreassen, 2003, s. 212, 351). Studier (ex. Ahonen och Degner, 2013, s. 132-135) visar att 

faktorer relaterade till goda behandlingsresultat är att behandlingsprogrammen genomförs i 

enlighet med manualer samt att personalgruppen är enhälliga i behandlingsarbetet. För att 

optimera behandlingen har således personalgruppen ett stort ansvar att arbeta samstämmigt 

och i enlighet med de metoder som ingår i arbetet. 

 

Förutom att personalgruppen ska vara samstämmiga och arbeta enligt föreskrivna metoder är 

relationen mellan personal och ungdom en viktig komponent för ett positivt behandlingsutfall 

(Andreassen, 2003, s. 230, 217). Anledningen till detta är att om fokus enbart ligger på tillit 

till teori och metod finns risken att den som ska ingå behandling blir objektifierad. Av denna 

anledning menar exempelvis Røkenes (2003, s. 18-19) att relationsaspekter och 

metodanvändning är viktiga att sammanbinda. Det påvisas i flertalet studier (ex. Andersson, 

2007; Brown, Holloway, Akakpo & Aalsma 2012; Holmqvist, Hill & Lang, 2007, Horvath & 

Lester, 1993) att relationen har betydelse i behandlingsarbetet då anknytning mellan personal 

och ungdom främjar goda behandlingsresultat och den unges psykiska hälsa. Vidare 

framhåller även Statens institutionsstyrelse (SiS), den myndighet i Sverige som ansvarar för 

tvångsvård av ungdomar (i enlighet med Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård 

av unga [LVU]), att relationen mellan behandlingspersonal och ungdom är en viktig del i 

behandlingsarbetet. Det framkommer bland annat att “Gemensamt för alla metoder och 

program är att alliansen, en fungerande kontakt mellan behandlare och klient, är en viktig 

förutsättning för att förändring ska kunna ske” (SiS, 2012). Även om relationen mellan 

behandlare och ungdom är en viktig komponent i behandlingen verkar den inte som ensam 

bidragande faktor till ungdomars framsteg i behandling (Handwerk, Huefner, Ringle, Howard, 

Soper, Almquist och Chmelkas, 2008, s. 159; Sinclair & Gibbs, 1999, s. 7). Det blir således 

viktigt att fokusera på såväl teori och metod som relationen mellan personal och ungdom för 

att optimera förutsättningarna för en positiv behandlingsplacering för ungdomarna. 

Problembeskrivning                                                                       
En enhällig personalgrupp som främjar goda relationer med tvångsvårdade ungdomar är 

exempel på generella faktorer medan metodtillämpning är exempel på specifika. Flertalet 

studier inom ämnesområdet undersöker olika faktorers effekt och påverkan på behandling av 

tvångsvårdade unga. Fokus för vissa studier är exempelvis betydelsen av en främjande 

relation i behandlingsarbetet (se ex. Andersson, 2007; Brown et al, 2012; Holmqvist et al., 

2007), eller skillnaderna mellan olika metoders behandlingseffekt (se ex. Lipsey, Howell, 

Kelly, Chapman & Carvers, 2012; Armelius & Andreassens, 2009; Holmqvist, et al. 2009). 

De studier som påträffats har därmed undersökt antingen specifika eller generalla faktorers 

påverkan på behandlingsutfallet. Då det i flertalet metaanalyser (se Debatten om Dodo-fågeln, 

Socialstyrelsen, 2011, sid 11-12) påvisas att både generella och specifika faktorer är 

betydande för positiva behandlingsresultat gällande tvångsvårdade ungdomar finns det 

anledning att genomföra studier som inkluderar en kombination av dessa faktorer. 

Ambitionen med föreliggande studie är följaktligen att bidra med kompletterande kunskap 

avseende kombinationen av specifika och generella faktorer i behandlingen av tvångsvårdade 

ungdomar.  
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Syfte 
Syftet med studien är således att undersöka vilka behandlingsmetoder som enligt respektive 

hemsidepresentation ska förekomma vid tre olika särskilda ungdomshem inom Statens 

institutionsstyrelses (SiS) regi. Dessutom syftar studien till att undersöka om dessa externa 

presentationer överensstämmer med vad personalen själva uppger är huvudsaklig 

metodanvändning på avdelningarna. Slutligen är syftet att undersöka personalens 

uppfattningar av vikten av en positiv behandlingsallians och andra behandlingsfrämjande 

faktorer.   

Frågeställningar 
Vilka grundläggande metoder och övrigt behandlingsinnehåll ska, enligt institutionernas egna 

beskrivningar, prägla behandlingsarbetet på respektive institution/avdelning?  

 

Finns det en överensstämmelse mellan institutionernas egna beskrivningar av metoder och 

vilka metoder personalen själva uppger att de arbetar med? 

 

Vilken uppfattning har behandlingsassistenterna gällande metodanvändningen och relationens 

betydelse i behandlingsarbetet – och framträder det något mönster och/eller tonvikt åt det ena 

eller andra hållet?   

 

Vilka övriga hinder och/eller möjligheter framträder i materialet beträffande att bilda en 

behandlingsmässig helhet på institutionen? 

Presentation av institutionerna  
Institution A 

Institutionens målgrupp är flickor mellan 12–16 år och pojkar i åldrarna 14–21 år, 

omhändertagna enligt LVU. Behandlingen och utbildningen sker utifrån ungdomarnas 

individuella behov och förutsättningar. När de lämnar institutionen är målet social 

funktionalitet och möjlighet till fortsatt utbildning eller arbete. Detta genomsyrar de dagliga 

sysslorna, där personal och ungdom samarbetar för att träna socialt samspel och 

beteendeförändringar. 

 

Institution B 

Målgruppen för institution B är flickor mellan 16-21 år, omhändertagna med stöd av LVU. 

Flickorna beskrivs ofta ha anknytningsproblem och erfarenhet av röriga hemförhållanden. De 

beskrivs även vara i behov av hjälp för att motverka destruktiva impulser och utagerande 

beteenden. Huvuduppgiften är att skapa och anpassa en individuell behandling efter flickornas 

egna förutsättningar och problematik. Personalen finns alltid närvarande hos flickorna och en 

stimulerande miljö, både yttre och inre, prioriteras för att främja personlig utveckling.  

 

Institution C 

Institutionens målgrupp är pojkar från 16-21 år. Problematiken är allvarliga psykosociala 

problem och fortlöpande kriminalitet och missbruk. Pojkarna är tvångsomhändertagna med 

stöd av LVU. Vården sker i form av en vårdkedja, där behandlingen inleds på en avdelning 

för att sedan gå vidare till en annan, med en mer öppen behandlingsform som sedan mynnar ut 

i en förberedelse för att klara livet utanför institutionen.  
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Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Nedan presenteras nationell och internationell forskning på området samt teoretiska 

utgångspunkter som bland annat berör grupprocesser och allianser. Materialet har 

tematiserats, vilket innebär att forskning och teori presenteras tillsammans.  

Principer för effektiv institutionsvård  
För en optimal institutionsbehandling av ungdomar krävs principer för kvalitet och 

effektivitet. Latessa, Cullen och Gendreau (2002, s. 45) listar i sin studie åtta principer för 

effektiv institutionsvård: Organisationskultur, behandlingsprogrammets genomförande och 

vidhållande, egenskaper hos ledning och personal, klienternas risk- och behovsträning, 

programkaraktär, kärnan i institutionspraktiken, kommunikation mellan myndigheter samt 

utvärdering. Program som utformats utan att beakta dessa principer kommer troligtvis ha liten 

eller ingen effekt på återfall i brott och kan till och med riskera att öka risken för återfall. Om 

dessa principer ignoreras riskerar vården sannolikt att inte vara verkningsfull och således 

uppnås inte målen med vården. 

 

Organisationskulturen är avgörande för att skapa en effektiv organisation. Detta kräver bland 

annat att institutionen har tydligt definierade mål, fastställda etiska principer, god 

personalsammanhållning, självutvärdering och utnyttjande av utomstående resurser (Latessa 

et al., 2002, s. 45). En annan central aspekt är egenskaper hos ledning och personal. 

Behandlingspersonalen ska vara professionella och ha tidigare erfarenhet av att arbeta med 

institutionsvårdsprogram samt ha kunskap om olika aspekter i behandlingen. Personalen ska 

tillsättas baserat på värderingar och förhållningssätt gentemot rehabilitering och förmåga att 

skapa relationer, samt terapeutisk skicklighet typisk för effektiva behandlingar (Latessa et al., 

2002, s. 45). Programkaraktär är ytterligare en princip som ligger till grund för effektiv 

institutionsvård. Programmet ska vara inriktat på att förändra en mängd olika kriminogena 

faktorer som förebygger återfall, genom att använda empiriskt välbeprövade teorier och 

metoder utformade för högriskklienter. Det är då viktigt att konsultera den empiriska litteratur 

som finns avseende “What Works” i förhållande till principer för effektiva insatser (Latessa, 

et al., 2002, s. 45-46).  

 

“What Works”, vad som fungerar, grundas i att det inte är tillräckligt att arbeta med 

evidensbaserade program eller program som är väl motiverade av forskning. Det krävs att 

programmen är väl implementerade för att de ska vara verksamma. French & Gendreaus 

(2006, ref. i Farbring, 2010) studie visar att risk för återfall minskar om RNR:s (risk-need-

responsivity), eller risk-behov-responsivitet, principer tillämpas och efterföljs i behandlingen, 

samt att principer avseende organisation och primärt ledarskap beaktas (Farbring, 2010, 235-

236). RNR-modellen inbegriper en alltmer positiv syn på klienter inriktat på organisations- 

och ledaskapsaspekter. Farbring (2010, s. 237-240) redovisar vidare ett antal principer, likt 

Latessa et al. (2002), för ökad behandlingseffektivitet. Bland annat understryks att intensiva 

behandlingar inte ska användas för klienter med låg återfallsrisk utan dessa bör istället 

tillämpas på högriskklienter. Detta då det kan ge motsatt effekt än den önskade, exempelvis 

att klienten förlorar sina tillgångar som från början kunde fungera som verktyg att bryta sitt 

riskbeteende. Behandlingen ska även vara utformad för väsentliga kriminogena behov, där 

exempelvis välformulerade mål kan bidra till att minska risken för återfall. Även relationen 

mellan behandlare och klient är viktig då den ökar möjligheterna att uppnå önskad förändring 

i beteende exempelvis genom strategier för social inlärning.  

Grupprocesser inom arbetsgruppen 

Grupper skapas genom och kännetecknas av att medlemmarna tillsammans strävar efter att 

uppnå gemensamma mål. Arbetsgrupper som har ett kollektivt ansvar för utförandet av vissa 

uppgifter kan även kallas för team. Termen verkligt team inbegriper att gruppens karaktär 
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präglas av sammanhållning, tillit mellan medlemmarna och hög grad av samordning vilket gör 

gruppen mer effektiv (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2009, s. 37-38).  För att tydliggöra 

gruppens mål, rutiner och regler samt de formella rollerna är det viktigt med struktur inom 

teamet. Även procedurer som tydlig målformulering och verksamhetsplanering är viktiga för 

en fungerande arbetsgrupp i en organisation. Graden av gruppens sammanhållning styrs bland 

annat av enighet kring gemensamma mål, vilket är en avgörande faktor för en verksam 

gruppfunktion. Gruppens konsistens är även beroende av nivå av tillgivenhet, solidaritet och 

socialt stöd mellan medlemmarna (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2009, s. 47-49). För att en 

arbetsgrupp ska fungera optimalt krävs således sammanhållning och en överenskommelse 

avseende organisationens gemensamma mål för att uppnå syftet med uppgiften.  

 

Förutom att det krävs god sammanhållning och gemensamma mål påverkas arbetsgruppen av 

andra faktorer och mekanismer. Inom alla organisationer finns formella regelsystem som styr 

arbetet vilka utgörs av lagar, förordningar och regler. Informella regelsystem påverkar arbetet 

och är att betrakta som normer, vilka upprättas och bevaras av individer som ingår i olika 

grupper. Arbetsgruppens normsystem påverkar personalens tankemönster och handlingar som 

på så sätt styr arbetet. I vissa fall stämmer normerna överens med de uttalade formella regler 

eller lagar som finns vid arbetsplatsen, men det kan även hända att överensstämmelse inte 

föreligger. Vidare finns även sanktioner om normerna bryts eller överträds. Huruvida 

normerna är uttalande eller outtalade varierar. I vissa situationer är normerna så pass dolda att 

personalen inte är medvetna om dem och i andra kontexter är de mer explicita. Vanligen är 

normerna i högre grad uttalande ju mer goda och etiskt försvarbara de är (Granér, 1999, s. 

127-128). Vidare styrs och påverkas normerna vid en arbetsplats vanligen av arbetsgruppens 

syfte. Detta då syftet kräver vissa beteenden för att det ska uppnås på bästa sätt. För 

arbetsgruppen bildas inga irrelevanta normer som inte är knutna till den specifika 

arbetsgruppen. Normerna kring arbetets organisering styrs vanligen av de formella riktlinjer 

som finns kring själva utförandet. Dessa gäller bland annat vem som gör vad samt hur en viss 

arbetsuppgift förväntas utföras och i vilken ordning etc.  (Granér, 1999, s. 131, 148). Gällande 

beslutsfattande brukar de formella reglerna vara explicita och efterföljas i relativt stor 

utsträckning där besluten vanligen fattas av den formella chefen. Det är dock mer regel än 

undantag att cheferna tar besluten och bestämmer i vilken utsträckning de diskuterar med 

personalgruppen hur de ska verkställas (Granér, 1999, s. 151). Det krävs således att explicita 

normer vid en arbetsplats för att samtliga gruppmedlemmar förstår vad som ska göras, både 

för att de inte ska bli utsatta för sanktioner men även för att gruppen ska kunna arbeta mot 

gemensamma mål och vara samstämmiga.  

 

Om målet är att påverka andra individer är det viktigt att arbetsgruppen är övertygande i 

utförandet av uppgifterna. Hur grupper och enskilda individer påverkar andras handlingar kan 

förstås utifrån Goffmans (2009, s. 23) socialpsykologiska teori, vilken handlar om hur 

människor interagerar med varandra och framställer sig själva. En central del inom teorin är 

begreppet framträdande, individers beteendemönster i det främre rummet, som utspelas i de 

sociala situationer och områden där flera aktörer befinner sig och kan betrakta varandra. 

Under framträdandet försöker individen framställa sig själv på ett visst sätt och genom detta 

påverka andra individer i en viss riktning. Detta görs genom att överföra och sända uttryck via 

icke-verbal och verbal kommunikation. Ett framträdande kan även utföras av flera individer 

som tillsammans utgör ett team, vilket kallas för teamframträdande. Det som förenar teamet är 

att de vill påverka de utomstående aktörerna i en viss samma riktning och teamets medlemmar 

är vanligen överordnade dem i någon bemärkelse. Exempel på teamframträdande är då 

personalgrupper inom människobehandlande yrken utför sitt arbete i närvaro av 

patienter/klienter. För att kunna påverka de andra individerna, exempelvis klienter, bör 

framträdandet präglas av samstämmighet samt tillfälligt fungerande konsensus, vilket är ett 

fingerat samförstånd där deltagarna utåt sett accepterar varandra, är överens om hur 
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situationen ska förstås samt att de delar uppfattning om vem som har tolkningsföreträde 

(Goffman, 2009, s. 18-23). Samtliga medlemmar i teamet måste vara ense om vilka intryck 

som ska sändas ut och i vilken riktning teamet vill påverka de andra aktörerna. Om teamets 

handlingsmönster inte är samstämmigt, exempelvis att en av medlemmarna inte agerar i 

enlighet med överenskomna rutiner eller normer, tappar aktörerna tilltron till de intryck som 

teamet sänder ut. Aktörerna blir följaktligen inte påverkade av de förändringar som teamet 

försöker åstadkomma och teamframträdandet blir betydelselöst (Goffman, 2009, s. 23, 75-77, 

83, 95). Då stark samstämmighet leder till påverkan av andra aktörer, är således ett lyckat 

teamframträdande inom en personalgrupp en förutsättning för att påverka en 

patient/klientgrupp i en önskad riktning.  

 

Samstämmighet och struktur inom personalgrupper som arbetar med människor är av vikt för 

att vården ska vara gynnsam. Thorndycraft och McCabe (2008, s. 177-178) framhåller i sin 

studie att personalgrupper utan “agenda” som finner ett eget förhållningssätt inte är att föredra 

i arbetet med klienter. Därav är det viktigt att klargöra för personalteamet vad som krävs för 

klienterna och vad gruppens uppgifter är – och inte är. Avsaknad av tydlighet riskerar att 

resultera i dålig teamdynamik. I Lau och Murnighans (1998, s. 328) studie undersöks 

huruvida otydlighet i rutiner och uppgifter leder till brister i en grupps struktur och funktion. I 

studien påpekas att oförenliga personliga värderingar, vilket är exempel på gränslinjer, kan 

bilda subgrupper. Dessa undergrupperingar både uppstår och upprätthålls av dessa gränslinjer. 

Lau och Murhighan (2008, s. 336) diskuterar och drar slutsatsen att själva formandet av 

subgrupper kan ha flera negativa effekter på gruppfunktionen. Gränslinjer mellan subgrupper 

ökar förekomsten av och allvarligheten i konflikter, vilket etablerar ett negativt mönster för 

efterföljande grupprocesser. Att fokusera på gruppens uppgift kan medföra att 

uppmärksamheten leds bort från subgruppsutveckling och motverka förekomst av splittrade 

grupper. Tydlighet avseende arbetsgruppens uppgifter och någorlunda homogenitet i 

värderingar och synsätt medför således att teamdynamiken och gruppens funktion främjas, 

vilket ökar möjligheten till goda vårdresultat. 

 

Personalgrupper inom institutionsvård 
Personalgruppens beteende inför ungdomarna är en väsentlig faktor i behandlingsarbete inom 

institutionsvård (Bastiaanssen, Kroes, Nijhof, Delsing, Engels & Veerman, 2012, s. 457). 

Willems, Embregts, Stams och Moonens (2010) studie undersöker relationen mellan 

intrapersonella egenskaper, såsom att kritiskt uttrycka känslor, proaktivt tänkande och 

självreflektion samt interpersonella faktorer hos behandlingspersonal. Studien visar att 

intrapersonella faktorer hos personalen kan förutspå och är associerade med interpersonella 

beteenden, det vill säga hur dessa faktorer kommer till uttryck i behandlingsarbetet (Willems, 

et al., 2010 s. 40, 48). Känslor avseende kritik, oresonlighet eller cynism är konceptuellt 

sammanhörande med fientlighet och ovänskapligt förhållningssätt gentemot klienterna. 

Kritiska känslor leder även till att personalen söker mer stöd från andra i personalgruppen. I 

linje med andra studiers resultat visas högre självsäkerhet hos personalen leda till färre 

negativa känsloreaktioner. Interpersonella beteenden motiveras av en hög nivå av 

målinriktning medan de underliggande, intrapersonella, motiven kan inta en mer abstrakt form 

(Willems, et al., 2010, s. 48). Således är personalens karaktär, både hos individerna och hos 

gruppen, en viktig bidragande faktor i hur behandlingsarbetet kommer till uttryck inför 

klienterna och hur det bedrivs.  

 

Personalgruppen behöver även präglas av samstämmighet i gränssättningen gentemot de 

tvångsvårdade ungdomarna för att främja goda behandlingsresultat. Tjersland, Engen och 

Jansen (2011, s. 180) framhåller att tydlig och konsekvent gränssättning för tvångsvårdade 

ungdomar är nödvändigt för att ge dem trygghet i vardagen. Ungdomarna kommer inte sällan 
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från hem där gränssättning saknats, vilket gör att de ofta testar var personalens gränser går. 

Tydlig gränssättning under barndomen är nödvändigt för att barn och unga ska känna sig 

trygga. Då många ungdomar saknar detta är det extra viktigt att personalen är tydliga och 

konsekventa i dessa processer vilket gör vården förutsägbar för ungdomarna och skapar 

trygghet. Då ungdomarnas vardag präglas av möten med många vuxna i personalgruppen 

krävs det en överensstämmelse inom personalgruppen om hur gränserna ska tillämpas för att 

ungdomarnas vardag ska vara konsekvent, förutsägbar och trygg. Detta gäller på både 

gruppnivå, innefattande tydliga strukturer och normer, såväl som på individnivå, där det 

handlar om att bemöta och förhålla sig till ungdomens reaktioner och beteende. För att ge 

ungdomarna förutsägbarhet och trygghet är det således av stor vikt att personalgruppen har ett 

gemensamt, samstämmigt, tillvägagångssätt i förhållande till gränssättningen.   

  

Förutom gränssättning behöver personalgruppen på en institution även vara samstämmiga i, 

och ha god kännedom om, institutionens rutiner för att främja goda behandlingsresultat. Om 

samtliga i personalgruppen framhåller sina personliga åsikter och värdesätter olika rutiner 

efter individuella ståndpunkter uppstår en skenbar enighet inom personalgruppen, vilket kan 

bidra till att behandlingen som helhet stagnerar. Det är inte innebörden i själva rutinen som är 

avgörande för positiva behandlingsresultat utan det viktiga är att det finns en samstämmighet, 

vilket leder till en förutsägbarhet hos ungdomarna, som i sin tur skapar trygghet (Tjersland et 

al., 2011, s.184-185). Andreassen (2003, s. 238) menar att en enig personalgrupp avseende 

behandling, metoder och arbetssätt i förhållande till ungdomarna kan generera en positiv 

behandling. Således är ett gemensamt förhållningssätt till rutiner en viktig del i att motverka 

individuella uppfattningar som genererar eventuella negativa effekter på behandlingen. En 

förutsättning för att personalgruppen ska kunna ha ett konsekvent förhållningssätt gentemot 

ungdomarna på olika nivåer är att samarbetet mellan personalen är gott, att samtliga inom 

gruppen är tålmodiga samt att gruppen genomsyras av gott lagarbete och en gynnsam 

gruppdynamik (Hicks, Gibbs, Weatherly & Byford, 2008, s. 839-842). Hicks et al. (2008, s. 

836-839) påpekar i sin studie att då hög moral och tydlig vägledning präglar institutionen ökar 

möjligheterna att utföra ett bättre behandlingsarbete. Vid institutioner som uppfyller dessa 

kriterier är ungdomarna i mindre utsträckning avstängda från skolan samt begår färre brott än 

ungdomar som vistas på institutioner där detta saknas. Dessa ungdomar har även en bättre 

relation till sina socialarbetare. En fungerande personalgrupp med gott samarbete och 

sammanhållning är alltså en viktig förutsättning för att vården som bereds ungdomarna blir 

strukturerad och således främjande.  

 

Bilden av hur teorier och metoder ska tillämpas på särskilda ungdomshem är splittrad hos de 

yrkesverksamma. Inom fältet för behandling av tvångsvårdade ungdomar påvisar nationell 

forskning att uppfattningen är differentierad mellan yrkesutövarna avseende hur teorier och 

metoder ska tillämpas i det praktiska arbetet (Sallnäs, 2000, s. 200-205; Andersson & 

Johansson, 2008, s. 127; Ahonen & Degner, 2013, s. 129). Stora delar av personalens 

uppfattningar angående teori- och metodanvändning är oförenliga samt att vissa uppfattningar 

inte passar in på någon etablerad teori eller metod. Personal uppger bland annat att de arbetar 

individanpassat eller i enlighet med en metod namngiven efter själva institutionen (Sallnäs, 

2000, s. 200-205). Vidare påvisas det i Andersson och Johanssons (2008, s. 127) studie att det 

förekommer olika mönster i behandlingen av ungdomarna, personalen betonar olika 

behandlingsinnehåll inom olika områden. Tydliga oförenligheter hos personalen avseende 

behandlingen, exempelvis uppfattningar som tydligt avviker från upprättade 

behandlingsplaner, kan bidra till spänningar inom personalgruppen. Vidare kan skilda 

uppfattningar avseende metodtillämpning även skapa konflikter inom personalgruppen. Detta 

är en riskfaktor då det kan leda till att personalen misslyckas med att skapa en positiv allians 

med ungdomarna och på så sätt riskerar behandlingseffekten att utebli (Ahonen & Degner, 

2013, s. 129). Konflikter och inkongruens i metodanvändning inom personalgruppen kan 
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motverkas med hjälp av operationella och tydliga riktlinjer kring metodanvändning inom 

behandlingsarbetet (Andersson, 2007, s. 44). Det krävs även tydligt upprättade 

behandlingsplaner för varje ungdom. Då planerad vård har ett starkt samband med positiva 

behandlingsutfall, minskar därmed risken för att ungdomen ska utveckla eller upprätthålla ett 

kriminellt beteende (Lindqvist, 2011, s. 25). En förutsättning för att vården ska kunna 

genomföras enligt den upprättade vårdplanen är att de som utövar behandlingen följer den och 

tolkar innehållet tillräckligt lika. Om personalen arbetar i enlighet med de upprättade 

behandlingsplanerna kan planerad vård således vara ett verktyg för personalen att arbeta 

samstämmigt. Tydligt formulerade behandlingsplaner samt en tydlighet i metodanvändning 

kan därav öka möjligheten att ena personalen kring gemensamma och riktiga förhållningssätt i 

det dagliga arbetet.  

Relationen mellan behandlare och ungdom 
Den terapeutiska relationen mellan behandlare och klient inte entydigt definierad inom socialt 

arbete. Det råder oklarheter kring vilka termer som ska användas för att beskriva fenomenet. 

Inom andra behandlingskontexter, exempelvis psykoterapi, används termen terapeutisk 

allians. Termer som är relativt etablerade inom kontexten för socialt arbete är bland annat 

behandlingsallians, arbetsallians, hjälpande allians och terapeutisk allians. Beroende på vilken 

term som används skiljer sig framställningen och tillämpningen av relationsaspekten åt. 

Gemensamt för samtliga termer är dock att de inbegriper och syftar till relationen som uppstår 

mellan behandlare och klient under behandling eller förändringsprocesser av olika slag. 

Centrala aspekter i en allians mellan behandlare och klient är emotionella faktorer, såsom 

tillit, trygghet och respekt för varandra, vilket även är adekvata komponenter i en “vanlig” 

relation. Det som utmärker en allians är att den uppstår i behandlingskontexten och därmed 

inbegriper samarbetsfaktorer samt gemensamma mål för behandlingen (Horvath & Bedi, 

2002; Greenson, 1967, ref. i Hill, 2005, s. 14). Vidare nämner Hill (2005, s. 14, 19) att 

relationen som uppstår mellan behandlare och ungdom inom institutionsvård även påverkas 

av andra faktorer, exempelvis organisationens uppbyggnad och teoretiska utgångspunkter. 

Termen allians är således inte etablerad inom denna kontext men oavsett term innefattas den 

av samarbetet som uppstår mellan behandlare och klient, som syftar till att främja 

behandlingen.   

 

En trygg relation mellan personal och ungdom är grundläggande i arbetet med tvångsvårdade 

ungdomar. Detta beror bland annat på att förändringsarbete försvåras om det inte grundas på 

tillit och respekt (Tjersland et al., 2011, s. 30-31, 140). Flertalet studier (Holmqvist, Hill & 

Lang, 2007, s. 169-174; Andersson, 2007, s. 24, 44; Henriksen, Degner & Oscarssons, 2008, 

s. 155-157) påvisar att alliansen mellan personal och ungdom har betydelse för 

behandlingsresultatet då en stabil relation leder till goda behandlingsresultat. Även personalen 

skattar det emotionella stödet och den relationella aspekten av vården högre än själva 

behandlingen (Sallnäs, 2000, s. 205). Själva relationen mellan parterna, betraktat som en 

allians inom behandlingsarbete, består av tre huvudsakliga komponenter; överenskommelse 

om behandlingsmål och metoder, utförandet av själva uppgiften samt ett emotionellt band 

(Bordin, 1979, s. 253-254; Tjersland et al., 2011, s. 123-124). För att skapa en allians 

förutsätts det även att ungdomen är trygg med den vuxne. Detta möjliggörs bland annat 

genom att personalen är konsekvent i sitt handlande samt visar ett genuint känslomässigt 

engagemang gentemot ungdomarna, exempelvis genom att spendera mycket tid med dem 

utanför schemalagd tid (Tjersland et al., 2011, s. 123-124; Hill, 2005, s. 215-216). Personalen 

kan således genom närvaro och konsekvent handlande i enlighet med uppsatta 

behandlingsmål upprätta en trygg relation till den unge och därmed främja en allians.  
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Svårigheter i upprättandet av en allians 

Även om alliansen är viktig i behandlingsarbetet finns vissa svårigheter i upprättandet av den. 

Bland annat påverkas processen av ungdomens tidigare erfarenhet av relationer.  Det är inte 

ovanligt att människor som har dåliga erfarenheter av relationer bakom sig har svårt att knyta 

an till nya personer, samarbeta med och lita på andra. Ungdomar som vårdas på institution har 

vanligen upplevt avbrutna relationer och svek, vilket medför att de flesta har en emotionell 

barriär som försvårar för personalen att nå fram till dem. Det tar vanligen lång tid för 

personalen att ta sig igenom denna mentala och emotionella barriär vilket gör 

behandlingsarbetet än svårare om vårdtiden är kort. På grund av att det tar lång tid att skapa 

en relation är även hög personalomsättning ett hinder för utvecklandet av relationer och 

allianser (Tjersland et al., 2011, s. 129-131, 154; Eide & Eide, 2008, s. 31). Vidare 

framkommer av Richard och Sullivans (1996, s. 65-66) studie, avseende behandling av 

kriminella ungdomar, att en god allians mellan behandlare och ungdom påverkar 

behandlingsutfallen positivt om behandlingen pågår i mer än sex månader. Annars riskeras att 

en skenallians uppstår, vilket medför negativ påverkan på behandlingsresultaten. Om 

behandlaren går för fort fram i relationen kan effekten bli den motsatta – att ungdomen blir 

skeptisk till relationen och drar sig undan. Lyckas personalen etablera en god relation med 

den unge trots att tiden för vårdvistelsen oftast inte är tillräcklig har det dock positiva effekter 

på den unges hälsa (Brown, et al., 2012, s. 201-202). Personalen kan således upprätta en 

allians till den unge genom att vara medveten om tidsaspekten och ungdomens tidigare 

erfarenheter av relationer.  

 

Förutom tidsaspekten och ungdomens tidigare erfarenheter finns det andra relationsbaserade 

faktorer som påverkar behandlingen. En risk med att arbeta med andra människor där nära 

emotionella band uppstår är att empatin övergår i sympati samt att hjälparen går in i klientens 

känsloliv och gör det till sitt eget (Eide & Eide, 2008, s. 30). Vidare framkommer av Harder, 

Knorth och Kalverboers (2011, s. 272) studie att kvaliteten i den terapeutiska relationen och 

motivationen hos den vårdade ungdomen påverkar behandlingen. Vidare påvisas dock att 

positiva relationer med personal inte automatiskt leder till en förbättring av ungdomarnas 

motivation. Personal som är tydlig och konsekvent med att uppfylla behandlingsmålen är en 

främjande faktor i behandlingen. Holmqvist, Hill och Lang (2007, s. 169-174) påvisar att 

alliansen har positiv inverkan på behandlingen av kriminella ungdomar, men att den inte kan 

ses som ett enhetligt fenomen där höga skattningsbetyg per automatik leder till positiva 

behandlingsresultat. Av resultaten framkommer att den affektiva delen i alliansen inte har 

någon signifikant effekt på relationen mellan ungdom och behandlare. Relationer mellan 

behandlare och ungdom som präglas av varma och nära känslor är nära förknippat med dåligt 

behandlingsresultat. Däremot är den kollaborativa aspekten, att båda partner får ut något av 

relationen, av större betydelse för behandlingsutfallet. Även Hill (2005, s. 218-219) 

framhåller vissa svårigheter i skapandet av en genuin allians, då det framhålls att ett fåtal 

relationer mellan behandlingspersonal och ungdom är grundade på genuina alliansprocesser. 

Detta kan bland annat bero på att den struktur som SiS genererat vid de olika institutionerna 

inte ger utrymme för etablering av genuina processer. Behandlarkulturen genomsyras därav 

till stor del av skenallianser. Behandlingsarbetet är således komplext då det först och främst 

inte enbart kan grundas på en genuin relation mellan behandlare och klient, utan försvåras 

ytterligare då den tar lång tid att upprätta samt att den kräver att personalen är engagerad och 

kompetent. 
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Metod  
Nedan redovisas metodval, urval, enkätens uppbyggnad samt hur insamling och bearbetning 

av data genomförts. Föreliggande studie bygger på sekundärdata, vilken insamlats av en 

vetenskaplig ledare för ett SiS-finansierat internt utvecklingsprojekt under 2014; 24/7 - 

Utvecklingsprojekt för kunskapsbaserad dygnet-runt-vård. Empirin består av två 

huvudsakliga delar, en kvantitativ del som utgörs av enkäter samt en kvalitativ del som utgörs 

av anteckningar från två projektmöten. Delar av empirin har bearbetats av den vetenskapliga 

ledaren som sammanställt fokusgruppsintervjuerna och medarbetare som gjort inmatning av 

enkäterna. Resterande bearbetning och analys av data har genomförts av författarna till denna 

studie. Genomförandet av insamling och bearbetning av data samt andra metodrelaterade 

delar redovisas mer ingående under respektive avsnitt. Vidare innehåller metodavsnittet även 

en beskrivning av projektet, för att tydliggöra hur data genererats och i vilket syfte. En 

djupare genomgång och reflektion kring användandet av sekundärdata återfinns i 

metoddiskussionen. 

Val av metod  
För att kunna uppfylla studiens syfte och frågeställningar krävdes data som visade både 

frekvens och en djupare beskrivning av personalens uppfattningar om metodanvändning, 

relation och samstämmighet. I föreliggande studie har därför en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ metod tillämpats. Empirin består av en enkät, vilken är utformad av 

medarbetare för utvecklingsprojektet och som institutionspersonal besvarat, samt kvalitativt 

material i form av anteckningar från två olika projektmöten. Syftet med enkätundersökningen 

var att generera en större mängd kvantifierbar data för att bland annat påvisa variation och 

mönster inom de undersökta enheterna genom att studera relationen mellan olika variabler 

(Bryman, 2011, s. 64-69). Variationen i behandlingsassistenternas syn på behandlingsarbetet 

kan således påvisas med utgångspunkt i den surveyundersökning som ligger till grund för den 

kvantitativa delen. Den empiri som genererat kvalitativ data utgörs av anteckningar från 

projektmöte 1 och 3. Dessa projektmöten är att likställa med fokusgruppsintervjuer, vilket 

enligt Bryman (2011, s. 206) är gruppdiskussioner där medlemmarna tillsammans diskuterar 

specifika frågeställningar.     
  

Projektbeskrivning och datainsamlingsmetod  
Det empiriska materialet för denna studie har, som tidigare nämnts, inhämtats från 24/7: 

Utvecklingsprojekt för kunskapsbaserad dygnet-runt-vård. Projektet syftar till att undersöka 

huruvida teorier och metoder präglar och genomsyrar prosociala aktiviteter (exempelvis 

matlagning, friskvård, motivationsarbete och arbetsträning) på tre särskilda ungdomshem, 

utöver konkret behandlingstid och schemalagda aktiviteter. Huvudsyftet med 

utvecklingsprojektet är att teori- och metodförankringen ska bli mer etablerad i dessa 

aktiviteter då de tillsammans med skolan och metodspecifik behandling utgör grunden för 

vårdplaceringen som sker 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Målet är att aktuella 

behandlingsprogram i kombination med prosociala aktiviteter ska utgöra en möjlighet att 

främja ungdomarnas psykosociala mognad och utveckling i ett kort- och långsiktigt 

perspektiv. Vidare syftar projektet till att upprätta en modell med särskilda aktiviteter för 

ungdomarna, vilken ska inkluderas i respektive ungdoms behandlingsplan. Genomförandet av 

projektet innefattas av diverse föreläsningar, seminarier och 5 projektmöten med 

nyckelpersoner samt en enkätundersökning, vilken genomfördes vid en föreläsning 

(Andersson, 2013; Degner, 2013; Degner, 2014).  

 

Målsättningen är därmed att institutionen, med stöd av projektet, ska utveckla en 

kunskaps- och forskningsorienterad struktur som omfattar hela verksamheten (Degner, 

2014 ,s. 4). 
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I föreliggande studie används anteckningar från projektmöte 1 och 3 som kvalitativt material. 

Under projektmöte 1 introducerades projektet för nyckelpersonerna och diskussioner kring ett 

“24/7-perspektiv” genomfördes. Med nyckelpersoner avses ca 32 personer från de tre 

institutionerna, vilka utgörs av institutionschefer, biträdande institutionschefer, 

avdelningsföreståndare, psykologer, pedagogiska ledare eller annan skolpersonal samt övrig 

intresserad personal utsedd av institutionscheferna. Projektmöte 1 genomfördes i tre steg: 

inventering av samtliga aktiviteter, både personalstyrda och icke-personalstyrda, inkluderat 

skola, arbetsträning, metod och fritid på respektive avdelning. Sedan identifierades vilka 

aktiviteter som är pedagogiskt grundade och/eller har ett behandlingssyfte som kan utföras av 

samtliga personal. Mötet avslutades med en kartläggning av huruvida aktiviteterna har ett 

tydligt behandlingssyfte samt om de utförs av personal med särskild kompetens och om de 

finns nedtecknade och/eller i manualform (Degner 2013; Andersson, 2013).   

 

Under projektmöte 3 genomfördes en SWOT-analys, vilket är en form av riskanalys. I en 

SWOT-analys identifieras vad som kan utgöra styrkor, svagheter, möjligheter och hot i/mot 

organisationen. Analysen inleddes med diskussion och överenskommelse i gruppen om vad 

den ska resultera i, sedan delades nyckelpersonerna in i diskussionsgrupper där aspekter som 

styrkor och svagheter samt möjligheter och hot avseende respektive organisation lyftes fram. 

Deltagarna besvarade frågorna med subjektiv utgångspunkt i verklighetstrogna exempel. I det 

slutliga skedet återgick gruppen till frågan om hur de tänker arbeta med resultatet. Under 

analysens gång hjälpte samtalsledaren gruppen med att komma in på specifika teman i 

diskussionen, exempelvis hur organsationen kan bygga vidare på möjligheter som 

framkommit under SWOT-analysen (Metoder.nu, u.å). Sist diskuterades styrkor och svagheter 

samt möjligheter och hot avseende samverkan mellan samtliga aktiviteter i organisationen. 

Slutligen spelades redovisningen av resultatet in (ca 45 minuter), vilket sedan nedtecknades 

(Degner, 2014). De anteckningar som genererats från projektmöte 1 och 3 och sammanställts 

av den vetenskapliga ledaren är följaktligen underlag för den kvalitativa analys som 

genomförts i föreliggande studie. 

Konstruktion av enkät  
Enkäten som används i föreliggande studie baseras på Survey of Essential Elements 

Questionnaire (SEEQ) (Melnick & De Leon, 1999). Den har omarbetats för att vara anpassad 

till organisatoriska och kulturella förhållanden i svensk institutionsvård. Syftet med enkäten är 

att komplettera och samla in ytterligare data till projektet, utöver andra 

datainsamlingsmetoder. Enkätens struktur utgörs av en likertskala, vilken innefattar slutna 

frågor avseende respondentens attityd eller inställning till olika fenomen (Bryman, 2011, s. 

235; Patel & Davidsson, 2003, s. 88). Enkäten som används i föreliggande studie innehåller 

därav nästan uteslutande frågor med fyra svarsalternativ: stämmer mycket bra, stämmer 

ganska bra, stämmer inte så bra och stämmer inte alls. Variablerna kan delas upp i olika 

kategorier beroende på dess egenskaper. Enkäten består av ordinalvariabler, vilka innefattas 

av kategorier som kan rangordnas men utan bestämt avstånd mellan svarsalternativen (se 

Bryman, 2011, s. 321). Den innefattar sju ämnesområden och består av 91 frågor med 

tillhörande frågor som berör grundläggande principer inom behandling: teoretiska grunder, 

behandlingsmetoder, terapeutiska perspektiv, daglig struktur, informationsflöde, 

behandlingsklimat och specifika kompontenter i behandlingen (Degner, 2014). Vid 

utformningen av en enkät beaktas frågornas strukturering och standardisering, samt att långa 

och ledande frågor, dubbelfrågor och negationer bör exkluderas. Variation i svarsalternativen 

är att föredra då risken för att respondenten fastnar i ett visst svarsmönster därav minskar 

(Patel & Davidsson, 2007, s. 75-79), vilket har tillämpats i föreliggande studie. Vissa frågor 

ger även utrymme för respondenten att svara med egna ord om något svarsalternativ inte 

passar. 
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Urval 
Urvalet påverkar vilka analysmetoder som kan användas, vilka slutsatser som kan dras och 

huruvida resultatet kan generaliseras (Field, 2009, s. 3-4; Bryman, 2011, s. 315). 

Ändamålsenligt urval är att föredra vid kvalitativa studier. Vid dessa typer av urval kan syftet 

styra vilka respondenter som ska ingå i studien, då de förväntas ge adekvat information om 

det som avses undersökas (Bryman, 2002, s. 458). De tre institutionerna valdes ut då de 

ansågs ha en verksamhet som passar utvecklingsprojektet. Nyckelpersonerna valdes ut av 

institutionscheferna och projektledare. Dessa urval är därmed att betrakta som ändamålsenligt 

och är grunden för denna studies kvalitativa del. Den kvantitativa delen, vilken bygger på 

enkätundersökningen för projektet 24/7: Utvecklingsprojekt för kunskapsbaserad dygnet-runt-

vård baseras på ett totalurval (se Patel & Davidson, 2011, s. 56), då samtlig personal vid de 

tre institutionerna ombads att besvara enkäten. Då syftet med föreliggande studie är att 

undersöka behandlingsassistenternas syn på behandlingsarbetet valdes följaktligen deras svar 

ut för analys. Det var 65 behandlingsassistenter som besvarade enkäten. 

Databearbetning och analysmetod 
Som nämnt tidigare utgörs föreliggande studie av sekundärdata. Den vetenskapliga ledaren 

för 24/7: Utvecklingsprojekt för kunskapsbaserad dygnet-runt-vård har insamlat samtlig data. 

Sammanställningen av projektmöte 1 och 3, som gjordes av den vetenskapliga ledaren, 

resulterade i två dokument om 10 respektive 5 sidor innehållande nyckelpersonernas 

uttalanden, omarbetade i så liten utsträckning som möjligt. Medarbetare för projektet 

sammanställde enkäterna. Sedan överlämnades inmatade enkätsvar och de två dokumenten, 

vilket innebär att efterföljande bearbetning och analys av data gjorts av författarna till 

föreliggande studie och dessa delar är därmed att betrakta som sekundärdata.  

Tillvägagångssättet för bearbetning och analys av sekundärdata som gjorts i föreliggande 

studie redovisas nedan. De enkätsvar som besvarats av exempelvis institutionschefer, lärare, 

avdelningsföreståndare etc. exkluderades då syftet med denna studie är att enbart klarlägga 

behandlingsassistenternas syn på metodanvändning, relation och samstämmighet. Detta 

möjliggjordes då respondenterna i enkätens inledande skede angav befattning. Av enkätens 

totalt 91 frågor valdes 12 ut för analys för denna studie. Valet av enkätfrågor baserades på 

huruvida de tangerade eller besvarade någon av frågeställningarna i tillräckligt hög 

utsträckning samt om de uppfyllde kriterierna avseende validitet och reliabilitet, vilka 

diskuteras i avsnittet Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

En fördelningsanalys förenklar informationen och beroende på hur många variabler som ska 

analyseras varierar formen för fördelningsanalysen. Uni- bi- och multivariata analyser är 

exempel på olika former av analysmetoder (Holme & Solvang, 1997, s. 203). Föreliggande 

studie utgörs av bivariata analyser genomförda i datorprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). I bivariata analyser ställs två variabler mot varandra där sambandet 

eller samvariationen (korrelationen) mellan dem studeras, vilket kan redovisas i korstabeller. 

Vid statistiska analyser är det viktigt att beakta att statistiskt samband/samvariation inte är 

detsamma som orsaksamband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 143-144). Då denna 

studie inbegriper deskriptiv statistik, att materialet beskrivs med siffror istället för 

hypotesprövande statistik (Patel & Davidsson, 2007, s. 111), är det inte relevant att klarlägga 

orsakasamband. 

Enbart en indikator för respektive begrepp kan vara problematiskt då det kan leda till en 

felklassificering. Genom att använda flera indikatorer ges en bredare och mer heltäckande bild 

av det undersökta fenomenet (Bryman, 2011, s. 158). För att en sammanslagning av olika 

variabler ska vara godtagbar finns vissa krav, bland annat att den interna reliabiliteten 

(Cronbach´s alpha) är acceptabel (för vidare förklaring av intern reliabilitet se avsnitt 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet). Avseende denna studie sammanfördes flera 
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variabler i olika kombinationer men de flesta fick ett oacceptabelt värde (under 0.65) gällande 

Cronbach´s aplha. Dessa variabler redovisas därmed var och en för sig i tabellform. Vid en 

sammanslagning av fråga 50 (personalen på avdelningen är överens om hur det dagliga 

behandlingsarbetet ska utföras) och 57 (jag anser att personalen på avdelningen arbetar mot 

samma behandlingsmål) blev Cronbach´s alpha acceptabelt (0.68) och denna sammanslagning 

redovisas i tabell 3.1. Vidare gjordes en medelvärdesansats. Medelvärdena omkodades enligt 

följande: 

a. 1-1,49 =1 

b. ,5-2,49 =2 

c. 2,5-3,49 =3 

d. 3,5-4 = 4 

Dessa medelvärden kategoriserades sedan i följande svarsalternativ: stämmer mycket bra = 1, 

stämmer ganska bra = 2, stämmer inte så bra = 3 och stämmer inte alls = 4. De medelvärden 

med ett decimaltal på 0.5 avrundas uppåt.  

 

Föreliggande studie utgörs även av kvalitativ data i form av anteckningar från projektmöte 1 

och 3. När den kvalitativa empirin övertogs bestod den av en sammanfattning av vad som 

framkommit under dessa projektmöten (fokusgruppsintervjuer). Texten innehöll uttalanden 

från nyckelpersonerna avseende metodanvändning, styrkor och svagheter med de olika 

institutionerna. Uttalandena har bevarats i så stor utsträckning som möjligt och 

följande  textbearbetning, vilket är en kvalitativa bearbetning (Fejes & Thornberg, 2009, s. 

137), som gjorts av författarna till föreliggande studie har genomförts med en kombination av 

helhets- och delanalys, vilket är fördelaktigt då de olika metoderna kompletterar varandra. 

Delanalysen ger på ett överskådligt sätt anvisningar om frekvensen och förekomsten av olika 

fenomen eller utsagor. Dessa struktureras upp och sorteras i tabeller utifrån olika teman, 

medan en helhetsanalys medför större tolkningsutrymme då fenomenet studerats i sin helhet 

och utifrån kontextuella villkor (Holme & Solvang, 1997, s. 144). Med utgångspunkt i detta 

granskades anteckningarna och de delar med relevans för studiens syfte och frågeställningar 

valdes ut och delades upp beroende på tema eller fenomen. De delar i textmaterialet som 

varken tangerade syfte eller frågeställningar valdes bort. Materialet studerades således både i 

sin helhet utifrån den kontextuella situationen samt att de delar som besvarade syfte eller 

frågeställningar strukturerades för att se förekomsten av vissa fenomen. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Kvantitativa studier avser mäta olika fenomen, vilket görs genom att tilldela de objekt som 

ska studeras olika värden. Värdena är numeriska och ska mäta en viss egenskap hos objektet 

som står i relation till studiens syfte. Vid en mätning är det viktigt att validiteten är hög, det 

vill säga att datainsamlingsinstrumentet mäter det som forskaren avser att mäta, samt att data 

är reliabel, att materialet inhämtats på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2011, s. 101- 

103). För att mäta den interna reliabiliteten vid sammanslagning av variabler används 

Chronbach´s alpha (Bryman, 2011, s. 162). Vad som uppfattas vara lägsta godtagbara värde 

skiljer sig mellan forskare, men ett värde mellan 0.65 och 0.70 kan ses som acceptabelt 

(DeVellis, 2003, s. 95). I föreliggande studie användes ett minimivärde på 0.65. Om alpha-

värdet understeg 0.65 blev det nödvändigt att separera de olika variablerna då de vid en 

sammanslagning inte mätte samma fenomen. 

 

De enkätfrågor som valts ut för analys i föreliggande studie har noga övervägts för att stärka 

att studien skulle mäta det den avsåg mäta. Frågor som berörde samma fenomen och fick 

godtagbart alpha-värde, sammanfördes till en variabel för att möjliggöra en djupare analys av 

begreppen och deras innebörd. Dessa frågor kunde ge en samlad bild av fenomenet, även om 

de inte uttryckligen innehöll de begrepp som avsågs undersökas. Detta uppfattades även, så 
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långt det var möjligt, hjälpa till att undvika “önskvärda” svar, det vill säga att respondenterna 

kunde svara vad de trodde var “rätt”. De frågor som analyserats utan att föras samman med 

någon annan variabel, ansågs vara tillräckliga för att mäta attityder och uppfattningar kring 

vissa fenomen. Studiens validitet och reliabilitet kunde således säkerställas så långt det var 

möjligt, och frågor som uppfattades som otydliga, eller kunde påverka validiteten och 

reliabiliteten negativt, exkluderades medvetet.  

 

Strävan efter generaliserbarhet är vanligt inom kvantitativ forskning, att resultaten från ett 

antal respondenter kan representera en större population (Bryman, 2011, s. 168-169). Fejes 

och Thornberg (2009, s. 230) menar att det i kvalitativ forskning kan genomföras en så kallad 

analytisk generalisering – att resultatet av forskningen inte avser beskriva sanningen utan ge 

ett perspektiv. Forskaren skapar provisoriska hypoteser som innebär relativt ödmjuka 

antaganden om generalisering till en större population och andra liknande situationer. 

Föreliggande studie genomförs på tre särskilda ungdomshem/institutioner varför det kan antas 

vara svårt att generalisera resultaten till att gälla samtliga behandlingsassistenter inom svensk 

institutionsvård som population. Hur personalen uppfattar och skattar olika delar i 

behandlingen kan dock vara representativt för behandlingspersonalens roll i vissa fall. 

 

Bortfall av något slag är snarare regel än undantag inom samhällsvetenskaplig forskning. 

Internt bortfall innebär att respondenten har besvarat enkäten men inte samtliga enkätfrågor. 

Detta utesluter dock inte att data kan användas. Principen gällande bortfall är nästintill 

densamma som vid vanlig kodning av data då den variabeln som inte blivit besvarad får ett 

numeriskt värde (Field, 2009, s. 53; Bryman, 2011, s. 320). Av de 12 frågor som valts ut för 

analys i föreliggande studie hade 11 frågor ett internt bortfall 1.5-3%. Detta innebär att cirka 

1-2 behandlingsassistenter inte svarat på frågan av någon anledning. En av de 12 frågorna 

(fråga 33, vilken redovisas i tabell 2.5), har ett internt bortfall på 6 %, vilket innebär att 4 

behandlingsassistenter inte besvarat denna fråga. 

Litteraturanskaffning och källkritik 
Vetenskapliga artiklar och studier som använts har huvudsakligen inhämtats från 

sökmotorerna Summon (avgränsat till Artiklar från vetenskapligt granskade publikationer och 

Tidningsartikel), Social Services Abstract, Libris (avgränsat till Avhandlingar) och i visst 

avseende Google Scholar. Sökord som användes var: youth, adolescence, juvenile, Sweden, 

staff, staff members, institutional, institutional care, residential care, alliance, coherence, 

careworker*, treatment, method*, staff group, team, consistency, institutionsvård, 

behandlingspersonal, ungdom*, behandling*. Sökorden kombinerades med varandra för att 

avgränsa sökresultat och finna relevanta artiklar för studien. Avgränsningen skedde genom i 

förväg uppsatta exklusions- och inklusionskriterier, då Booth, Papaioannou och Sutton (2012, 

s. 98-99) menar att inklusions- och exklusionskriterier styr vilka studier som uppfyller kraven. 

Inklusionskriterier i föreliggande studie var bland annat att forskningen skulle vara genomförd 

tidigast år 1990 då LVU tillkom men kunde även sträcka sig längre bak i tiden om de var av 

hög relevans för studien. Åldersgruppen var ungdomar, både tjejer och killar, 12-21 år (då 

detta är ålderspannet för vård enligt LVU). Både nationella och internationella studier 

användes, samt att de skulle fokusera på institutionsvård (SiS eller privata). Forskning 

avseende personalgrupper som arbetar med omsorgsarbete kunde även inkluderas i de fall 

studierna undersökte personalgruppsfaktorer. Vidare inklusionskriterier var studier som 

undersökte relationer/allians mellan ungdom och behandlare, genomförandet av 

behandlingsmetoder samt behandlares och ungdomars uppfattning om vården. Artiklarna 

skulle även finnas tillgängliga i fulltext, vara peer reviewed, och vetenskapligt granskade. 

Exklusionskriterier var studier av öppen/frivillig vård och institutionsvård utanför 

ålderspannet eller av andra arter än ungdomsvård samt avslutad vårdperiod. I föreliggande 

studie användes slutligen 22 vetenskapliga artiklar och studier.   
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Källkritik krävs för att kunna bedöma kvaliteten i dokumentens innehåll. En rad komponenter 

måste tas i beaktande; bland annat syftet med dokumentet samt författarens eventuella 

personliga agenda eller syfte. Även författarens kunskaper om området, exempelvis 

utbildning eller tidigare genomförda studier, bör beaktas (Patel & Davidson, 2011, s. 68-69). I 

föreliggande studie har inklusionskriterier varit ett verktyg att fokusera sökningar efter 

ursprung och när i tid det upprättats. Vad gäller dokumentens ursprung har sökningarna 

avgränsats till vetenskapliga dokument. Samtliga dokument fanns i vetenskapliga tidsskrifter 

eller motsvarande. Patel och Davidson (2011, s. 69) menar vidare att det är eftersträvansvärt 

att i huvudsak och så långt det är möjligt förhålla sig till primärkällor, eller 

förstahandsrapporteringar, vilka tillämpats i föreliggande studie. 

Etiska överväganden 
Patel och Davidson (2011, s 62) menar att det vid uppsatsskrivande är viktigt med noga 

begrundande av forskningsetik. Det kan hända att deltagare i en studie utvecklar förväntningar 

som inte uppfylls samt att de kan utveckla tankeväckande processer som inte blir uppföljda 

eller utvärderade (Holme & Solvang, 1997, s. 32). Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska fyra 

huvudsakliga krav vara uppfyllda för att studien ska betraktas som etiskt försvarbar. Dessa 

huvudkrav är informationskrav (att deltagaren får ta del av information om villkor för studien, 

frivillighet och rätt att avbryta), samtyckeskrav (deltagarna, samt om situationen kräver, 

vårdnadshavare ska ha gett samtycke till att studien genomförs), konfidentialitetskrav 

(tystnadsplikt om känsliga uppgifter samt att materialet är avidentifierat) och nyttjandekrav 

(uppgifterna får ej användas till kommersiella eller andra icke vetenskapliga syften). I 

föreliggande studie fick respondenterna information om projektet och valde därefter själva att 

delta i enkätundersökningen och/eller agera som nyckelperson.   

 

Det är svårare att identifiera enskilda personer i en undersökning av en större grupp än en 

mindre (Patel och Davidson, 2011, s. 63). Avseende den kvantitativa delen i föreliggande 

studie anses inte risken för identifiering vara påtaglig då den utgörs av data som insamlats 

från ca 65 respondenter där enskilda individers svar inte går att identifiera. För att så långt 

som möjligt undvika identifikation benämns institutionerna som A, B och C i redovisningen 

av det kvantitativa materialet. Det finns dock en risk att personal eller ungdomar vid varje 

enskild institution kan identifiera vart och ett av behandlingshemmen, vilket kan innebära att 

de som deltagit i studien, alternativt de som bor på institutionerna, känner sig utpekade samt 

att studiens slutsatser kan påverka institutionernas “varudeklarationer” negativt. Det är även 

viktigt med en konstruktiv presentation av resultatet även om institutionerna anonymiserats, 

då vissa metoder eller teoretiska utgångspunkter bara används vid ett fåtal institutioner.  

 

När det kvalitativa materialet redovisas görs ingen åtskillnad mellan institutionerna. 

Anledningen till detta är delvis av etiska skäl, då personalen kan känna igen sig i information 

som framkommer av SWOT-analysen, med anledning av att den är relativt detaljerad. Då det 

inte heller ingår i studiens syfte att göra en jämförelse mellan institutionerna, avseende de 

delar som inte berör konkret metodanvändning, finns inte anledning att riskera identifikation 

av institutionerna eller att personalen eventuellt tar illa upp av resultatet. Studien syftar till att 

göra en generell beskrivning och klarläggning av behandlingsassistenters arbetssätt. Samtliga 

institutioner går under SiS regi, vilket innebär att personalen bör utgå från samma direktiv 

avseende attityder och inställning till vissa fenomen. Detta är vidare en anledning till att 

resultatet från institutionerna inte differentieras i det kvalitativa materialet. Som tidigare 

nämnt görs dock en åtskillnad mellan institutionerna i det kvantitativa materialet under tema 

1, vilket beror på att de enligt SiS:s hemsidepresentation inte ska arbeta med samma metoder. 

Slutligen bör diskussioner och slutsatser som det inte finns säkerställda belägg för bör 

undvikas då det inte är meningen att personal eller föreståndare ska känna sig orättvist 

beskrivna.  Detta gäller i synnerhet resultat som visar på negativa fenomen. 
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Resultat och analys  

Resultat- och analysdelen introduceras i tre teman: (1) Överensstämmelse i institutionernas 

metoder (2) Uppfattning kring relation och metod, samt (3) Samstämmighet som hinder och 

möjlighet. De kvantitativa resultaten redovisas i tabellform och den kvalitativa delen i form av 

sammanfattningar och citat från projektmöte 1 (metodanvändning) och 3 (SWOT-analysen) 

med nyckelpersoner från de tre institutionerna.  

Överensstämmelse i institutionernas metoder 
I föreliggande tema presenteras metodanvändningen vid respektive institution. Detta 

redovisas med en matris där respektive institutions metodbeskrivning ställs emot 

nyckelpersonernas uppfattningar av vilka metoder som används. Med ”hemsidepresentation” i 

matrisen menas den beskrivning av metoder som finns på respektive institutions hemsida 

under rubriken ”så arbetar vi”. Sedan redovisas två tabeller där det framgår vilka metoder som 

behandlingsassistenterna själva uppger att de arbetar med samt om arbetet präglas av 

tillfälliga problemlösningar. Tabell 1.1 jämförs sedan med matrisen. Resultatet kompletteras 

med kvalitativt underlag som hämtats från projektmöte 1. 

 

Metoder  

Hemsida Nyckelpersoner 

A ART – Agression Replacement Treatment, 

Kunskapskortet, MI – Motivational Interviewing 

(Motiverande samtal), Återfallsprevention, 

Familjearbete, No power no lose, Kunskapskortet 

Kunskapskortet, Friskvårdsprogram, ADL (Activities of 

Daily Living), KASAM, Stopp och tänk, 

Psykologsamtal, Robomemo, ART, KASAM, 

Återfallsprevention, Brukarforum familjesamtal,  

MI - Motivational Interviewing (Motiverande samtal) 

B Miljöterapi, Mentaliserande behandling, LEVA-

programmet, Livskunskap, föräldrasamarbete, 

Kontaktmannaskap 

Kontaktmannaskap, ADL (Activities of Dayli Living), 

Psykologsamtal, Livskunskap, Brukarforum, LEVA- 

programmet (manualbaserat/KBT, anknytning), 

Familjesamtal  

C KBT – Kognitiv beteendeterapi, ART, MI - 

Motivational Interviewing (Motiverande samtal), 

Återfallsprevention, Vägvalet, ADL/fritid, 

Teckenekonomi 

Robomemo, Stopp och tänk, Friskvårdsprogram, 

Kunskapskort, KP-samtal, Robomemo, ART - 

Aggression Replacement Treatment, ADL (Activities of 

Dayli Living), MI - Motivational interviewing 

(Motiverande samtal), Psykologsamtal, Livskunskap 

 

Matrisen visar att det finns en skillnad mellan de olika uppgiftskällorna, vilket påträffas vid 

samtliga institutioner. Vissa metoder som nämns av nyckelpersonerna framgår inte av 

hemsidepresentationen. Det framkommer även att metoder som redovisas på hemsidan inte 

förekommer i nyckelpersonernas uppgifter. Nedan presenteras en tabell som redovisar 

behandlingspersonalens enkätsvar avseende vilka metoder de arbetar med vid respektive 

institution. Tabell 1.1 jämförs sedan med matrisen för att undersöka om de stämmer överens. 
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Tabell 1.1 Metoder som används i behandlingsarbetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institution A  

I den övergripande presentationen av institutionen framgår att miljöterapeutisk pedagogik 

genomsyrar det vardagliga livet på avdelningarna. Av vad som går att utläsa av tabellen svarar 

emellertid 11 av 28 behandlingsassistenter i enkäten att de arbetar med miljöterapi. 

Miljöterapi som metod framgår dock varken på hemsidans specifika metodbeskrivning eller 

av nyckelpersonernas uppfattningar. Vidare nämns inte heller KBT som metod, vare sig i den 

övergripande presentationen av institutionen eller av nyckelpersonernas uppfattningar. Trots 

detta uppger 20 av respondenterna att KBT används i behandlingsarbetet. En av metoderna 

som beskrivs användas, både i metodpresentation och av nyckelpersonerna är 

Återfallsprevention. Tabellen visar dock att endast 6 respondenter svarat att de använder 

Återfallsprevention. Friskvårdsprogrammet och Stopp och tänk nämns inte på hemsidan men 

nyckelpersonerna uppger att dessa är två metoder som används. Däremot har ingen av 

respondenterna svarat att de använder dessa. Familjearbete/-samtal framgår av både 

hemsidans metodbeskrivning och nyckelpersonernas uppgifter, där endast 9 av 28 

respondenter svarat att de arbetar med Familjebehandling som kan ses som en motsvarighet 

till dessa. Varken Lösningsfokuserat arbete eller Ilskekontrollprogram beskrivs användas 

varken i hemsidebeskrivningen eller av nyckelpersonerna. Trots detta svarar 17 respektive 13 

respondenter att dessa metoder förekommer. MI och ART uppges som metoder, både på 

hemsidan och av nyckelpersonerna och 25 respektive 30 respondenter uppger att de använder 

dessa metoder. I enkäten är det 3 behandlingsassistenter som uppger att de arbetar med 

psykoterapi och nyckelpersonerna menar att psykologsamtal är en av metoderna. Dock 

framhålls varken psykoterapi eller psykologsamtal som metod på hemsidan. Avseende 

metodanvändning och förhållningssätt uppger en av nyckelpersonerna att en möjlighet för 

arbetet utgörs av att det är: 

 

Vilken/vilka metoder 

används i arbetet på 

avdelningen? 

Namn på institution Total 

A B C 

KBT 

ART 

MI 

Teckenekonomi  

Miljöterapi 

Psykoterapi 

Lösningsfokuserat arbete 

Återfallsprevention 

Familjebehandling 

12-stegsbehandling 

Ilskekontrollprogam 

Kriminalitetsprogrammet 

DBT med manual 

Salutogen behandling 

Stopp och tänk 

Friskvårdsprogrammet 

 

Total 

20 

30 

25 

3 

11 

3 

17 

6 

9 

1 

13 

0 

1 

2 

0 

0 

28 

0 

0 

9 

0 

16 

0 

4 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

18 

17 

17 

8 

1 

2 

7 

2 

2 

0 

10 

7 

1 

0 

3 

1 

19 

38 

47 

51 

11 

28 

5 

28 

8 

12 

1 

24 

7 

2 

2 

3 

1 

62 
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Flexibelt och individanpassat. Inte strikta scheman (det viktigaste att man gör något 

tillsammans, inte vad man gör). 
 

Institution B 

Miljöterapi nämns som metod på hemsidan och i enkäten svarar samtliga 16 respondenter som 

arbetar på institution B att de arbetar med miljöterapi. I enkäten uppger 4 respondenter att de 

arbetar med Lösningsfokuserat arbete, trots att detta varken förekommer i metodbeskrivning 

eller av nyckelpersonernas uppfattningar. Familjebehandling och Ilskekontrollprogram 

framkommer varken av information från hemsida eller från nyckelpersoner och dessa uppges 

endast av en respondent på respektive metod. Dock uppger nyckelpersonerna att de arbetar 

med familjesamtal samt att det av hemsidan framgår att Föräldrasamarbete används vilket 

skulle kunna inbegripa familjebehandling i något avseende. Av respondenterna har 9 av 16 

svarat att de tillämpar MI i behandlingsarbetet trots att denna metod saknas i 

metodbeskrivningen. Övriga metoder som framgår av både hemsidan och av 

nyckelpersonerna uppger ingen av respondenterna att de använder, bland annat LEVA-

programmet.  

 

Institution C 

Metoderna KBT, ART och MI ska enligt hemsidan användas i behandlingsarbetet, och dessa 

metoder anges av majoriteten av behandlingsassistenterna. Av nyckelpersonernas information 

framgår att ART och MI är metoder som används i behandlingsarbetet, dock nämns inte KBT. 

Återfallsprevention redovisas i metodbeskrivningen på hemsidan, men endast 2 respondenter 

uppger denna metod i enkäten och ingen av nyckelpersonerna uppger att Återfallsprevention 

används på institution C. Detta gäller även Teckenekonomi som presenteras på hemsidan och 

uppges av 8 respondenter, men inte av nyckelpersonerna. Friskvårdsprogrammet och Stopp 

och Tänk nämns av nyckelpersonerna som metoder men endast 3 respektive 1 respondent 

svarar att de använder dessa metoder. Dessa framgår dock inte av hemsidepresentationen. 

Lösningsfokuserat arbete och Kriminalitetsprogrammet som metod framgår varken på 

hemsidan eller av nyckelpersonerna, men 7 respondenter uppger att de arbetar med respektive 

metod. Endast två av metoderna har lämnats tomma på svar i tabellen som avser institution C. 

 

Tabell 1.2 Arbetssituationen präglas ofta av tillfälliga lösningar (n=63) 

 

Namn på institution 

Total A B C 
Det händer alltför ofta att 

arbetssituationen på 

avdelningen präglas av 

tillfälliga lösningar 

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 

6 

 

13 

 

11 

 
0 

 

3 
 

4 
 

4 
 

1 

3 

 

12 

 

6 

 
0 

 

12 

 

29 

 

21 

 
1 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 30 12 21 63 

 

Tabell 1.2 visar huruvida behandlingsassistenterna anser att tillfälliga lösningar av problem 

tillämpas alltför ofta. Majoriteten anser att det stämmer mycket bra eller ganska bra (41 av 

63). En betydande del anser dock att arbetet inte i så stor utsträckning präglas av tillfälliga 

lösningar.  

 

Vid en bearbetning av resultatet påvisas att det föreligger skillnader mellan 

metodbeskrivningarna av institutionerna och personalens uppfattning. Respondenterna vid 

samtliga institutioner uppger mer eller mindre att de arbetar efter metoder som varken framgår 

av verksamhetsbeskrivningen eller av informationen från nyckelpersonerna. Detta kan dels 

betyda att hemsidan inte är uppdaterad med aktuell information om metoderna men även att 



23 
 

metoderna inte är tydligt anvisade från ledning till personal. Det finns dock skillnader mellan 

institutionerna avseende hur de brister i metodkongruensen. Detta gestaltas bland annat av att 

behandlingspersonalen på institution B uppger färre metoder än vad de enligt annan 

presentation ska arbeta med, medan institution C uppger betydligt fler metoder än vad som 

ska förekomma vid institutionen. I SWOT-analysen framkommer även att viss personal på en 

av institutionerna ibland är otåliga eller motarbetar nya förhållningssätt. Vid jämförelsen av 

SiS:s egen presentation av vilka metoder som ska användas och vad personalen uppger att de 

arbetar med påträffas betydande skillnader, både inom samtliga institutioner och mellan 

majoriteten av respondenterna. Dessa två företeelser ger indikationer om att det kan 

förekomma individuella förhållningssätt avseende metodanvändning. 

 

I tabell 1.2 framkommer att en stor del av behandlingsassistenterna anser att det ofta 

förekommer tillfälliga lösningar på problem. Detta kan sammantaget indikera att problemen 

med systematik och gemensamt förhållningssätt, rörande metodanvändningen, tyder på en 

bristande struktur och vägledning – framförallt i de fall nyckelpersonernas och 

behandlingsassistenternas uppfattningar verkar skilja sig åt. Det finns en relativt enhetlig 

forskning inom detta område som visar att tydlig struktur och riktlinjer är avgörande för att 

kunna utföra ett bra behandlingsarbete (se ex. Thorndycraft & McCabe, 2008) samt att en 

tydlig målformulering och verksamhetsplanering möjliggör för en arbetsgrupp att genomföra 

ett bra arbete (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2009). En möjlig förklaring till de splittrade 

metoduppfattningarna samt att arbetet präglas av tillfälliga problemlösningar kan således vara 

att behandlingsassistenterna saknar den tydliga ledningsstruktur och verksamhetsplanering 

som krävs. Ytterligare aspekter avseende skilda uppfattningar i metodtillämpningen hos 

personalen är att det riskerar att skapa spänningar inom personalgruppen som i sin tur riskerar 

att äventyra positiva behandlingseffekter samt goda processer hos både personal- och hos 

ungdomsgrupp (Andersson & Johansson, 2008; Ahonen & Degner, 2013). Forskning visar att 

specifika faktorer har stor betydelse för behandlingsutfallet (se ex. Handwerk et al., 2008), 

och då nyckelpersonerna uttrycker att det väsentliga inte är vad som görs utan att det görs, ges 

indikationer om att generella faktorer lyfts fram som mer väsentliga än de specifika. Detta kan 

betyda att nyckelpersonerna inte anser att metoden kommer främst vilket även kan vara en 

förklaring till att det kan föreligga bristande struktur och vägledning i metoden från 

ledningspersonalen till behandlingsassistenterna. Således kan skillnaderna i 

metodbeskrivningarna förstås som ett resultat av ledningspersonalens grundläggande 

inställningar till metoden samt bristande struktur och riktlinjer kring behandlingsarbetet (se 

Thorndycraft & McCabe, 2008; Lennéer Axelsson & Thylefors, 2009).  

Uppfattning kring relation och metod 
Tema 2 har delats upp i två avsnitt där det första handlar om hur behandlingsassistenterna och 

nyckelpersonerna ser på metodtillämpning och det andra inbegriper relationella aspekter 

mellan personal och ungdom. Båda avsnitten inleds med tabeller vilka följs av redovisning av 

det kvalitativa materialet. I resultat och analysdelen görs ingen åtskillnad mellan 

institutionerna. Skälen för detta återges i avsnittet Etiska överväganden. 
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Metodtillämpning inom behandlingsarbete  

Tabell 2.1 Det krävs att vara förtrogen med metoder för behandlingsarbetet 

  

Namn på institution 

Total A B C 
För mitt arbete krävs  att 

vara väl förtrogen md den, 

eller de, metod/er som 

angetts ovan för att utföra 

behandlingsarbete med 

ungdomarna på 

avdelningen.  

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 

13 

 

15 

 

0 

 
0 

 

6 
 

6 
 

2 
 

0 

10 

 

10 

 

1 

 
0 

 

29 

 

31 

 

3 

 
0 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 28 14 21 63 

 

Av tabell 2.1 framkommer att 29 av 63 anser att det krävs förtrogenhet med metoderna. Det är 

31 av 63 som anser att påståendet stämmer ganska bra. Endast 3 av 63 anser att påståendet 

inte stämmer så bra. Ingen av respondenterna bestrider påståendet, de flesta anser således att 

det krävs för behandlingsarbetet att personalen är förtrogen med metoderna 

Tabell 2.2 Jag är själv förtrogen med metod/er som krävs (n=64) 

  

Namn på institution 

Total A B C 
Jag är själv förtrogen med 

den, eller de, metod/er 

som krävs för att utföra 

behandlingsarbete med 

ungdomarna på 

avdelningen.   

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 

7 

 

19 

 

2 

 
0 

 

5 
 

10 
 

0 
 

0 

9 

 

8 

 

4 

 
0 

 

21 

 

37 

 

6 

 
0 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 28 15 21 64 

 

I tabell 2.2 påvisas att 21 av 64 anser att de är väl förtrogna med metoderna. En klar majoritet 

(37 av 64) anser att påståendet stämmer ganska bra och 6 av 64 menar att påståendet inte 

stämmer så bra. Ingen har uppgett att den inte är förtrogen med metoderna vid institutionen.  I 

tabell 2.3, vilken inbegriper huruvida kollegorna har ett metodförankrat arbete, anser 10 av 64 

att deras kollegor förankrar arbetet i metod. Vidare uppger en övervägande majoritet (48 av 

64) att påståendet stämmer ganska bra samt att 6 stycken anser att påståendet inte stämmer så 

bra. Ingen av respondenterna uppger att kollegorna inte har en tydlig metodförankring i sitt 

behandlingsarbete. 
 

Tabell 2.3 Jag anser att mina kollegor har en metodologisk förankring (n=64) 

  

Namn på institution 

Total A B C 
Jag anser att mina 

kollegor på avdelningen 

har en tydlig 

metodförankring i sitt 

behandlingsarbete med 

ungdomar på avdelningen.    

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 

3 

 

23 

 

2 

 
0 

 

1 
 

12 
 

2 
 

0 

6 

 

13 

 

2 

 
0 

 

10 

 

48 

 

6 

 
0 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 28 15 21 64 

 

I tabell 2.3, vilken inbegriper huruvida kollegorna har ett metodförankrat arbete, anser 10 av 

64 att deras kollegor förankrar arbetet i metod. Vidare uppger en övervägande majoritet (48 
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av 64) att påståendet stämmer ganska bra samt att 6 stycket anser att påståendet inte stämmer 

så bra. Ingen av respondenterna uppger att kollegorna inte har en tydlig metodförankring i sitt 

behandlingsarbete. 

 

Avseende metoderna och dess tillämpning i behandlingsarbetet framkommer av SWOT-

analysen att de är svårtolkade för personalen samt att deras kunskap om metoderna är 

begränsad. Nyckelpersonerna uppger att personalen gör saker utan att veta varför samt att det 

inte finns något tydligt syfte i utförandet av behandlingen och att de inte förstår syftet med 

vissa aktiviteter. Stora variationer i elevgrupperna gör att det blir svårt att genomföra 

aktiviteter som generellt är lämpliga för alla. Det framkommer vidare att det är svårt att 

beskriva hur arbetet ska utföras för nyanställda, vikarier och andra utomstående, trots att det 

finns upprättade rutiner. Det framkommer dock vidare att dessa rutiner inte följs, vilket enligt 

nyckelpersonerna förmodas bero på att de är otydliga, svåra att utföra i praktiken och/eller att 

metoderna inte är välkända hos personalen. Den bristande förståelsen för metoder och 

aktiviteter exemplifieras i följande citat från en av nyckelpersonerna från institutionerna: 

 
Alla förstår inte metoden i aktiviteterna. Alla kan inte [metoden]/.../ svårt för personal/och 

andra att förstå metoden (komplex metod) /.../ Svårt att beskriva vad personalen gör (både 

för nya och för nuvarande personalgrupp)/.../  
 

Då det påvisats att adekvat metodtillämpning (Handwerk et al., 2008; Sinclair & Gibbs, 1999) 

samt samstämmighet i utförandet behandlingen (Ahonen & Degner, 2013; Andreassen, 2003) 

är viktiga komponenter för lyckad behandling, indikerar det kvalitativa resultatet att vården 

vid de tre institutionerna riskerar att påverkas negativt. Detta då nyckelpersonerna menar att 

det föreligger brister i metodtillämpningen. Vidare påvisar resultatet i tabell 2.2 och 2.3 att en 

majoritet av personalen anser att det stämmer mycket bra eller ganska bra att 

behandlingsarbetet är metodförankrat. Om arbetet inte är förankrat i metod försvåras det för 

personalen att arbeta samstämmigt, vilket riskerar negativa behandlingsresultat (jfr. 

Andersson,2003). 

 

Relationella aspekter i behandlingsarbetet  

 

Tabell 2.4 Relationen är det viktigaste inslaget i behandlingen (n=63) 

  

Namn på institution 

Total A B C 
I mitt arbete är det 

viktigaste inslaget att 

skapa en god relation 

mellan behandlare och 

ungdom under 

behandlingen på 

avdelningen.    

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 

17 

 

10 

 

0 

 
0 

 

11 
 

4 
 

0 
 

0 

6 

 

13 

 

0 

 
0 

 

45 

 

18 

 

0 

 
0 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 27 15 21 63 

 

Av tabell 2.4 framkommer att 45 av 63 anser att relationen mellan ungdom och personal är det 

viktigaste inslaget i behandlingen. Vidare har 18 av 63 svarat att påståendet stämmer ganska 

bra. Ingen av respondenterna bestrider påståendet om att relationen är viktig i behandlingen. 

Således finns en klar tonvikt i fördelningen av respondenternas svar, då samtliga mer eller 

mindre anser att relationen är en väsentlig del, även om det finns en fördelning mellan 

respondenterna avseende hur viktig relationen i behandlingsarbetet är.  
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Tabell 2.5 Det är viktigt att fungera som vuxen förebild (n=61) 

  

Namn på institution 

Total A B C 
Jag anser att personalens 

förmåga att fungera som 

vuxen förebild är viktigare 

än deras terapeutiska 

kompetens (exempelvis 

metodtillämpning)    

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 

6 

 

18 

 

3 

 
0 

 

3 
 

10 
 

0 
 

0 

7 

 

13 

 

1 

 
0 

 

16 

 

41 

 

4 

 
0 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 27 13 21 61 

 

Av tabell 2.5 kan utläsas att 16 av 61 anser att är viktigare att vara en vuxen förebild än att ha 

terapeutisk kompetens. Vidare menar 41 av 61 att detta påstående stämmer ganska bra. Av 

respondenterna är det 4 av 61 som uppger att påståendet inte stämmer så bra. Ingen har 

uppgett att påståendet inte stämmer alls. Således anser behandlingsassistenterna generellt att 

det är viktigt att fungera som vuxen förebild framför terapeutiska kompetenser. 

 

 

 

 

Tabell 2.6 Det krävs att förmedla hopp till ungdomarna (n=63) 

  

Namn på institution 

Total A B C 
I min yrkesroll krävs det 

att jag kan förmedla hopp 

till ungdomarna  

(möjlighet att förändra sin 

livssituation) 

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 

21 

 

6 

 

0 

 
0 

 

11 
 

3 
 

1 
 

0 

17 

 

3 

 

1 

 
0 

 

49 

 

12 

 

1 

 
1 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 27 15 21 63 

 

Av tabell 2.6 framgår att en klar majoritet (49 av 63) tycker att det krävs att de kan förmedla 

hopp till ungdomarna medan 12 respondenter uppger att påståendet stämmer ganska bra. 

Endast 2 behandlingsassistener uppger att påståendet mer eller mindre inte stämmer. 

 

Tabell 2.7 Jag deltar aktivt i fritidsaktiviteter med ungdomarna (n=63) 

  

Namn på institution 

Total A B C 
Jag deltar aktivt 

tillsammans med 

ungdomarna i de icke-

schemalagda 

fritidsaktiviteter som finns 

på avdelningen (t.ex. se på 

tv, kortspel, pingis m.m) 

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 

14 

 

7 

 

4 

 
3 

 

9 
 

2 
 

1 
 

1 

12 

 

6 

 

3 

 
1 

 

35 

 

15 

 

8 

 
5 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 280 13 21 63 

 

 

Majoriteten av respondenterna (35 av 63) uppger i tabell 2.7 att de deltar aktivt med 

ungdomarna i fritidsaktiviteter, medan 15 av 63 uppger detta påstående stämmer ganska bra. 

Av respondenterna är det 8 av 63 som uppger att påståendet inte stämmer så bra samt att 5 av 

63 menar att de inte aktivt deltar med ungdomarna på icke-schemalagda aktiviteter.  
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De komponenter som presenteras i tabell 2.5, 2.6 och 2.7 kan ses som bidragande faktorer i 

upprättandet av en främjande relation mellan personal och ungdom. Detta då bland annat 

Tjersland et al. (2011) samt Hill (2005) framhåller att emotionellt engagemang i ungdomarnas 

vardag samt frekvent umgänge med dem på icke schemalagd tid möjliggör en allians i 

behandlingsarbetet. Tabellerna 2.5, 2.6 och 2.7 ger en sammanfattande bild av personalens 

inställning till faktorer som främjar allianser, i kontrast till påståendet i tabell 2.4 där frågan 

ställs konkret huruvida relationen är viktigast. Vid en jämförelse av svaren i tabell 2.4 och 

resterande tabeller (2.5, 2.6 och 2.7) påvisas vissa likheter i form av att tonvikt ligger på 

svaren “Stämmer mycket bra” och “Stämmer ganska bra”. Med utgångspunkt i detta kan det 

förstås som att relationen med ungdomarna generellt är väldigt viktig för 

behandlingsassistenterna samt att de arbetar på ett sätt som möjliggör en god relation.  
 
Av SWOT-analysen framkommer vidare att nyckelpersonerna ser relationen som en möjlighet 

till lyckad behandling och att personal med erfarenheter är en styrka när det gäller att etablera 

relationer till ungdomarna. Det framkommer dock att relationen till ungdomarna inte är helt 

problemfri. Ångesthärbärgering hos personalen uttrycks bland annat som ett hinder i 

relationen till ungdomarna samt att nyckelpersonerna uppger att personalen saknar verktyg att 

hantera ungdomarnas ångest, vilket enligt dem leder till att personalen utvecklar ett 

medberoende i processen. Det behövs ökad planering, struktur samt mer handledning för att 

ge dem verktyg att kunna hantera ungdomarnas ångest. Denna problematik exemplifieras i 

nyckelpersonernas uttalanden: 

 
Inlåsning och särskilda befogenheter (hot mot relationsskapande). /.../ Medberoende, 

parallellprocess som påverkar ångesthärbärgeringen. /.../ Vinterhalvåret (svårt att få till 

aktiviteter som påverkar behandlingsalliansen) /.../  

 
Då tidigare genomförda studier på området påvisar att goda relationer främjar behandlingen 

(se Andersson, 2007) ger resultatet i tabell 2.4 indikationer på att behandlingspersonalens 

inställning är adekvat i sammanhanget, vilket medför förutsättningar för en god behandling 

vid institutionerna. Som nyckelpersonernas uttalande indikerar är dock inte relationen mellan 

personal och ungdom helt oproblematisk, vilket även påvisas i flertalet studier (se ex. 

Holmqvist et al., 2007). Bland annat kan starka och varma känslor mellan parterna riskera 

negativa behandlingsresultat. Med utgångspunkt i detta samt Eide och Eides (2008) 

resonemang om att emotionella band inom behandling kan vara riskfyllt, kan det förstås som 

att personalens oförmåga att hantera ungdomarnas ångest beror på svårigheter med att 

separera den från deras egna känslor. Till skillnad från de positiva resultat som redovisas i 

tabellerna avseende relationen, framkommer av nyckelpersonerna att personalen saknar 

verktyg för att hantera ungdomarnas ångest då handledningen är bristfällig, och de ges således 

inte möjlighet att härbärgera på rätt sätt. Problematiken med ångesthärbärgeringen kan utifrån 

detta förstås bero på kompetens- och utbildningsmässiga faktorer. Av citatet ovan, där det 

framhålls att särskilda befogenheter hotar relationen, kan det förstås som att maktaspekten ses 

som ett hinder i upprättandet av en allians mellan behandlare och ungdom. Detta står i motsats 

till andra resonemang (se ex. Holmqvist et al., 2007; Bordin, 1979) där det påstås att en 

genuin allians bland annat förutsätter att personalen håller sig till innehåll och mål med 

behandlingen och de tillhörande arbetsuppgifterna. Inom kontexten för tvångsvård av 

ungdomar genomsyras arbetsuppgifterna och vårdens innehåll till stora delar av tvångsmedel 

av olika grad, vilket medför att maktaspekten tillhör arbetsuppgifterna och kan således förstås 

som en del i upprättandet av en allians.      
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I SWOT-analysen uppges även att personalen inte hinner umgås med ungdomarna när de 

schemalagda dagsaktiviteterna har avslutats. De tvingas avstå kontakt med ungdomarna för att 

hinna med dokumentationen. Således prioriteras dokumentation framför umgänge. 

Personalomsättning uppfattades vara ett hinder i arbetet för att etablera relationer med 

eleverna, vilket nämns flertalet gånger. Det framgår vidare av nyckelpersonerna att 

ungdomarna vill umgås med personalen. En beskrivning är att det på vintern finns svårigheter 

i att utföra aktiviteter som främjar behandlingsalliansen. Det framkommer av 

nyckelpersonernas uttalanden att relationsskapandet bland annat hindras av att:  
 

 
Dokumentationskrav ökar, resurserna minskar vilket tar tid från behandlingsarbetet /.../ 

Behandlingspersonalen måste avstå elevkontakt för hinna med dokumentationen. 
 

Då det tar lång tid för personal att emotionellt nå ungdomarna behöver de spendera mycket tid 

tillsammans under vårdvistelsen för att kunna etablera en relation och på så sätt upprätta en 

allians (Tjersland et al., 2011; Hill, 2005). Med utgångspunkt i detta kan det ses som 

problematiskt om dokumentation prioriteras före umgänge med ungdomarna i och med att 

personalen behöver umgås mycket med dem för att upprätta en allians, vilket i ett vidare 

skede främjar behandlingen. Uttalandet från nyckelpersonerna om att dokumentationen 

prioriteras framför umgänge är i visst avseende inte överensstämmande med resultatet som 

framhålls i tabell 2.7, där en majoritet av personalen uppger att de aktivt deltar med med 

ungdomarna på deras icke-schemalagada tid på institutionen. En viss skillnad i resultaten går 

att urskilja – personalen uppger att de umgås aktivt med ungdomarna men det framgår 

samtidigt av nyckelpersonernas uttalanden att personalen inte hinner vara med ungdomarna 

tillräckligt mycket på grund av att dokumentationen tar tid.  
.   

Samstämmighet som hinder och möjlighet 
Den kvalitativa helhets- och delanalysen visade att samstämmighet inom personalgruppen 

ansågs vara en betydande faktor avseende hinder och möjligheter för organisationerna. Detta 

utgör således grunden för tema 3. Nedan redovisas två tabeller som avser visa på frekvensen 

av samstämmighet och personalens inställning till detta. Detta fenomen redovisas först med 

tabeller och kompletteras sedan av kvalitativ data med uttalanden från nyckelpersonerna. I 

likhet med tema 2 innefattar analysen en sammanslagning av empirin från de olika 

institutionerna. 
 

Tabell 3.1 Personalen är överens om arbetets utförande och gemensamma mål (n=64) 

(Chronbach’s alpha 0,679) 

  

Namn på institution 

Total A B C 
Jag anser att personalen 

på avdelningen är överens 

om hur det dagliga 

behandlingsarbetet ska 

utföras samt arbetar mot 

samma behandlingsmål.  

Stämmer mycket bra 
 

Stämmer ganska bra 

8 

 

18 

 

2 

 
0 

 

4 
 

9 
 

1 
 

1 

4 

 

15 

 

2 

 
0 

 

16 

 

42 

 

5 

 
1 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 28 15 21 64 

 

I tabell 3.1 redovisas respondenternas uppfattning av huruvida de anser att det är viktigt att 

personalen har en gemensam syn på hur arbetet ska utföras samt om det krävs en gemensam 

syn på behandlingsmålen. Som framgår av tabellen uppger en klar majoritet att dessa faktorer 

är av stor vikt då 16 uppger att det stämmer mycket bra och 42 anser att det stämmer ganska 
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bra. En mindre andel respondenter uppger dock att dessa aspekter inte krävs för 

behandlingsarbetet, där 5 uppger att det inte stämmer så bra samt att 1 respondent menar att 

det inte stämmer all. 

 

Tabell 3.2 Det krävs en gemensam syn i behandlingsarbetet (n=63) 

  

Namn på institution 

Total A B C 
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 

15 

 

11 

 

0 

 
1 

 

8 
 

6 
 

1 
 

0 

13 

 

7 

 

2 

 
1 

 

36 

 

24 

 

2 

 
1 

 

 

Stämmer inte så bra 
 

Stämmer inte alls 

Total 27 15 21 63 
 

En övervägande del behandlingsassistenter svarar i tabell 3.2 att det är av stor vikt att 

personalgruppen har en gemensam syn på vad som ska behandlas hos ungdomarna. Få 

respondenter anser att en gemensam syn i behandlingsarbetet inte är av vikt, vilket tyder på att 

de flesta anser att en gemensam syn krävs för utförandet av behandlingsarbetet. 

 

Ett återkommande tema i det kvalitativa materialet är att hinder för verksamheten är avsaknad 

av samstämmighet i personalgruppen. Oenigheter i personalgruppen statueras i att personalen 

har individuella förhållningssätt genom att exempelvis ta egna beslut som går emot de som 

satts upp för verksamheten samt att de utgår från egna uppfattningar i behandlingsarbetet. Det 

framkommer även beskrivningar om en otålighet i arbetet med uppfattningar om att vissa 

aspekter är för tidskrävande, varför individuella förhållningssätt används i dess ställe. Det 

framkommer vidare uttryck om att förekomsten av “groupthink” resulterar i “suboptimering”, 

det vill säga att problemen får lösningar men genererar inte bästa tänkbara resultat. Den låga 

frekvensen av samstämmighet förklaras med att personalen “kör sitt eget spår” och att mer 

erfaren personal sällan tar till sig nya rön vilket i sin tur skapar en misstro i personalgruppen 

gentemot varandra. Samstämmighet som hinder uttrycks i följande citat:  

 
Saknas samstämmighet, alla kör sitt eget spår. De som jobbat länge släpper inte in nya 

idéer. Misstro mellan personal. /../ Oenighet i personalgrupp. /.../ Oenighet i 

personalgruppen (kör över beslut, tar sig friheter, tillåter sig, bestämmer själv). 

Påskyndande exempel (otålighet, man tar inte tid på sig – det här tar för lång tid, då kör jag 

mitt eget race) /.../ Inte alltid samma syn/uppfattning på flickorna – bemöter på olika sätt.  
 

Av SWOT-analysen framgår att bristande samstämmighet definierades som hinder i 

utförandet av behandlingen. Tabellerna ger indikationer på att samstämmigheten inte är 

tillräcklig även om de visar att personalen värdesätter samstämmighet i viss utsträckning. 

Personalens förhållningssätt till samstämmighet och gruppdynamik riskerar att äventyra 

behandlingen och individuella förhållningsätt kan riskera att påverka behandlingen negativt 

(Hicks et al., 2008; Tjersland et al., 2011; Andreassen, 2003). Personalen uppges ta egna 

initiativ, vilket betyder att det finns skilda uppfattningar om vem som har tolkningsföreträde, 

samt att det inte råder ett samförstånd om vad som ska göras och hur situationen ska förstås. 

Detta är tecken på att det inte råder tillfälligt fungerande konsensus, vilket enligt Goffman 

(2009) kan leda till att teamframträdandet misslyckas. Om så är fallet kan personalens 

individuella förhållningssätt bidra till att ungdomarna inte blir påverkade i den riktning som 

behandlingen avser. Att personalen “kör sitt eget race” och fattar egna beslut står i kontrast till 

Granérs (1999) tankar om arbetsgruppsnormer och beslutsfattande där den formella chefen 

bör ta beslut i samråd med personalgruppen. Det kan således råda outtalade eller uttalade 

normer inom arbetsgruppen med behandlingsassistenter, att vissa arbetsuppgifter och beslut 
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genomförs utan vidare stöd och godkännande från ledningen. Då graden av “godhet” i normen 

påverkar huruvida den är uttalad eller inte (se Granér, 1999) kan det betyda att normerna om 

att ta egna beslut inte är accepterade och på så vis blir de outtalade. Vidare kan även 

personalens sätt att “köra sitt eget race” inverka negativt på behandlingen. Detta då bland 

annat Goffman (2009) menar att gruppmedlemmar måste agera i enlighet med överenskomna 

normer för att behålla sin trovärdighet och på så sätt påverka aktörerna i rätt riktning. Om 

personalen inte utgår från överenskomna normer och rutiner finns således risken att 

ungdomen inte blir påverkad av behandlingspersonalens arbetsätt och de behandlingsmål som 

finns uppsatta. Vidare kan även outtalade normer, vilket medför diffusa förhållningssätt i 

arbetet, leda till att arbetsgruppen får svårigheter att arbeta samstämmigt. Normerna i 

arbetsgruppen kan således påverka behandlingen och ge en förklaring till varför 

nyckelpersonerna anser att samstämmigheten är svag hos behandlingsassistenterna som 

arbetsgrupp.  

 

Vidare uppges det i materialet att behandlingsplanerna även utgör hinder för 

samstämmigheten då de inte omfattas av den kontinuitet som krävs enligt riktlinjer från SiS 

samt att den första behandlingsplanen inte upprättas i rätt tid. Det saknas även uppföljning av 

behandlingsplanerna och framförallt efterföljs de inte “på golvet”, vilket gör att de inte 

genomsyrar behandlingen på det sätt som de syftar till. Av nyckelpersonerna uttrycks 

bristerna i behandlingsplanernas egentliga syfte genom att: 
 

Behandlingsplanen skrivs inte var sjätte vecka (som är enligt SiS riktlinjer). Den första 

behandlingsplanen skrivs inte i tid /.../ Behövs bättre koppling mellan elevers aktiviteter 

och behandlingsplan /.../ De följs inte upp och används inte på golvet. Behandlingsplanen 

blir inte ett levande dokument. 
 

En viktig princip för effektiv institutionsvård är enligt Latessa et al. (2002) 

personalsammanhållning och tydligt definierade mål, vilket återigen ger skäl för att 

personalgruppens eget initiativtagande kan medföra att behandlingen blir ineffektiv. 

Behandlingsplaner krävs för att bereda de unga god vård (Lindqvist, 2011), då de bland annat 

genererar riktlinjer kring gemensamma mål, vilket främjar goda gruppfunktioner (Lennéer 

Axelsson & Thylefors, 2009). Med utgångspunkt i detta kan således behandlingsplanen vara 

ett verktyg för personalen att arbeta samstämmigt. Då nyckelpersonerna uppger att det finns 

problem kring behandlingsplanerna kan således verktyget för att uppnå samstämmighet i 

behandlingsarbetet antas vara svagt. Detta riskerar att påverka vården negativt. Att personalen 

inte följer behandlingsplanerna kan bero på att de inte upprättas som de ska samt på otydlighet 

i riktlinjer avseende metod och arbetssätt, vilket i sin tur kan leda till dålig teamdynamik och 

skapa inkongruens i metodanvändningen (se Andersson & Johansson, 2008). För att främja 

samstämmigheten i personalgruppen är det således nödvändigt med operationella och tydliga 

riktlinjer kring upprättandet av behandlingsplanerna, samt att de är tydliga att följa. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka behandlingsmetoder som enligt SiS 

hemsidepresentation ska förekomma vid tre olika särskilda ungdomshem, för att sedan 

jämföra detta med vilka metoder behandlingspersonalen uppger att de arbetar med. Vidare var 

även syftet att undersöka behandlingspersonalens uppfattning avseende samstämmighet i 

personalgruppen samt att utforska övriga hinder eller möjligheter för behandlingsarbetet, 

exempelvis relationella faktorer mellan behandlare och ungdom. Sammantaget påvisar studien 

att kunskapen kring vilka metoder som ska användas är delvis svag, att relationen mellan 

ungdom och behandlare är en viktig del i arbetet men att det är svårt att upprätta en genuin 

allians. Det påvisas vidare att personalen behöver arbeta samstämmigt och i enlighet med 
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metod för att främja behandlingen. Det framgår av det kvantitativa materialet att personalen 

framhåller samstämmighet som viktigt i arbetet, att de värdesätter alliansfrämjande faktorer 

samt att de arbetar på ett sätt som möjliggör goda relationer. Sammantaget visar alltså 

resultaten av den kvantitativa delen att behandlingsassistenternas inställning till behandlingen 

medför goda förutsättningar för att ett positivt behandlingsarbete ska kunna bedrivas – vilket 

är en central förutsättning för positivt behandlingsresultat.   

 

Vid en jämförelse av resultaten i det första och andra temat kan det utläsas att personalen 

anser sig vara förtrogna med metoderna men att deras uppfattning om vilka metoder som 

tillämpas skiljer sig från SiS:s hemsidepresentation och nyckelpersonernas uppgifter. Det 

framkommer även av det kvalitativa materialet att metodtillämpningen är bristfällig, då det 

bland annat uttrycks att metoden är svår att förstå. När en ungdom bereds vård i enlighet med 

LVU ska socialsekreterarna kunna avgöra vilka institutioner som kan tänkas passa för 

ungdomens problembild och bedömningen grundas bland annat på i SiS:s 

hemsidepresentation. Om personalen arbetar med metoder som inte är i enlighet med 

hemsidepresentationen finns risken att ungdomen behandlas med metoder som inte gynnar 

förändring av dennes problematik. Således riskerar inkongruens i metodtillämpningen att 

ungdomar placeras felaktigt och att vården blir verkningslös. Detta antagande styrks även av 

att det tidigare påvisats (se ex. Handwerk et al., 2008) att specifika faktorer är av vikt för 

lyckade behandlingsresultat. Vidare är det även svårt att utvärdera metodernas effekt om 

personalen inte arbetar med de dem som de ska och detta kan i sin tur leda till att utvecklingen 

av institutionsvården inte optimeras. En möjlig förklaring till att behandlingsarbetet har svag 

metodförankring samt att kunskapen kring metoderna är bristfällig kan vara att organisationen 

saknar en tydlig målformulering för arbetet, vilket enligt Lennéer Axelsson & Thylefors 

(2009) är viktigt för att en personalgrupp ska kunna bedriva ett adekvat arbete. 

Metodförankringen skulle således främjas av att ledningen tydligt kommunicerar till 

personalen vilka metoder som ska användas för att nå uppsatta mål och att personalen ges 

utbildning i hur dessa metoder sedan kan tillämpas i det praktiska arbetet.  

 

I analysen framkommer vissa skillnader i uttalanden från nyckelpersonerna avseende 

metodanvändning, struktur och rutiner. Det framhålls bland annat att det viktigaste är att 

något görs och inte vad som görs samt att det är problematiskt att personalen inte arbetar i 

enlighet med metoderna. Denna skillnad kan bero på att dessa komponenter utgör både 

potentiella hinder och potentiella möjligheter beroende på hur de betraktas. Klientgrupperna 

kan även variera i sådan grad att det som är lämpligt och effektfullt för en klientgrupp inte är 

det för en annan. Vidare kan det även bero på egenskaper hos personalen, som är en viktig 

princip för effektiv institutionsvård (se Latessa et al., 2002). Denna motsägelse i resultatet 

visar på komplexiteten i institutionsvården av unga och problematiserar frågan om vad som 

fungerar (“What Works”), samt huruvida det existerar specifika förhållningssätt som fungerar 

generellt. De tre institutionerna har angett liknande hinder och möjligheter, exempelvis 

samstämmighet och relationella aspekter. Dock skiljer sig vissa aspekter åt som har en direkt 

koppling till uppfattningar om vad som är mest bidragande till behandlingens effekt, 

exempelvis aktiviteternas eventuella metodförankring, vilket kan vara ett talande exempel för 

komplexiteten i behandlingsarbetet.   

 

Vidare framhålls i analysen att personalen upplever vissa tvångsåtgärder som problematiska 

för behandlingsarbetet. Detta står i motsats till Holmqvist et al. (2007) och Bordins (1979) 

resonemang om att allianser förutsätter att personalen utför de arbetsuppgifter som arbetet 

kräver. Det empiriska resultatet kan således antyda att personalen har en ”felaktig” bild av hur 

en genuin allians skapas. Maktaspekten är såldes inte ett hinder för en relation utan kan 

snarare ses som en främjande faktor, då vissa särskilda befogenheter hör till arbetsuppgifterna 

och vårdinnehållet. Med utgångspunkt i detta resonemang skulle således ungdomen som är 
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placerad på behandlingshemmet förvänta sig att personalen genomför tvångsåtgärder. Om 

personalen då visar osäkerhet eller obehag inför utförande av dessa befogenheter kan 

ungdomen snarare bli otrygg om personalen inte arbetar i enlighet med de komponenter som 

ingår i en tvångsvistelse. Det finns således fog för att tvångsåtgärderna fyller en funktion i 

relationsskapandet. Att personalen ser dessa situationer som hinder för utvecklandet av en 

relation skulle såldes kunna förklaras med att de själva upplever tvångsåtgärderna som 

obehagliga och att det snarare handlar om egna känslor inför maktaspekten - att de ser dessa 

åtgärder som övergrepp på ungdomen. 

 

Av nyckelpersonernas uttalanden framkommer att dokumentation prioriteras framför 

umgänge med ungdomarna. Vad som inte framkommer av materialet är om prioriteringen är 

nödvändig eller inte, alltså om det tydligt framgår av institutionens riktlinjer att 

dokumentation är en arbetsuppgift som ska prioriteras högt. Därmed är det oklart huruvida 

prioriteringen är adekvat eller inte. Om prioriteringen av dokumentation framför umgänge 

med ungdomarna inte beror på en prioriteringsordning från ledningens sida eller 

arbetsbeskrivningen kan det bero på andra orsaker, exempelvis mekanismer inom 

personalgruppen. Det kan bland annat bero på informella organisationsnormer (se Granér, 

1991) som skapats vid avdelningarna. Då organisationsnormerna skapas och upprätthålls av 

personalgruppen på en abstrakt nivå kan det vara så att det i gruppen skapats en norm som 

innebär att dokumentation anses som viktigt och därmed prioriteras denna arbetssyssla 

framför att umgås Att umgås med ungdomarna kan ses som nöjesfyllda aktiviteter och därmed 

inte lika krävande uppgifter som dokumentationen. Om arbetsgruppen präglas av ett 

arbetsamt klimat kan det ses som bekvämt att “bara umgås” med ungdomarna. Normen kan 

således innefatta att det anses viktigt att dokumentera och inte lika fullt acceptabelt att umgås 

med ungdomarna. Om det beror på informella normer som skapats i gruppen kan de 

förhindras av en tydligare målstyrning och riktlinjer, vilket Latessa et al. (2002) menar är 

viktigt för behandlingsresultat och effektivitet i organisationen. 

 

Likt resultatet av denna studie påvisas det även i andra studier (se ex. Holmqvist et al., 2007) 

att relationen är en betydande del i arbetet med tvångsvårdade ungdomar. Utformningen av 

relationen styr därmed huruvida behandlingen lyckas eller inte. Frågan är dock hur 

verksamma och forskare inom området ska betrakta relationen mellan behandlingspersonal 

och ungdom, då det inte finns någon etablerad och erkänd term för fenomenet inom denna 

kontext (Horvath & Bedi, 2002; Greenson, 1967, ref. i Hill, 2005). Då det finns vissa risker i 

upprättandet av en allians mellan behandlingspersonal och tvångsvårdade ungdomar (se ex. 

Holmqvist et al., 2007) är det noga att personalen vet hur de ska förhålla sig till de relationella 

aspekterna, för att inte riskera att behandlingsresultaten uteblir. Det finns därmed anledning 

att utveckla vedertagna förhållningssätt och skapa en tydlig begreppsanvändning för 

relationen. Om forskningen kring relationen inte utgår från samma begreppsliga grund blir 

inte heller förhållningssättet enhälligt och det kommer fortsätta råda oklarhet i hur fenomenet 

ska betraktas.  

 

Att det krävs tydliga riktlinjer kring de relationella aspekterna av vården stärks ytterligare 

med att det i studiens resultat ges indikationer på det finns olika förhållningssätt till umgänget 

med ungdomarna. I analysen görs tolkningen att det kan finnas normer i arbetsgruppen som 

gör att personalen prioriterar vissa arbetsuppgifter framför andra och/eller att det inte i 

arbetsbeskrivningen eller från ledningens sida tydligt framgår att relationen är viktig och hur 

den på bästa sätt främjas. Vidare kan det även råda delade meningar om vad som menas med 

begreppet “umgås”, att det av vissa förstås som umgänge under den schemalagda tid som 

finns på institutionen eller att det förstås tid utöver schemalagda aktiviteter. Oavsett om det 

rör sig om en differentierad förståelse i begreppet “umgås” eller om det handlar om oklarheter 

i prioriteringsordningen behöver det tydligt framgå av ledningen och i arbetsbeskrivningen 
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hur arbetet ska bedrivas och hur relationen mellan behandlare och ungdom ska gestaltas. 

Detta då bland annat tydliga riktlinjer är en förutsättning för en fungerande arbetsgrupp (se ex. 

Thorndycraft & McCabe, 2008), vilket i ett senare skede även påverkar ungdomarnas 

behandling i negativ bemärkelse då en icke fungerande arbetsgrupp inte utför ett optimalt 

arbete (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2009). 

 

Det framkommer i studien att det finns skillnader mellan vad som framgår av det kvalitativa 

och kvantitativa materialet avseende samstämmigheten i behandlingsarbetet. Skillnaderna 

består i att behandlingsassistenterna anser att de arbetar samstämmigt medan 

nyckelpersonerna framhåller detta som ett hinder då arbetsgrupperna har svårigheter med att 

arbeta enhälligt.  Differensen mellan de olika grupperna kan bland annat bero på att 

nyckelpersonerna under själva SWOT-analysen diskuterat fenomenet och utgår på så sätt från 

en gemensam begreppslig grund medan behandlingsassistenterna svarar på en sluten fråga, 

vilket lämnar mycket till den egna personens tolkning samt att det är oklart i vilken 

utsträckning de ärligt besvarar frågorna. Resultatet kan dock ge indikationer om att ledningen 

har en annan uppfattning av begreppet samstämmighet än vad behandlingspersonalen har. Om 

det inte beror på skilda uppfattningar av begreppet och att det är som nyckelpersonerna 

uppger, att samstämmigheten är bristfällig, finns det risk att behandlingen påverkas negativt 

(jfr. Hicks, 2008; Tjersland, 2011; Andreassen, 2003). Med utgångspunkt i detta är det 

därmed viktigt att ledningen är medveten om hur väl samstämmigheten och andra faktorer 

påverkar ungdomarnas behandlingsresultat och sedan tydligt kommunicerar detta till 

personalgruppen för att arbetet och behandlingen ska optimeras.  

 

Förutsägbarhet gör ungdomarna trygga och främjar på så sätt allianser (Tjersland et al., 2011). 

Detta medför således att ett konsekvent och enhälligt förhållningssätt inom personalgruppen – 

att de är samstämmiga, kan vara en förutsättning för upprättandet av en allians. Då 

metodkongruens ökar sannolikheten för att personalgruppen arbetar samstämmigt är även 

detta ett tillvägagångssätt för att upprätta allianser. Detta innebär att om personalen arbetar i 

enlighet med rätt metoder på rätt sätt utför de sannolikt behandlingsarbetet samstämmigt och 

förutsägbart, vilket således främjar tilliten mellan personal och ungdom. På så sätt går de 

generella och specifika faktorerna hand i hand – relationen blir manualbaserad.  

Metoddiskussion 
Då det empiriska underlaget för denna studie är sekundärdata genomfördes sekundäranalys av 

studiens kvalitativa och kvantitativa data. Sekundäranalys kan vara att föredra för studenter då 

utformningen av frågor och insamlingen av data kräver tid och stora resurser. Sekundärdata 

ökar således mängden och kvaliteten på datan samt att mer tid kan användas för analys och 

tolkning (Bryman, 2011, s. 301). Med utgångspunkt i ovan nämnda fördelar motiveras valet 

av sekundäranalys i föreliggande studie. För att säkerställa datans kvalitet är det viktigt att 

vara kritisk till frågornas validitet och reliabilitet även om de är utformade av kompetenta 

forskare. Nackdelar med sekundäranalys är dock att studien styrs av det ursprungliga 

materialet och på så sätt kan utformningen av syfte, frågeställningar och analys bli begränsade 

(Bryman, 2011, s. 304). Sammantaget anses det dock vara fördelaktigt och en styrka att 

använda sekundärdata, trots att föreliggande studie blir begränsad utifrån vilken empiri som 

finns att tillgå.  

 

Kvaliteten på resultatet kan bland annat bedömas med utgångspunkt i studiens validitet och 

reliabilitet, vilket i sin tur påverkas av det externa och interna bortfallet. Det externa bortfallet 

avser hur många som inte svarat alls på enkäten och påverkar studiens validitet. För att få 

godtagbara resultat är svarsfrekvens på 60-80% acceptabelt, men även om värdet understiger 

detta ska datan inte förkastas, då den ger viss information som kan vara användbar (Ejvegård, 

2003, s. 54). Den totala svarsfrekvensen i enkätundersökningen är ca 60 %, men då det i 
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föreliggande studie är av intresse att klarlägga behandlingsassistenternas uppfattning ger det 

totala värdet endast indikationer på svarsfrekvensen bland dem. Den externa validiteten är 

således svår att fastställa men den totala svarsfrekvensen ger indikationer på att värdet ändå är 

acceptabelt. Det som dock kunde utläsas i dataanalysen är att närmare 97 % av de 

behandlingsassistenter som genomfört enkäten besvarade samtliga frågor som inkluderats i 

föreliggande studie. Genom att säkra studiens kvalitet beaktades även validiteten och 

reliabiliteten vid valet av enkätfrågor som skulle användas i föreliggande studie. Fråga 29 i 

enkäten berör huruvida en strukturerad vardag är viktigare än vilken behandling som används. 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar är denna fråga relevant då den berör 

huruvida generella eller specifika behandlingsinslag är viktigast. På denna fråga gavs 

respondenten möjlighet att svara “båda är lika viktiga”. Då svarsalternativ där respondenten 

inte behöver ta ställning till ett påstående medför låg reliabilitet (Patel och Davidson, 2011, s. 

104) exkluderades fråga 29 för analys. Vidare var enkätfråga 74, vilken mäter personalens 

inställning till metodanvändning av intresse att mäta men den exkluderades på grund av oklar 

begreppsdefinition. För att uppnå god mätningsvaliditeten och på så sätt god reliabilitet krävs 

att måttens betydelse och innebörd är tydligt preciserade (Bryman, 2011, s. 49-50). Avseende 

sammanslagningen av fråga 50 och 57 avrundades medelvärdena med ett decimaltal på 0.5 

uppåt, vilket kan medföra en viss förskjutning i resultatet. Då högre medelvärde innebär att 

påståendet inte stämmer ger denna marginella förskjutning indikationer på att respondenterna 

inte håller med påståendet i lika stor utsträckning som de angett.  

 

Då kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod på ett mer omfattande sätt kan förklara 

samhällets komplexitet (Danemark et al., 2010), är det en styrka att denna studie grundas på 

båda metodsätten. Det finns dock en risk att felaktiga slutsatser dras om dessa inte kombineras 

på ett adekvat sätt. För att undvika detta har den kvalitativa och kvantitativa empirin jämförts 

med noggrannhet. Gällande det kvalitativa materialet utgörs det av en sammanställning av 

projektmöte 1 och 3. Resultatet var redan komprimerat och sammanfattat innan helhets- och 

delanalysen för denna studie genomfördes. Nackdelen med detta är att omfattningen av den 

kvalitativa empirin var relativt liten när sekundäranalysen tog vid men det vägs dock upp av 

flertalet fördelar, bland annat att texten var kärnfull samt att sammanställningen som vi tog 

del av bestod av rådata, vilket minskar risken för feltolkning. En kvalitativ del innefattande 

intervjuer med personal på de olika institutionerna om metodanvändning och relationella 

aspekter hade förmodligen gett mer substans och ökat förutsättningarna för en mer 

djupgående analys. Sammanfattningsvis finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till i 

bedömningen av huruvida resultat är att betrakta som giltiga eller inte. Avsikten med 

föreliggande studie har varit att med de resurser som finns att tillgå på bästa sätt uppnå 

kriterierna för giltiga resultat, slutledningar och rimliga diskussioner. Detta möjliggörs genom 

att studien grundas på tillförlitligt, omfattande och kärnfullt material.  

Förslag på vidare forskning 
Föreliggande studies syfte var bland annat att klarlägga huruvida behandlingspersonalens 

uppfattning om metodtillämpning stämde överens med den presentation av metoder som finns 

på respektive hemsida. Då empirin utgörs av personalens egen uppfattning finns det 

begränsningar i att klarlägga huruvida själva behandlingsarbetet är metodförankrat. Idéer för 

vidare forskning är därmed att genomföra kompletterande observationer av 

behandlingspersonalens arbetsätt och om detta är förenligt med de metoder som ska tillämpas. 

En sådan studie förutsätter dock att den som genomför observationerna är väl insatt i de olika 

metodernas innehåll och tillämpning.  

 

Avseende denna studie fanns till en början ett intresse av att undersöka institutionsvård ur ett 

genusperspektiv genom att undersöka vilka aktiviteter som erbjuds ungdomarna beroende på 

om institutionen vänder sig till killar eller tjejer, samt personalens inställning till 
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genusrelaterade frågor. Det finns anledning att genomföra vidare forskning kring 

institutionsvård avseende huruvida vården och behandlingsplanerna präglas av 

genusperspektiv och hur detta kan utvecklas för att bryta stereotypa könsnormer. Detta då det 

kan antas att könsstereotypa normer kan vara en bidragande orsak eller grund för ungdomens 

destruktiva beteende. Det finns även anledning att utreda om det finns metoder som på grund 

av dessa normer enbart förekommer i vård av killar eller av tjejer. Vid en kort anblick på 

SiS:s hemsidepresentation av “så arbetar vi”, förekommer ART som metod på en av totalt sex 

institutioner som enbart vänder sig till flickor. Detta kan även bero på att de fem institutioner 

som inte använder ART har en målgrupp som inte kräver denna typ av behandling men det 

vore intressant att genomföra en mer djupgående jämförelse och sedan undersöka vilka belägg 

till det finns för resultatet. Då föreliggande studie består av sekundärdata fanns inte 

möjligheten att komplettera enkäten med genusrelaterade frågor. Vidare gav inte heller 

empirin som studien bygger på tillräcklig data för att klarlägga institutionernas genustänk, 

vilket medförde att denna idé förkastades. Detta kan dock som sagt vara grund för vidare 

forskning. För denna studie fanns dock tillräckligt material för att studera eventuella 

skillnader mellan hur manlig och kvinnlig personal betraktar behandlingsarbetet. Detta spår 

exkluderades däremot på grund av att vi anser att en differentiering av män och kvinnors 

inställning än mer understryker skillnader mellan kön i samhället, vilket inte främjar 

jämställdhet. 
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