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Sammanfattning 
 

Ungdomar som placeras på institution har ofta svår psykosocial problematik och behöver, för 

att utvecklas gynnsamt, erbjudas behandling anpassad efter individens riskfaktorer och behov. 

Behandlingen måste för att vara verksam utgå från ett helhetstänk kring identifierade 

riskfaktorer, organisering av personal, tillämpad metod, matchning mellan klient och metod 

samt utformning av pro-sociala aktiviteter. Det ligger på personalens ansvar att sammanlänka 

dessa till en terapeutisk helhet för att kunna utvinna effektiv och fungerande behandling. 

Föreliggande studie syftar därför till att undersöka hur personalen vid en institution ser på 

kopplingen mellan metodtillämpning, erbjudna pro-sociala aktiviteter och aktiviteternas 

pedagogiska innehåll utifrån ungdomarnas identifierade riskfaktorer och behov. Studien 

bygger på material insamlat genom sex semistrukturerade intervjuer med personal inom den 

undersökta institutionen. Av materialet framkommer att institutionen har rutiner för att 

identifiera ungdomarnas riskfaktorer och behov och att det finns ett stort utbud av erbjudna 

pro-sociala aktiviteter, men att dessa aktiviteter, utifrån organisatoriska förutsättningar, inte 

alltid individanpassas. För att erbjuden behandlingen ska vara verksam behöver insatserna 

präglas av grundläggande behandlingsprinciper som möjliggör god kvalitet och effektiv 

behandling. Behandlingsinsatser som erbjuds bör, för att vara effektiv, fokusera på olika 

aspekter av klientens beteende, attityder och övriga livsomständigheter som bidrar till att 

normbrytande beteende och psykosocial problematik upprätthålls. 

 

Nyckelord: institutionsvård, ungdomar, behandling, pro-sociala aktiviteter, 

behandlingsmetod, psykosocial mognad, motivation, behandlingsprinciper, 

organisationskultur. 
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Abstract 
 

Young people who are placed in institutions often have severe psychosocial problems and 

needs to be offered treatment tailored to individual risk factors and needs in order to develop 

positive. The treatment needs to be based on a holistic thinking regarding the identified risk 

factors, organization of staff, methodology, matching between the client and the method and 

the design of pro-social activities in order to be effective. It is the staff’s responsibility to 

ensure that these components become a therapeutic entirety in order to extract an effective 

and efficient treatment. This study therefore aims to investigate how institution staff looks at 

the link between the method application, offered pro-social activities and activities' 

educational content based on the juveniles identified risk factors and needs. The study is 

based on material collected through six semi-structured interviews with institution staff. The 

result shows that the institution has procedures for identifying juveniles’ risk factors and 

needs and that there is a wide range of offered pro-social activities, but that these activities, 

based on organizational conditions, is not always individualized. In order for the offered 

treatment to be effective it requires that the efforts are characterized by basic treatment 

principles that enable good quality and effective treatment. The treatment interventions 

should, in order to be effective, focus on different aspects of the client's behavior, attitudes 

and other life circumstances that contribute to maintain antisocial behavior and psychosocial 

problems.  

 

Keywords: institutional, treatment, young people, juveniles, pro-social activities, treatment 

methods, psychosocial maturity, motivation, treatment principles, organizations culture.  
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INLEDNING 
Ungdomar som placeras på institution har ofta svår psykosocial problematik och behöver 

erbjudas meningsfulla aktiviteter inom ramen för behandlingen för att utvecklas gynnsamt. 

Syftet med institutionsplaceringen är att ge den unge förbättrade möjligheter till en positiv 

utveckling samt möjlighet till ökad livskvalitet. Socialtjänsten kan besluta om att placera 

ungdomar på institution utifrån deras egna beteenden eller till följd av att de farit illa i 

hemmet (SiS, 2010). Institutionsplaceringen kan ske under frivilliga former utifrån 

Socialtjänstlagen (2001:453 [SoL]) eller med stöd av tvång och då med utgångspunkt i Lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52 [LVU]). Då dessa ungdomar i många 

fall placeras med stöd av tvångslagstiftning, och vården per definition pågår under en längre 

tid, är det viktigt att behandlingen håller hög kvalitet. Det är utifrån detta centralt att 

behandlingen bygger på relevant forskning samt beprövad kunskap (Pazaratz, 2003). Då 

ungdomarna vistas inom institutionen tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 

behöver även den tid som inte spenderas i specifik behandling fyllas med meningsfullt och 

utvecklande innehåll. Genom att ungdomar placerade på institution erbjuds pro-sociala 

aktiviteter ökar förutsättningar för att placeringen ska kunna resultera i en positiv utveckling 

och ökad livskvalitet för dessa ungdomar (Andreassen, 2003; Hansen, Larsson & Dworkin, 

2003; Pazaratz, 2003; Degner, Ahonen & Oscarsson, kommande). 

 

De flesta ungdomar har ett inbyggt motivationssystem som under rätt typ av förutsättningar 

kan bidra till en positiv utveckling för den unge. Motivationen till vidare utveckling kan 

härledas till att individen kontinuerligt stimuleras genom att ställas inför nya utmaningar som 

leder till att tidigare införlivad kunskap sätts på prov och utvecklas (Larson, 2006). I barn och 

ungas naturliga hemmiljö sker sådan stimulans och utmaning bland annat genom att den unge 

interagerar med familj, vänner och samhället i stort. För att institutionsplacerade ungdomar 

ska finna samma typ av motivation till utveckling behöver ungdomen erbjudas tillfällen att 

delta i olika typer av sociala och meningsfulla aktiviteter. De aktiviteter som institutionen 

tillhandahåller bör således ha tydligt formulerade mål och syften. Målsättningen med 

aktiviteterna bör vara att de ska verka utvecklande för den unge genom att exempelvis bidra 

till att stimulera ungdomens utveckling av nya och befintliga intresseområden samt identifiera 

och komplettera eventuella kunskapsluckor (Degner et al., kommande; Hansen et al., 2003; 

Steinberg, Chung & Little, 2004). En av grundförutsättningarna för att aktiviteterna ska ge 

önskad effekt i form av ökade pro-sociala och kognitiva färdigheter är att de utgår ifrån 

beprövad teori och befintlig forskning. De teorier och den forskning som aktiviteterna utgår 

ifrån bör utifrån olika aspekter innehålla kunskap om ungdomars kognitiva utveckling. 

Aktiviteterna behöver grundas i ett bio-psykologiskt perspektiv (t.ex. empatiförmåga 

kopplade till ålder samt moralutveckling och kognitiv mognad för olika färdigheter), ett 

psykosocialt perspektiv (social inlärningsteori, motivationsteori, gruppsykologi och teoretisk 

förståelse för skapandet av en relations- och behandlingsallians) samt vara anpassad utifrån 

respektive ungdoms individuellt identifierade riskfaktorer och behov (Ahonen & Degner, 

2012a; Degner et al., kommande; Latessa, 2012)  

 

Institutionsplacerade ungdomar står under samhällets försorg och det är institutionens ansvar 

att ge dessa ungdomar förutsättningar för att utvecklas gynnsamt. Forskning inom området (se 

exempelvis Latessa, Cullen & Gendreau, 2002) visar att en kunskapsbaserad behandling som 

ger positiva behandlingsresultat bland annat ställer krav på att det inom institutionen finns en 

balans mellan struktur och flexibilitet. Behandlingsarbetet bör utgå från forskning, teori och 

metod, och samtidigt vara öppen för att bemöta ny problematik och nya idéer (Gendreau, 

Smith & French, 2006). Åsikter kring institutionsbehandlingens effektivitet varierar. Vissa 

menar att institutionsbehandlingen överlag inte har någon effekt och andra framhåller att det 
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är specifika komponenterna inom behandlingen som behöver uppmärksammas för att 

behandlingen ska generera positiva behandlingsresultat. Dessa komponenter eller 

behandlingsprinciper har bidragit till att ”What works”-traditionen har fått stort fokus inom 

behandling. Inom en del av traditionen återfinns åtta olika behandlingsprinciper för vad som 

inom olika behandlingsinsatser karaktäriserar en fungerande behandling. Ett positivt 

behandlingsutfall kan utifrån dessa principer bland annat sammankopplas med 

organisationens kultur och struktur, implementering av beprövade metoder samt tillämpning 

av forskning och teorier i det praktiska arbetet (Gendreau et al., 2006; Latessa et al., 2002). 

Goda behandlingsutfall kan utifrån dessa behandlingsprinciper även sammankopplas med att 

personalen lyckas identifiera och fokusera behandlingen på respektive ungdoms risk- och 

skyddsfaktorer utifrån om de är dynamiska (föränderliga) eller statiska (oföränderliga). 

Behandling bör företrädesvis inriktas mot och anpassas efter de dynamiska och 

upprätthållande riskfaktorerna (s.k. kriminogena-behov) såsom psykisk ohälsa, arbetslöshet, 

utbildning, destruktivt beteende och missbruk då de bidrar till upprätthållandet av ungdomens 

psykosociala problematik. Behandlingen bör även anpassas efter ungdomens risk för återfall. 

Om identifierade riskfaktorer indikerar att risken för återfall är hög är det av betydelse att 

klienten får en intensiv behandling och om risken istället är låg ska erbjuden behandling vara 

lågintensiv (Gendreau et al., 2006). Det har påvisats att behandlares hantering av ungdomars 

riskfaktorer många gånger brister. I vissa fall finns det ingen tydlig struktur för hur 

kartläggningen av ungdomarnas riskfaktorer ska genomföras, men många gånger är inte 

bristen på kartläggning det stora problemet. Även i de fall då behandlare lyckas identifiera 

ungdomarnas riskfaktorer och behov tenderar erbjudna behandlingsinsatser att inte riktas mot 

dessa. Detta innebär att behandlingen inte individanpassas trots den kunskap som 

kartläggningen genererat om ungdomens individuella behov. Behandlingsupplägget tenderar 

således att se likadant ut för samtliga ungdomar inom institutionen trots den information som 

uppdagats kring varje individs specifika riskfaktorer och behov (Andrews & Dowden, 2007; 

Van der Helm, Klapwijk, Stams, Laan, 2009; Latessa et al., 2002). För att förhindra detta och 

för att främja ungdomens utveckling behöver organisationen ha tydliga och vetenskapliga 

direktiv kring behandlingsuppläggets utformning och genomförande (Andrews, Bonta & 

Wormith, 2006; Latessa et al., 2002). 

Problembeskrivning 
Ungdomar som placeras på institution tenderar att sakna en grundläggande och utvecklande 

trygghet i tillvaron då de ofta vuxit upp med psykisk ohälsa, under negativa 

familjeförhållanden och med självupplevda trauman från barndomen (Jansson & Björck, 

2012). Majoriteten av dessa ungdomar har svårbehandlad psykosocial problematik i form av 

missbruk, kriminalitet eller annat socialt normbrytande beteende. Institutionsplacerade 

ungdomar har många gånger haft en svårhanterlig start i livet där kringliggande miljö i form 

av komplicerade familjeförhållanden och osunda vänskapsrelationer präglat deras uppväxt 

negativt. Dessa påverkansfaktorer har även inverkan på ungdomens nuvarande livssituation. 

De trauman som många av ungdomarna tidigare varit med om kan exempelvis ha uppkommit 

genom att ungdomen befunnit sig i och/eller bevittnat en viss händelse som upplevts som 

skrämmande och där ungdomen i efterhand inte haft möjlighet att bearbeta det inträffade. De 

barn och unga som upplever trauman löper större risk än andra att utveckla antisocialt 

beteende i form av normbrytande handlingsrepertoarer (t.ex. impulsiva eller aggressiva 

ageranden) som går emot rådande samhällsnormer. Ungdomar som placeras inom 

institutionsvård har många gånger olika grad av självupplevda trauman och andra former av 

psykiska problem (Jansson & Björck, 2012). Det är inte sällan som dessa ungdomar lever 

under ständig oro och därför har stora koncentrationssvårigheter. Utifrån den komplexa 

problematik som ungdomarna vuxit upp med är det inte ovanligt att dessa ungdomar saknar 



3 

 

en fullgjord skolgång och godkända betyg (SiS, 2012). Ungdomar som placeras på institution 

har många gånger flera olika omfattande problem, vilket gör att behandlingsinsatserna 

behöver riktas mot olika aspekter av ungdomens liv samtidigt (SiS, 2012; Degner et al., 

kommande; Andreassen, 2003).  

  

Behandlingsresultat visar att placering inom institution generellt har liten eller ingen mätbar 

effekt. Detta kan förstås utifrån det omfattande och svårhanterliga uppdrag som institutionen 

har i att fokusera behandlingen på ungdomens samtliga problemområden. Institutionen står 

även inför utmaningen att arbeta utifrån essentiella behandlingsprinciper för att möjliggöra 

positiva behandlingsresultat (Andrews et al., 2006; Degner et al., kommande; Gendreau et al., 

2006; Latessa et al., 2002). Behandlingen behöver bland annat ske utifrån evidensbaserade 

metoder och vara både strukturerad och organiserad (Latessa et al., 2002). Den behöver även 

präglas av ett helhetstänkt kring organisering av personal, tillämpad teori och metod, 

matchning mellan klient och metod samt utformning av pro-sociala aktiviteter utifrån varje 

ungdoms identifierade riskfaktorer och behov (Gendreau et al., 2006; Latessa et al., 2002). 

Personalens dagliga utmaning är utifrån detta att sammanlänka de identifierade riskfaktorerna, 

tillämpa teori och metod, rutiner och aktiviteter till en behandlingsmässig helhet för att kunna 

utvinna effektiv och fungerande behandling (Gendreau et al., 2006; Pazaratz, 2003). Flertalet 

studier belyser vikten av att tillämpa adekvata teorier och metoder i arbetet med 

institutionsplacerade ungdomar (se exempelvis Ahonen & Degner, 2012a; Gendreau, Listwan, 

Kuhns, & Exum, 2014; Latessa, 2012). Annan forskning fokuserar på mer specifika aspekter 

av behandlingen, såsom personalens rutiner och inställning till de placerade ungdomarna 

(Gendreau, Smith, & Thériault, 2009) eller aktiviteternas pedagogiska innehåll (Hansen et al., 

2003). Det finns dock sparsamt med forskning som fokuserar på helheten av dessa aspekter 

utifrån hur personalen beskriver behandlingsupplägget. Då få studier inom området innefattar 

en översikt av kombinationen mellan teori, metod och pro-sociala aktiviteter har föreliggande 

studie som mål att studera detta genom att undersöka det dagliga arbetet vid en institution. En 

ytterligare avsikt är även att undersöka hur teori, metod och pro-sociala aktiviteter 

sammankopplas till en terapeutisk helhet för att bidra till positiva behandlingsutfall.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka teorier och metoder en institution utgår ifrån 

samt hur dessa kommer till uttryck i det dagliga arbetet med ungdomarna. Syftet är även att 

undersöka vilka pro-sociala aktiviteter som erbjuds samt om och hur aktiviteterna är 

förankrade i tillämpade teorier och metoder. Slutligen är syftet att undersöka personalens 

beskrivning av aktiviteternas pedagogiska innehåll.  

 
 Vilka teorier och metoder utgår behandlingen ifrån och finns det en samstämmighet i 

personalens beskrivning av dessa? 

 Hur ser en dag på institutionen ut för ungdomarna gällande deltagande i skolverksamhet, 

möten och andra aktiviteter?  

 På vilket sätt förankras de dagliga aktiviteterna i tillämpade teorier och metoder och vad 

är aktiviteternas pedagogiska innehåll?  

 Vilka komponenter inom aktiviteterna beskriver personalen som de viktigaste till att bidra 

till en gynnsam utveckling för ungdomarna? 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  
I följande avsnitt presenteras aktuell forskning tillsammans med studiens teoretiska grund. 

Avsnittet inleds med en sammanställning av grundläggande behandlingsprinciper inom 

behandling där föreliggande studie främst belyser institutionens medvetenhet om riskfaktorer 
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och behov, programkaraktär samt behandlingens innehåll. Därefter redogörs för 

organisatoriska förutsättningar i form av organisationens utformning och kultur, psykosocial 

mognad, behandling av institutionsplacerade ungdomar samt motivation.  

Grundläggande behandlingsprinciper 
För att institutionsbehandling av ungdomar ska vara verksam och bidra till positiva 

behandlingsutfall visar forskningen (se exempelvis Gendreau et al., 2006; Latessa et al., 2002) 

att det krävs principer för kvalitet och effektivitet. Erbjuden behandling som inte beaktar 

dessa principer tenderar att ha liten eller ingen effekt på behandlingsutfallet och kan i värsta 

fall riskera att öka risken för återfall. Latessa et al., (2002) beskriver att följande åtta principer 

är centrala; organisationskultur, programimplementering/vidhållande, ledningsstrategier och 

egenskaper hos personal, risk- och behovsbedömning, programkaraktär, behandlingens 

innehåll, samverkan med andra organisationer samt utvärdering. Principerna är som följer: 

 

 Den första principen är organisationskultur och syftar till att organisationens kultur 

och struktur måste ha väldefinierade mål som genomsyrar hela organisationen och en 

välfungerande personalgrupp som regelbundet erbjuds kompetensutveckling och 

utvärdering. Organisationen behöver med utgångspunkt i etiska värden präglas av 

flexibilitet och öppenhet inför tillämpning av nya idéer och förhållningssätt i arbetet. 

En välfungerande organisation strävar efter att uppnå ett tillfredställande 

organisationsklimat som präglas av god kommunikation, både personal emellan samt 

mellan ledning och personal (Latessa et al., 2002).   

 Den andra principen är programimplementering vilket bygger på att 

programinnehållet ska utgå från aktuell forskning och vetenskapligt förankrade teorier 

gällande de behov som institutionsplacerade ungdomar har. En god 

programimplementering grundas i organisationens värdegrund och praxis och utgår 

samtidigt ifrån att personalens kompetens matchar innehållet i erbjuden behandling.   

 Den tredje principen är ledningsstrategier och egenskaper hos personalen och syftar 

till att ledning och personal ska ha adekvat utbildning och erfarenhet i arbetet med 

aktuell målgrupp och behandlingsprogram. Urvalet av ny personal baseras på huruvida 

de har adekvat utbildning, erfarenhet, en hög tilltro till behandlingen samt deras 

förmåga att arbeta med klientens motivation (Latessa et al., 2002). 

 Den fjärde principen är risk- och behovsbedömning och innebär att målgruppens 

riskfaktorer och behov systematiskt kartläggs med hjälp adekvata instrument och att 

behandlingen inriktas mot identifierade riskfaktorer. Klientens förmåga att 

tillgodogöra sig erbjuden behandling bör enligt forskning (se Andrews et al., 2006; 

Andrews & Dowden, 2007) utgå ifrån den så kallade RBM-modellen. Forskning 

påvisar att behandlingsinsatser som utgår ifrån bedömning och kartläggning av 

klientens riskfaktorer med utgångspunkt i Risk-, behov- och mottaglighetsprinciperna 

(RBM) (eng. Risk-Need- Responsivity Model, [RNR]) har positiv effekt på 

behandlingsresultatet då återfallsrisken i normbrytande beteende minskar (se 

exempelvis Vincent, Guy, Gershenson & McCabe, 2012; Andrews & Dowden, 2007; 

Andrews et al., 2006). RBM-modellen utgörs av riskprincipen, behovsprincipen och 

mottaglighetsprincipen. Riskprincipen syftar till att behandlingens intensitet bör 

matchas med klientens riskfaktorer och att klienter med många eller omfattande 

riskfaktorer bör erbjudas intensivare behandling än klienter med färre riskfaktorer. 

Behovsprincipen syftar till vikten av att kartlägga kriminogena-behov som är direkt 

relaterade till kriminella beteenden. Responsivitetsprincipen belyser betydelsen av att 

behandlingen anpassas utifrån klientens inlärningsstil och förmågor (Andrews et al., 

2007). RBM-modellen skapar förutsättningar för en framgångsrik behandling då den 
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bland annat formar en struktur för att identifiera vem som behöver behandling, för vad 

och hur behandlingen ska vara utformad för att bidra till en positiv förändringsprocess 

för respektive klient (Andrews et al., 2006).  

 Den femte av de åtta grundläggande behandlingsprinciperna är programkaraktär och 

innebär att de metoder som tillämpas måste vara adekvata utifrån identifierade risk- 

och skyddsfaktorer (Latessa et al., 2002). Behandlingsinsatser som erbjuds bör 

fokusera på olika aspekter av klientens beteende, attityder och övriga 

livsomständigheter som bidrar till att normbrytande beteende och psykosocial 

problematik upprätthålls. De insatser som verksamheten tillhandahåller behöver vara 

utvecklande för klienten genom att öka dennes pro-sociala beteende. Detta möjliggörs 

när erbjudna behandlingsinsatser, både i form av specifik behandling, men även övriga 

aktiviteter, utgår från de centrala riskfaktorer och behov som identifierats och som 

anses mest betydelsefulla för klientens utveckling och förändring. Bland 

behandlingspersonalen behöver det finnas en tydlig bild kring vilka komponenter 

inom den använda metoden som fokuserar på klientens dynamiska faktorer och 

kriminogena-behov. Det måste även finnas en gemensam utgångspunkt och 

samstämmighet kring hur det specifika behandlingsarbetet och övrig tid ska utformas 

för att gynna klientens utveckling och skapa en hållbar förändring över tid. I de fall 

erbjudna insatser inte centreras till att gälla kriminogena-behov riskerar de att riktas 

mot icke- kriminogena-behov (såsom ångest och låg självkänsla) vilket inte är 

önskvärt då behandling som fokuserar på dessa faktorer har liten eller ingen effekt på 

behandlingsutfallet (Gendreau et al., 2006; Latessa et al., 2002). 

 Den sjätte principen är behandlingens innehåll vilket bland annat syftar till betydelsen 

av personalen som vuxna förebilder för institutionsplacerade ungdomar. Genom att 

ungdomen vid skilda tillfällen och i olika sammanhang interagerar med personal 

möjliggörs förutsättningar för ungdomen att använda personalen som positiva 

rollmodeller (se exempelvis Pazaratz, 2003; Larson, 2006). Vid kontakt med pro-

sociala vuxna ges ungdomen bland annat tillfälle att ta efter vuxna individers 

reaktioner och agerande i olika situationer. När ungdomar ser hur pro-sociala vuxna 

hanterar olika utmaningar kan ungdomen genom att ta efter samma handlingsmönster 

minska det antisociala beteendet. Genom de interaktioner som sker mellan ungdom 

och personal skapas tillfällen för personalen att förstärka de reaktioner, synsätt och 

handlingsmönster som utifrån rådande lagstiftning och samhällsnormer är önskvärda 

att ungdomen tar efter och upprätthåller. Sådan förstärkning kan bland annat ske 

genom att personalen ser, bekräftar, uppmärksammar och berömmer ungdomen i 

dagliga aktiviteter inom institutionen (såsom skola, matlagning och städning) 

(Gendreau et al., 2006). Ungdomar som upplever att de blir sedda och 

uppmärksammade av pro-sociala vuxna tenderar att få en ökad motivation och vilja till 

utveckling och förändring (Van der Helm, Wissink, Jongh & Stams, 2013).  

 Den sjunde principen är samverkan med andra organisationer, vilket syftar till att 

organisationen har ett utarbetat arbetssätt för hur samverkan med exempelvis 

socialtjänst, psykiatri och skola ska fungera för att främja klientens utveckling.  

 Den åttonde och sista principen är utvärdering och handlar om att organisationen 

måste ha adekvata instrument och rutiner för att utvärdera behandlingsarbetet i stort. 

Det behöver även finnas struktur för hur organisationen ska utvärdera 

behandlingsutvecklingen hos varje enskild klient gällande exempelvis förändringar i 

riskfaktorer och behov (Latessa et al., 2002; Gendreau et al., 2006).  
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Organisationens utformning och kultur – i relation till institutionsvård  
Organisationer finns i varierande storlek och på olika nivåer inom hela samhället. 

Utgångspunkten för samtliga organisationer, oavsett storlek eller geografiskt läge, är att de 

försöker sträva efter och uppnå organisatoriskt uppsatta mål (se exempelvis Hicks, Gibbs, 

Weatherly, & Byford, 2009; Flaa, 1998). Det finns många olika teorier om organisationer som 

på olika sätt förklarar hur organisationer kan förstås och betraktas. Dessa teorier finns till för 

att förstå och beskriva organisationers framväxt, förändring och/eller funktion. För att kunna 

göra detta behöver kunskap finnas om vilka mål organisationens medlemmar strävar efter att 

uppnå. Offentliga organisationer försöker i regel att uppnå de mål som samhället konstruerat 

och organisationen i sig blir således en viktig del i denna process. Då verksamheten styrs av 

ledningen blir deras arbetssätt en viktig del i hur arbetet konstrueras och hur väl verksamheten 

når upp till uppsatta mål. Ledning inom institutionsvård behöver exempelvis ha kunskap i 

både individuella aspekter (t.ex. barns utveckling) och även grupprocesser och personalfrågor 

för att kunna driva organisationen i rätt riktning (Hicks et al., 2009).  Det behöver finnas en 

medveten fördelning av arbete, makt och ansvar från ledningsnivå ner till personalgruppen för 

att lösa de uppgifter som verksamheten ställs inför. Hur denna fördelning ser ut beror på 

organisationens stabilitet och nivå av samstämmighet (Flaa, 1998).  

 

För att behandlingen av institutionsplacerade ungdomar ska ge önskvärda resultat i form av att 

ungdomen utvecklas och mognar psykosocialt krävs, förutom välimplementerade teorier och 

metoder, även att det inom organisationen finns ett tydligt syfte med placeringen. Det är först 

när det finns tydligt formulerade mål kring vad behandlingen är tänkt att bidra med som 

organisationen har möjligheten att utforma det dagliga arbetet och uppnå dessa (Ahonen & 

Degner, 2013; Ross, 2008). Det övergripande samhälleliga syftet med institutionsplacering är 

i de flesta fall att behandlingen ska leda till en positiv förändringsprocess för ungdomen samt 

att ge ungdomen adekvata verktyg för att efter placeringstiden kunna leva ett mer gynnsamt 

liv (Ross, 2008). Om organisationen ska kunna hjälpa ungdomen att nå dessa mål krävs det 

bland annat att det finns en god organisationskultur där ungdomen ges möjlighet att växa och 

utvecklas (Ross, 2008). Det är av betydelse att det finns positiva attityder bland personalen, de 

placerade ungdomarna samt mellan dessa grupper (Ahonen & Degner, 2013; Ross, 2008). Om 

organisationen ska kunna få ungdomen att införliva mer adekvata normer och värderingar 

behöver önskvärda förhållningssätt genomsyra all den verksamhet som institutionen 

tillhandahåller. Detta då institutionsplacerade ungdomar lever och bor under rådande 

organisationskultur samtliga dagar av placeringen. När ungdomen anländer till institutionen 

införlivar ungdomen de normer, regler och värderingar som gäller just där. Den kultur som 

råder inom organisationen kommer att påverka den unges tankebanor och beteende under 

institutionsvistelsen och även efter avslutad placering (Ross, 2008). Det är därför av betydelse 

att organisationens har en kultur som främjar positiva behandlingsutfall genom att hela 

verksamheten aktivt arbetar mot uppsatta behandlingsmål.  

 

För att organisationskulturen ska möjliggöra en positiv utveckling för institutionsplacerade 

ungdomar behöver det från ledningsnivå ner till behandlingspersonal finnas en god 

kommunikation och samstämmighet gällande organisatoriskt formulerade mål (Ross, 2008). 

På ledningsnivå är det av betydelse att det finns en tydlig bild kring hur alla delar inom 

organisationen interagerar med och påverkar varandra för att kunna leda och styra hela 

organisationen i ”rätt riktning”. En välfungerande organisatorisk ledning bygger på att det 

inom ledningen finns kunskap kring hur organisationskulturen är uppbyggd och en förståelse 

för hur olika delar påverkar varandra. Genom denna kunskap kan ledningen bedöma hur 

åtgärder inom ett organisatoriskt område eventuellt kan komma att påverka andra områden 

inom organisationen (Ross, 2008). En av förutsättningarna för en verkningsfull organisation 
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är att det bland personalen finns en förståelse för ledningens roll och vad ledningen fyller för 

funktion. Ledningen behöver på ett liknande sätt ha förståelse för personalens arbete samt de 

hinder och möjligheter som personalen dagligen möter. Organisationens ledning kan inte 

fullfölja eller uppfylla organisatoriska mål utan stödet och engagemanget från personalen. På 

ett liknande sätt kan inte personalen utföra sina arbetsuppgifter om det inte finns kontinuerlig 

uppbackning och stöttning från ledningen. Det har påvisats att en enad och samstämmig 

personal- och ledningsgrupp är en bidragande komponent i att få till ett positivt 

behandlingsklimat inom institutionsvård. Ledningens utmaning är därför att arbeta för att 

stärka och ena personalgruppen och på så vis skapa förutsättningar för personalen att arbeta 

mot gemensamt uppsatta mål gällande behandlingen av ungdomarna (Ahonen & Degner, 

2013). För att personalen ska kunna arbeta mot de gemensamma målen behöver samtlig 

personal ha kunskap och förståelse kring de organisatoriska värderingar, förväntningar och 

förutsättningar som är tänkta att genomsyra arbetet (Ross, 2008). Detta blir möjligt först när 

organisationens ledning ger personalgruppen adekvat guidning och vägledning i det dagliga 

arbetet med ungdomarna (Ahonen & Degner, 2012a). Samtidigt som ledningen arbetar för att 

stärka personalgruppen och det arbete som de utför behöver ledningen aktivt utveckla 

strategier för hur personalen ska kunna motivera ungdomarna till att ta emot den behandling 

som erbjuds. Ledningen behöver kontinuerligt arbeta med att möjliggöra för ungdomen att 

upprätta och bibehålla behandlingsfrämjande relationer i form av exempelvis kontakt och 

allians med behandlingspersonal för att främja ungdomens motivation till vidare behandling. 

Ledningen står inför en komplex uppgift att dels erbjuda adekvat behandling till ungdomarna 

och samtidigt beakta personalgruppens begränsningar gällande samstämmighet och skilda 

målsättningar. Kulturen inom organisationen behöver främja personalgruppens 

samstämmighet och samtidigt uppmana personalen att prioritera interaktioner med 

ungdomarna framför exempelvis administrativa sysslor (Ahonen & Degner, 2013).  

Psykosocial mognad  
Ungdomstiden är en period då individen genom biologiska, psykologiska och sociala 

förändringar förbereder sig inför livet som vuxen. Då rollen som vuxen för med sig vissa 

normer och ett visst ansvar behöver ungdomen tillfälle att förbereda sig inför steget in i 

vuxenvärlden. Det är ungdomens grad av adekvat psykologisk, social och biologisk mognad, 

snarare än ålder, som avgör hur och när ungdomen är redo att ingå en mer mogen roll, ta ett 

större ansvar och per definition inträda i vuxenlivet (Greenberger & Sørensen, 1974; 

Steinberg et al., 2004). Utvecklings- och socialiseringsprocessen in i vuxenlivet är komplex 

och behöver förstås och förklaras med utgångspunkt i individuella, familje-/kulturspecifika 

och samhälleliga sammanhang (Degner et al., kommande; Monahan, Steinberg, Cauffman & 

Mulvey, 2013). Den biologiska, psykologiska och sociala utveckling som ungdomen behöver 

genomgå för att en positiv övergång till vuxenlivet ska vara möjlig påbörjas och grundläggs 

redan under barndomsåren. Det samhälle, den familj och de kamratrelationer som individen 

då var del av formar invididens handlingsrepertoar och utveckling genom hela livet och har en 

stor inverkan på ungdomens övergång till vuxenlivet.  

 

Under uppväxten är barnets föräldrar den starkaste och viktigaste influensen på formandet av 

individens identitet, kognitiva förmågor och sociala handlingsrepertoarer. Utifrån 

familjerelationen inleds en tidig socialiseringsprocess från vilket individens moralutveckling 

sker. Genom att barnet upplever och bevittnar föräldrarnas sätt att resonera och agera skapar 

barnet en egen förståelse för moraliska principer såsom ömsesidighet, samarbete och rättvisa. 

Då barn generellt lever tillsammans med sina föräldrar under en längre period tenderar dem, 

att över tid, internalisera föräldrarnas normer och värderingar. Moralutvecklingen utgår ifrån 

att barnet skapar en förståelse för vad som är rätt eller fel och formar en bild av hur 
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interaktion med omgivningen bör ske (Ahonen & Degner, 2012b). När barnet börjar skolan 

tillkommer andra påverkansfaktorer utöver den primära familjen. Genom skolan vidgas 

barnets dagliga interaktioner till att omfatta kontakt med lärare, kamrater och andra individer 

(Horn, Daddis & Killen, 2008; Steinberg et al., 2004). Skolmiljön kan vara ett sammanhang 

där tidigare brister i moralutveckling antingen kompenseras för eller förstärks. Vilken 

utvecklingsväg individens moralutveckling tar avgörs av en kombination av flera olika 

faktorer såsom exempelvis kvalitén på relationerna som individen ingår, vilka personer 

individen interagerar med samt hur individens moralutveckling tidigare under barndomen sett 

ut (Monahan et al., 2013; Horn et al., 2008). I takt med att barnet blir äldre och övergår till att 

bli tonåring tenderar individen att utveckla ett större behov av självständighet. I samband med 

den ökade åldern och behovet av att i större utsträckning klara sig själv söker sig många 

ungdomar i denna fas bort från föräldrarna. Under samma period blir kamrater en allt 

viktigare del av ungdomens liv. Om kamratrelationer som ungdomen ingår är av god kvalitet 

kan de fungera kompenserande för eventuella brister i ungdomens uppväxt och således ha en 

positiv inverkan på den unges utveckling. Relationer till pro-sociala kamrater kan exempelvis 

bidra till att ungdomen utvecklar kognitiva förmågor och positiva moraliska resonemang. Om 

relationer som ungdomen ingår inte är positiva, i den bemärkelsen att ungdomarna exempelvis 

överför och förstärker negativa normer och värderingar mellan varandra, kan relationerna 

istället ha negativ effekt på den unges utveckling (Degner et al., kommande; Horn et al., 

2008). De kontexter som ungdomen befinner sig i, och de personer som individen interagerar 

med, är således betydelsefulla läromiljöer för den unges personliga och psykosociala 

utveckling (Latessa et al., 2002). Genom att ingå i olika sammanhang och kontinuerligt 

interagera med andra formas ungdomens psykosociala mognad, självkänsla och förmåga att 

hantera samhällets krav och förväntningar (Steinberg et al., 2004). 

 

För att ungdomens övergång till vuxenlivet ska vara positiv behöver ungdomen ha uppnått en 

viss nivå av psykosocial mognad. Den psykosociala mognaden skapar de förutsättningar som 

krävs för att ungdomen ska kunna ingå rollen som vuxen och axla det ansvar som vuxenlivet 

medför (Steinberg et al., 2004). Innan steget in i vuxenlivet kan ske behöver ungdomen ha 

uppnått vissa specifika livsmål. Ungdomen måste bland annat ha en avslutad skolgång, ett 

arbete för att försörja sig själv samt förmågan att ta ansvar för sig själv och sina åtaganden. 

För att ungdomen ska lyckas med detta krävs (förutom positiva sociala upplevelser genom 

hemmiljön, skolan och kamratrelationerna) att ungdomen uppnått en viss nivå av biologisk 

mognad. Under tonåren sker förändringar i hjärnans struktur och funktion som påverkar 

ungdomens möjlighet att uppnå psykosocial mognad (Greenberger och Sørensen, 1974; 

Monahan et al., 2013). En kort tid efter att ungdomen blivit tonåring sker en ökad 

dopaminaktivitet i hjärnan som bidrar till att ungdomen i de flesta sammanhang behöver 

motiveras och belönas. I takt med att hjärnan vidareutvecklas och den psykosociala mognaden 

ökar avtar belöningsbehovet och ungdomen förmår att göra saker utan att få yttre belöningar. 

Den utveckling som sker biologiskt (genom hjärnans struktur) och psykosocialt möjliggör en 

lyckad övergång till vuxenlivet. Detta då dessa utvecklingsområden bland annat bidrar till att 

ungdomen får en ökad förmåga att tänka långsiktigt och ansvara för sig själv och sina 

handlingar (Monahan et al., 2013; Steinberg et al., 2004).  

 

Om ungdomen ska kunna utvecklas till en välfungerande, självständig och ansvarsfull vuxen 

krävs en samordning av flera olika faktorer. Steinberg et al. (2004) framhåller att den 

psykosociala utvecklingen behöver ske inom tre viktiga områden; skicklighet och kompetens 

(eng. mastery and competence), relationer och socialt fungerande (eng. interpersonal 

relationships and social functioning) samt självdefinition och autonomi (eng. self-definition 

and self-governance). Ungdomen behöver under åldern 16-24 slutföra olika 
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utvecklingsuppgifter inom dessa områden för att kunna uppnå en tillräcklig nivå av 

psykosocial mognad. Inom området skicklighet och kompetens förväntas individen mot slutet 

av ungdomsåren ha utvecklat de kunskaper och färdigheter som behövs för att förstå, delta i 

och nyttja samhällets resurser (såsom fritids- och kulturevenemang). Individen förväntas även 

ha uppnått en viss utbildningsnivå och yrkeskompetens för att kunna erhålla en anställning 

och fungera som en produktiv medlem av samhället. Gällande relationer och socialt 

fungerande förväntas individen mot slutet av ungdomsåren besitta sociala färdigheter för att 

kunna skapa och upprätthålla nära relationer till kringliggande omgivning. Ungdomen bör 

bland annat inneha förmågan att etablera och bevara intima relationer som är tillfredställande 

för ungdomen själv samt för de parter som berörs. Ungdomen förväntas vara en 

välfungerande medlem i samhället och känna ansvar för den kontext som han eller hon lever i. 

Utifrån självdefinition och autonomi förväntas individen att vid 25 års ålder ha utvecklat en 

positiv självkänsla samt besitta förmågan att uppträda ansvarsfullt och moraliskt korrekt utan 

att kontrolleras eller övervakas av andra. Individen förväntas att vid denna tidpunkt vara 

oberoende av extern vägledning och inneha kunskap om hur meningsfulla mål formuleras och 

uppnås. En lyckad övergång till vuxenlivet förutsätter inte att ungdomen har slutfört samtliga 

utvecklingsuppgifter, dock behöver ungdomen ha gjort betydande framsteg inom alla tre 

områden (Steinberg et al., 2004).  

Behandling av institutionsplacerade ungdomar 
Forskning påvisar att en låg nivå av psykosocial mognad kan bidra till utveckling av 

antisociala beteenden. Antisociala beteenden grundas och upprätthålls utifrån ungdomens 

önskan om att framstå och känna sig som en mer självständig och mogen individ. Beteendet 

grundas i ungdomens oförmåga att kontrollera impulser, överväga konsekvenser, fördröja 

tillfredställelse samt motstå omgivningens påverkan (Monahan et al., 2013). Ungdomar som 

placeras på institution har ofta antisocialt beteende och en omfattande psykosocial 

problematik i form av exempelvis missbruk, kriminalitet och depression (Jansson & Björck, 

2012). Syftet med institutionsplaceringen är att erbjuda behandling som förhindrar en negativ 

utveckling inom dessa områden och som främjar den unges psykosociala utveckling. Detta är 

viktigt då en förhöjd grad av psykosocial mognad tenderar att minska antisociala beteenden 

(Steinberg et al., 2004; Monahan et al., 2013). Genom att underlätta institutionsplacerade 

ungdomars psykosociala utveckling och mognad kan vistelsen således bidra till att 

ungdomarnas antisociala beteenden minskar. Detta kan i sin tur skapa goda förutsättningar för 

ungdomarna att senare vidareutvecklas till hälsosamma och produktiva vuxna individer. De 

sociala sammanhang som ungdomen ingår i (t.ex. skola, familj, arbetsplats, institution och 

fritidsaktiviteter) är av betydelse för den psykosociala utvecklingen och mognaden då 

interaktioner inom dessa sammanhang kan verka främjande för ungdomens kompetens, 

autonomi och sociala funktion (Steinberg et al., 2004). När ungdomar institutionsplaceras 

betyder det att ungdomen separeras från hemmiljön under en period i livet då familjerelationer 

har stark inverkan på utvecklingen av olika färdigheter och på individens självkänsla (Horn et 

al., 2008; Larson, 2006; Steinberg, et al., 2004). Detta innebär att institutionen och kanske 

framförallt personalen fyller en viktig funktion i att ta föräldrarollen och guida ungdomen i de 

utmaningar som uppkommer (Ahonen & Degner, 2012a). Institutionsplaceringen och 

komponenter inom institutionen fyller således fler viktiga mål än att enbart få ungdomen att 

delta i specifik behandling. Samtliga tillfällen då ungdomen interagerar med personal, både 

under schemalagd och icke-schemalagd tid fyller en viktig funktion då ungdomen ges 

stöttning och vägledning av engagerade vuxna. Detta kan ha en positiv effekt på den unges 

psykosociala mognad vilket i sin tur kan minska ungdomarnas antisociala beteende. 

Forskning (se exempelvis Andreassen, 2003; Ahonen & Degner, 2012b; Pazaratz, 2003) 

påvisar att det är personalens närvaro under dygnets alla timmar, snarare än ungdomens 
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deltagande i specifika sessioner som bidrar till ungdomens förändringsprocess och 

psykosociala utveckling.  

 

Ungdomens psykosociala mognad i form av kompetens, självkänsla och samarbetsförmåga 

grundläggs och formas genom de sammanhang som individen är del av (exempelvis 

kamratrelationer, institution, bostadsområde och skolverksamhet) och de aktiviteter som dessa 

sammanhang inrymmer (Steinberg et al., 2004). Inom institutionen finns det således fler 

påverkansfaktorer än enbart ungdomens relation till personal. Utöver interaktion med personal 

präglas ungdomens vistelse på institutionen av kontakt med andra institutionsplacerade 

ungdomar. Under den period i livet då ungdomar placeras på institutioner är kamrater en 

betydelsefull och stark influens på den unges internalisering av normer och värderingar och på 

den unges utveckling (se exempelvis Larson, 2006; Steinberg, et al., 2004). 

Institutionsplacerade ungdomar lever nära inpå andra ungdomar med liknande antisocialt 

beteende som de själva eller ungdomar med annan psykosocial problematik. Inom ramen för 

institutionsplaceringen riskerar ungdomarna att påverkas av och ta efter varandras antisociala 

beteende, vilket kan ha negativ inverkan på ungdomarnas psykosociala utveckling och 

mognad (Horn, et al., 2008). Det blir därför viktigt att erbjuda dessa ungdomar möjlighet att 

ingå relationer utanför institutionen, till pro-sociala kamrater som kan ha en positiv inverkan 

på ungdomens utveckling (Steinberg, et al., 2004; Andreassen, 2003). Interaktioner med pro-

sociala kamrater är betydelsefulla utifrån flera aspekter. Sådana relationer kan bland annat 

kompensera för tidigare erfarenheter av relationer som inte varit stödjande samt skapa 

förutsättningar för ungdomen att delta i meningsfulla aktiviteter (Latessa, 2012; Steinberg, et 

al., 2004). Forskning (se Steinberg et al., 2004) visar att deltagande i strukturerade och 

målinriktade aktiviteter är relaterade till positiva utfall i form av lågt antisocialt beteende, 

akademisk framgång samt hög nivå av psykosocial mognad och motivation. Det är således 

viktigt att institutionen tillhandahåller och erbjuder de placerade ungdomarna möjlighet att 

delta i olika former av pro-sociala aktiviteter inom ramen för placeringen. De aktiviteterna 

som ungdomarna ges möjlighet att delta i kan med fördel vara både strukturerade och 

ostrukturerade, ledarledda och icke ledarledda för att skapa olika former av utmaningar för 

ungdomarna. De olika typer av aktiviteter som institutionen tillhandahåller och personalens 

deltagande fyller olika funktioner för ungdomarnas förändringsprocess. De ledarledda 

aktiviteter kan exempelvis påverka ungdomen positivt då sådana aktiviteter möjliggör för 

ungdomen att interagera med personal och på så vis skapa och upprätthålla relationer till 

stabila vuxna som fungerar som önskvärda rollmodeller (Steinberg et al., 2004).  

Ungdomars motivation 
Alla människor har en inneboende motivation som under rätt typ av förutsättningar kan få 

individen att sträva efter ett specifikt mål eller att uträtta en viss uppgift (se exempelvis 

Kenrick, Griskevicius, Neuberg & Schaller, 2010; Timonen, & O'Dwyer, 2009). Motivationen 

är biologisk och finns hos barnet redan vid födseln. Under barnets första år handlar 

motivationen främst om tillgång till mat, sömn och närhet av de primära vårdgivarna. I takt 

med att barnet blir äldre motiveras individen till att söka annan typ av stimulans och i 

samband med det utvecklar individen nya, mer utmanande mål. Detta kan förstås med 

utgångspunkt i Maslows motivationsteori, där individens grundläggande behov behöver 

tillfredställas innan nya utmaningar kan sökas (se exempelvis Timonen, & O'Dwyer, 2009). 

Maslow utvecklade den berömda behovstrappan för att beskriva människans behov inom 

olika nivåer. Trappan består av fem nivåer, vilka är: kroppsliga behov, trygghetsbehov, 

sociala behov, behov av uppskattning samt självförverkligande. Människans kroppsliga behov 

såsom mat, sömn och vatten är det primära för att individen ska kunna finna motivation till 

vidare utveckling. På den andra nivån finns människans behov av trygghet i form av 
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exempelvis tak över huvudet och att undvika fara. På den tredje nivån återfinns människans 

sociala behov. Människan är social och har således behov av att ingå i olika gemenskaper 

såsom exempelvis familj eller andra liknande sammanhang. Den fjärde nivån belyser 

människans behov av uppskattning. När människan får uppskattning uppstår en känsla av 

kompetens vilket skapar en form av välmående. Den femte och sista nivån handlar om 

självförverkligande, vilket innebär att människan har möjlighet att ta tillvara sina inneboende 

kvaliteter för att förverkliga sig själv (Timonen & O'Dwyer, 2009).  

 

En av förutsättningarna för att människan ska utvecklas är att individen kontinuerligt erbjuds 

stimulans genom nya utmaningar som kan ifrågasätta tidigare införlivad kunskap (Larson, 

2006). Forskning tyder på att människan har ett inbyggt motivationssystem som driver 

utvecklingen framåt och som under rätt förutsättningar kan trigga människan till att personligt 

engagera sig i det individen tar sig för (se Larson, 2006). Denna drivkraft utgår ifrån två olika 

kategorier: de mänskliga behoven (såsom hunger, törst, sexuell drift och undvikande av 

smärta/ångest) samt en inre drivkraft som inte har någonting med människans överlevnad att 

göra (exempelvis nyfikenhet, kompetens och självständighet) (Van der Helm et al., 2013). 

Individens inlärning och vilja till utveckling är som mest effektiv när motivationen kommer 

från individen själv och då utmaningen har ett uttalat mål. Om uppgiftens mål är tydligt kan 

individens motivation kvarstå oavsett hur svår eller jobbig ansträngningen blir. Människan 

tenderar att vara som mest motiverad att ta sig an en utmaning när det finns möjlighet att 

påverka situationen (Larson, 2006). Hur stark människans motivation är varierar mellan olika 

situationer och över tid. Motivationen till att införliva ny kunskap och att utvecklas kan 

exempelvis minska om individen upplever att det inom den givna kontexten inte finns 

möjlighet att ha inflytande på situationen. Förutom att individens insats styrs av graden av 

motivation styrs den även av typen av motivation (Ryan & Deci, 2000). Motivation brukar 

delas in i två kategorier: Inre motivation (eng. instrinsic motivation) och yttre motivation (eng. 

extrinsic motivation). Den inre motivation definieras som faktorer som bidrar till att individen 

kan göra saker för sakens skull, då insatsen upplevs som intressant eller njutbar (Ryan & 

Deci, 2000; Reiss, 2012). Denna form av motivation skapas och upprätthålls inom individen 

själv eller i relation till andra människor och aktiviteter. Det är exempelvis den inre 

motivationen som får barn att spela fotboll utan möjlighet att vinna fina priser eller elever att 

läsa läxor utan påtryckningar från föräldrarna. Den yttre motivationen syftar, till skillnad mot 

den inre, till uppgifter som har specifika mål eller där ett visst utfall finns att vänta efter 

genomförd utmaning. Den yttre motivationen kan exempelvis innebära att barnet spelar 

fotboll för att göra en förälder nöjd eller att eleven gör sin läxa enbart för att den måste bli 

gjord. Individens inre motivation, det som individen vill göra, kan komma att åsidosättas till 

följd av yttre påverkan (Van der Helm et al., 2013; Reiss, 2012; Ryan & Deci, 2000). 

 

Den miljö som institutionsplacerade ungdomar lever i är fylld av situationer där ungdomens 

inre motivation till vidare utveckling kan utmanas eller åsidosättas. Förutom alla de vanliga 

distraktionsmomenten (såsom exempelvis kamrater och media) är institutionsplacerade 

ungdomar utsatta för andra typer av riskfaktorer (t.ex. fattigdom och komplicerade 

familjeförhållanden) som kan störa ungdomens inre motivation till utveckling. Även i de fall 

då ungdomar har motivationen att införliva ny kunskap har de sällan utvecklat förmågan att 

upprätthålla den insats som uppgiften kräver. Ungdomar tenderar att antingen bli överväldiga 

eller uttråkade av utmaningar då de inte vet vad de ska göra eller hur de ska organisera arbetet 

(Larson, 2006). För att ungdomen ska kunna genomföra utmaningarna som denne ställs inför 

är det av betydelse att ungdomen under uppgiftens gång uppmuntras genom belöningar i form 

av exempelvis feedback. Detta är viktigt då sådan bekräftelse kan skapa en känsla av 

kompetens, vilket i sin tur kan leda till ökad inre motivation hos ungdomen inför 
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nästkommande uppgift (Ryan & Deci, 2000). Ungdomar som känner sig sedda och 

uppmuntrade av omgivande vuxna tenderar att utveckla en ökad vilja till förändring och en 

förhöjd inre motivation (Van der Helm et al., 2009). Inom ramen för institutionsvården är ett 

av de primära målen att genom uppmuntran få ungdomen att delta i behandlingssessioner och 

andra typer av aktiviteter som kan möjliggöra en positiv behandlingsutveckling. En effektiv 

behandling är beroende av ungdomens egen motivation att delta i behandlingssessioner och 

andra utvecklande aktiviteter. För att behandlingen ska vara effektiv måste den utifrån 

responsivitetsprincipen matcha respektive ungdomens livsomständigheter, motivation och 

inlärningsstil. Behandlingsmotivationen är avgörande för att ungdomen ska kunna 

tillgodogöra sig de insatser som är tänkta att skapa förändring för ungdomen både under 

vårdtiden men även efter avslutad placering. Det är centralt att ungdomen vid avslutad 

behandling uppnått en viss nivå av inre motivation till vidare förändring för att ytterligare 

utveckling ska kunna möjliggöras. Om ungdomen efter avslutad vård har en inre motivation 

till att vilja delta i olika utmaningar kommer det minska risken för att ungdomen återgår till 

gamla livsmönster. När ungdomen skrivs ut från institutionen behöver den unge vara väl 

förberedd på de svårigheter som ett liv ute i samhället kan innebära (att exempelvis leva i en 

utsatt stadsdel och ha dålig ekonomi) och de besvikelser som ungdomen kan komma att 

ställas inför. Det är viktigt att ungdomen är medveten om detta då sådana utmaningar kan 

komma att inverka negativt på den unges inre motivation och således öka risken att ungdomen 

faller tillbaka i gamla livsmönster (Van der Helm et al., 2013).  

METOD 

Val av metod 
Vid genomförandet av föreliggande studie har en kvalitativ forskningsmetod använts. Detta 

med anledning av att studiens syfte är att undersöka personalens beskrivningar och där 

författaren ämnar söka kunskap och förståelse kring personalens syn på olika aspekter. I en 

kvalitativ studie läggs tyngden på att skapa förståelse kring deltagarnas tolkning av det 

undersökta fenomenet, sammanhanget eller miljön. Forskaren strävar således efter att uppfatta 

verkligheten på samma sätt som respondenten gör för att skapa en förståelse för vad som 

eventuellt finns bakom det respondenten uttrycker (Bryman, 2011, s. 362). Genom en 

kvalitativ studie kan forskaren få ett bredare perspektiv och en djupare förståelse för 

respondenternas utsagor. Forskaren har inom en kvalitativ studie, till skillnad mot en 

kvantitativ, möjlighet att uppmärksamma hur respondenten svarar på frågor och när det 

behövs ställa följdfrågor (Bryman, 2011, s. 371). Inom föreliggande studie ämnar författaren 

bland annat söka förståelse för hur tillämpade teorier och metoder och pro-sociala aktiviteter 

sammankopplas till en terapeutisk helhet. För att kunna samla in information som är relevant 

utifrån studiens problemformulering behöver förutsättning finnas att kunna vrida och vända 

på ställda frågor samt möjlighet att under intervjuerna ställa följdfrågor vid eventuella 

oklarheter.  

Litteraturanskaffning och källkritik 
De vetenskapliga artiklar och studier som använts i föreliggande studie har huvudsakligen 

inhämtats från sökmotorn Summon (avgränsat till artiklar och studier i fulltext som är 

vetenskapligt granskade) och databasen Social Services Abstract. De sökord som användes 

var: youth, institutional, institutional care, treatment, juvenile, residential care, psychosocial 

maturity, care worker, organizations, motivation*, intrinsic and extrinsic motivation, 

adolescence, what works, treatment juvenile, method*, young people, Sweden, ungdom* vård, 

institution*. Sökorden kombinerades med varandra för att avgränsa resultatet. Avgränsningar 
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skedde genom i förväg uppsatta exklusions- och inklusionskriterier för att utifrån föreliggande 

studies syfte och frågeställningar finna relevant forskning. Då aktuell studie syftar till att 

undersöka institutionsvård av ungdomar avgränsades sökresultatet till att gälla populationen 

ungdomar och unga vuxna i ålder 12-21 år. Studierna skulle belysa institutionsvård eller på 

annat sätt vara relevanta för behandling av institutionsvårdade ungdomar. Ytterligare 

inklusionskriterier var att forskningen skulle vara genomförd tidigast år 2000 då föreliggande 

studie ämnar utgå ifrån så aktuell och ny forskning som möjligt. Dock har även äldre 

forskning som återkommande använts som grundkälla i senare forskning inkluderats. Både 

nationella och internationella artiklar har tagits med. Uppsatta exklusionskriterier var 

institutionsvård av andra målgrupper, öppna vårdinsatser samt avslutad vård. Utifrån ovan 

nämnda kriterier användes i föreliggande studie slutligen 23 vetenskapliga artiklar. I de 

inkluderade artiklarna återfanns genom använda referenser ytterligare relevanta artiklar som 

efter kritisk granskning använts som ytterligare kunskapskällor. Den kritiska granskningen 

genomfördes med anledningen av att det är viktigt att värdera hur tillförlitlig källan är samt 

huruvida fakta och resultat som presenteras är välgrundande och hållbara (Bryman, 2011, s. 

114-115). I den utsträckning som det varit möjligt har primärkällor använts för att undvika att 

i allt för stor grad tolka andra forskares tolkningar samt för att skapa en förståelse för 

presenterad faktas ursprung (Bryman, 2011, s. 120).  

Urval 
En studies urval skapar bland annat förutsättningar för vilka analyser som kan göras, vilka 

slutsatser som kan dras samt huruvida det sammanställda resultatet går att generalisera utöver 

den undersökta kontexten (Bryman, 2011, s. 193-199). Vid kvalitativa studier är det vanligt 

att använda ett målinriktat urval. Målinriktade urval utgår ifrån att forskaren väljer ut 

respondenter som kan tänkas vara relevanta utifrån studiens forskningsfråga och syfte 

(Bryman, 2011, s. 434). I föreliggande studie användes ett målinriktat urval då författaren 

genom att söka i det nationella HVB-register som Inspektionen för vård och omsorg 

tillhandahåller på deras hemsida kunde lokalisera fem stycken intressanta institutioner att 

kontakta. Att valet föll på just dessa institutioner berodde främst på att de fokuserar på den 

aktuella målgruppen (ungdomar) samt att institutionerna är belägna inom ett lämpligt 

geografiskt avstånd med utgångspunkt från Örebro. Vid en första kontakt med dessa fem 

institutioner tackade tre av institutionerna direkt nej till att delta i studien och den fjärde 

institutionen uppgav att de skulle återkomma med besked (vilket de aldrig gjorde). Detta 

innebar att det enbart kvarstod en intressant institution.  Den undersökta institutionen valdes 

initialt därför att verksamheten ansågs relevant utifrån aktuell studies problemformulering. 

Kontakt togs med den undersökta institutionen då de arbetar med relevant målgrupp 

(ungdomar 16-21 år) samt då det är en relativt stor institution. Den första kontakten skedde 

med ansvarig föreståndare som delgavs information om författaren och studiens syfte. 

Institutionschefen delegerade sedan vidare till en administratör att tillfråga personalen om 

intresse att delta i studien. Urvalet av respondenterna skedde med utgångspunkt i tanken om 

att uppnå kvalitativ mättnad. Kvalitativ mättnad innebär att urvalet av respondenter fortsätter 

till dess att inga nya eller fler relevanta data framkommer (Bryman, 2011, s. 436). Innan 

kontakt togs med tilltänkt institution fanns en önskan om att urvalet skulle bestå av ungefär 

sex stycken respondenter med olika professioner från institutionens båda avdelningar. Detta 

då sex intervjuer ansågs adekvat utifrån studiens syfte och omfattning samt förmodades 

innebära möjlighet att uppnå en tillräckligt hög grad av kvalitativ mättnad. Ett mindre urval 

hade kunnat inverka negativt på studiens trovärdighet och bidragit till svårigheter att finna 

variation i analysmaterialet och ett större antal respondenter ansågs svårhanterligt utifrån 

studiens begränsade tidsram (se Bryman, 2011, s. 191-194). När sex stycken ur 

personalgruppen hade anmält sitt intresse bestämdes dag och tid för genomförande av 
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intervjuerna. Om behov funnits att intervjua ytterligare respondenter efter dessa tillfällen (för 

att uppnå kvalitativ mättnad) gavs författaren möjlighet att återkomma till institutionen vid en 

annan tidpunkt. Då mycket av den information som framkom under de sista intervjuerna hade 

uppdagats redan under tidigare intervjuer ansågs det insamlade materialet vara tillräckligt. Det 

fanns således inget behov av att intervjua ytterligare respondenter.  

Konstruktion av intervjuguide 
Då föreliggande studie ämnar undersöka vilka teorier, metoder och pro-sociala aktiviteter som 

erbjuds inom ramen för den undersökta institutionen samt personalens beskrivning av 

aktiviteternas pedagogiska innehåll behövde en intervjuguide konstrueras. En intervjuguide 

kan antingen vara en kortare lista med teman som intervjun ska beröra, eller som i 

föreliggande studies fall, en längre lista som innehåller mer struktur över vilka 

frågeställningar som intervjun ska behandla. Den semistrukturerade intervjuguiden skapades 

efter en genomläsning av aktuell litteratur och forskning kring institutionsplacerade ungdomar 

och effektiv institutionsvård (se exempelvis Andreassen, 2003; Latessa, 2002; Andrews et al., 

2006; Gendreau et al., 2006). Nio stycken teman (se bilaga 1) konstruerades för att skapa 

struktur i intervjuerna samt för att fånga in områden relevanta utifrån studiens syfte. Frågorna 

som formulerades var främst av öppen karaktär för att i så liten grad som möjligt styra 

respondenternas svar. Exempel på sådana frågor är: ”vilken eller vilka metoder används i 

arbetet med ungdomarna?”, ”vilka risk- och skyddsfaktorer skulle du säga är utmärkande för 

ungdomarna på institutionen?” samt ”vilket syfte fyller de planerade aktiviteterna?”. Frågorna 

utformades på detta sätt för att det skulle finnas möjlighet att ställa följdfrågor där det 

behövdes och ansågs lämpligt. Intervjuguidens utformning möjliggjorde att under intervjuerna 

kunna ställa uppföljningsfrågor såsom ”vad menar du med det?”, sonderingsfrågor som 

exempelvis ”kan du berätta mer om detta?” eller tolkande frågor såsom ”menar du att det 

fortfarande är på det sättet?” (Bryman, 2011, s. 419-423).  

Tillvägagångssätt 
I föreliggande studie genomfördes en pilotintervju innan den egentliga 

intervjuundersökningen inleddes. Detta då det möjliggjorde för författaren att träna på att 

genomföra en intervju samt att prova intervjuguiden. Bryman (2011, s. 258) beskriver att det 

är bra att genomföra en pilotstudie då forskaren ges möjlighet att testa frågorna i 

intervjuguiden samt ytterligare tillfälle att fundera över om undersökningen i stort kommer att 

bli bra. Om det vid genomförandet av pilotintervjun skulle visa sig att frågorna inte är bra 

(exempelvis för otydliga, direkta eller ej relevanta utifrån studiens syfte) har forskaren 

möjlighet att omformulera eller stryka dessa frågor innan den egentliga intervjun hålls. 

Pilotstudien är även ett ypperligt tillfälle för en ovan intervjuare att träna på att ställa frågor 

och bemöta det som respondenten berättar (Bryman, 2011, s. 258). Pilotintervjun 

genomfördes med en personal från en annan institution än den undersökta. Intervjupersonen 

har tidigare arbetat som behandlingsassistent och arbetar idag med mer administrativa sysslor 

(såsom exempelvis inskrivningar, utskrivningar, personalfrågor m.m.) inom en annan 

institution. Pilotintervjun genomfördes ca en vecka innan den första intervjun skulle äga rum 

för att det skulle finnas tid att fundera kring om några frågor krävde omformulering eller om 

några frågor skulle strykas. Det visade sig att vissa frågor var otydliga, då respondenten i 

pilotstudien inte förstod innebörden av frågorna. Dessa frågor omarbetades och förtydligades. 

Det visade sig även att vissa frågor var överflödiga i den bemärkelsen att de antingen 

innefattades av andra frågor eller att de efter ytterligare övervägande inte kunde 

sammankopplas med studiens syfte. Intervjuguiden kunde med utgångspunkt i genomförd 

pilotintervju således omformuleras och i viss mån även förbättras inför de faktiska 

intervjuerna.  
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Inför genomförandet av de faktiska intervjuerna hade samtliga respondenter fått information 

om att studien är ett examensarbete inom socialt arbete samt även delgetts information 

gällande studiens syfte. Intervjuer genomfördes med behandlingsassistenter från institutionens 

båda avdelningar samt med avdelningsföreståndare, lärare och arbetsterapeut. Totalt 

genomfördes sex stycken intervjuer fördelat på två dagar. Inför varje intervju delgavs 

intervjupersonen återigen syftet med studien samt de forskningsetiska krav som omgärdar 

studier av detta slag (se avsnitt om etiska överväganden nedan). Intervjupersonerna fick under 

det inledande skedet av intervjun skriva på ett samtyckesbrev där information om deltagarnas 

frivillighet och konfidentialitet framgick. Inför varje intervju tillfrågades respektive 

respondent om det gick bra att samtalet spelades in på en mp3-spelare, vilket samtliga 

respondenter samtyckte till. Intervjuerna varade mellan 40-70 minuter och hade en 

medellängd på 55 minuter.  

Databearbetning och analysförfarande 
Samtliga intervjuer spelades in med syfte att fånga både hur och vad respondenterna uttryckte 

under intervjuerna. Att spela in intervjuer underlättar analysen och ökar även graden av 

objektivitet då risken att forskaren inte minns en exakt utsaga eller att forskaren i allt för stor 

utsträckning tolkar det som framkommit minskar (Bryman, 2011, s. 428). Samtliga intervjuer 

transkriberades med syfte att få en större klarhet i det som intervjupersonerna berättat samt 

möjlighet att på nytt lyssna igenom vad som sagts under intervjuerna. Transkriberingen av 

intervjuerna bidrar till att författaren på ett mer tidseffektivt sätt kan gå igenom samma 

intervju flera gånger. Transkriberingen underlättar även kommande arbete då det blir enklare 

att överblicka vilka delar som är relevanta och som senare kan användas i kommande analys 

(Bryman, 2011, s. 428). Efter genomförd transkribering lästes intervjuerna igenom för att 

skapa en samlad bild av materialet. Materialet från intervjuerna utgjordes efter 

transkriberingen av ca 70 sidor skriven text. För att kunna överblicka och välja ut det som 

utifrån studiens syfte och frågeställningar ansågs relevant kategoriserades intervjumaterialet 

in i olika teman. En tematisk analys genomfördes där index av centrala teman och subteman 

skapades för att möjliggöra en strukturering av informationen (se exempelvis Fejes & 

Thornberg, 2009, s. 204; Bryman, 2011, s. 528). Exempel på sådana teman var; schemalagda 

aktiviteter, icke-schemalagda aktiviteter, teorier och metoder, personalens uppfattning om 

aktiviteternas syfte, ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer, personalens utbildningsnivå samt 

verksamhetens mål. När materialet kategoriserats analyserades det med utgångspunkt i det 

Fejes & Thornberg (2009, s. 33) benämner som koncentrering (att minska en textmassa till 

färre antal ord), kategorisering (att strukturera materialet i olika kategorier) och tolkning (att 

med utgångspunkt i tidigare forskning och teoretiska resonemang söka djupare förståelse för 

materialet). Materialet från genomförda intervjuer koncentrerades till mindre text där sådant 

som inte ansågs relevant utifrån studiens syfte sållades bort. En viss del av textmassan 

kategoriserades sedan in i andra teman än de ursprungligen tillhörde för att tydligare 

sammankopplas med studiens syfte. Den kommande analysen kommer framförallt att bygga 

på tolkning, då tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kommer att sammankopplas 

för att skapa djupare förståelse för det kategoriserade materialet (se Fejes & Thornberg, 2009, 

s. 204).  

Trovärdighet och äkthet  
När det gäller forskning och framförallt kvantitativa studier pratas det många gånger om 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet och reliabilitetsbegreppens 

relevans för kvalitativa studier är omdiskuterat, där det finns de som menar att 

validitetsbegreppet nästan enbart berör mätning, vilket inte alls är eftersträvansvärt inom 

kvalitativa studier. Utifrån detta har andra kriterier utformats för att bedöma och värdera 
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kvalitativ forskning. Dessa är tillförlitlighet (eng. trustworthiness) och äkthet (eng. 

authenticity) (se Bryman, 2011, s. 354-357). Äkthet innebär att forskningen behöver ge en 

sann beskrivning av de åsikter och uppfattningar som finns bland den undersökta 

populationen (Bryman, 2011, s. 354-357). I föreliggande studie kommer kravet om äkthet att 

uppfyllas genom att personalens åsikter och uppfattningar redovisas både i form av 

sammanställd text, men även genom direkta citat. Tillförlitlighet består av fyra grundpelare, 

vilka är: trovärdighet (eng. credibility), överförbarhet (eng. transferability), pålitlighet (eng. 

dependability) samt bekräftelse (eng. confirmability). Tillförlitlighet innebär att forskningen 

genomförs utifrån de forskningsregler som finns. I föreliggande studie kommer detta att 

uppfyllas genom att studien bland annat bedrivs utifrån de forskningsetiska riktlinjerna (se 

avsnitt om etiska överväganden). En studies överförbarhet syftar till att forskningen på ett 

tydligt sätt beskriver den undersökta kontexten för att möjliggöra för andra att bedöma om/i 

vilken utsträckning resultaten är överförbara till andra kontexter. I föreliggande studie 

beskrivs institutionens utformning så detaljerat som möjligt, utan att avslöja för många 

detaljer kring den undersökta institutionen. Detta med hänvisning till konfidentialitetskravet 

(se avsnitt om etiska överväganden). Kravet om pålitlighet innebär att forskaren måste vara 

detaljerad i sina beskrivningar, vilket bland annat innefattar att hela forskningsprocessen ska 

beskrivas. I aktuell studie har kravet om pålitlighet bland annat uppfyllts genom att studiens 

gång (från insamling av empiri till analysmetod) beskrivits under metodavsnittet. Kravet om 

bekräftelse syftar till att det behöver finnas en medvetenhet hos forskaren kring att 

samhälleliga studier inte kan uppnå en hög grad av objektivitet. Forskaren behöver därför vara 

medveten om sina egna värderingar för att i så låg grad som möjligt påverka de slutsatser som 

dras. Detta har författaren av föreliggande studie haft i åtanke under arbetets gång och vid 

skilda tillfällen diskuterat med handledarna.  

Etiska överväganden 
Det finna fyra olika etiska huvudkrav som omfattar all slags forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet syftar till att deltagaren ska delges information 

om studien och dess innehåll, villkoren för deltagandet, att medverkan är frivillig samt 

deltagarens rättighet att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att medverkan 

kräver samtycke från deltagaren. Det är alltid respondenten som bestämmer huruvida denne 

vill medverka eller inte. Konfidentialitetskravet syftar till vikten av att allt material 

avidentifieras så att inte personuppgifter kan komma obehöriga tillhanda. Det innebär även att 

forskaren har tystnadsplikt gällande känsliga uppgifter. Nyttjandekravet syftar till att uppgifter 

som rör enskilda individer enbart får användas i den avsedda studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I aktuell studie skickade författaren, efter den första telefonkontakten med institutionens 

föreståndare, ett mail till enheten med information om författaren, studiens syfte, vad 

resultaten ska komma att användas till samt vad respondenternas deltagande kommer att 

innebära. Personalen blev sedan tillfrågad av en administratör inom institutionen om de 

önskade medverka i studien och gavs således möjlighet att själva välja huruvida de önskade 

delta eller inte. Vid intervjutillfället delgavs deltagarna samma information på nytt och fick 

även genom ett samtyckesbrev förtydligande information kring att deltagandet är frivilligt 

samt deras rätt att avbryta sin medverkan. Samtliga intervjupersoner tog del av och godkände 

samtyckesbrevet. Utifrån den information deltagarna fick både från administratören, muntligt 

vid inledningen av intervjun samt via samtyckesbrevet har både informationskravet och 

samtyckeskravet uppfyllts. Konfidentialitetskravet tillgodoses genom att personliga uppgifter 

(såsom namn) kring respondenterna inte delges i föreliggande studie.  Vidare beaktas 

konfidentialitetskravet då det enbart är författaren som har tillgång till det transkriberade 
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intervjuer och eventuella personliga uppgifter (t.ex. namn) som kan framgå där. Den 

information som framkommit genom intervjuerna har inte använts och kommer inte heller att 

användas för några andra ändamål än till sammanställningen av föreliggande studie. Utifrån 

det har nyttjandekravet uppfyllts.  

RESULTAT OCH ANALYS  
I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras och analyseras för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Detta kommer att göras med utgångspunkt i tidigare 

presenterad forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultatredovisningen och analysen är 

uppbyggd utifrån följande teman; teori och metod i behandlingen, den dagliga strukturen och 

behandlingens innehåll samt aktiviteternas pedagogiska innehåll.  

Presentation av institutionen  
Institutionen består av två avdelningar med totalt 14 platser och riktar sig mot ungdomar i 

åldern 16-21 år. På avdelning 1 finns 8-10 platser och på avdelningen 2 finns 6 platser. 

Ungdomarna placeras oftast utifrån LVU, men institutionen kan även ta emot placeringar med 

utgångspunkt i SoL. Anledning till placeringen kan variera men föranleds ofta av att 

ungdomen har en bristande anknytning till sin omgivning och en jagsvaghet. Flertalet av de 

ungdomar som placeras på institutionen har självupplevda trauman från barndomen och/eller 

ett utvecklat antisocialt beteende i form av exempelvis missbruk eller kriminalitet. 

Personalgruppen består av cirka 30 anställda med varierande kompetens och utbildning såsom 

exempelvis beteendevetare, socionom, lärare, arbetsterapeut och specialpedagog. I 

föreliggande studie har sex intervjuer genomförts med personal från båda avdelningarna som 

har olika professioner. Utifrån de etiska aspekterna (se avsnitt om etiska överväganden) 

kommer intervjupersonerna att benämnas som respondent A-F. Respondenterna A, C och F 

har erfarenhet av att arbeta med ungdomar från båda avdelningarna medan övriga 

respondenter främst arbetar med ungdomarna som finns inom den egna avdelningen.  

Teori och metod i behandlingen 
Föreliggande tema syftar till att belysa vilka teorier och metoder som tillämpas på den 

undersökta institutionen samt hur metoderna används i arbetet med ungdomarna.  

 

Samtliga intervjupersoner har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med 

psykosocial problematik. Många har innan de började arbeta på institutionen arbetat inom 

andra människorelaterade yrken. Skillnaden i anställningstid på institutionen varierar där 

några av respondenterna har arbetat på institutionen i över 15 år och en respondent har varit 

anställd i två år. Intervjupersonernas utbildning skiljer sig åt där professioner såsom 

exempelvis beteendevetare, socionom och specialpedagog finns representerade. Även 

personalens utbildningsnivå gällande tillämpade metoder varierar. En av intervjupersonerna 

berättar att samtlig personal utbildades i miljöterapi för 6-7 år sedan. Personal som börjat efter 

det har fått lära sig metoden genom att observera och härma hur den erfarna personalen 

arbetar. En av intervjupersonerna berättar att de är nio stycken fast anställda inom den egna 

avdelningen och att det utöver ordinarie personalgrupp arbetar ett tjugotal vikarier. Samtliga 

av den fast anställda personalen samt de som går på längre vikariat har till skillnad mot övriga 

vikarier erbjudits och genomgått extern utbildning i Motiverande samtal (MI). Personalens 

uppfattning kring i hur stor utsträckning MI tillämpas skiftar, där några anser att de använder 

den dagligen, medan andra inte använder MI alls. När det kommer till miljöterapi framhåller 

dock hela personalgruppen att det tillämpas varje dag av samtlig personal. Intervjupersonerna 

berättar att miljöterapin används för att motverka ungdomarnas jagsvaghet och att miljöterapi 
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genomsyrar allt det dagliga arbetet.  En stor del av personalgruppen har inte erbjudits någon 

extern utbildning i miljöterapi, men får kontinuerlig handledning av en handledare som 

samtliga respondenter beskriver som erfaren och kompetent inom metoden. Den skilda 

kompetensnivå som råder inom personalgruppen kring tillämpade metoder kan enligt 

personalen skapa problem i det dagliga arbetet. En intervjuperson beskriver problematiken 

kring metodtillämpningen på detta vis:  

 
/…/ sen kan jag säga såhär att personalomsättning gör ju att vi får vissa spänningar, för att kommer 

det in personer som är nya och som inte har, så att säga utbildats i det tänkandet (metoden), det 

skapar spänningar /…/ så att då och då så blir det ju lite rörigt, sen så får vi mer handledning och 

så blir det bättre igen /…/ (respondent A) 

 

Avdelningarna har liknande strategier för att möjliggöra att arbetet sker mot gemensamma 

mål och med ett gemensamt behandlingstänk. Samtliga som börjar arbeta inom verksamheten 

genomgår en grundutbildning för att bland annat erhålla kunskap kring säkerhetsrutiner och 

grunderna i organisatoriskt tillämpade metoder. Intervjupersonerna framhåller att 

kompetensutveckling erbjuds kontinuerligt genom handledning och personalmöten. 

Respondenterna poängterar hur viktiga dessa forum är då personalen där ges möjlighet till 

kunskapsutveckling gällande metoderna och där de också har möjlighet att diskutera 

ungdomarnas behandling. Vad gäller respektive ungdoms behandling belyser personalen 

vikten av att kontinuerligt dokumentera samt att inom personalgruppen kommunicera kring 

varje ungdoms problemområden och behov, för att samtlig personal ska ha tillgång till samma 

information. Institutionen strävar efter att respektive ungdom ska ha en väl utformad 

behandlingsplan som finns tillgänglig för all personal. Respondenterna framhåller att det är 

behandlingsplanerna som möjliggör för hela personalgruppen att arbeta mot gemensamma 

mål. En respondent utrycker det såhär:  

 
/…/ det utformas specifika mål som behandlingen ska sträva efter och vi håller det levande genom 

att på personalmöten och handledning diskutera varje specifik ungdom och ungdomens specifika 

mål för att alla behandlingsassistenter ska ha samma information kring varje ungdom /…/ 
(respondent E) 

 

Det är enbart ett fåtal av intervjupersonerna på avdelningen 1 och ingen på avdelningen 2 som 

återger vilken teoretisk grundsyn arbetet utgår ifrån och på vilket sätt det kommer till uttryck i 

det dagliga arbetet. Intervjupersoner på avdelning 1 berättar att arbetet vilar på en 

psykodynamisk grund med fokus på anknytningsteori och ger flera exempel på vilket sätt 

arbetet utgår ifrån dessa. Personal på båda de undersökta avdelningarna framhåller att det 

inom institutionen finns en tydlighet kring vilka metoder som används och på vilket sätt dessa 

ska tillämpas. Samtliga intervjupersoner framhåller att miljöterapi är den metod som främst 

tillämpas och att det i olika sammanhang och i olika stor utsträckning finns inslag av MI och 

mentaliserande behandling. Två respondenter nämner även LEVA som en metod tillämpad 

inom institutionen och en respondent berättar att det finns inslag av Kognitiv beteendeterapi 

och psykoanalys. De flesta intervjupersoner framhåller att MI främst används under 

kontaktmannasamtal med ungdomarna medan några menar att det genomsyrar allt det dagliga 

arbetet. Respondenterna ger dock en enhetlig bild när det gäller att miljöterapi är den 

huvudsakliga metoden som används inom institutionen. Flera intervjupersoner framhåller att 

det kan vara svårt att veta vad som ingår i miljöterapi och att det är svårt att konkretisera vilka 

komponenter inom behandlingen som är baserade på metoden. Majoriteten av personalen 

menar att miljöterapi grundas i att skapa struktur och mening för ungdomarna inom ramen för 

behandlingen, medan andra framhåller att det främst handlar om relationsbyggande mellan 

ungdomarna samt mellan personal och ungdom. En personal uppger att miljöterapi framförallt 
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syftar till att lära ungdomen om hur livet fungerar. Personalens olika syn på miljöterapi och 

svårighet att konkretisera på vilket sätt miljöterapi tillämpas illustreras med följande citat:  

 
Vi arbetar med miljöterapi och det är ju ett ganska vitt begrepp, svårt att definiera exakt vad det är 

/…/ det (miljöterapi) pågår hela tiden /…/ det heter miljöterapi när de vaknar, det heter miljöterapi 

när de går till skolan och det heter miljöterapi när de åker in och handlar /…/ för grunden är hela 

tiden att testa sina erfarenheter, det kan låta flummigt och luddigt men det är faktiskt så det är  /…/ 

det är inte så att vi går och sätter oss och säger att nu ska vi ha lite miljöterapi, för så har vi inte 

(respondent F) 

 

Med utgångspunkt i resultatet framkommer det att personal inom båda avdelningarna anser att 

behandlingsarbetet främst utgår ifrån miljöterapi med inslag av MI och mentaliserande 

behandling. Vissa respondenter lyfter även LEVA-programmet som en viktig metod och en 

personal menar att det finns vissa inslag av kognitiv beteendeterapi och psykoanalys. Vilka 

teorier och metoder som ska användas inom institutionen är sedan tidigare bestämt av 

organisationens ledning. Det är organisationens ledning som har det yttersta ansvaret att 

tillgodose personalen behov av kunskap och kompetens gällande vilka dessa är samt hur de 

ska tillämpas (se Ross, 2008). Forskning (se Latessa et al., 2002; Ahonen & Degner, 2013) 

påvisar att en grundförutsättning för att skapa en positiv behandlingsmiljö och för att 

möjliggöra en effektiv behandling är att det finns en samstämmighet bland personalen kring 

metodtillämpningen. Detta då en sådan samsyn möjliggör för personalen att sträva emot och 

uppnå gemensamma mål (Hicks et al., 2009). I behandlingen av dessa ungdomar gäller det 

framförallt att personalen tillämpar metoderna för att uppnå respektive ungdoms 

behandlingsmål. Om personalgruppen arbetar utifrån gemensamma metoder kommer det öka 

möjligheten att inrikta behandlingen mot rätt typ av faktorer vilket i sin tur skapar mer 

effektiva behandlingsinsatser (Latessa et al., 2002). Variationen i intervjupersonernas svar 

indikerar att det till viss del saknas en tydlig struktur för metodtillämpningen, vilken kan 

försvåra arbetet mot gemensamma behandlingsmål. Detta kan förstås med utgångspunkt i ett 

av ovan nämnda citat där intervjupersonen framhåller att personalomsättningen är 

problematisk för samsynen gällande metodtillämpningen. För att personalen ska kunna arbeta 

mot behandlingsmålen och andra organisatoriskt uppsatta mål behöver personalen besitta en 

gemensam kunskap kring, och förståelse för, de värderingar och metoder som organisationens 

ledning avser ska genomsyra arbetet (Ahonen & Degner, 2012a; Ross, 2008). Av 

respondenternas svar framgår dock att det finns en variation i personalens kompetens, vilket 

indikerar att kompetensnivån gällande tillämpade teorier och metoder varierar. Den fast 

anställda personalen har exempelvis till skillnad emot vikarierna bland annat erbjudits 

utbildning i MI. Personalens gemensamma kompetens är inte enbart viktigt för att skapa 

samstämmighet i hur personalgruppen tillämpar metoden utan även för att säkra att metoden 

tillämpas på det sätt som den är avsedd att användas (Latessa et al., 2002; Degner et al., 

kommande). Om personalen saknar kunskap kring de komponenter som utgör metoden eller 

om metoden används felaktigt riskerar det att försvåra vidare behandlingsarbete. Det är därför 

centralt att samtlig personal har kunskap kring metodens utformning och vilka komponenter 

som är tänkta att bidra till en positiv förändring - detta då tillämpningen av metoden i annat 

fall riskerar att minska effekten på behandlingsutfallet eller i värsta fall öka risken för att 

ungdomen utvecklar ytterligare problemområden (Latessa et al., 2002).  

Den dagliga strukturen och behandlingens innehåll  
Föreliggande tema syftar till att kartlägga hur ungdomarnas dagar ser ut samt vilken funktion 

eller syfte olika typer av schemalagda och icke-schemalagda (personalstyrda och ej-

personalstyrda) aktiviteter fyller.  
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Intervjupersonerna beskriver att ungdomarnas vardagar börjar med väckning vid halv åtta på 

morgonen för att sedan följas av frukost och morgonmöte. På morgonmötet går personalen 

igenom dagen med ungdomarna, där ungdomarna bland annat får information kring datum 

och tjänstgörande personal. Efter mötet (runt 8.30) har ungdomarna sitt första pass, som sedan 

efterföljs av ytterligare fyra pass innan schematiden är slut. Varje ungdom har ett individuellt 

schema för vad dagen kommer att innehålla och vilka pass som är inplanerade. Schemat 

planeras och formuleras av personalen under föregående vecka i samråd med 

avdelningsföreståndaren. Ungdomarna har i viss mån möjlighet att påverka sitt schema genom 

att lämna önskemål kring vilka aktiviteter de är intresserade av eller i vilken ordning de 

önskar att passen ska schemaläggas. Passtiden utgörs av olika personalstyrda aktiviteter 

såsom exempelvis textil, idrott, hemkunskap, städning, personlig vård, träning, pyssel, 

livskunskap och kontaktmannasamtal. Flera ungdomar har även skola inplanerat under dagtid, 

men då majoriteten av ungdomarna är över 16 år och inte längre skolpliktiga är det många 

som tackat nej till skolgång. En respondent beskriver vardagarnas struktur och aktiviteternas 

syfte som följer:  

 
/…/ det är ju en del i vårat miljöterapi tänk, alltså att man ska ha en strukturerad vardag. Det ska 

inte bara flyta liksom, för då blir det alltså, ungdomar blir jätteosäkra när de inte vet vad de ska 

göra, vad de ska ta sig till liksom. De behöver bestämda pass. Det är bättre att bestämma någonting 

även om det inte blir av så att de vet att ”nu skulle jag ha haft det här, det finns i alla fall en 

plan”/…/ (respondent B) 

 

Efter passtidens slut (vid 15.00) på eftermiddagen har ungdomarna fri tid fram till läggning 

vid tio. Under den fria tiden har ungdomarna på den öppna avdelningen (främst) möjlighet att 

sysselsätta sig med det som de själva vill. Många ungdomar väljer att under eftermiddagen 

och kvällen exempelvis träna, titta på TV, fiska, sjunga Singstar, åka till affären eller gå 

promenader. Under helgerna är ungdomarna i större utsträckning fria att själva disponera över 

tiden. Ungdomarna har under helgerna inget angivet schema, men kan ha andra former av 

aktiviteter inplanerade såsom exempelvis ridning eller umgänge med vårdnadshavare. Under 

helgerna tillhandahåller institutionen färre planerade och strukturerade aktiviteter även om det 

finns viss gemensam tid inplanerad (t.ex. måltider eller aktiviteter utanför institutionen såsom 

picknick). Intervjupersonerna beskriver att ungdomarna många gånger väljer att spendera den 

fria tiden tillsammans med varandra och att personalen i så stor utsträckning som möjligt ska 

finnas med i alla sådana interaktioner. Flera av respondenterna berättar att ungdomarna under 

den senaste tiden börjat vara ute i naturen mer och att de bland annat börjat fiska tillsammans. 

Personalen anser att de aktiviteter som ungdomarna under icke-schemalagd tid gör 

tillsammans fyller flera viktiga funktioner. En respondent beskriver det såhär:  

 
Till att börja med att de (ungdomarna) samarbetar och att de kan göra det på ett väldigt bra sätt, att 

de få naturupplevelser och genuina upplevelser /…/ att tillsammans kunna uppleva att man får upp 

en fisk och vad man kan göra med den. Det är en pedagogisk grej i det också /…/ att man ser att 

man kan hämta mat från naturen. Det är både i inlärningssyfte och ett socialt syfte /…/ det är 

många delar i det och att de ser att det går att välja sånt också istället för det som de helst själva 

väljer /…/ inget behandlande syfte, utan mer pedagogiskt och socialt /…/ att faktiskt göra 

aktiviteter tillsammans med de andra och i relation till vuxna /…/ (respondent F) 

 

Intervjupersonerna uppger att flera av ungdomarna på den öppna avdelningen har egna 

fritidsaktiviteter förlagda utanför institutionen som bland annat syftar till att ungdomen ska 

ges tillfälle att vara ensam och komma ifrån kulturen inom ungdomsgruppen och på 

institutionen. En respondent uppger:  

 
/…/ det är väldigt viktigt att ha sitt eget för de blir ju en grupp, det kommer vi inte ifrån. Vi 

placerar ju sex ungdomar som tvingas att bo under samma tak och där blir fritidsaktiviteterna 
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väldigt viktiga som individ. /…/ det är inte så att de sitter ihop på något vis och att göra aktiviteter 

på egen hand utan gruppen är väldigt viktigt för ofta har de inte så mycket positiva erfarenheter 

och dela med varandra som grupp. I ett behandlingsperspektiv blir fritidsaktiviteterna viktiga. Sen 

tänker jag att de också är viktiga utifrån att det kan vara någonting som man inte har med sig 

senare /…/ (respondent E) 

 

Intervjupersonerna berättar att ungdomarnas aktiviteter planeras med utgångspunkt i 

uppdraget från Socialtjänsten och med grund i respektive ungdoms behandlingsplan. Dock 

framkommer det att personalen upplever att det många gånger är svårt att hitta meningsfulla 

aktiviteter för ungdomarna utifrån respektive ungdoms specifika behandlingsmål. Det kan 

ibland resultera i att vissa aktiviteter schemaläggs enbart med syfte att fylla ungdomens dagar 

med innehåll och att det då inte alltid finns en direkt koppling till ungdomens behandlingsmål. 

Personalen uppger dock att även sådana typer av aktiviteter kan innehålla olika pedagogiska 

syften såsom exempelvis att lära ungdomen att samarbeta, vänta på sin tur eller att skapa en 

känsla av kompetens inom ungdomen. Intervjupersonerna berättar att det är enklare att 

planera schemat och fylla dagarna med meningsfullt innehåll om ungdomen går i skolan. Det 

är dock inte alla ungdomar som deltar i skolundervisningen och ungdomarna kan vara svåra 

att motivera till skolgång. En respondent beskriver ungdomarnas motivation till 

skolundervisningen på följande vis:  

 
/…/ kommer det in en stark person som inte gillar skola så får vi få elever  i skolan /…/ det sprider 

sig lite grann bland de andra ungdomarna och får vi in /…/ en ungdom som funkar bra då sprider 

det sig. (respondent A) 

 

Målet är att ungdomarna under den schemalagda tiden ska ha individuella aktiviteter men 

personalen berättar att detta inte alltid är genomförbart till följd av organisatoriska 

förutsättningar. Intervjupersonerna lyfter framförallt personaltätheten som en viktig aspekt i 

vilka pass som planeras och hur ungdomarnas schema förläggs. Ungdomarna har många 

gånger gemensamma pass, trots att personalen oftast anser att det vore mer gynnsamt för 

ungdomen att vara ensam med en personal. I de fall då ungdomarna har schemalagd tid 

gemensamt bestämmer personalen vilka ungdomar som paras ihop med varandra och hur 

eventuellt samarbete ungdomarna emellan ska ske. Intervjupersonerna beskriver personalens 

närvaro som en viktig komponent inom alla aktiviteter, då kontakten mellan personal och 

ungdom skapar en känsla av trygghet hos den unge. Detta illustreras i följande citat:  

 
/…/ ofta när man gör såna aktiviteter, när du ute och du fokuserar på någonting annat, det är där 

som du har de bästa kontaktmannasamtalen egentligen. När det är skrivet på schema att du ska ha 

ett kontaktmannasamtal och sitta såhär kanske det blir väldigt krystat. Men när du gör en aktivitet, 

det är ofta då som de bra samtalen kommer. När de kan prata om sitt drogsug eller prata om sitt 

mående och man liksom, det blir lite terapi. Så egentligen är nog det, det bästa syftet med dehär 

grejerna /… / en kontaktperson kan alltid säga ”den här dagen jobbar jag och då skulle jag vilja 

göra det här /…/ men jag ska inte påstå att kontaktpersonen alltid gör de här aktiviteterna för det 

blir liksom lite för trixigt med schemat och med hur personalen finns och såna saker /…/ 

(respondent D) 

 

Med utgångspunkt i resultatet framkommer att ungdomarna har schemalagd tid från morgon 

till eftermiddag. Personalens svar belyser att ungdomarnas dagar och de aktiviteter som 

erbjuds anses innefatta någon form av metod (oftast miljöterapi). Många av de aktiviteter som 

institutionen tillhandahåller är viktiga lärotillfällen för dessa ungdomar. Samtliga ungdomar 

erbjuds att delta i skolverksamhet inom institutionen, men då majoriteten av ungdomarna är 

över 16 år och således inte skolpliktiga har institutionen ingen möjlighet (eller skyldighet) att 

tvinga ungdomarna till skolgång. Personalen framhåller att det enbart är ett fåtal av 

ungdomarna från varje avdelning som regelbundet deltar i skolundervisningen. Övriga 
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ungdomar är kvar på avdelningen och har schemalagd tid tillsammans med 

behandlingspersonal. Forskning (se exempelvis Steinberg et al., 2004; Greenberger & 

Sørensen, 1974) visar att skola, arbetsträning och utmanande fritidsaktiviteter i normalfallet 

skapar förutsättningar för ungdomar att etablera sig i samhället och få en lyckad övergång till 

vuxenlivet. För institutionsplacerade ungdomar, som enbart har tillgång till ett begränsat antal 

aktiviteter inom ramen för institutionen, blir det ännu mer betydelsefullt att erbjudas 

skolgång, arbetsträning och andra former av pro-sociala aktiviteter som kan gynna 

ungdomens utveckling. Institutionen behöver således erbjuda de ungdomar som tackat nej till 

skolgång andra former av aktiviteter, som på liknande sätt som skolan främjar ungdomens 

psykosociala utveckling och förbereder ungdomen för livet som vuxen (se exempelvis 

Steinberg et al., 2004). De aktiviteter som institutionen erbjuder i form av exempelvis pyssel, 

personlig vård och matlagning blir i jämförelse med skolgång och arbetsträning relativt 

enformiga och begränsade och riskerar således att inte utmana ungdomens utveckling i 

tillräckligt hög grad. Det är betydelsefullt att institutionsplacerade ungdomar, inom ramen för 

behandlingen, deltar i strukturerade och målinriktade aktiviteter såsom exempelvis skolgång 

då ett sådant deltagande är relaterat till positiva utfall i form av lågt antisocialt beteende, 

akademisk framgång samt hög nivå av psykosocial mognad (Steinberg et al., 2004). För att 

aktiviteten ska ha en positiv inverkan på ungdomens förändringsprocess behöver aktiviteten 

därför ha ett tydligt syfte som är direkt kopplat till ungdomens riskfaktorer och ungdomens 

psykosociala utveckling (Latessa et al., 2002; Steinberg et al., 2004). Detta då det 

huvudsakliga målet med institutionsplaceringen i regel är sammankopplat med att ungdomen 

just ska få ett minskat antisocialt beteende, akademisk framgång samt hög nivå av psykosocial 

mognad. Avsaknad av strukturerade utmaningar i vardagen försvårar således möjligheten att 

uppnå det huvudsakliga målet med placeringen (se exempelvis Larson, 2006). 

 

De ungdomar som inte regelbundet deltar i skolundervisningen förväntas under dagtid att 

delta i övriga aktiviteter som institutionen tillhandahåller. Dessa aktiviteter har, enligt 

personalens egen utsago, inte alltid särskilt tydligt formulerade pedagogiska syften för varken 

personalen eller ungdomarna. Dessa aktiviteter riskerar därför att bli standardiserade, där 

ungdomarna ska delta, inte alltid på grund av att det är utvecklande, utan ibland enbart för att 

det är vad som förväntas av ungdomen då den unge behöver fördriva tiden. Personalen själva 

framhåller att det framförallt är organisatoriska faktorer i form av exempelvis ekonomiska 

förutsättningar som påverkar vilka aktiviteter som erbjuds och hur aktiviteterna är utformade. 

Forskning (se exempelvis Andrews et al., 2007; Latessa et al., 2002) påvisar att en effektiv 

institutionsvård kräver att det finns tydliga vetenskapliga direktiv kring 

behandlingsuppläggets utformning och genomförande, där varje del i det dagliga arbetet 

måste ha ett konkret syfte. För att behandlingen av ungdomen ska vara effektiv och ge den 

unge förutsättningar till utveckling måste det således finnas en organisatorisk ledning som 

aktivt arbetar för att skapa en välfungerande terapeutisk helhet inom verksamhetens alla delar 

(Ross, 2008). Detta innebär bland annat att det ligger på ledningens ansvar att ge personalen 

de förutsättningar som behövs i form av exempelvis utbildning och resurser för att kunna 

utforma aktiviteter så att de utgår ifrån en pedagogisk grundtanke och inte enbart planeras in 

som tidsfördriv. Vidare behöver de aktiviteter som erbjuds ha tydliga behandlingsmässiga mål 

utifrån varje enskild ungdoms riskfaktorer och behov för att möjliggöra positiva 

behandlingsutfall (Latessa et al., 2002; Gendreau et al., 2006). Institutionen behöver därför ha 

ett brett utbud av pedagogiska aktiviteter för att möjliggöra individanpassad behandling som 

främjar positiva behandlingsresultat (se Latessa et al., 2002; Hansen et al., 2003). Personalen 

behöver hela tiden ha möjlighet att utforma andra typer av aktiviteter när nya ungdomar 

anländer till institutionen eller då nya behov identifieras hos redan placerade ungdomar.  
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Under eftermiddag fram till kvällen är ungdomarna mer eller mindre fria att spendera tiden så 

som de själva önskar. Detta innebär att dessa ungdomar har ca sju timmar om dagen (mellan 

15-22) som de på egen hand måste fylla med meningsfullt innehåll. De aktiviteter som sker 

under eftermiddag och kväll är i mindre utsträckning än de schemalagda aktiviteterna 

ledarledda. Även om personalen framhåller att de strävar efter att finnas tillgängliga för 

ungdomarna och vara på samma plats som dem under dygnets alla timmar, kan det antas att 

det inte alltid är genomförbart. Detta med tanke på det antal ungdomar som är placerade, de 

olika aktiviteter som varje ungdom väljer att utföra kopplat till antal tjänstgörande personal. 

Om ungdomarna sprider ut sig och befinner sig på olika platser inom avdelningen blir det 

omöjligt för personalen att finnas tillgänglig för samtliga ungdomar under hela den fria tiden. 

Personalen kommer således behöva prioritera vilka ungdomar som är i störst behov av 

stöttning och kontakt med pro-sociala vuxna. Forskning (se Pazaratz, 2003; Larson, 2006) 

påvisar att personalens engagemang och interaktioner med ungdomarna är betydelsefull, då 

personalens närvaro möjliggör ungdomens förändringsprocess och psykosociala utveckling. 

Detta utifrån att ungdomen genom interaktion med pro-sociala vuxna kan observera och 

införliva rådande normer och värderingar och med utgångspunkt i det skapa mer önskvärda 

handlingsrepertoarer. Kontinuerlig interaktion med vuxna kan även vara positivt då 

ungdomen skapar och tar till sig adekvata rollmodeller, vilket kan leda till att ungdomens 

motivation till vidare utveckling och förändring ökar både under och efter avslutad placering 

(Andreassen, 2003; Ahonen & Degner, 2012a; Pazaratz, 2003). Ungdomarna inom den 

undersökta institutionen tenderar dock att välja bort interaktioner med personal och istället 

spendera den fria tiden tillsammans med andra institutionsplacerade ungdomar. Detta är 

problematiskt utifrån den negativa smittoeffekt ungdomarna eventuellt kan komma att ha på 

varandra (se exempelvis Horn et al., 2008). När ungdomar placeras på institution är målet att 

de ska utvecklas och mogna så att de efter avslutad institutionsvård har införlivat samhälleliga 

normer och värderingar för att bli mer välfungerande samhällsmedborgare. Detta innebär att 

ungdomarna under institutionsvistelsen behöver finna nya sätt att hantera sitt icke-acceptabla 

beteende på för att på så vis nå upp till det allmänna målet med institutionsvården. Dessa 

ungdomar behöver omgärdas av vuxna som kan agera som förebilder men även av pro-sociala 

kamrater som kan bidra med positiva influenser på ungdomens utveckling (se exempelvis 

Pazaratz, 2003; Larson, 2006). Om ungdomarna istället väljer att till stor del interagera med 

individer som har liknande psykosocial problematik som de själva eller som har andra 

beteendemässiga problem riskerar ungdomens psykosociala utveckling och mognad att stanna 

av. I värsta fall kan relationer till ungdomar med antisociala beteenden bidra till att ungdomen 

utvecklar ytterligare problemområden (Horn et al., 2008). Placeringen på institutionen riskerar 

då att resultera i att ungdomen utvecklar fler (eller mer omfattande) antisociala beteenden än 

vad den unge hade innan placeringen ägde rum (Monahan et al., 2013; Jansson & Björck, 

2012). Personalens närvaro i de interaktioner som sker mellan ungdomarna är därför 

betydelsefull, då personalen har möjlighet att styra samtalsämnen och på så vis minska 

riskerna för att ungdomarnas kontakt med varandra inverkar negativt på deras utveckling. 

Vuxenstödet som personalen ger dessa ungdomar är även en viktig del i att förhindra andra 

typer av negativa influenser och för att motverka risken för mobbing mellan ungdomarna 

(Degner et al., kommande). Det borde således ligga i den undersökta organisationens intresse 

att möjliggöra för personalen att i ännu större utsträckning finnas närvarande och tillgänglig 

för de placerade ungdomarna.  

Identifierade riskfaktorer och behov samt aktiviteternas pedagogiska 

innehåll  
När en ungdom placeras på institutionen får personalen den första informationen gällande den 

unge från Socialtjänsten. Socialtjänsten lämnar i regel över bakgrundsinformation kring 
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ungdomen i form av t.ex. en vårdplan eller ett placeringsbeslut. Personalen får då även 

information kring målet med placeringen och vad Socialtjänsten önskar att institutionens 

arbete ska fokusera på. Vanliga mål är att ungdomen ska uppnå drogfrihet, ha någon form av 

daglig sysselsättning samt att ungdomen ska motiveras till att mottaga ytterligare behandling. 

Intervjupersonerna framhåller att de kan börja lära känna ungdomen och inventera ungdomens 

risk- och skyddsfaktorer först efter att de har informerats om socialtjänstens mål med 

placeringen. Kartläggningen av ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer sker genom att 

personalen systematiskt går igenom materialet från socialtjänsten samt genom en strukturerad 

intervju som hålls med ungdomen vid ankomst till institutionen. Intervjun utgår ifrån 

frågeformuläret ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), som är ett utvärderings- och 

dokumentationssystem bestående av frågor inom nio olika delområden av ungdomens liv. 

Dessa områden berör frågor kring fysisk- och psykisk hälsa, missbruk, kriminalitet, familj, 

arbete, skola m.m. (se exempelvis SiS, 2012). Intervjun sker mellan den unge och den 

kontaktperson som ungdomen blivit tilldelad inom institutionen. Utifrån det material som 

under intervjun samlas in kan institutionen utröna vilka risk- och skyddsfaktorer som 

ungdomarna har, vilka som är ungdomens främsta behov och vilka områden behandlingen 

främst bör fokusera på. Utifrån detta sammanställs sedan ungdomens behandlingsplan. På den 

ena avdelningen är det en specifik person som sammanställer samtliga ungdomars 

behandlingsplan och på den andra avdelningen är det varje ungdoms kontaktperson som 

ansvarar över utformningen av ”sin” elevs behandlingsplan. En av respondenterna beskriver 

kontaktpersonernas ansvar såhär: 

 
Varje ungdom som kommer till avdelningen får en kontaktperson och det är den personen som då 

är ansvarig kan man säga för behandlingen, vi har en avdelningsföreståndare också som är ytterst 

ansvarig men det är kontaktpersonen som ska se till att behandlingen funkar och planera kring den. 

Så det är inte alla som gör allting för det blir rörigt och det är viktigt att ungdomarna har någon 

som de kan anförtro sig till /…/ (respondent B) 

 

Flera av intervjupersonerna framhåller att det främst är kontaktpersonens ansvar att utforma 

behandlingen för den ungdom som mentorskapet avser. De olika avdelningarna har skilda 

tillvägagångssätt för hur resterande del av personalgruppen ska delges information om varje 

ungdoms problemområden och behandlingsplan. Personal från den ena avdelningen berättar 

att varje ungdoms behandlingsplan gås igenom på avdelningens personalmöten, där samtliga 

anställda får möjlighet att ta del av ny information kring varje ungdom. På den andra 

avdelningen finns inga sådana rutiner. Intervjupersoner från den avdelningen berättar att 

ansvaret ligger på varje enskild personal att ta del av respektive ungdoms behandlingsplan. 

Detta är något som flera av respondenterna menar att personal generellt (till följd av tidsbrist) 

tenderar att inte göra. Personalen framhåller att det kan vara svårt att hålla koll på 

ungdomarnas skilda behandlingsplaner samt att det är utifrån bristande rutiner är 

problematiskt att hålla samtliga behandlingsplaner i åtanke i det dagliga arbetet. En 

respondent uttrycker det som följer:  

 
/…/ och jag tror att det som folk liksom inte tar sig tid eller att man glömmer av att bläddra 

igenom och hitta de där målen /…/ det här kan ju låta lite fult men det blir ju så att som sist när jag 

hade en flicka som var min elev, med henne hade jag nog det hela tiden (behandlingsplanen i 

åtanke) för det blir mer som ditt ansvar /…/ (respondent D) 

 

Intervjupersonerna från den ena avdelningen framhåller att ungdomarnas dagar planeras 

utifrån respektive ungdoms behandlingsplan och att det just nu är en specifik 

behandlingsassistent som på den avdelningen utformar varje ungdoms schema. På den andra 

avdelningen är det personalgruppen som arbetar under helgen som schemalägger för 

nästkommande vecka. Respondenterna berättar att det svåraste med schemaläggningen är att 
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fylla veckan med aktiviteter som känns meningsfulla för ungdomarna. Vid schemaläggningen 

försöker båda avdelningarna ta hänsyn till respektive ungdoms önskemål kring vilka 

aktiviteter som den unge önskar ska finnas med på schemat. En personal berättar:  

 
Det som begränsar oss det är ju oftast de som inte vill någonting. Det blir ju väldigt svårt att göra 

ett sådant schema då som känns innehållsrikt och spännande liksom när de inte vill någonting /…/ 

Det är någonting som vi behöver jobba på i första hand, alltså motivation, att motivera dem till att 

vilja saker, att vilja utvecklas och vilja hitta på saker, att känna att det är spännande. /…/ vi har 

ingen manual för det utan man får försöka gå in med sin egen energi liksom och vissa (personal) är 

väldigt duktiga på det och vissa är mindre duktiga på det. Det handlar ju liksom lite om vad man 

orkar. /…/ (respondent B)  

 

Intervjupersonerna berättar att institutionen strävar efter att under kvällar och helger försöka 

tillhandahålla aktiviteter som ungdomarna får ha större inflytande över. Detta då personalen 

märkt att om ungdomarna får vara med och påverka aktiviteternas utformning tenderar deras 

inställning att förändras och motivationen till vidare behandling att öka. Under helger och 

kvällar kan ungdomarna, enligt personalens utsagor, i större grad vara med och påverka vad 

för typ av utflykter som exempelvis ska ske. Många av ungdomarna tycker om att träna, och 

då institutionens eget gym är bristfälligt åker personalen iväg med de ungdomar som önskar 

till ett allmänt gym. Intervjupersonerna framhåller att aktiviteter som sker under eftermiddag 

och helger är betydelsefulla för ungdomarna då de ges möjlighet att prova på och uppleva 

saker som de tidigare inte testat eller varit med om. Flera respondenter betonar även hur 

viktiga dessa aktiviteter är, då ungdomarna genom de icke-schemalagda aktiviteterna ges 

möjlighet att göra det som ungdomen själv önskar och att det på så vis blir enklare för 

personalen att uppmärksamma varje ungdom och dennes specifika behov. En personal lyfter 

träning som ett exempel på en aktivitet med flera syften. Detta illustreras genom följande 

citat:  
 

Att de aktiveras, de rör på sig, de får något annat att tänka på /…/ det är väldigt snabbt att de blir 

nästan som ”institutionsskadade” /…/ att de inte blir otrygga i sig själv, de blir ju lätt det när de är 

här inne. Det är ett allmänt gym där det tränar andra människor /…/ viktigt så att de inte blir udda 

/…/ det är bra för dem att komma ut lite grann, komma bort ifrån gruppen, att få lite andrum. För 

hur det än är så bor ju de med sju andra ungdomar som de inte har valt, som inte är deras familj 

och som har andra problem /…/ och en annan bra sak är att en sysselsättning är ju någonting som 

de kan göra när de kommer härifrån också och många av ungdomarna har ju en diagnos, de 

behöver aktiviteter och det kommer de behöva framåt i livet också (respondent D) 

 

En annan respondent betonar hur viktigt det är att ungdomarna under den fria tiden 

tillsammans med personal på olika sätt ges möjlighet till att skapa. Respondenten uttrycker 

bland annat att det är centralt för dessa ungdomar att få känna sig kunniga för att kunna växa 

och utvecklas till mer kompetenta och självständiga individer. Se följande citat:  

 
/…/ viktigt att våga gå utanför sin trygga zon, att få uppleva sig själv som kunnig och kompetent. 

Att jag också kan och i det praktiska arbetet blir det väldigt konkret att jag kan och jag kan visa det 

jag har gjort och få respons av någon utanför som också kan förstärka ”åh vad duktigt du är” eller 

”Vad du kan”. /…/ ibland blir man så uppslukad och glömmer sig själv i den aktiviteten man håller 

på med att man får lite vila från många andra tankar man har, så man kanske bara kan få må gott i 

den aktivitet man håller på med. Har man tur så kanske man hittar någonting som man vågar prova 

på sen, det är inte ovanligt att de frågar ”Hur får jag tag på sådana här grejer?” eller ”Är det dyrt 

att handla?”. ”Kan jag göra det hemma?”. Sen kanske det inte blir en verklighet men bara det att 

man ser att det här skulle jag kunna göra sen också, för att jag kan /…/ (respondent C) 

 

Personalen berättar att det som avgör huruvida ungdomarna bör delta i en icke schemalagd 

aktivitet eller inte är huruvida ungdomen själv önskar vara med. Ungdomarna har under den 

fria tiden i större utsträckning möjlighet att välja hur de spenderar tiden till skillnad mot 
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passtiden då ungdomarna förväntas delta. Denna tid utgår, som ovan nämnt, från ungdomens 

schema som ska baseras på ungdomens behandlingsplan. Behandlingsplanen utgår i sin tur 

från resultatet av den ADAD- intervju som genomförts med ungdomen vid ankomst. Där 

kartläggs och bedöms ungdomens behov och styrkor. Intervjupersonerna berättar att 

ungdomens kontaktperson reviderar behandlingsplanen var sjätte vecka för att den hela tiden 

ska innehålla ny information och så adekvata mål som möjligt.  

 

Med utgångspunkt i resultatet framkommer att socialtjänsten har det övergripande ansvaret att 

bestämma de huvudsakliga målen för placeringen och ungdomarnas behandling. Då 

personalens dagliga arbete baseras på uppdraget från socialtjänsten behöver information kring 

målet med placeringen vara tydligt formulerat och finnas personalen tillhanda direkt när 

placeringen sker. De bedömningar som socialtjänsten gjort innan ungdomen placeras är 

således en viktig del i hur ungdomens tid på institutionen kommer att utformas och vilka 

behandlingsinsatser ungdomen kommer att erbjudas. Forskning (se exempelvis Ross, 2008) 

påvisar att det övergripande målet med all typ av institutionsvård i regel är att individen efter 

avslutad behandling ska ha ett minskat antisocialt beteende och bättre förutsättningar till ett 

gynnsamt liv. För att behandlingen ska vara effektiv och ge önskvärda resultat behöver dock 

mer konkreta och tydliga mål formuleras för varje enskild ungdom (Ahonen & Degner, 2013; 

Ross, 2008). Detta gör institutionen genom att undersöka vilka risk- och skyddsfaktorer 

ungdomen har och sedan konkretisera dessa i behandlingsmässiga mål i form av en 

behandlingsplan. Konkreta och tydliga mål är en viktig förutsättning för att behandlingen ska 

ske utifrån en samsyn bland personalen, där arbetet sker i en gemensam riktning (Ahonen & 

Degner, 2013; Ross, 2008). Detta kräver dock att samtlig personal har kunskap kring vilka 

mål som finns utformade för respektive ungdom. Det kan således anses problematiskt att 

personalen själva framhåller att de inte har kunskap eller information om alla ungdomars 

behandlingsplaner samt att de inte alltid har de behandlingsmässiga målen i åtanke i det 

dagliga arbetet med ungdomarna. 

 

Inom institutionen tenderar det att vara kontaktpersonerna som främst formulerar och ansvarar 

för ungdomarnas behandlingsplaner och den specifika behandlingen. Målen sätts delvis i 

samråd med den organisatoriska ledningen, där strategierna för detta varierar mellan 

avdelningarna. Målen kring ungdomarnas behandling utgår ifrån den intervju som genomförts 

med ungdomen vid ankomst och konkretiseras i den behandlingsplan som upprättas för 

respektive ungdom. På så vis har ungdomarna delvis varit med och upprättat 

behandlingsplanen, vilket är en förutsättning för en effektiv behandling. Detta då 

behandlingens resultat är beroende av ungdomens egen delaktighet och motivation (Larson, 

2006; Ryan & Deci, 2000). Om ungdomarna inte vill delta i de aktiviteter som erbjuds 

kommer behandlingen inte att lyckas. Detta då motivationen till förändring behöver komma 

från ungdomen själv genom den unges inre motivation (se Ryan & Deci, 2000). Om 

ungdomen ser att det finns en vinst eller glädje med att delta i specifika sessioner eller 

aktiviteter kan ungdomen till följd av den inre motivationen välja att engagera sig. Det är 

således inte förvånande att arbetet, utifrån respondenternas egna utsagor, blir svårhanterligt i 

de fall då ungdomarna inte önskar delta i planerade interaktioner eller aktiviteter, då detta är 

en av grundförutsättningarna för att uppnå de behandlingsmässiga målen. Institutionens arbete 

behöver i dessa fall främst inriktas på att genom olika tillvägagångssätt försöka motivera 

ungdomen till att delta i erbjudna pro-sociala aktiviteter. Detta då sådana aktiviteter kan ha en 

främjande inverkan på ungdomens psykosociala utveckling och mognad och motivation till 

vidare utveckling (Steinberg et al., 2004; Larson, 2006). Forskning påvisar att individen kan 

behöva olika former av yttre påtryckningar för att hitta den inre motivationen till att ta sig an 

de utmaningar som han eller hon ställs inför. Inom institutionsvård blir det således extra 
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viktigt att personalen hela tiden finns närvarande och aktivt arbetar för att motivera ungdomen 

till att delta i den dagliga verksamheten. Om ungdomen ser vilka positiva effekter deltagande i 

olika former av aktiviteter kan medföra (att t.ex. tillhöra en grupp, lära sig saker och finna nya 

intressen) kan det tänkas öka möjligheterna att ungdomen vid nästkommande tillfälle väljer 

att engagera sig i liknande aktiviteter (Ryan & Deci, 2000; Reiss, 2012). Det mentorskap som 

institutionen tillhandahåller för varje ungdom är således en viktig komponent under 

institutionsplaceringen. Mentorskapet är positivt, då det ger ungdomen möjlighet att skapa 

relationer till förtroendegivande och stabila vuxna som kan agera som rollmodeller och, 

genom stöttning, motivera ungdomen till vidare utveckling och förändring. Relationen kan 

även innebära att ungdomen får peppning i situationer där den unge är på väg att ge upp 

och/eller avsluta sin insats. Den yttre motivationen som mentorn ger kan bidra till att skapa en 

inre motivation och/eller upprätthålla redan befintlig inre motivation hos ungdomen, vilket är 

en avgörande komponent för vidare behandlingsmotivation och positiva behandlingsutfall 

(Ryan & Deci, 2000; Reiss, 2012).  

 

Mentorskapet är således en viktig komponent i att motivera ungdomen till att ta emot 

erbjuden behandling, vilket i sin tur är en avgörande del för att ungdomens placering inom 

institutionen ska bidra till en förändring i ungdomens livssituation. Kontaktpersonen är den 

som inom institutionen har det huvudsakliga ansvaret för ungdomens behandling och den 

personal som framförallt har mest kunskap kring ungdomens behandlingsplan och de uppsatta 

målen. Institutionen har dygnet runt bemanning och personalen arbetar i skift. Det är således 

ingen av mentorerna som finns på plats veckans alla dagar och dygnets alla timmar. En stor 

del av ungdomens tid på institutionen finns ungdomens kontaktperson därför inte tillgänglig 

att övervaka och utforma behandlingen. Forskning påvisar att en grundförutsättning för att en 

verksamhets arbete ska kunna ske mot gemensamma mål är att samtlig personal har kunskap 

kring både stora och små organisatoriska mål (se exempelvis Hicks et al., 2009). I arbetet med 

institutionsplacerade ungdomar behöver samtliga av de insatser som ges utgå från ungdomens 

behandlingsplan och således respektive ungdoms identifierade riskfaktorer och behov (se 

Latessa et al., 2002). Detta kan tänkas bli problematiskt att lyckas med om tjänstgörande 

personal inte innehar kunskap om samtliga ungdomars problemområden och 

behandlingsplaner. Behandlingen riskerar då att bli lika för alla, där grundförutsättningarna 

för en effektiv institutionsvård i form av exempelvis matchning mellan behandlingens 

intensitet och klientens riskfaktorer förbises (Andrews et al., 2006; Andrews & Dowden, 

2007). Detta kan i värsta fall leda till att tiden som ungdomen spenderar inom institutionen 

leder till att ungdomen utvecklar fler problemområden än innan placeringen skedde och/eller 

att risken för återfall i normbrytande beteende ökar (Latessa et al., 2002)  

DISKUSSION   
Syftet med denna studie var att undersöka vilka teorier och metoder den undersökta 

institutionen utgår ifrån samt hur dessa kommer till uttryck i det dagliga arbetet med 

ungdomarna. Vidare var syftet att undersöka vilka pro-sociala aktiviteter som erbjuds samt 

om och hur aktiviteterna är förankrade i de teorier och metoder som sägs tillämpas. Studien 

syftade även till att undersöka personalens beskrivning av aktiviteternas pedagogiska innehåll. 

Sammantaget påvisar studien att det finns styrkor och svagheter gällande tillämpningen av 

teorier och metoder, identifiering av respektive ungdoms riskfaktorer och behov kopplat till 

utformningen av behandlingens innehåll i form av pro-sociala aktiviteter. I resultatet 

framkommer att institutionen delvis saknar en tydlig struktur för hur personalen ska inhämta 

kunskap kring tillämpade metoder samt hur arbetet ska bedrivas utifrån varje ungdoms 

behandlingsplan och därigenom varje ungdoms specifika behov. Vidare påvisar resultatet att 
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enbart vissa av de erbjudna aktiviteterna är anpassade efter respektive ungdoms riskfaktorer 

och problemområden. De brister som finns gällande metodtillämpning och samstämmighet i 

arbetet mot respektive ungdoms behandlingsmål kan bidra till att behandlingsinnehållet inte 

riktas mot ungdomarnas huvudsakliga behovsområde, vilket kan tänkas försvåra ett effektivt 

och kvalitetssäkert behandlingsarbete. Det framkommer att behandlingsarbetet på den 

undersökta institutionen främst utgår ifrån miljöterapi, med vissa inslag av MI. 

Samstämmigheten i respondenternas svar kring denna metodform är att betrakta som en 

styrka, då det indikerar att personalen har förutsättningar för gemensamma förhållningssätt i 

arbetet mot uppsatta mål. Personalen ger en enhällig bild av att ungdomarnas vistelse på 

institutionen består av olika insatser och olika former av dagliga aktiviteter. Enbart ett fåtal av 

de placerade ungdomarna går i skolan, vilket innebär att majoriteten av ungdomarna förväntas 

delta i andra former av daglig sysselsättning (t.ex. pyssel, matlagning, träning eller 

kontaktmannasamtal). Resultatet visar att den dagliga strukturen och de planerade 

aktiviteterna enligt personalen utsagor utgår från en miljöterapeutisk grund, med en tanke om 

att skapa kontinuitet och förutsägbarhet för ungdomarna. De övergripande målen med de 

planerade aktiviteterna är att skapa förutsättningar för ungdomarna att bygga relationer till 

personalen, då de är tänkta att fungera som positiva rollmodeller. Vidare finns en målsättning 

att ungdomarna genom de erbjudna aktiviteterna ska få en känsla av kompetens och således 

motiveras till vidare utveckling både under och efter avslutad placering.  

 

Forskning (se exempelvis Hicks et al., 2009; Ross, 2008) visar att samstämmigheten i det 

arbete som utförs är viktig då det möjliggör för personalgruppen att arbeta mot gemensamma 

mål, vilket i sin tur skapar effektivare behandlingsinsatser. En tydlig målformulering främjas 

av att det från ledningsnivå finns en tydlighet kring vilka metoder som tillämpas och på vilket 

sätt dessa ska användas inom organisationen. Detta förutsätter att samtlig personal har 

kunskap kring organisationen samt adekvat utbildning i tillämpade metoder. Av 

intervjupersonernas uttalanden framkommer dock att det finns en spridning i vilken utbildning 

personalen har i tillämpade metoder, vilket kan skapa svårigheter i arbetet mot gemensamma 

behandlingsmål. En av nackdelarna med att inte hela personalgruppen har erbjudits liknande 

utbildning i använda metoder är att risken för att metoderna tillämpas på olika sätt ökar. Detta 

kan även leda till att metoden tillämpas på ett felaktigt sätt, vilket i sin tur kan försvåra en 

effektiv behandling (Latessa et al., 2002). Arbetet mot att uppnå positiva behandlingsresultat 

kan eventuellt även kompliceras av att institutionen tillämpar miljöterapi som den främsta 

behandlingsmetoden. För att en behandlingsmetod ska vara effektiv behöver den innehålla 

komponenter som främjar ungdomens kognitiva förmåga och sociala färdigheter (såsom 

exempelvis förstärkning, modellinlärning, praktik, strukturerad vägledning och övning) (se 

Andreassen, 2003; Gendreau et al., 2006). Det är utifrån genomförd undersökning svårt att 

utläsa vilka av dessa komponenter som institutionen genom miljöterapin tillhandahåller och 

på vilket sätt detta i sådana fall görs.  

Aktiviteternas pedagogiska grundtanke samt aktiviteternas betydelse för 

den unges utveckling, motivation och psykosociala mognad  
Forskning visar att det är av betydelse för positiva behandlingsutfall att respektive ungdoms 

riskfaktorer och behov systematiskt kartläggs samt att behandlingen planeras och inriktas mot 

de identifierade riskfaktorerna med utgångspunkt i RBM-modellen. RBM-modellen skapar, 

trots viss kritik mot densamme (se Ahonen, 2012), förutsättningar att forma en struktur för att 

identifiera vem som behöver behandling, för vad, och hur behandlingen ska vara utformad för 

att bidra till en positiv utveckling (Andrews et al., 2006). Behandlingsinsatser som utgår från 

kartläggning av ungdomars riskfaktorer med utgångspunkt i RBM-modellen har enligt 

forskning (se Vincent et al., 2012; Andrews & Dowden, 2007) viss positiv effekt på 
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behandlingsutfallet och minskar bland annat risken för återfall i normbrytande beteende. 

Resultatet visar att den undersökta institutionen tillhandahåller många olika typer av 

aktiviteter både under och efter schemalagd tid, där vissa av aktiviteterna är mer strukturerade 

än andra. Vissa av de aktiviteter som erbjuds (såsom exempelvis köksansvar i form av 

matlagning samt arbetsträning) innehåller utmaningar som kan skapa förutsättningar för 

ungdomen att införliva nya färdigheter och utvecklas positivt, medan andra inte har samma 

pedagogiska grundtanke utan mer planeras för att fylla ungdomens dagar med innehåll. De 

aktiviteter som inte har någon pedagogisk grundtanke riskerar att bli standardiserade, där 

aktiviteternas innehåll varken är spännande eller utmanande (Gendreau et al., 2006; Latessa et 

al., 2002). I dessa fall tenderar samtliga ungdomar att erbjudas samma typ av aktiviteter trots 

ungdomarnas skilda riskfaktorer och behov. Detta innebär att behandlingen tenderar att inte 

utgå ifrån riskprincipen, då behandlingens intensitet inte matchas med respektive ungdoms 

livssituation och problemområden. Forskning visar att klienter med många eller omfattande 

riskfaktorer bör erbjudas intensivare behandling än klienter med färre riskfaktorer (Andrews 

et al., 2006).  

 

Positiva behandlingsutfall möjliggörs först när behandlingen utgår från respektive individs 

identifierade riskfaktorer och kriminogena-behov, innehåller en intensitet som matchas till 

dessa riskfaktorer samt är anpassad efter varje ungdoms inlärningsstil och förmågor (Andrews 

et al., 2007). De behandlingsinsatser som erbjuds behöver därför fokusera på olika aspekter av 

varje klients beteende, attityder och övriga livsomständigheter som bidrar till att 

normbrytande beteende och psykosocial problematik upprätthålls (Latessa et al., 2002). Detta 

möjliggörs när personalen lyckas identifiera och fokusera behandlingen på respektive 

ungdoms risk- och skyddsfaktorer utifrån om de är dynamiska eller statiska. Behandlingen 

behöver, för att vara effektiv, inriktas mot och anpassas efter de dynamiska och 

upprätthållande riskfaktorerna (s.k kriminogena-behov) såsom psykisk ohälsa, pro-kriminella 

attityder, glorifiering av alkohol och droger, arbetslöshet, utbildning, destruktiva beteenden 

och missbruk då de bidrar till upprätthållandet av ungdomens psykosociala problematik. I de 

fall erbjudna insatser inte centreras till att gälla kriminogena-behov riskerar de att riktas mot 

icke- kriminogena-behov (såsom ångest och låg självkänsla) vilket inte är önskvärt då 

behandling som fokuserar på dessa faktorer har liten eller ingen effekt på behandlingsutfallet. 

Behandling som inriktas mot icke-kriminogena faktorer riskerar, att istället för att minska 

ungdomens antisociala beteende, öka det (Gendreau et al., 2006; Latessa et al., 2002). Om 

behandlingen inom institutionen riktas mot att exempelvis förbättra ungdomarnas självkänsla 

riskerar institutionen att skapa förutsättningar för ungdomen att utveckla svårare och mer 

komplicerade antisociala beteenden än innan placeringen ägde rum. Det kan tänkas att en 

ungdom som placeras på institution till följd av exempelvis kriminalitet och som under 

institutionsvården ges förutsättningar att utveckla bättre självkänsla, efter avslutad vård 

kommer ha ännu större förtroende och tillit till sig själv och vad han eller hon kan uppnå. 

Ungdomens ökade självförtroende kan möjliggöra för denne att utöva ännu mer komplicerade 

kriminella handlingar än vad ungdomen hade kapacitet till innan placeringen ägde rum. 

Institutionen riskerar således att forma ungdomarna till att bli bättre och mer kompetenta 

brottslingar istället för att minska ungdomarnas kriminalitet och antisociala beteende. 

Samtidigt som erbjudna insatser i form av specifik behandling och övrig tid behöver utgå 

ifrån respektive ungdoms problemområden och behov behöver de därför samtidigt syfta till att 

främja ungdomens möjlighet att utvecklas till en välfungerande, självständig och ansvarsfull 

vuxen. Institutionen behöver således möjliggöra för ungdomen att slutföra de 

utvecklingsuppgifter som Steinberg et al (2004) framhåller som centrala för att den unge ska 

uppnå en tillfredställande nivå av psykosocial mognad inför övergången till vuxenlivet. 

Viktiga delar inom ungdomens psykosociala utveckling och mognad (såsom exempelvis 
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kompetens, självkänsla och samarbetsförmåga) som kan ha en reducerande effekt på 

ungdomens antisociala beteende formas genom de miljöer som den unge är del av och de 

aktiviteter som dessa sammanhang inrymmer (Steinberg et al., 2004). Det innebär att samtliga 

av de insatser som ungdomen erbjuds inom ramen för institutionsplaceringen är betydelsefulla 

för ungdomens psykosociala utveckling och förändringsprocess.  

 

Endast vissa av de erbjudna aktiviteterna inom den undersökta institutionen har ett 

pedagogiskt innehåll och utmaningar som på ett effektivt sätt kan tänkas bidra till positiva 

behandlingsresultat för de placerade ungdomarna. Det är främst skolundervisningen som 

innehåller de komponenter som behövs för att bidra till en gynnsam behandlingsutveckling. 

Detta då skolgången är problemlösningsfokuserad, strukturerad, inriktad mot ungdomens 

riskfaktorer och behov samt tydligt fokuserar på att utveckla ungdomens psykosociala 

mognad och motivation (se exempelvis Gendreau et al., 2006; Latessa et al., 2002). 

Skolgången är en viktig komponent för att barn och ungdomar ska utvecklas gynnsamt. Ju 

tidigare i livet som utbildningen bryts, desto sämre tenderar framtidsutsikterna för ett 

gynnsamt liv att bli. Om ungdomen har låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar 

risken för framtida psykosociala problem i form av exempelvis kriminalitet, bidragsberoende, 

missbruk och självmordsbenägenhet (se Ljung, Nordström, Witoft Ringbäck, Björkenstam & 

Hallqvist, 2011). Att erbjudas möjlighet att uppnå goda resultat och fullständiga betyg är 

därför särskilt viktigt för de ungdomar som redan har ett utvecklat kriminellt beteende. De 

ungdomar som inte går vidare till gymnasiet, eller som hoppar av en påbörjad 

gymnasieutbildning, har svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket i sin tur 

påverkar den unges psykosociala utveckling och mognad. Om ungdomen inte har en lyckad 

skolgång riskerar övergången till vuxenlivet att bli problematisk. Detta innebär att en 

ofullständig skolgång kan leda till konsekvenser långt senare i livet, då individen exempelvis 

kan få svårigheter att hitta ett arbete för sin försörjning. Skolgången är således en av de 

starkaste skyddande faktorerna för en positiv övergång till vuxenlivet (Vinnerljung, Öman & 

Gunnarsson, 2005; Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011). Det är därför betydelsefullt att 

ungdomar inom institutionsvård kontinuerligt motiveras att delta i de aktiviteter som skolan 

inrymmer.  

 

Utöver skolundervisningen har den undersökta institutionen möjlighet att tillhandahålla andra 

typer av aktiviteter som på olika sätt kan främja positiva behandlingsresultat (såsom 

exempelvis interaktioner med pro-sociala kamrater, strukturerade fritidsaktiviteter m.m.). 

Aktiviteterna som institutionen tillhandahåller behöver tydligt syfta till att främja ungdomens 

psykosociala utveckling och mognad. Detta då forskning (se Latessa et al., 2002) visar på att 

insatser som anpassas till ungdomens riskfaktorer och behov är en förutsättning för positiva 

behandlingsutfall. Vidare är det av vikt för ungdomarnas utveckling att dagligen erbjudas 

stimulans i form av nya utmaningar som kan ifrågasätta tidigare införlivad kunskap då det kan 

skapa motivation till vidare utveckling (Larson, 2006). Resultatet i föreliggande studie visar 

att personalen önskar att de kunde erbjuda fler och mer varierade aktiviteter samt större 

personaltäthet för att på så vis i högre utsträckning individanpassa behandlingen och erbjudna 

aktiviteter. Forskning (se exempelvis Larson, 2006; Andreassen, 2003) visar att insatser som 

ges till institutionsplacerade ungdomar bör innefatta moment såsom förstärkning, 

modellinlärning, praktik, övning och kognitiv omstrukturering för att främja ungdomens 

kognitiva utveckling och pro-sociala färdigheter. För att detta ska vara möjligt behöver det 

finnas närvarande personal som har kompetens gällande den aktuella målgruppen, respektive 

ungdoms riskfaktorer och behov samt tillämpade metoder (Gendreau et al., 2006; Latessa et 

al., 2002). En låg personaltäthet skulle kunna innebära vissa svårigheter i att utforma 

aktiviteter som främjar ungdomarnas kognitiva och pro-sociala utveckling. Detta då en låg 
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personaltäthet kan tänkas försvåra för institutionen att erbjuda ungdomarna en tillräckligt hög 

grad av interaktion med pro-sociala vuxna. Att en högre personaltäthet skulle vara den mest 

effektiva åtgärd för att främja mer individanpassade behandlingsinsatser är dock inte säkert. 

Det som främst avgör huruvida en behandlingsinsats är effektiv för ungdomens 

behandlingsutveckling är att aktiviteten har en pedagogisk grundtanke samt att ungdomen har 

en inre motivation och vilja att delta (se Larson, 2006; Ryan & Deci, 2000). Oavsett hur 

organisationen är utformad, hur många aktiviteter institutionen erbjuder eller hur 

personaltätheten ser ut kan det således tänkas att behandlingsutfallet främst avgörs av 

huruvida ungdomen själv är motiverad till att utvecklas och mogna. Institutionens stora 

utmaning är därför att på olika sätt motivera ungdomarna till att delta i planerade aktiviteter 

samt att se till att de aktiviteter som erbjuds har tydligt formulerade pedagogiska syften och 

mål. Om och när de placerade ungdomarna själva upplever att det finns en vinst med att aktivt 

delta i aktiviteterna, kommer ungdomarnas inre motivation till vidare utveckling att kunna 

öka. Detta kan i sin tur leda till att ungdomarna vid nästkommande tillfälle tar egna initiativ 

och att personalen således inte behöver arbeta lika intensivt för att motivera ungdomarna att 

delta i kommande aktiviteter.  

Studiens praktiska implikationer och slutsatser  

Denna studie har visat att behandling av institutionsvårdade ungdomar är komplext och att 

effektiva behandlingsinsatser kräver att grundläggande behandlingsprinciper beaktas (se 

exempelvis Latessa et al., 2002). Vidare behöver det inom institutionen finnas en samsyn 

kring metodtillämpning, organisering av personal samt identifiering av ungdomarnas risk- och 

skyddsfaktorer vid utformningen av pro-sociala aktiviteter. Personalen står dagligen inför 

uppgiften att sammanlänka identifierade riskfaktorer, tillämpade metoder, rutiner och 

aktiviteter till en behandlingsmässig helhet för att kunna utvinna effektiv och fungerande 

behandling som bidrar till en ökad inre motivation och psykosocial mognad hos de placerade 

ungdomarna (se exempelvis Steinberg et al., 2004; Gendreau et al., 2006; Larson, 2006). 

Personalens uppgift är bland annat att finna vägar för att på olika sätt motivera ungdomarna 

att ta emot erbjudna insatser, då ungdomens egen motivation är en av de viktigaste 

komponenterna för att erbjuden behandling ska ha effekt (Larson, 2006). Det krävs 

naturligtvis mer än enbart motiverade ungdomar för att institutionsvården ska uppnå 

önskvärda resultat. En av grundförutsättningarna för att insatserna ska möjliggöra en ökad 

psykosocial mognad och bidra till ytterligare motivation är att aktiviteterna har tydligt 

formulerade pedagogiska syften och en teoretisk förankring. Det behöver således finnas en 

grundtanke med vilka komponenter inom de erbjudna aktiviteterna som är tilltänkta att främja 

ungdomens förändringsprocess och mognad (se Latessa et al., 2002; Andreassen, 2003). 

Figuren nedan visar på ett förenklat sätt hur centrala begrepp och utvecklingssteg på ett 

teoretiskt plan hänger samman för att möjliggöra en positiv utveckling hos 

institutionsplacerade ungdomar.  
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Figur 1. Att sammanlänka effektiva behandlingsinsatser.  (Med inspiration av Degner, Ahonen & Oscarsson 

[kommande]). 

 

Institutioner bör ha som mål att formulera tydliga pedagogiska syften för vad varje insats är 

tänkt att bidra med och på vilket sätt aktiviteten ska främja ungdomens fortsatta utveckling 

och psykosociala mognad (A
1
). Det kan tänkas att skolundervisningen, till skillnad mot 

många andra aktiviteter som institutionen tillhandahåller, har tydligt formulerade mål kring 

vad som förväntas av ungdomen och vad ungdomen är tänkt att lära sig under varje 

undervisningstillfälle. Skolundervisningen utgår även ifrån de förbestämda mål som finns i 

skolplanen, vilket gör att det finns en tydlighet kring vilka kriterier ungdomen behöver uppnå 

för att anses ha klarat utmaningen och vad som krävs för att ungdomen ska erhålla ett visst 

betyg (S
1
). Skolan är ett bra exempel på en aktivitet som innefattas av tydliga ramar med 

konkreta målsättningar. Skolans utformning och det faktum att det finns tydliga mål, bidrar 

till, att både personal och ungdom, vet vad som förväntas av ungdomen, samt på vilket sätt 

deltagandet i skolverksamheten är tänkt att gynna den unges utvecklingsprocess. Ungdomens 

och personalens medvetenhet om dessa aspekter är betydelsefulla för att kunna uppnå 

önskvärda behandlingsresultat (Hansen et al., 2003). Samtliga aktiviteter som institutionen 

erbjuder (såsom exempelvis skolundervisning, matlagning, arbetsträning, musikträning) 

behöver utgå ifrån teori och forskning (T
1
) samt hänga samman med respektive ungdoms 

kognitiva förmåga och sociala färdigheter (Latessa, 2012; Gendreau et al., 2006). 

Aktiviteterna måste innehålla olika former av utmaningar (U
1
) som syftar till att främja 

ungdomens utveckling av nya eller befintliga intresseområden, identifiera och komplettera 

kunskapsluckor samt möjliggöra för personalen att urskilja ytterligare arbetsområden (Hansen 

et al., 2003; Steinberg et al., 2004). Arbetet med att lokalisera kunskapsluckor och nya 

arbetsområden samt att finna adekvata utmaningar för ungdomarna är centralt för 

utformningen av respektive ungdoms behandling och behöver därför inledas så snart 

ungdomen anländer till institutionen. Detta arbete måste ske parallellt med identifieringen och 

kartläggningen av respektive ungdoms risk- och skyddsfaktorer och anpassas efter de behov 

som kartläggningen påvisar är mest centrala. Arbetet med att finna utmaningar som är 

adekvata och anpassade efter ungdomarnas kunskapsluckor, riskfaktorer och behov behöver 

vara ständigt pågående, med flera avstämningstillfällen över tid.  

 

Vidare behöver arbetet genomsyras av adekvata teorier anpassade efter aktuell målgrupp och 

deras problemområden. Den teori som institutionen använder kommer att påverka val av 

metod (M
1
), vilket i sin tur kommer att influera på institutionens arbete i stort samt 

utformningen av varje enskild aktivitet.  Den teori som institutionen utgår ifrån fungerar som 

en övergripande inramning av det behandlingsmässiga arbetet och kommer således att 

påverka val av aktiviteter, utformningen av dessa samt aktiviteternas pedagogiska innehåll. 

Om och när erbjudna insatser har konkreta pedagogiska syften och mål, som är tydliga för 

både personal och ungdomar, kommer aktiviteterna kunna bidra till en positiv utveckling för 

ungdomarna (Hansen et al., 2003). Det är först när aktiviteterna är pedagogiskt utformade och 

innehåller adekvata utmaningar (U
1
) som ungdomens inre motivation till en positiv och 

gynnsam utveckling möjliggörs (Mo
1
). Detta beror på att institutionsplacerade ungdomar, 

precis som andra ungdomar, har behov av att dagligen erbjudas olika former av utmaningar 

för att utvecklas (Larson, 2006). Om erbjudna aktiviteter innehåller utmaningar anpassade 

utifrån ungdomens kognitiva förmåga och sociala färdigheter som möjliggör för den unge att 

införliva en känsla av kompetens, kan uppgiften bidra till att individen utvecklar en större 

motivation (Mo
1
) till ytterligare utveckling (Larson, 2006). Detta kan i sin tur leda till att 

ungdomen, till följd av sin egen inre motivation, utvecklar en drivkraft och ett intresse, att 

delta och engagera sig i nästkommande uppgift (A
1
). 
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Om ungdomen är omotiverad att delta i planerade aktiviteter kommer det således bli svårt för 

institutionen att uppnå önskvärda resultat i form av att öka ungdomens psykosociala mognad 

och utveckling (se Ryan & Deci, 2000). För att behandlingen ska kunna uppnå önskvärda 

resultat behöver det finnas engagerad personal som hela tiden, på olika sätt, arbetar för att 

motivera ungdomarna till att ta sig an de utmaningar som den unge ställs inför (Mo
1
). 

Personalen fyller en central roll i att varje dag se och prata med ungdomarna samt att med 

uppmuntrande ord aktivt arbeta för att få dem att engagera sig i olika uppgifter (Van der Helm 

et al., 2009). Personalens engagemang är viktigt då bekräftelse från omgivningen är centralt 

för individens känsla av kompetens. Om ungdomen upplever sig själv som kompetent kan det 

i sin tur leda till att ungdomens inre motivation (Mo
1
) till förändring ökar och att ungdomen 

på ett bättre sätt tar sig an nästkommande utmaning (A
1
) (Larson, 2006; Ryan & Deci, 2000). 

Utifrån detta fyller mentorskapet som institutionen tillhandahåller genom kontaktpersoner en 

viktig och central funktion. Kontaktpersonen är ansvarig för ungdomens behandling och 

således även för att ungdomen ges stöttning och rådgivning samt att ungdomen ställs inför 

adekvata utmaningar (U
1
) utifrån individens kognitiva nivå. Forskning (se Larson, 2006) visar 

att stöttning i form yttre motivation genom exempelvis mentorskap kan främja individens inre 

motivation vilket i sin tur kan leda till en positiv utveckling. Den inre motivationen utgörs 

bland annat av individens upplevelse att kunna kontrollera sin livssituation (Ryan & Deci, 

2000; Larson, 2006). Att ungdomarna delvis är involverade i utformningen av sina 

behandlingsplaner är således att betrakta som positivt, då det kan främja ytterligare motivation 

till förändring, vilket i ett senare skede kan leda till positiv utveckling av ungdomens 

utveckling och mognad. Ungdomens behov av att känna kontroll över sin livssituation innebär 

inte nödvändigtvis att den unge vet vad som är bäst för honom eller henne, eller att ungdomen 

alltid bör delta i beslutsfattande i frågor som rör ungdomen själv. Ungdomen behöver inom 

ramen för institutionsplaceringen hjälp och stöttning i att välja aktiviteter som fokuserar på 

individens riskfaktorer och behov och som kan tänkas främja ungdomens utvecklingsprocess. 

Inom den undersökta institutionen fyller mentorn en betydelsefull roll då mentorn, enligt 

respondenternas egna utsagor, är den personal som har störst kompetens kring ungdomens 

problemområden och behov, samt då mentorn är den som ansvarar för ungdomens 

behandling.  

 

Då ungdomens kontaktperson är den som ansvarar för behandlingen är det centralt att 

mentorn ges de organisatoriska förutsättningar som krävs (såsom t.ex. tid och resurser) för att 

kunna planera ungdomens dagar och utforma aktiviteter (A
1
) så att de innefattas av ett 

meningsfullt innehåll (U
1
). I takt med att ungdomen utvecklas och kompetensen samt 

motivationen (Mo
1
) blir större, krävs det att de uppgifter och utmaningarna som ungdomen 

ställs inför ökar i omfattning och svårighetsgrad. Mentorn behöver således kontinuerligt vara 

uppdaterad kring den unges utvecklingsprocess och de inplanerade aktiviteterna. Ungdomen 

behöver bland annat kontinuerligt, i takt med att utveckling sker, ges större ansvar för både 

sig själv och sin omgivning. Det utvidgade ansvaret måste utgå ifrån, och anpassas efter, 

respektive ungdoms kapacitet och inlärningsförmåga (jfr. responsivitetsprincipen) för att hela 

tiden stimulera ungdomens motivation till vidare utveckling (Mo
1
). För att detta ska 

möjliggöras behöver hela organisationen genomsyras av ett omfattande ledarskapsfokus från 

institutionschef till personal samt från personal till ungdom. Ett tydligt ledarskap möjliggör 

struktur inom hela verksamheten och skapar förutsättningar för personalen att leda 

ungdomsgruppen mot önskvärda behandlingsmål (se exempelvis Hicks et al., 2009; Degner, 

Ahonen & Oscarsson, kommande). Det skapar även möjlighet för personalen att samtidigt 

anpassa behandlingsinsatserna utifrån respektive ungdoms problemområde och behov. Det 

behöver därför finnas en tydlig struktur från ledningsnivå till personalgrupp hur ungdomarna, 
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inom ramen för institutionsplaceringen, ska tränas i att ta ansvar för sig själva och sin 

omgivning samt på vilket sätt institutionens olika delar ska främja en sådan utveckling.  

 

Utifrån ovanstående figur blir det tydligt att det övergripande målet med institutionsvård är att 

ungdomarna ska utvecklas psykosocialt. Detta då en ökad psykosocial mognad innebär ett 

minskat antisocialt beteende och ökade förutsättningar för en positiv övergång till vuxenlivet 

(se Steinberg et al., 2004). Insatserna som ungdomarna erbjuds behöver således syfta till att på 

olika sätt främja ungdomarnas förändringsprocess och mognad. För att placeringen ska kunna 

möjliggöra ungdomarnas psykosociala utveckling behöver institutionens alla delar arbeta 

samstämmigt mot gemensamma mål. Arbetet behöver även ske utifrån en tydlig teoretisk och 

forskningsbaserad grund. I de fall erbjudna insatser utgår från adekvat teori och metod samt 

har ett tydligt pedagogiskt syfte som främjar ungdomens utveckling, finns det stora 

möjligheter för att ungdomens vistelse på institutionen bidrar till avgörande och livslånga 

förändringar inom ungdomen. Vid en inre motivation till vidare utveckling och en ökad 

psykosocial mognad kan ungdomen bland annat skapa realistiska visioner och mål för ett 

framtida liv som vuxen (gällande exempelvis yrkesliv och främjande relationer). Om 

institutionens arbete utgår från en terapeutisk helhet, där alla delar samverkar, skapas bättre 

förutsättningar för ungdomen att erhålla strategier för hur uppsatta mål, både under och efter 

avslutad behandling, ska kunna uppnås. Då ungdomarna bor och lever inom institutionen 

tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan, har institutionen stora möjligheter att påverka 

och styra ungdomarna i ”rätt riktning” samt förse ungdomarna med de verktyg som de 

behöver för att förändra sin livssituation och senare genomgå en lyckad övergång till livet 

som ansvarsfulla vuxna.   

 

Personalen inom den undersökta institutionen framhåller att deras största hinder i att kunna 

erbjuda strukturerade och individanpassade behandlingsinsatser som på ett effektivt sätt 

främjar respektive ungdoms utveckling är en otillräcklig personaltäthet. Om arbetet utgår från 

en terapeutisk helhet, där ovan nämnda komponenter binds samman, är frågan vad en större 

personaltäthet egentligen skulle kunna bidra med och vad för skillnad en ökad personalstyrka 

skulle göra. Om institutionen har en välfungerande skola innehållande genomtänkta och 

strukturerade aktiviteter ökar möjligheten dramatiskt att ungdomarna utvecklar en större 

motivation och psykosocial mognad. Detta kan i sin tur leda till en utvecklad förmåga hos de 

unga att ansvara för sig själva och sin omgivning både i skolundervisningen och inom andra 

aktiviteter. Frågan blir om det egentligen behövs fler personal för att uppnå de 

behandlingsmässiga målen, eller om befintlig organisation genom en tydligare struktur och 

målsättning skulle kunna utvinna mer innehållsrika och effektiva behandlingsinsatser.  

Metoddiskussion och förslag på vidare forskning 
Studiens resultat har påverkats av en mängd olika faktorer där urvalsprocessen är en del. Det 

var administratören på institutionen som valde vilka ur personalgruppen som blev tillfrågade 

att medverka och det är således oklart huruvida samtliga anställda fick förfrågan och varför de 

respondenter som kom att medverka valdes ut. Det är möjligt att respondenterna blev 

tillfrågade då de har arbetat inom institutionen under flera år och förutsätts ha god kännedom 

om organisationens utformning och en djupgående kunskap kring aktuell målgrupp. En av 

studiens styrkor är att det bland de intervjuade respondenterna fanns en variation i profession 

och arbetsuppgifter. Studien kom således att omfatta hela institutionen och personal med olika 

befattningar inom båda avdelningarna. En annan styrka är att samtliga respondenter har 

tidigare erfarenhet av att arbeta med aktuell målgrupp eller individer med liknande 

problematik och således en god kännedom kring ungdomarnas problemområde och arbetets 

utformning. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat studiens slutresultat är författarens 
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förmåga att intervjua. Författarens intervjuteknik utvecklades än mer för varje intervju som 

genomfördes, där de sista intervjuerna möjligen blev mer innehållsrika än de första. Detta då 

författaren under de sista intervjuerna hade skapat sig en tydligare bild av organisationens 

utformning och personalens roll. En risk vid genomförande av alla typer av studier är att 

respondenterna framhåller skilda bilder av verkligheten till följd av individuella erfarenheter 

eller olika tolkningar av intervjufrågorna (se Bryman, 2011, s. 440). Genom utformningen av 

den semistrukturerade intervjuguiden samt utifrån genomförandet av pilotintervjun kunde 

vissa frågor förtydligas i ett försök att utforma frågorna på ett sådant sätt att risken för skilda 

tolkningar minimerades. Det är ändå troligt att respondenterna tolkade frågorna olika och att 

svaren därför kan ha skiljt sig åt. Detta hade kunnat kringgås genom, att som ett komplement 

till intervjuerna, genomfört observationer inom institutionen. Vid observationer skulle 

författaren istället för att få rutiner, händelser och liknande återberättat, med egna ögon kunnat 

se och uppleva hur arbetet bedrivs (Bryman, 2011, s. 440-441). Personalens åsikter och 

tolkningar kring utförandet av arbetet hade då kunnat ersättas av författarens egna 

observationer. Till följd av studiens tidsbegränsning fanns dock inte den tidsmässiga 

möjligheten att både hinna genomföra intervjuer med personal samt att observera det dagliga 

arbetet vid institutionen. Valet föll således på att enbart genomföra intervjuer och att genom 

följdfrågor istället på olika sätt försöka få fram en sådan objektiv bild av verksamheten som 

möjligt.  

 

Utifrån ovanstående sammanfattning kring vilka implikationer föreliggande studies 

tillvägagångssätt kan ha medfört på resultatet, framgår att det vid framtida studier (av samma 

karaktär) finns behov av att både genomföra intervjuer och observationer. Samtidigt vore det 

fördelaktigt att genomföra longitudinella studier för att på så vis kunna observera och 

kartlägga institutioners utformning och struktur (i form av erbjudna aktiviteter, använda 

metoder samt aktiviteternas pedagogiska innehåll) och dess påverkan på ungdomarnas 

utvecklingsprocess och förändring över tid. Intervjupersonerna i aktuell studie framhöll att 

deras främsta hinder i att kunna erbjuda ungdomarna en välstrukturerad och effektiv 

behandling är den rådande personaltätheten och den ständiga personalomsättningen. Hur stor 

påverkan personaltätheten har på utformningen av aktiviteternas pedagogiska innehåll, 

kopplat till teori och metod samt ungdomarnas psykosociala utveckling och mognad ger 

befintlig forskning inte svar på. Det finns således anledning att genomföra vidare forskning 

kring om, och i vilken utsträckning, organisatoriska faktorer såsom exempelvis personaltäthet, 

samstämmighet och personalomsättning påverkar huruvida planerade behandlingsinsatser 

främjar ungdomarnas motivation till vidare utveckling och ungdomarnas psykosociala 

mognad.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Allmänt 
Hur länge har du arbetat här? 
Vad har du för utbildning?   
Vad har du arbetat med tidigare? 

Vad har du för befattning? 

Vilka är dina arbetsuppgifter?  
 
Inledning 
Kan du beskriva din arbetsplats? (vad är det här för typ av boende) 
Hur många personer arbetar här? 
Hur många boendeplatser erbjuder ni? 
Hur många ungdomar är placerade just nu?  
Kan du beskriva ungdomarnas huvudsakliga problematik?  

 

Teorier/metoder    
Vilken teoretisk grundsyn utgår ni ifrån i behandlingsarbetet?  
Kan du ge exempel på hur den/dessa teorier genomsyrar det dagliga arbetet? 
Vilken eller vilka metoder används i arbetet med ungdomarna?  
Kan du ge exempel hur den/dessa metoder tillämpas i det dagliga arbetet?  
Har du utbildning i de teorier och metoder som ni tillämpar? 
Vilken typ av utbildning/kurser/kunskap erbjuds du för att vidareutvecklas som behandlare? 

  

Manualer  
Vilka olika typer av behandlingsmanualer används inom institutionen för att strukturera det 

dagliga behandlingsarbetet? (metodmanualer inom MI, KBT etc.)  
Hur arbetar ni utifrån dessa manualer? 

 

Risk och skyddsfaktorer samt behandlingsplaner 
Vilka risk- och skyddsfaktorer skulle du säga är utmärkande för ungdomarna på institutionen? 
Hur går ni tillväga för att identifiera dessa risk- och skyddsfaktorer?  
Hur används den informationen i behandlingen?  

Finns det utformade behandlingsplaner för respektive ungdom? 

Hur går ni tillväga för att upprätta dessa?  
På vilket sätt anpassas behandlingsplanerna utifrån varje enskild ungdoms problematik och 

behov? 

På vilket sätt och när revideras behandlingsplanen?  

 

Vardagen  
När stiger ungdomarna upp? 
Vem ansvarar för att de kliver upp?  
Hur går frukosten till? 
Hur ser tiden mellan frukost och skola/annan schemalagd aktivitet ut?  
Har ni skola på boendet?  

Hur många timmar per dag går ungdomarna i skolan? 

Hur ser en skoldag ut? 

På vilket sätt individanpassas skolundervisningen? 

Hur ser samarbetet mellan skolverksamhet och behandling ut? 
Om ungdomarna inte är i skolan, vad gör de då? 

Vad gör ungdomarna på eftermiddagen fram till kvällsmaten?  
Vilka schemalagda aktiviteter erbjuds under eftermiddagen fram till kvällsmaten?



  

 

 

Vem ansvarar för kvällsmaten? 

Deltar personalen i pedagogiska måltider med ungdomarna? 
Vad gör ungdomarna efter kvällsmaten fram till läggning? 
 
Aktiviteter 
Hur planeras schemalagda aktiviteter in i den dagliga strukturen? 
Vilka är med och planerar de schemalagda aktiviteterna? 
Vilket syfte fyller de planerade aktiviteterna?  
Erbjuds schemalagda aktiviteter under kvällar och helger? 
Vad är personalens roll i de planerade aktiviteterna? 
Vad är det som avgör huruvida ungdomen bör delta i en planerad aktivitet eller inte? 
På vilket sätt utgår de planerade aktiviteterna ifrån ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer? 

Hur ser kopplingen ut mellan ungdomens behandlingsplan och de aktiviteter som ungdomen bör 

delta i?   
På vilket sätt arbetar ni för att motivera ungdomen till att delta i olika aktiviteter? 
 
Personalens syn  
På vilket sätt skulle de planerade aktiviteterna kunna förbättras?  
På vilket sätt skulle övriga aktiviteter kunna förbättras?  
Vilka komponenter tror du är viktigast för att få till en positiv behandlingsutveckling för 

ungdomarna? (fritidssysselsättning, skola, avdelningsarbete, terapeutiska samtal, metoder) 
Vad anser du är viktigaste att tänka på i arbetet med ungdomarna?  
 
Avslutning 
Har du någonting som du vill tillägga eller utveckla? 



  

 

 

Bilaga 2. Informationsbrev  
 

Hej! 

Jag läser sjätte terminen på socionomprogrammet och ska under denna termin skriva mitt 

examensarbete. Studiens syfte är att undersöka vilka teorier och metoder den undersökta 

institutionen utgår ifrån samt hur dessa kommer till uttryck i det dagliga arbetet med 

ungdomarna. Syftet är även att undersöka vilka pro-sociala aktiviteter som erbjuds samt om 

och hur aktiviteterna är förankrade i tillämpade teorier och metoder. Slutligen är syftet att 

undersöka personalens beskrivning av aktiviteternas pedagogiska innehåll.  
 

Jag vill med detta brev informera dig som respondent om dina rättigheter i undersökningen 

samt hur informationen som framkommer kommer att behandlas.  

 

 Din medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 
 Allt material som insamlas under intervjun kommer endast att nyttjas som underlag för 

denna studie.  

 Den information som du presenterar kommer att behandlas konfidentiellt och kan 

således inte identifieras av personer som läser uppsatsen.  

 När uppsatsen är examinerad kommer den att publiceras på universitets elektroniska 

databas DIVA.  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar efter intervjun är du välkommen att kontakta mig på 

telefon 070-430 77 15. 

 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet  
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Personal  

 

 

_____________________________________ 

Författare 

 

 

 

Stort tack för din medverkan!  
Monica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


