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Abstact 

Uppsatsen är utförd på en av Sveriges institutioner som inom slutenvården behandlar pojkar, 15-21 

år, dömda till tvångsvård med stöd av lagen om vård av unga, LVU eller lagen om sluten 

ungdomsvård, LSU. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur behandlingen genom 

slutenvården sker. Undersökningen baseras på en kvalitativ studie genom strukturerad djupintervju 

med behandlingspersonal på institutionen. Intervjun baseras på tidigare forskning som behandlar 

brottslig identitet, registerdata- mönster i tvångsvården, uppkomst och behandling av destruktivt 

beteende och ADAD- ett kartläggnings instrument. Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna 

har haft en problematisk uppväxt präglad av utanförskap som medför dålig självkänsla och inte 

sällan missbruk samt kriminalitet. Personalens uppgift blir att motivera och stärka individen till 

självmakt för att återintegreras till samhällsramen. Analysen av resultatet är gjord utifrån ett 

sociologiskt perspektiv där vi utgått ifrån Etablerade och outsiders, Microsociologi och 

Empowerment. Den visar att stigmatiseringen förstärker den unges destruktivitet. Ankomsten till 

institutionen präglas av skam och det är nödvändigt för den unge att den blir hanterbar. Detta görs 

genom den anknytningen den unge får till personalen som medför tillit och ökad motivation vilket 

är nödvändigt för att skapa egenmakt.     

 

 

Nyckelord: Ungdomar, Utanförskap, Psykosocial förändring, Tvångsvård, Återintegrering, PRO-

social vuxen.              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The essay is completed at one of Sweden's institutions in inpatient treat boys, 15-21 years old, 

sentenced to compulsory treatment under the “Act on the Care of Young Persons”, LVU or “Act of 

youth custody”, LSU. The purpose of the study is to increase understanding of how the treatment 

is inpatient care. The survey is based on a qualitative study through  interview with the treatment 

staff at the institution. The interview is based on previous research that deals with criminal 

identity, registerdata- patterns in compulsory care, development and treatment of destructive 

behavior and ADAD- a investigative instrument. The results show that the majority of young 

people have had a difficult childhood marked by alienation, that causes low self-esteem and often 

abuse, and crime. The staff's task will be to motivate and strengthen the individual to himself and 

give him the power to re-integrate into society framework. The analysis of the results is made from 

a sociological perspective where we started from the Established and the outsiders, Micro 

Sociology and Empowerment. It shows that the stigma amplifies the youngster's destruction. The 

arrival at the department is characterized by shame and it is necessary for the youngsters that it 

becomes manageable. This is done through the connection  the youngsters have to the staff that 

brings confidence and motivation, which is necessary to create empowerment.  

 

 

Keywords: Youngsters, Alienation, Psychosocial change, Cumpulsory, Reintegration, PRO-social 

adult.    

 

 

 

 

 

Förord  

Vi vill tacka SiS Fagared för att vi fick genomföra vår studie på institutionen. Ett extra stort tack 

till respondenterna som ställde upp på intervju och delade med sig av sina upplevelser samt 

erfarenheter kring arbetet med främjande vård av ungdomar. Vi vill även tacka Christopher 

Kindblad som genom handledning väglett och stöttat oss under uppsatsens konstruktion och 

genomförande.       
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1. Inledning  

Varje dag omhändertas barn och ungdomar av olika anledningar. Det kan grunda sig i att 

föräldrarna brister i omsorgen eller att de tappat kontrollen över den rådande situationen kring den 

unge. I vissa fall kan det handla om att ungdomen har brutit mot lagen. När ungdomarna hamnat i 

ett utanförskap och inte följer de riktlinjer som finns inom samhällsnormen och socialpolitikens 

ramar betraktas den unge av myndigheterna ha ett behov av psykosocial förändring. Aktörer som 

Socialtjänsten agerar med stöd av lagen för att vårda och behandla ungdomen med målet att de ska 

återintegreras i samhällslivet. Statens institutsstyrelse (SiS) bedriver behandling genom slutenvård 

med omhändertagna ungdomar. Anledningen är att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för 

en påtaglig risk att skadas genom ett beteende.  

Denna kvalitativa studie undersöker hur behandlingspersonalen upplever att de främjar ungdomens 

psykosociala förändringar i riktning mot en återintegrering i samhällslivet. Detta med fokus på vad 

i deras arbete som är den mest främjande komponenten för individuell förändring. Studien är 

genomförd på institutionen Fagared som ligger två mil söder om Göteborg. Institutionen vårdar 

pojkar mellan 15-21 års- ålder, omhändertagna enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) samt pojkar 15-17 år dömda enligt lag (1998:603) om verkställighet av 

sluten ungdomsvård (LSU). Studien omfattar intervjuer med behandlingspersonalen på Fagared 

där en fördjupning och en ökad förståelse önskas ernå för hur behandling inom slutenvård kan se 

ut. Detta med syfte att belysa de mest främjande komponenterna med förhoppning att sprida 

kunskap om hur ungdomar med ett destruktivt beteende som hamnat utanför rådande 

samhällsnormer kan återintegreras i samhällslivet (stat-inst.se).   

1.1. Sociologisk problemformulering  

Norbert Elias teori om Etablerade och Outsiders visar en spänning mellan olika samhällsgrupper. 

Där det etablerade samhället har en stigmatiserande syn på det som anses avvika från normen samt 

att de inte anses tillhör det etablerade samhället. De individer som tillhör den samhällsgrupp som 

anses vara outsiders hamnar därmed i ett utanförskap (Elias, 1999). Normaliteten i ett samhälle 

baseras enligt Anders Östnäs på dess samlade sociala värden eller värdesystem. Det som allmänt 

anses som värdefullt i samhället definieras som sociala värden. De sociala värdena internaliseras i 

våra medvetanden via en social process kallad socialisationen. Denna sociala inlärningsprocess 

kan ses som livslång, där olika aktörer under livets olika tidsskeden påverkar individen att anta 

allmänt accepterade roller inom ramen för samhällets normsystem. Den som inte uppfyller denna 

normalitet kan utdefinieras som avvikare eller marginaliserade. Författaren menar vidare att 
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normer och avvikelser ligger intimt samman. Vid ett avvikande blir de negativa konsekvensernas 

främsta syfte att återföra den avvikande individen till samhället (Östnäs, 2007).   

Jörgen Sparf menar att det i samhället alltid finns risker som på olika sätt utgör ett hot. Allt från 

det som påverkar enskilda individer till det som hotar stora delar av samhället. Han menar att om 

vi inte bryr oss om riskerna och förbereder oss för dem kan det antingen på kort eller lång sikt 

straffa sig. Många av riskerna kan den enskilde individen bara till viss del påverka och hantera 

själv. Påverkan av riskerna och hanteringen av dem bör därför skötas på kollektiv eller samhällelig 

nivå. Det krävs alltså någon form av organiserad och kontinuerlig riskhantering där vi i 

organiserad form tar hand om de risker som samhället utsätts för (Sparf, 2009). Socialtjänsten är 

ett exempel på ett korrigerande socialt system, vars syfte bland annat är att i sociologisk mening 

återföra avvikande individer, främst kriminella och missbrukare till den samhälleliga ramen 

(Östnäs, 2007).  

 

När det kommer till barn och unga har det Svenska samhället ett särskilt ansvar. Socialtjänsten och 

socialnämnden ska sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt ska få skydd 

och stöd. När alla insatser på frivillig väg genom Socialtjänstlagen (2001:453) har uttömts återstår 

tvångsvården (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2015). När det tagits beslut om tvångsvård är 

Statens institutsstyrelse (SiS) en aktör som bland annat bedriver behandling inom slutenvård med 

omhändertagna ungdomar. Ungdomar placeras på institutionerna för att genom vård ges bättre 

förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet (stat-inst.se). Att 

återinföra en avvikare till normsystemet kan liknas vid en process vilket benämns som 

normalisering. Avsikten är att göra avvikaren “normal”, få individen att åter bli en accepterad 

medlem av samhällssystemet och att återgå till samhällsstrukturen (Östnäs, 2007). Ungdomarna 

som vårdas på SiS institutioner har av olika anledningar blivit placerade inom slutenvården men 

samtliga har genom ett normbrytande beteende hamnat utanför den samhälleliga ramen och 

befinner sig därmed i ett utanförskap.  

 

I en rapport skriven av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog presenterar de en kalkyl över vad ett 

utanförskap kostar och de menar att utanförskap och kriminalitet har en prislapp, både i form av 

individuellt mänskligt lidande samt stora samhällsekonomiska kostnader. Författarna menar att 

varje marginaliserad person blir kostsam för samhället och i rapporten har de tagit fram 

ekonomiska mått på ett utanförskap. Kostnaderna är ofta osynlig och svår att räkna fram då den 

kan fördela sig på flera aktörer i form av rättegångskostnader, socialbidrag, 

arbetslöshetsersättning, sjukvårdskostnader och missbruksvård. I ett räkneexempel visas vad 
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kostnaderna kan bli för tjugo ungdomar i riskzonen såvida inga preventiva åtgärder vidtas. 

Prislappen för ett utanförskap från 20-år till pensioneringen vid 65 år blir omkring 12,5 miljoner 

kronor per person. Prislappen för ett utanförskap för 20 personer uppgår till 250 miljoner kronor 

(bra.se). 

Vi vill i denna studie visa på de främsta komponenter som anses främjande i behandling mot 

psykosocial förändring inom slutenvård. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi genom 

intervjuer med behandlingspersonal på en av SiS institutioner tagit del av deras erfarenheter och 

upplevelser kring vad de anser vara mest främjande i behandlingen. Hur de arbetar för att 

återintegrera de ungdomar som är placerade på institutionen till den samhälleliga ramen och 

därmed minskar kostnader för samhället, både i form av stora samhällsekonomiska kostnader men 

också i form av individuellt mänskligt lidande.  

1.2 Syfte  

Denna undersökning syftar till att öka förståelsen av hur behandling genom tvångsvård i 

slutenvården av ungdomar sker, och hur processen till återintegrering i det svenska samhället är 

utifrån ett sociologiskt perspektiv. Vi vill studera de bakomliggande orsaker som gör att ungdomen 

hamnar inom tvångsvård. Vidare vill vi studera hur personalen arbetar för att bryta ett destruktivt 

beteendemönster genom behandling. Vilken betydande faktor slutenvården har för vården och hur 

den sociala färdighetsträningen till samhället är i slutenvården. 

         

1.3 Frågeställning  

Vad upplever behandlingspersonalen främjar ungdomens psykosociala förändringar i riktning mot 

en återintegrering i samhällslivet genom slutenvård?  

-Hur arbetar personalen med ungdomens problematik på behandlingshemmet Fagared?  

-Vad i vården anser personalen främjar ungdomens utveckling?  

-Vilka är de främsta komponenterna enligt personalen för att bryta ett destruktivt beteende hos 

ungdomen?   

2. Bakgrund  

I följande kapitel kommer vi att redovisa den bakgrund och tidigare forskning som inspirerat oss i 

utformningen av vår studie.   

2.1 Statliga riktlinjer för vård av unga 

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga 

rättigheter för barn. Den består av 54 st artiklar som innefattar alla barn i världen och slår fast att 
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alla barn samt ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter, och att deras bästa alltid ska komma 

i främsta rummet. Vi har i vår uppsats tittat på den betydelsen som de artiklar innefattar där 

barnets rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård eller utnyttjande av föräldrar. Samt 

att barnet har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika (raddabarnen.se). I Sveriges 

Rikes Lag finns Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser i lagen om vård av unga (LVU). 

Denna lag innefattar barn och ungas rätt att skyddas från ovan nämnda punkter. Det är en 

tvångsvårdslag och avser omhändertagande vid bristande hemförhållanden eller vid ett den unges 

egna destruktiva beteende. Det ska finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 

skadas, och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg via Socialtjänstlag (2001:453), 

SoL. Det finns två omständigheter som tas i beaktning när det handlar om tvångsvård med stöd av 

denna lag. Den första omständigheten regleras i 2§ LVU (miljöfallet) och innebär att det finns 

brister i omvårdnaden av den unge. Det kan handla om psykiska eller fysiska omständigheter, att 

den unge blir otillbörligt utnyttjad eller att det genom andra förhållanden i hemmet innebär en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Den andra omständigheten regleras i 

3§ LVU (beteendefallet) och innebär att ungdomen själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller på något annat socialt 

destruktivt beteende (lagen.nu). Vården omfattar ungdomar upp till 18 år men kan med undantag 

ges till ungdomar upp till 21 år, men avser då endast beteendefallet (domstol.se).   

 

2.2 Statens Institutionsstyrelse SiS                                                                                           

Vi har genomfört vår studie på Statens institutsstyrelse (SiS) -Fagared. Institutionen Fagared är en 

av flera statliga myndigheter som bedriver individanpassad behandling genom slutenvård. Intagna 

på Fagared är pojkar mellan 15-21 år med allvarliga psykosociala problem som fått tvångsvård 

enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och uppfyller både 2§ 

och 3§ eller enbart 3§ i nämnd lag. Instituten behandlar även pojkar mellan 15 upp till 18 år dömda 

enligt lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Vården och behandlingen 

ska utgå från den enskilda individens behov och institutionen använder metoder som det finns 

vetenskapligt stöd för. Inom SiS har personalen särskilda befogenheter, som till skillnad från ett 

hem för vård eller boende (HVB-hem) har låsta avdelningar och de kan reglera ungdomens fria 

val. Det vill säga att de kan begränsa den unges rörelsefrihet, utöva vård vid låsbar enhet eller vård 

i enskildhet. De kan, om det är nödvändigt avskilja en ungdom, omhänderta egendomar, utföra 

kroppsvisiteringar eller ytliga kroppsvisiteringar. Ungdomen har också vid begäran skyldighet att 

lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- och svettprov (stat-inst.se).   
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3. Tidigare forskning  

För att fördjupa förståelsen av vårt fenomen samt utveckla studien har vi använt oss av 

vetenskapliga artiklar i vår tidigare forskning. I detta kapitel kommer vi att redovisa fem artiklar 

som vi valt ut eftersom de berör vårt ämne och problematisering. De ämnen som berörs är 

kriminell social identitet, återfall efter tvångsvård på SiS, betydande riskfaktorn för asocialt 

beteende och behandling av asocialt beteende. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den 

tidigare forskningens relevans för, samt inflytande på vår studie.   

 

3.1 Brottslig identitet  

“Criminal Social Identity of Recidivistic Prisoners: The Role of Self-Esteem, Family and Criminal 

Friend”  (Boduszek, Adamson, Shevlin, Mallett & Hyland, 2013) är en artikel om ett projekt som 

berör kriminell identitet. Projektet är en kvantitativ studie som utförts med enkäter på ett 

högsäkerhetsfängelse för återfallsförbrytare. Sammanlagt har 244 respondenter mellan 20-66 år 

deltagit. Den bidrar till befintlig litteratur om social identitet på ett unikt och tydligt sätt genom sin 

undersökning av brottslig social identitet. Det tyder på att kriminell social identitet kännetecknas 

av yttre faktorer, inklusive den direkta effekten av umgänge med kriminella vänner. Som i sin tur 

påverkas av otillräckliga och ofta brist på tillsyn från föräldrarna under den tidiga delen av 

individens utveckling i barndomen. De menar att tidig inbördes avstötning inte är en signifikant 

prognos för sammanslutningar med brottsliga vänner och vidareutveckling av kriminell identitet. 

Men med de aktuella resultaten vill de visa de relationer som finns mellan tidiga 

barndomsupplevelser, kriminella sammanslutningar och självkänsla, med kriminell identitet. 

Denna studie ger också stöd för teorin om social identitet med betydelse på den roll som 

självkänslan får i utvecklingen av brottslig social identifikation. Kriminell identitet påverkar 

nivåerna av självkänsla och umgänget med kriminella vänner. Individer som misslyckas med att 

utveckla en välmående social identitet upplever en känsla av avvikelse och det verkliga jaget 

förknippas med depression eller en känsla av aggression. Dessa destruktiva känslor som ilska, 

frustration, svartsjuka, motvilja och fientlighet kan förvärras av bland annat brist på ömhet, 

föräldrarnas avvisande eller bristande föräldraskap. Vidare drar författarna slutsatsen att när en 

individ utvecklat en kriminell identitet så finns det förväntningar på att uppträda antisocialt i 

samhället och hålla sig till den normbrytande livsstilen.                                                                

 

3.2 Använda registerdata för att undersöka mönster i tvångsvården av missbrukare  



 

6 

 

I artikeln “Using register data to examine patterns of compulsory addiction treatment care in 

Sweden: Program planning and methodological implications” (Grahn, 2015) presenteras en 

kvalitativ studie som identifierar och beskriver hur specifika målgrupper upprepade gånger 

återfaller i missbruk och blir tvångsvårdade. Uppgifterna är baserade på Statens institutionsstyrelse 

(SiS) databas, intervjuer med socialtjänst mellan år 2001 och 2009 samt via Statistiska 

centralbyrån (SCB). Studien identifierar sammankopplingar mellan specifika förutbestämda 

möjligheter och nödvändiga karaktäristiska behov som obligatorisk missbruksvård. 

Regressionsmodellen identifieras av personer vars barn blivit omhändertagna enligt Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser i lagen om vård av unga (LVU) och de som har suttit i fängelse. 

Robert Grahn visar att dessa målgrupper varit föremål för tvångsvård inom missbruk ett flertal 

gånger samt har flera komplexa problem så som upprepade erfarenheter av institutionalisering. 

Han menar också att gruppen är i behov av en välkoordinerad integrerad eftervård för att minska 

sannolikheten för återfall. SiS är en svensk statlig institution som arbetar med individuellt 

anpassad tvångsvård både för ungdomar med psykosociala problem och missbruksproblematik. De 

ger vård och behandling när frivilliga insatser har visat sig otillräckliga och tvångsvård anses 

nödvändigt. Sammantaget vill studien visa olika perspektiv av tvångsvård och lyfta fram 

potentiella metoder som kan tillämpas på andra områden. Olika komponenter i tvångsvård är 

avgiftning, stabilisering, motivation och bedömningsperiod. Den tid som interventionen kan 

innefatta är en mängd olika åtgärder så som motiverande samtal och behandling via öppenvård, 

arbetsträning samt slutenvård. Således kan personer frivilligt få olika typer av vård, men allt sker 

inom tvångsvården. Tvångsvården är vanligt förekommande och är en respekterad del av 

missbruksbehandlingsystemet i Sverige.  

 

3.3 Uppkomsten till destruktivt beteende i barndomen  

Studien som beskrivs i “Childhood Origins of Antisocial Behavior” (Farrington, 2005) är baserad 

på undersökningar som gjorts på Cambridge Study in Delinquent Development. Vilken är en 

systematisk undersökning av 411 st pojkar och män i åldrarna 8-48 år från London samt med stöd 

av offentliga domar. Den visar att en betydande riskfaktorn för asocialt beteende är impulsivitet, 

men också om individen har lågt IQ. Det framkommer dessutom att föräldrarnas handlande har en 

stor betydelse. Brister i disciplin och tillsyn från föräldrarna anses förvärra situationen för 

ungdomen. Framförallt tillsammans med fysiskt misshandlade, utdelningar av destruktiva straff 

eller kall attityd hos föräldrarna. Ofta uppstår det konflikter mellan den unge och föräldrarna som i 

många fall är asociala. Ungdomarnas omgivning är också ofta präglad av brottslighet. Men 
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orsaksmekanismer som förbinder dessa riskfaktorer med antisociala resultat är mindre väl 

etablerad och vidare forskning kan vara aktuell. Den samsjuklighet, vilket innebär att man har två 

eller fler psykiska svårigheter tillsammans med mångsidighet hos asocialt beteende utgör en stor 

utmaning för förståelse av fenomenet. Det är viktigt att undersöka hur långt alla resultat drivs av 

en minoritet hos flera ungdomar med destruktivt beteende eller långvarig brottslighet. Detta då det 

ofta är flera riskfaktorer som leder till fler problem. Hur betydande en specifik riskfaktor är, kan 

vara svårt att förutse och kan ha en mängd olika utfall. Antalet riskfaktorer påverkar storleken på 

utfallet. Resultat visar att det finns tydliga konsekvenser för ingripande. Den huvudsakliga idén om 

riskfokuserande förebyggande arbete är att identifiera nyckeln till riskfaktorerna och för det 

antisociala beteendet. Detta görs med förebyggande metoder som syftar till att motverka dem som 

kognitiv behandling samt färdighetsträningsprogram. Det beskrivs samtidigt att 

föräldrautbildningar bör genomföras för att ta itu med bristande barnuppfostran och dålig tillsyn 

från föräldrarnas sida. En av de bästa sätt att uppnå riskfokuserande förebyggande arbete är genom 

flerkomponerat samhällsbaserat program inklusive framgångsrika åtgärder.    

 

3.4 Behandling av ett destruktivt beteende  

Artikeln “Treatment of Antisocial Behavior in Adolescent Inpatients: Behavioral Changes and 

Client Satisfaction” (Wong, 1999) beskriver hur Steven. E Wong genomförde en kvalitativ studie i 

syfte att undersöka destruktiva beteenden. Den genomfördes på 29 ungdomar i en långsiktigt 

psykiatrisk enhet för ett förändringsarbete i beteende. I studien visar data att långtidsbehandling 

inom ett strukturerat beteendeprogram kan associeras med betydande förbättringar i allvarliga 

beteendeproblem. Wong menar att vården som ett ingripande är allmänt accepterat av ungdomarna 

och den genomsnittliga vistelsetiden på den psykiatriska enheten var 60 veckor.  

I förändringsarbetet genomgick ungdomarna strukturerade undervisnings interaktioner som 

utfördes av vårdpersonal. Det genomfördes i personalens dagliga möten med ungdomarna för att 

introducera dem i beteendesammanhang så som sociala, arbets- och fritidsrelaterade beteenden. 

Undervisnings interaktioner bestod av att närma sig ungdomen på ett vänligt sätt, identifiera och 

visa lämplig beteende för situationen vilket gav en logisk grund för lämpligt beteende. Vid positiva 

prestationer gavs ungdomarna poäng och vid mindre lyckade resultat upprepades övningen. Denna 

övning visade enligt författaren hur viktigt det är med en vägledande vuxen person.  Den positiva 

feedback som gavs ungdomarna vid prestationer fick dem att ta större ansvar för andra vardagliga 

aktiviteter eller så deltog de mer i gruppövningar. Detta belönades direkt och de fick uppskattning 

genom att till exempel få lov att hyra film, köpa godis eller få spela tv-spel. När ungdomarna 
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kommit så här långt i sin utveckling fanns en så kallad nivåstege vilket innebär att i olika steg fick 

de längre uppe tider på kvällarna, längre sovmorgon och vistas utanför institutionsområdet. De 

behövde inte heller lika mycket tillsyn och gavs tillfälle att vistas mer i samhället. Dessa 

beteenden, som börjar med minimal återhållsamhet och slutar med mindre inblandning av 

personalen har resulterat i minskad aggressivitet, störande och socialt olämpliga beteenden. I de 

ingripanden där personalen har behövt sätta stopp för aggressivt eller störande beteenden har det 

slutat med en time out, avskildring eller i extrema fall beslut om isolering. För att motverka dessa 

beteenden arbetar personalen med att aktivera ungdomarna med skola, sport, träning, matlagning, 

trädgårdsarbete eller titta på TV/film.                      

 

3.5 ADAD som instrument i behandlingen  

Artikeln “ADAD och utvecklingen av ett dokumentationssystem för ungdomar” (Hermodsson & 

Söderholm Carpelan, 2004) beskriver hur ADAD används inom Statens institutionsstyrelse (SiS). 

Det beskrivs i denna kvalitativa pilotstudie om systematisk klientdokumentation och uppföljning 

vara ett viktigt medel för att utveckla en mer kunskapsbaserad vård. Mål som framförallt ska 

eftersträvas är resultatuppföljning och utvärdering. Närmare bestämt hur klienterna utvecklades 

och om behandlingen visade resultat på individuell klientnivå. En systematisk dokumentation av 

varje klient ger ett bättre underlag för behandlingsplanering och möjligheter till dialog med 

klienten om problem samt behov. Mål för SiS som nationell myndighet är att erhålla nationell 

statistik över klientutveckling samt uppföljningsresultat för klienterna efter avslutad behandling, 

men samtidigt ge underlag till forskning. För att uppfylla detta använder sig SiS av ADAD 

(Adolescent Drug Abuse Diagnosis)-intervju som instrument. Den används både som utrednings 

och bedömningsinstrument i enskilda klientärenden. Den används också som ett 

utvärderingsinstrument när en uppföljningsintervju genomförs ett år efter avslutad behandling. 

ADAD-intervjun innefattar nio olika områden: fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid 

och kamrater, familjeförhållanden, psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och narkotika. Den ger 

därmed en bred belysning av den unges problem och behov med utgångspunkt i befintlig 

forskning. Textsammanfattningarna och skattningsmåtten för varje individ beskrivs underlätta 

arbetet med behandlingsplanering. ADAD-intervjun blir ett stöd för att ge bättre kunskap om 

ungdomars problem samt goda möjligheter att inleda en dialog med ungdomarna om hur de ser på 

sin situation och sin fortsatta behandling.   
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3.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

I vår uppsats ligger fokus på hur behandlingspersonal i slutenvården främjar ungdomars 

psykosociala förändringar i riktning mot en återintegrering i samhällslivet genom slutenvård. I den 

forskning vi har tagit del av framkommer det att ett antisocialt, så kallat destruktivt beteende hos 

unga ofta beror på brister i tillsynen från föräldrar sedan tidig ålder och ofta i samband med 

samsjuklighet. Omgivningen som den unge växer upp i är ofta präglad av utanförskap och 

kriminalitet som vidare blir deras sociala identitet (Boduszek at al. 2013). Grahn (2015) vill belysa 

och beskriva hur specifika målgrupper upprepade gånger återfaller efter tvångsvård. Han 

ifrågasätter LVU-åldern och menar att den bör höjas för att slippa tvångsvård i vuxen ålder. 

Samverkan mellan berörda myndigheter måste bli bättre och större satsningar på eftervården måste 

ske för att minska risken för återfall i tvångsvård. Farringtongs (2005) forskning visar att man 

behöver identifiera orsaken till riskfaktorerna för att kunna förebygga ett antisocialt beteende. 

Detta då förekomsten av fler riskfaktorer leder till mer problem. Han menar att kognitiv 

beteendefärdighetsträning och impulskontroll bör genomföras tillsammans med en 

föräldrautbildning i bristande uppfostran bör utföras. Wong (1999) visar i sin artikel att den 

strukturerade undervisnings interaktion som utförs av personal är främjande i förändringsarbete. 

De dagliga möten som blir med den unge i sociala- arbets- och fritidsrelaterade situationer speglar 

verkligheten i ett normaliserat samhälle och ger en logisk grund till ett lämpligt beteende. Han 

menar vidare att gott uppförande bör belönas för att ytterligare uppmuntras. Hermodsson och 

Söderholm Carpeland (2004) redogör för var ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis innebär, 

ett kartläggningsinstrument av nio livsområden, som används när den unge först kommer till en 

SiS institution. Den visar vilka behov som finns och ligger sedan till grund för vilken behandling 

den unge ska få under sin vårdtid på SiS instutioner.  De menar att detta material sedan ligger till 

grund för att forska i och förbättra vården inom SiS.     

 

3.7 Den tidigare forskningens inflytande på vår studie  

Samtliga artiklar har bidragit till en djupare förståelse till det ämne vi vill studera då de belyser 

riskfaktorer för uppkomsten och återfall i ett destruktivt beteende och en kriminell identitet. De 

berör också genomförande av behandling och beskriver användningen av registerdata för att finna 

mönster inom tvångsvård samt ADAD som instrument i behandling på institutioner. Tillsammans 

har samtliga artiklar gett oss en fördjupad kunskap inom vårt ämne och inspiration inför vår 

forskning. Vi såg forskningen som ett gediget redskap för att att ta oss an vår problematisering då 
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den berör vår studies mest centrala delar. Vilka är orsaker till omhändertagande, behandlingen 

inom slutenvård och återintegrering i samhällslivet.  

4. Metod  

I följande kapitel redogör vi för vilken vetenskapsteori och metod som används för att basvara vår 

frågeställning. Vi beskriver också här vår förförståelse, vårt val av urvalspersoner och hur vi har 

gått tillväga i studien. I slutet av kapitlet redogör vi för analysmetod, validitet och reliabilitet i 

studien samt de etiska reflektioner som vi tagit hänsyn till i vår forskar roll.     

 

4.1 Hermeneutisk vetenskapsteori  

I vår forskning har vi utgått från hermeneutiken som vetenskapsteori, som strävar efter att förstå 

olika fenomen, såsom texter och handlingar. Hermeneutiken handlar alltså om att tolka, förstå och 

förmedla upplevelser av ett fenomen (Westlund, 2009). Därmed gav valet av hermeneutiken som 

metodansats oss tillgång till informanternas egna upplevelser och erfarenheter av det fenomen som 

vi ville studera. Alvesson och Sköldberg menar att avsikten med hermeneutiken som metodansats 

är att generera nya tolkningar som grundar sig i gamla. I hermeneutiken menar man att all kunskap 

skapas med utgångspunkt i en förförståelse, som revideras i takt med att nya erfarenheter. I 

hermeneutiken förstås detta med hjälp av begreppet hermeneutisk cirkel eller spiral, som avser 

växelverkan mellan förförståelse och förståelse. Förförståelsen anses vara en värdeladdad och 

viktig del. Utan den skulle vi inte förstå ett fenomen, inte heller kunna skapa ny och omvandla vår 

förståelse till förförståelse. Det är genom den som intresset för ett specifikt problemområde 

överhuvudtaget uppstår (Alvesson & Sköldberg, 2008).   

 

I vårt uppsatsarbete har det varit svårt att förhålla sig till den egna förförståelsen på ett konstruktivt 

sätt, vilket är i linje med hermeneutikens grundtanke. Alvesson och Sköldberg menar att genom att 

vi utgår från vår egen förförståelse ger den oss en möjlighet att närma oss det vi vill undersöka 

men det kan också hindra oss genom att vi inte ser på fenomenet med ett öppet sinne. Det finns en 

risk att forskningsprocessen handlar om att bekräfta våra idéer och fördomar samt att 

förförståelsen gör oss slutna. Därför ligger det inom hermeneutiken stor vikt i eftersträvandet av 

öppenhet hos forskaren inför det vi studerar. I den hermeneutiska vetenskapsteorin avser den 

hermeneutiska cirkeln också att vi måste förstå sammanhanget eller kontexten för att förstå ett 

fenomen. Det beskrivs som att delen endast kan förstås ur helheten och helheten ur delarna. För att 

kunna förstå detta används en tolkningsprocess i form av en spiral där man börjar i någon del och 

försöker tentativt sätta den i relation till helheten. Därmed får den ny belysning, för att sedan 
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återvända till delen och så vidare. Med hjälp av denna process borrar vi oss successivt djupare in i 

ett fenomen genom att växla mellan del och helhet vilket skapar en djupare förståelse för det 

fenomen vi studerar (Alvesson & Sköldberg, 2008).   

 

4.2 Metodval  

Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod för att kunna förstå informanternas subjektiva upplevelser 

och reflektioner kring vården av ungdomarna på institutionen. Martyn Denscombe menar att 

semistrukturerade djupintervjuer är en bra insamlingsmetod om forskaren vill få insikt i 

människors åsikter, uppfattningar och känslor. För att kunna ta del av informanternas erfarenheter 

och upplevelser har vi därför genomfört semistrukturerade djupintervjuer i vår studie. I 

semistrukturerade djupintervjuer använder sig forskaren av relativt öppna frågor men följer en 

struktur med färdiga teman som ska besvaras. Informanterna ges utrymme till att utveckla sina 

egna tankar och synvinklar, där forskaren hela tiden försöker följa upp och återkoppla 

(Denscombe, 2009). Vi genomförde semistrukturerade djupintervjuer med behandlingspersonalen 

för att vi ville kunna styra intervjun så att våra teman blev besvarade, men samtidigt ge 

informanterna möjlighet att uttrycka sig relativt fritt kring upplevelsen av fenomenet.  

 

Enligt Denscombe finns två faktorer som forskare bör vara medvetna om som kan påverka 

tillförlitligheten. Den första är att tillförlitligheten i den kvalitativa studien kan ifrågasättas då 

resultatet baseras på subjektiva tolkningar. Han nämner den andra faktorn som intervjuareffekten 

och att den kan påverka resultatets tillförlitlighet. Med intervjuareffekten menar han att forskaren 

kan påverka resultatet som framkommer i studien då forskarens uppfattningar också är subjektiva. 

Det finns därmed alltid en risk att resultatet avspeglar intervjuarens syn och uppfattning av 

fenomenet. Han menar också att forskaren kan påverka den som blir intervjuad, till exempel via 

kläder, ålder, kön, etnicitet etcetera. Det är viktigt att det hos oss som forskare finns en 

medvetenhet om detta, då det kan hämma intervjupersonens svar (Denscombe, 2009).    

Jan Krag Jacobsen menar att när vi frågar hur någon upplever sin omgivning kan vi inte förstå den 

konkreta upplevelsen. Vad vi kan få reda på är vad hen lägger märke till och därmed få en viss 

uppfattning om hur den intervjuade strukturerar omvärlden och vad som upplevs vara viktigt 

(Jacobsen, 1993). Valet att använda oss av intervju som metod grundar sig i att det framförallt är 

informanternas subjektiva upplevelser och tolkningar som vi vill nå. Vi var medvetna om 

intervjuareffekten och har försökt vara så neutrala i vår forskarroll som möjligt för att undvika 

påverkan av resultatet.     
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4.3 Förförståelse        

Vår förförståelse inför denna uppsats ser olika ut. En av oss har mer erfarenhet inom ämnet efter 

att ha arbetat som personal inom området som berör behandling av vuxna individer i ett aktivt 

missbruk, samt arbetar på den institution som uppsatsen är genomförd på. Den andra 

uppsatspartnern har inte samma insikt i verksamheten, vilket har varit en bra balansgång för oss. 

Den ena är en inomstående observatör som kan leva sig in i området och den andra en 

utomstående, som kan se det lite mer distanserat. Dock menar Mats Alvesson och Kaj Sköldberg 

(2008) att individer alltid är färgade av någon slags förförståelse och att man inte kan vara helt 

objektiv men med denna vetskap är vi mer observanta på att inte blanda i vår förförståelse i 

studien. Det gemensamma intresset för uppsatsidén väcktes när vi båda läste Socialrätt och berörde 

Socialtjänstlagen där vi främst intresserades av Lagen om vård av unga (LVU). En viktig aspekt i 

vår förförståelse är att vi gemensamt har ett stort intresse för återintegrering i samhället bland unga 

som upplever svårigheter med ett utanförskap. Vår förförståelse och intresse har påverkat valet av 

forskningsområde och hur vi sedan valt att skapa den. Samtidigt som den varit en viktig ingång till 

fältet för genomförande av uppsatsidén.   

 

4.4 Urval  

När forskaren väljer ut sina informanter medvetet i ett specifikt syfte med anledning av att de har 

särskilda kvaliteter till att bidra med värdefull och relevant data för studien använder sig forskaren 

av ett subjektivt urval (Denscombe, 2009). För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av 

ett subjektivt urval när vi tagit fram vår urvalsgrupp. Vi tog kontakt med personal som arbetade på 

institutionen med syfte att genom intervjuer få deras upplevelser och erfarenheter av det fenomen 

vi ville studera. Detta då de som personal sitter på värdefull data som är relevant för vår studie. 

Vid val av respondenterna var vi väl medvetna om att vi endast utgår från en av alla SiS 

institutioner i Sverige och att urvalet därmed inte kan representera hela populationen. Vi hade 

också i beaktning att det finns en risk att respondenterna representerar institutionens värderingar 

och riktlinjer istället för att ge sin upplevda syn på olika fenomen. För att undvika detta poängterar 

vi för informanterna att det är det upplevda perspektivet vi vill studera. 

4.5 Tillvägagångssätt  

Vi tog kontakt med institutionen i början av mars 2016 och frågade om tillstånd att genomföra 

intervjuer med behandlingsassistenterna samt presenterade vår uppsatsidé. Vi fick en positiv 

respons och vår kontaktperson på institutionen hjälpte oss med att ordna fyra intervjuer av totalt 

åtta stycken. Övriga informanter kom vi i kontakt med genom att en av oss arbetar på institutionen 
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och i ett tidigt skede hade vi lyckats bokat in åtta respondenter. Tyvärr var det två respondenter 

som avbokade intervjuerna men vi kunde snabbt genom att fråga på plats boka in två nya 

intervjuer eftersom vi hade bra tillgång till fältet. När vi hade skapat vår intervjuguide 

genomfördes de åtta intervjuerna inom två veckor. Intervjuerna tog 30 till 90 minuter och 

genomfördes på institutionen, delvis på respondenternas kontor eller i bokade konferensrum. Detta 

för att genomförandet skulle ske på en trivsam och behaglig miljö utifrån respondenternas 

perspektiv, vilket Denscombe (2009) menar är viktigt. Vi utförde samtliga intervjuer tillsammans, 

där en av oss drev intervjun och den andra personen observerade samt stöttade upp vid behov. Vi 

presenterade oss för informanten och förklarade varför vi var två stycken under intervjun med 

syfte att minska risken att hen skulle känna sig obekväm. Tanken bakom upplägget var att vi båda 

ville få tillgång till svaren och sedan kunna jämföra våra upplevelser. Detta då Andreas Fejes och 

Robert Thornberg (2009) beskriver att hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla 

upplevelser av ett fenomen. Vi ansåg att det var en fördel för att kunna skapa ett starkare material 

till resultatet och analysen.  

 

Vi förde fyra intervjuer var och transkriberade varandras intervjuer för att få en så neutral bild som 

möjligt. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter inom två till tre dagar. Detta 

för att minnas händelseförloppet samt behålla känslan av mötet under transkriberingen. Vi lät 

sedan materialet vila några dagar för att sedan genomföra resultatet med nya ögon och ett öppnare 

sinne. Vi gjorde som Merete Watt Boolsen (2007) rekommenderar och kodade materialet vilket 

innebär att man delar upp materialet i mindre delar efter bestämda principer (Boolsen, 2007). De 

principer som vi använde oss av var de rubriker och teman som vi hade i intervjun, ungdomens 

bakgrund, främjande vård, riktlinjer och eftervård/återfall. Därefter sökte vi efter mönster och 

teman för att sedan kunna analysera de teman vi funnit, men också för att identifiera de empiriska 

teman som framträtt. De huvudteman som fick bli rubriker i resultatet var Ungdomens bakgrund, 

SiS institution, Främjande av psykosocial förändring och Återanpassning till samhället. För att 

skapa dessa använde vi oss av inlevelse, intuition och fantasi som utgick från vår huvudfråga, och 

var förankrat i vår sociologiska kompetens. Därefter skapades det under huvudrubrikerna nya 

kategorier och underkategorier. Vi konstruerade liknelser och jämförelser i det material vi samlat 

in. Dessa uppmärksammades genom att visa gemensamma drag. I vårt insamlade material 

identifierade och formulera vi nya teman vilket gav oss fördjupad förståelse och kunskap kring 

vårt ämne. Vi arbetade enligt Boolsens (2007) rekommendation, så när materialet bearbetades och 

behandlades arbetade vi med att formulera begrepp som framkommit för att kunna skapa förståelse 

kring vårt studerade fenomen (Boolsen, 2007).  
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4.6 Analysmetod  

Intervjuerna grundades på den tidigare forskning som vi använt och våra frågor baseras på den 

empiri som framkommit. De stora huvudrubrikerna i intervjuerna var Bakgrund, Behandling och 

Återanpassning samt Eftervård. Under dessa block fanns underteman som riktlinjer, främjande 

vård och sluten vård. Till en början när vi sammanställde resultatet använde vi oss av de teman och 

underrubriker som vi hade i intervjuerna, men med tiden växte nya rubriker fram och idag ser 

strukturen annorlunda ut eftersom vi vill presentera resultatet utifrån hur vår huvudfråga är ställd. 

Enligt Boolsen (2007) innebär kodning att klassificera in i mindre delar. Vidare menar hon att 

kodningsprinciperna är mycket avgörande för att det visar vad vi tittar efter i vår analys. I likhet 

med mycket kvalitativ forskning har vi i huvudsak arbetat induktivt, men även funnit orsaker och 

samband i vårt material i förhållande till vår teoretiska ram som innefattar Etablerade och 

outsiders, Microsociologi och Empowerment.   

 

4.7 Tillförlitlighet i studien  

Intervju som metod har gett oss möjlighet till en fördjupad förståelse av vårt fenomen, vilket varit 

viktigt i förhållande till vår frågeställning och vårt syfte. Genomförandet av intervjuerna med 

personal på institutionen gav oss en bra inblick i verksamheten samt deras upplevelse kring våra 

teman. Vilket Denscombe (2009) menar är avsikten med hermeneutiken som vetenskapsteori. 

Studien reliabilitet stärktes genom att fånga personalens upplevelse av fenomenet. Detta då det är 

personalen som sitter på de svar som besvarar vår forskningsfråga. Det fanns risk för att studien 

skulle få en vinklad och därmed oriktig bild om personalen som vi intervjuat endast vill visa 

institutionens positiva sidor och ”pratar ur regelboken” istället för att redovisa sin upplevelse kring 

våra frågor. Vi försökte ha ett kritiskt tänkande till den informationen som gavs vilket Boolsen 

(2007) rekommenderar. Vi hade i åtanke och var observanta på att det är personal på institutionen 

som intervjuades och att deras svar inte kan representera ungdomarnas upplevelser. Genom att vi 

förhållit oss kritiska till detta hoppas vi att studien fått en ökad validitet och att uppsatsen 

presenterar informanternas upplevelser och erfarenheter av vad de anser som främjande inom 

slutenvården. Intervjuguiden var ett gediget redskap som gav oss möjlighet att genom relativt 

öppna och allmänna frågor få uttömmande svar kring varje fråga. Vi var medvetna om att vår 

förförståelse, och då framförallt den förkunskap i behandlingsarbetet på institutionen som en av 

oss besitter eventuellt skulle leda oss in på sidospår och bidra till ledande frågor. För att inte gå 

miste om tillförlitligheten i studien valde vi därför att inte intervjua personer som vi hade en 

närmare yrkesrelation till eller förförståelse om. Vi valde också att transkribera varandras 
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intervjuer för att kunna vara uppmärksamma på ledande frågor som vår förkunskap eventuellt 

kunde bidragit till.  

 

Vår tanke var från början att endast utföra intervjuer med personal med en minst två års utbildning 

och flera års erfarenhet inom verksamheten. Men eftersom två respondenter uteblev valde vi att 

genomföra de intervjuerna med två behandlingsassistenter som inte besitter den kompetensen vi 

efterfrågat. Detta anser vi inte påverkat resultatet negativt då svaren på dessa intervjufrågor bestod 

i liknande svar som de övriga respondenterna. Utfallet i vårt urval gav oss mycket material med 

olika mängd data men alla intervjuer gav oss ett gediget material som grund för analysen. Vi såg 

det som positivt att det fanns olika kompetenser och arbetsegenskaper för att kunna förstå de olika 

perspektiv utifrån den position som respondenten hade. Vi upplevde att utbildning eller position 

som informanten hade påverkade längden på intervjuerna. De som hade en universitets- eller 

högskoleutbildning och var lite mer insatta i riktlinjer och styrning kunde ge oss mycket 

information om det som anordnades runt ungdomen. Personal med behandlingsassistentutbildning 

kunde ge oss mycket information om arbetet på respektive avdelning. Att få ta del av de båda 

perspektiven och fått höra en bredare urvalsgrupp anser vi varit någonting positivt som gett oss en 

bredare insikt i vårt fenomen och därmed ökat tillförlitligheten i studien. Vår intention med denna 

undersökning har inte varit att redovisa hur tvångsvården ser ut i hela Sverige eftersom landet har 

ett flertal SiS institutioner. Dock anser vi att den institution som vi valt att inhämta information 

från är representerbart vad gäller slutenvården av ungdomar mellan 15-21 år. Detta grundar vi på 

de intervjuade respondenterna fick samma frågor och gav liknande svar.   

 

4.8 Etiska reflektioner  

Som samhällsforskare ska sociologer ha ett etiskt förhållningssätt i genomförandet av studien. Vid 

insamlingen av data, i analysprocessen samt vid publiceringen av de fynd som framkommit 

förväntas forskaren beakta etiska aspekter. Forskaren ska respektera deltagarnas rättigheter och 

värdighet, undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet samt 

arbeta på ett sätt som är ärligt och respekterar deltagarnas integritet (Denscombe, 2009). Dessa 

etiska aspekter har vi tagit hänsyn till i vår studie genom att ha ett förstående och vänligt 

förhållningsätt i vårt bemötande. Detta för att respondenterna skulle känna sig bekväma och 

respekterade under intervjuerna. Medverkandet i intervjun var frivilligt och respondenterna gav 

oss godkännande att använda det material som framkommit i vår studie. Vid förfrågan om 

medverkande lämnades information om syftet med studien och intervjun muntligt. Vi valde ändå 
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att inleda samtliga intervjuer med information och syftet med studien så att de åter igen fick 

möjlighet till en övergripande bild av vad deras ord bidrar till. Vi informerade om att allt insamlad 

data kommer behandlas som känslig, att inspelningen kommer förstöras samt att ingen information 

ska kunna återkopplas eller spåras till respondenten. För att inte missa viktiga detaljer var vi två 

intervjuare och en respondent vid varje tillfälle. Vi hade i beaktning att detta eventuellt kunde 

kännas obekvämt för respondenten, därför ledde en av oss intervjun och den andra observerade 

och fyllde i med ytterligare frågor om det behövdes. Vi strävade efter att ha en avspänd och öppen 

inställning för att respondenten skulle känna sig så bekväm och avslappnad som möjligt. Vi 

poängterade under intervjuerna att inga svar var felaktiga, utan att det var respondentens åsikter 

och upplevelser kring frågorna vi ställer som var av betydelse för oss. 

 

Denscombe nämner tre principer som är viktiga att forskaren förhåller sig till. Den första är att 

skydda deltagarnas intressen (Denscombe, 2009). I vårt fall innebar detta att respondenten kunde 

lida personlig skada om information skulle avslöjas. Därmed kommer allt material som kan 

återkopplas till respondenten att förstöras efter avslutad forskning. Den andra principen innebär att 

forskaren ska undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar. Forskarna förväntas vara 

öppna och tydlig med att de är forskare samt att insamlingen av data har i syfte att undersöka ett 

särskilt ämne (Denscombe, 2009). Vi visade hänsyn till det när vi lämnade tydlig information om 

syfte med studien samt materialinsamlingen både inför och under intervjun. Den tredje principen 

som syftar till att deltagarna i studien ska lämna samtycke. Deltagandet måste vara frivilligt och de 

ska ges information om forskningens syfte för att de ska kunna göra en bedömning av om de vill 

delta (Denscombe, 2009). I vår studie var medverkandet frivilligt och vi genomförde intervjun 

först efter ett godkännande från beslutsfattare på institutionen samt av respondenten själv, vilket 

innebär att denna princip är uppfylld.                   

5. Teori 

I detta kapitel redovisar vi tre sociologiska teorier som vi använt oss av i analysen för att besvara 

vår frågeställning samt ger oss en djupare förståelse av vårt fenomen. Teorierna som redovisas är 

Etablerade och outsiders, Microsociologi och Empowerment. De används för att förstå orsaker till 

slutenvård, främjande arbete i den psykosociala förändringen i slutenvård och vägen till 

återintegrering i samhället.   
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5.1 Etablerade och outsiders  

Norbert Elias förklarar figuration som ett bildligt sätt att förklara människors ömsesidiga och 

inbördes beroende av varandra. För figurationens existens behövs en ömsesidig relation mellan 

grupper då ingen av dem kan bli vad den är utan andre. Syftet med en figuration är att visa en 

modell över hur hjälplöst individer i grupper kan fångas i konfliktsituationer. Elias beskriver att 

kärnan i en figuration är det ömsesidiga beroendeförhållande grupperna har, men också en ojämn 

maktbalans och de inbyggda spänningar som finns i de mönster som grupperna gemensamt bildar. 

I Elias studie av figurationen i samhället Winston Parva visar han att det som avgjorde den 

maktstruktur som delade in grupperna och skapade en uppdelning avgjordes av en stark 

sammanhållning och gruppkarisma. Båda grupperna var medlemmar i samma samhälle men 

delades upp i två statusnivåer, etablerade och outsiders. De blev därmed främlingar för varandra 

och den etablerade gruppen markerade sin ställning och kämpade för sin överlägsenhet. 

Förödmjukande, skvaller och nedsättande kodord vilket blev stigmatiserande föreställningar 

skapade utestängning från alla möjligheter till makt. Det gjorde att den etablerade gruppen behöll 

sin egen högre status och maktposition. Det finns globala likheter i det stigmatiseringsmönster som 

maktstarka grupper använder mot outsidergrupper. Men gemensamt är att den ojämna 

maktbalansen är ett avgörande villkor för varje effektiv stigmatisering. Begreppet stigmatisering 

kan liknas med en stämpel, ett exempel är om det i outsidergruppen finns en minoritet som är 

kriminell sätter det en stämpel på alla medlemmar och minoritetsgruppen får symbolisera alla 

medlemmar. Det går alltså inte som enskild individ undkomma gruppens stigmatisering och dess 

lägre status.  

 

Elias menar också att när maktskillnaden är stor mäter sig medlemmarna av en outsidergrupp med 

förtryckets måttstock. Utifrån förtryckarnas normer finner de sig själva bristfälliga och upplever 

sig ha ett lägre värde. Och genom att ge en grupp dåligt rykte kommer den troligen försöka leva 

upp till det. I fallet Winston Parva förmådde den hårdast stämplade delen av outsidergruppen slå 

tillbaka i smyg. Den skam som den etablerade gruppens oundvikliga stigmatisering skapar hos 

outsiders övergår i apati, aggressiva normer och laglöshet som är beroende av den allmänna 

situationen. Ungdomarna från outsidergruppen undveks, avvisades och blev utfrusna av sina 

”respektabla” jämnåriga. Ännu bestämdare och grymmare än av de vuxna. När de vildare 

ungdomarna i outsidergruppen kände sig avvisade försökte de ge igen genom att uppföra sig ännu 

värre. Vetskapen om att de genom att föra oväsen, förstöra och bråka kunde irritera dem som 

förkastade och behandlade dem som utstötta blev en stimulans till ”dåligt uppförande”. De njöt av 

att göra det som de anklagades för, som hämnd på dem som framförde anklagelsen emot dem 
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(Elias, 1999). Elias teori om Etablerade och Outsiders beskriver hur individer kan ha en position i 

grupper som befinner sig i ett utanförskap. I vår studie symboliserar outsiders ungdomarna på 

institutionen, då de befinner sig i ett utanförskap. Etablerade kommer symbolisera samhällslivet 

och det “normaliserade” som ungdomen ska återintegreras i.   

 

5.2 Microsociologi  

I ”Microsociology” har Thomas Scheff (1990) utvecklat en teori om sociala band, som ett sätt att 

försöka förstå relationer i det moderna samhället. Människor är enligt Scheff sociala varelser, och 

strävar efter att upprätthålla trygga och säkra sociala band. Det handlar om sociala band som 

etableras i barndomen, men sedan prövas under uppväxten och i vuxenlivet. I enlighet med Scheffs 

teori är emotionen stolthet en signal på säkra och trygga sociala band, men uppstår skam i 

relationerna till andra kan den hota dessa band med obehag och osäkerhet, och de sociala banden 

kan därmed försvagas. Stolthet definierar Scheff som moraliska ingivelser där människan känner 

sig bekväm och tillfreds. Skam definierar han som moraliska impulser där människan skäms, oftast 

för att hen inte förhåller sig till de rådande normer och regler som existerar, inom ramen för det så 

kallade hänsynsemotionssystemet. I sin teori utvecklar Scheff också ett resonemang om vad som 

kan hända när de sociala banden försvagas. När känslan av skam uppstår kan individen också 

känna skam för att den skäms. För varje förstärkt känsla i ett led av skam kan individen så 

småningom komma att leva i en ständig skam som Scheff benämner som en känslofälla. Att ha 

både känslor av stolthet och skam menar han inte är skadligt men hamnar man i känslofällan av 

skam kan den tendera till att individen blir fast i skam med hotade och försvagade sociala band. De 

sociala banden är i ständig förändring och kan snabbt förändras från säkra till hotade. Valet av 

sociala sammanhang påverkas av de sociala banden och motivationen sviker lätt om stoltheten är 

hotad eftersom det är den som upprätthåller relationerna med säkra band. Att befinna sig i 

känslofällan kan innebära två företeelser, den där individen är medveten, erkänd skam, om sin 

problematik och är benägen att kunna förändra eller den där hen förnekar, icke erkänd skam, sitt 

tillstånd och förstärker sin destruktivitet genom ilska och vrede genemot sitt inre eller sitt social 

sammanhang. Denna teori förklarar hur en individ i ett destruktivt beteende kan fastna i sin skam 

och utveckla en känslofälla (Sheff, 1990). Inför vår analys kommer denna teori att förklara hur 

ungdomen kan komma ifrån känslofällan, och övergå ifrån försvagade sociala band i känslan av 

skam, och i vissa fall i en skamfälla, till stärkta sociala band som uppstår i känslan av stolthet i 

samband med den behandling och det stöd som ungdomen får inom slutenvården.   
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I den analys vi gör med Scheffs teori kommer vi även att hänvisa till anknytningsteorin. Anders 

Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson och Pia Risholm Mothander (2006) menar att ett barn som 

har en god anknytning i tidig ålder söker sig mer till sina föräldrar i tonåren om de får problem, än 

ett barn som har haft en sämre anknytning. Barnen har ett större glapp till sina föräldrar och ett 

känslomässigt avstånd som kan bero på förälderns fysiska eller känslomässiga frånvaro. Dessa 

faktorer visar sig i att den unge har svårt med tillit mot vuxna och ofta tänjer på gränser. Den 

sortens anknytning som barnet har växt upp med i tidig ålder, till den i mellanbarnsåldern kan 

anses som ett personlighetsdrag även upp till vuxen ålder. Men forskare menar att den fortfarande 

kan vara påverkbar. När en person växer upp och blir äldre kan nya anknytningspersonerna ha 

olika roller i den unges liv som till exempel lärare, tränare eller vänner (Broberg et.al, 2006). 

Anknytningsteorin hjälper oss att mer specifikt förstå betydelsen av tillit och omvårdnads behov 

under barndomen och uppväxten i form av sociala band. Den visar också vad som är viktigt för att 

skapa tillit mot vuxna senare i livet, förstå hur sociala band stärks och hur det kan påverka 

behandlingen inom slutenvården.   

 

5.3 Empowerment  

Erfarenheter av att befinna sig i ett utanförskap och ses som mindre värd i samhällets ögon kan få 

individer att tappa tron på sin makt att kunna förändra sin situation och därmed även förlora sitt 

egenvärde (Tengqvist, 2007). Empowerment kan beskrivas som ett mål såväl som en process inom 

grupper men också på individnivå. Ett gemensamt drag är betoningen på frigörelse där människor 

reducerar sin maktlöshet, eller får den reducerad och ges inflytande över sitt dagliga liv (Follesö, 

2007). Begreppet används som genomgående perspektiv i praktiskt arbete, metodutveckling och 

samhällspåverkan i olika organisationer som kvinnorörelsen. I ett målgruppsarbete som prevention 

eller behandling utgår man ifrån utsatta gruppers styrkor och förutsättningar som gynnar dem.  

Resultat redovisas från en undersökning om Basta Arbetskooperativ. Det är ett socialt företag som 

erbjuder hjälp till självhjälp för individer med drogproblem där det visar sig att egenmakten har en 

stor betydelse i rehabiliteringen. Det stöd som erbjuds individerna är arbete, gemenskap, 

vardagliga sysslor och vård av terapeuter. Dessa komponenter tillsammans ger ett socialt umgänge 

samt en strukturerad och trygg vardag tillsammans med empowerment ska leda till att de vill 

förändra sin situation och sig själva genom självmakt. Denna målgrupp har låg status i samhället 

och lever i ett utanförskap. Effekterna blir att individen får låg självkänsla, lågt egenvärde, inlärd 

maktlöshet och passivisering förstärks genom samhällets stödinsatser. Inom organisationen 

betonas det att den egna viljan måste finnas för att personen ska lyckas. Gör de det förändras 
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identiteten från att domineras av problem och dålig självkänsla, till en identitet från skam till 

stolthet (Tengqvist, 2007).  

 

Organisationen Landsföreningen for barnevardsbarn (Lfb) samlar ungdomar som får eller har fått 

vård inom barnavården i form av boende i fosterhem eller på institution. Ungdomarna driver själva 

organisationen och detta ger begreppet empowerment en ram för förståelse av föreningens 

verksamhet. Detta då organisationen bygger på att ge utrymme åt barnens röster som sällan blir 

hörda. Empowerment- orienterat arbete brukar ofta tolkas som arbete inriktat på hur de som är 

maktlösa kan återfå makt och kontroll. Genom att man söker, finner och bygger vidare på barns 

och familjers egna resurser ska familjemedlemmarna undan för undan bli i stånd att fatta de beslut 

som de tror blir bäst för dem själva. I praktiskt arbete kommer detta till uttryck i metoder som 

syftar till att förstärka nätverk och förbättra färdigheter. Gemensamt för metoderna är att de 

inriktas på de enskilda individerna och deras närmsta eller utvidgade nätverk. Lfb arbetar aktivt 

med ungdomarna för att informera dem om deras rättigheter som barnavårdsbarn och bygger upp 

en gemenskap där de finner en gemensam styrka i att stå samlade. De värdesätter att träffa andra i 

liknande situation och får därmed en insikt i att det finns fler som befinner sig i liknande 

situationer och att de inte är ensamma. Det liknar beskrivningar av självhjälp, vilket är en 

stärkande process där människor får styrka att ta ansvar för sitt eget liv i en gemenskap. Som 

barnavårdsbarn utgör de en grupp som är stigmatiserad och som ofta uppfattas som kriminella eller 

åtminstone ligger i farozonen för kriminalitet. Empowerment beskrivs gärna som en förflyttning av 

makt från den som är mäktig till den vanmäktiga. Det handlar om människors rätt till att ta del i 

beslut som angår deras liv och om att synliggöra de samhällsstrukturer som hindrar människor från 

att ta kontroll över deltagandet. För att möjliggöra detta i praktiken är det nödvändigt att finna 

goda ramar för kommunikation, särskilt bland barn och unga då deras röster sällan blir hörda 

(Follesö, 2007). I vår uppsats kommer denna teori att hjälpa oss att förstå hur ungdomarna genom 

att ta tillbaka sin egenmakt få kontroll över sin situation, sitt liv, sin framtid och därigenom kunna 

återintegreras i samhällslivet.   

 

5.4 Teoriernas betydelse i vår studie  

För att kunna besvara vår frågeställning och få en djupare förståelse i hur behandlingspersonalens 

arbete påverkar ungdomen till återanpassning i samhället har vi valt att använda oss av de 

redovisade teorierna. Etablerade och Outsiders bidrar till att skapa en djupare förståelse till 

fenomenet utanförskap på ett övergripande sätt. Inte minst bidrar den till vår studie då den visar på 
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det utanförskap som unga individer i dagens samhälle kan känna. Likaså vilken påverkan 

stigmatisering kan ha och varför ungdomarna kan jämföra sig med en outsidersgrupp. 

Anknytningsteorin benämndes i våra intervjuer som en relevant teori för att förstå anknytningens 

betydelse till personalen därför kommer vi till viss del att återkoppla till den i analysen. Dock 

visade sig att Scheffs teori om micrososiologi som förklarar emotionella band var av större 

relevans, då den ger oss en förståelse i hur en psykosocial förändring genom de emotionella band 

av skam till stolthet skapas och främjar ungdomens förändring i vården. Därför blev valet av denna 

teori mer relevant. Empowerment valde vi då den förespråkar individers egenmakt för att kunna 

påverka sin egen situation. Återtagandet av egenmakten görs bland annat genom delaktighet och 

gemenskap. Empowerment blir högst relevant för vår studie då den ger en förståelse för hur 

ungdomarna på institutionen kan påverka och förändra sin rådande situation, med mål att bli 

återintegrerade i samhället.   

 

6. Resultat  

I detta kapitel kommer vi att redovisa det resultat som framkommit i våra intervjuer. För att 

underlätta för dig som läsare har vi delat in utifrån fyra teman följt av underrubriker. De teman 

som berörs är Ungdomens bakgrund, SiS-institution, Främjande av psykosocial förändring och 

Återanpassning i samhället som vi bedömer som relevanta för vår problemställning. 

Ordningsföljden av teman symboliserar ungdomens väg från utanförkap till placering i slutenvård, 

fram till återanpassning i samhället vid en utskrivning. Tanken är att visa de mest centrala delar 

som informanterna upplever främjar ungdomens utveckling inom slutenvård och hur personal på 

institutionen arbetar för att uppnå den.   

 

6.1 Ungdomarnas bakgrund  

Samtliga respondenter menar att ungdomarna kommer till Fagared av flera olika anledningar. 

Generellt sett så har de ett långvarigt utanförskap som präglas av själv-destruktivitet med 

kriminalitet och användningen av droger. Flera av respondenterna beskriver att de upplever 

ungdomens familjesituation som sargad. Föräldrarna har inte sällan ett eget missbruk och svårt att 

hålla en egen struktur i vardagen. Respondenterna menar att det många gånger förekommit våld i 

hemmet och att ungdomarna i vissa fall missbrukar tillsammans med sina föräldrar. De påpekar 

samtidigt att det inte alltid är familjen som problematiken beror på, utan i vissa fall är det snarare 

så att föräldrarna har tappat kontrollen över situationen kring ungdomen. Dock upplever flertalet 
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av respondenterna att majoriteten av ungdomarna har haft en uppväxt med en stor brist av trygghet 

och struktur som är väldigt viktigt i ett barns uppväxt.   

 

”Föräldrarna har ofta problem själva med missbruk, det är inte att de i grunden är 

dåliga föräldrar utan dem befinner sig själva i en situation som är kostsam för dem 

själva så att ett barn kommer i kläm”   

 

Informanterna menar att situationen med familjen är en av alla komponenter som spelar en stor roll 

i utanförskapet. En annan faktor är omgivningen där ungdomen växer upp. En respondent 

beskriver att hen upplever det som att de föds in i ett utanförskap och med det menar hen att de 

ofta bor i segregerade och socioekonomiskt ansträngda områden. En annan respondent ser på 

skolan som en stor och viktig del i uppväxten. Hen menar att om ungdomen inte lyckas i skolan 

eller i sociala sammanhang så vill ungdomen ändå vara bra på någonting. Då väljer han ofta att 

vara bra på att vara dålig. En annan aspekt i sammanhanget som en av respondenterna upplever 

som viktig är att ungdomen skapar en del av sin identitet genom föreningslivet. Hen menar att, 

tappar ungdomen det så minskar också det sociala nätverket som är gynnsamt för honom. Hen 

menar vidare att om ungdomen tappar skola och föreningsliv där det är tänkt att ungdomen ska 

tillhöra, då kan de hitta en annan tillhörighet. Flertalet respondenter menar att ungdomarna då 

tyvärr har sökt gemenskap i avvikandet för att forma sin identitet. Detta tillsammans med bristande 

kontakt till vuxenvärlden skapar ofta en kriminell identitet och någonstans på vägen tappar 

ungdomen det “normala liv” som majoriteten i samhället lever i. Citatet visar ett alternativt svar på 

en respondents syn på den unges beteende i samhället.   

 

”De har ofta fått lära sig att lösa saker själva eller lär sig utan en vuxen superviser, 

då blir det därefter ofta...jag har svårt att lägga skuld på dessa ungdomar utan de 

har gjort så gott de kan i deras situationer men samhällets normer säger att det är 

fel och så har samhället reagerat med polis och domstol...”   

 

6.1.1 Självkänsla och självbild  

Flertalet respondenter menar att de upplever att ungdomarna har en självbild som saknar 

självinsikt eller en bristande självbild och att självkänslan oftast är dålig. De menar att till en 

början upplevs de ha en självkänsla som utåt sett ser ut att vara bra men när man skrapar lite på 

ytan så märks det att den inte är så bra. Vilket en respondent menar visas framförallt i enskilda 
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samtal med den unge. Respondenterna säger att de upplever att ungdomen många gånger befinner 

sig i känslan av ensamhet, misslyckande, skam och framförallt skuld gentemot familjen, om de har 

en, eftersom de innerst inne vet att deras uppträdande är fel. Däremot glorifierar de droger och har 

inställningen att vara en “duktig kriminell”. Ungdomen upplevs ofta ha ett tufft yttre och anses 

leva kvar i den känslan som effekten av droger kan ge dem, nämligen den att de är odödliga.   

 

”Många har en låg självkänsla vilket de försöker kompensera med att ha en tuff 

attityd och kanske vara lite kriminella…”   

 

”Dessa pojkar lever ofta utrustade med dålig självkänsla. Självförtroendet är det 

inget fel på, de säger att de klarar jätte mycket men de prövar inte att klara 

problem på andra sätt än det som de har vant sig vid”  

 

6.2 SiS institution  

6.2.1 Riktlinjer och behandlingsmodeller  

Samtliga respondenter beskriver att det inom SiS finns flera olika riktlinjer som ska följas. Dels 

riktlinjerna för LVU och LSU men också juridiska som Barnkonventionen och Svea rikes lag. De 

menar att vad som gäller för LVU och LSU, så är de jämförelsevis ganska lika. Det som skiljer 

dem åt är att LVU är en vårdlag och LSU är en straffrättslig påföljd. Vad som också skiljer dem åt 

är att LVU- ungdomarna är placerade av Socialtjänsten som samråder vården med SiS samt 

beslutar längden på vården, medan LSU-ungdomens vård regleras och bestäms inom SiS. En 

annan skillnad är att beslutsfattandet runt ungdomen, en ungdom som har LSU är kraftigare 

reglerad och processen är mer omfattande än för en LVU-ungdom.   

 

Det nämns i intervjuerna att en viktig värdegrund som SiS institutionerna strävar efter och arbetar 

för är ROT- (Respekt, Omvårdnad och Trygghet). Några av SiS egna riktlinjer som flertalet 

respondenter nämner är hur utredningen ska utföras, dokumentering, riskbedömningar vid 

utevistelse, de speciella befogenheterna och hur avdelningen ska regleras. En av de senast 

tillkomna riktlinjerna beskrivs vara en av de viktigaste. Den beskrivs innefatta en syn på att vården 

ska bedrivas utanför institutionen som social färdighet eller praktik för att kunna klara sig utanför 

institutionen efter avslutad vård. Detta mottages med stor glädje bland två av respondenterna och 

de är positivt inställda till det. En av dessa respondenter nämner att hen upplever att några av 

riktlinjerna inom SiS kan vara för utopiska. Hen menar att de greppar över ett stort område och de 

har alltid andan att följa dem, men ser en omöjlighet i det eftersom det är mycket tidkrävande.  
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Det nämns i samtliga intervjuer att för att främja ungdomens utveckling till att bryta ett beteende 

används olika former av påverkansprogram. De som nämns är ADAD, MI och ART. De används 

dels för att bygga den individuella behandlingsplanen, men också under behandlingens gång för att 

tillgodose ungdomens individuella behov. När ungdomen skrivs in på SiS startas en ADAD-in 

utredning. Den beskrivs av samtliga respondenter vara en kartläggning över ungdomens nuvarande 

situation. Det är ett omfattande intervjuformulär med frågor som berör nio livsområden. 

Kartläggningen blir sedan ett redskap som de utgår ifrån för att kunna bygga en behandlingsplan 

för ungdomen. ADAD-överflytt nämns också och respondentarena menar att den underlätta en 

överflytt av ungdomen inom SiS och då främst mellan avdelningarna på institutionen. De 

beskriver att det även finns en ADAD-ut, och den beskrivs vara mer en utredning av vistelsen på 

institutionen. Den innehåller frågor som berör vad som varit bra eller mindre bra, vad ungdomen 

skulle vilja förbättra. Den är mindre omfattande än ADAD-in men är ett bra verktyg för 

institutionens egen del, vad de kan göra annorlunda i framtiden.  I intervjuerna framkommer det att 

ADAD intervjuerna upplevs som ett viktigt redskap för att kartlägga ungdomens situation. ADAD-

in ses också som en möjlighet för ungdomarna att vara delaktiga i skapandet av behandlingsplanen 

och är någonting som de tar hänsyn till. En respondent menar att hen upplever att ungdomens 

möjlighet till delaktighet och påverkan främst framkommer i ADAD-ut där de kan beskriva sin 

upplevelse av sin vistelse på institutionen.  

 

Det framkommer i intervjuerna att när den individuella behandlingsplanen konstruerats ihop med 

ungdomen finns en rad program att delta i. MI-motiverande intervju beskrivs vara ett av de 

verktyg som används som kan ge goda resultat. Det handlar om att göra den unge medveten om sin 

situation. Ett annat instrument som framkommer i majoriteten av intervjuerna beskrivs vara ART- 

Agression Regressment Training. En av respondenterna beskrev för oss vad ART innebär och 

menade att ett helt ART program innefattar tio lektioner. Det är indelat i olika områden, social 

färdighetsträning, risker och kontroll, moral och etik. Ungdomarna tränar i grupp eller enskilt 

tillsammans med två programledare. Det innefattar olika områden där ungdomen rollspelar 

tillsammans med programledarna. De går igenom och problematiserar områden inom strikta ramar 

där de tränar på olika saker. I en av intervjuerna tas ett exempel upp och det är att träna på att säga 

förlåt. I ART börjar de med den sociala färdighetsträningen, sen bygger de på med ilskakontroll, 

och till sist moral och etik. Alla delar bygger på varandra och tanken är att de ska vara till hjälp för 

ungdomen att hitta färdigheter i hur de ska använda dem och när de ska använda dem i livet 

utanför instituten.   
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6.2.2 Personalens professionella roll och bemötande  

Samtliga respondenterna upplever inte att det fanns svårigheter i avvägandet mellan 

professionalitet och personliga tycke. Majoriteten ansåg snarare att det personliga och deras 

personlighet kunde vara en fördel i arbetet för att kunna närma sig ungdomen. Uppriktighet som 

att vara ärlig och visa att de finns där för ungdomen ses av informanterna som viktigt och skapar 

en respekt.   

 

”Jag tror att någon slags äkthet att de känner att ditt engagemang vilar på någon 

slags äkta grund och det tror jag är viktigt för ungdomarna. Och det här med att 

kunna skapa relation men det sammanhänger ju med äktheten. Kommer du dit och 

är oengagerad och inte på ett äkta sätt så kan ungdomarna känna av det ganska 

bra. Jag tror att äktheten är viktig”   

 

Majoriteten av respondenterna menar att om det uppstår en problematik i avvägning av 

professionalitet och det personliga tycket delar de det med sina kollegor. En respondent 

belyser också personalens tillgång till metodsamtal om problemet skulle uppstå.   

 

6.2.3 Resurser  

När vi frågade vilka resurser som fanns att tillgå fick vi många olika förslag. Många nämnde 

liknande resurser men några förslag var unika.  En respondent nämnde byggnaderna, fordon, gym, 

gympasal, samarbetspartners så som socialtjänst, transporttjänst och polis, samt utbildningar för 

både ungdomarna och personal som ska komma ungdomen till godo. En annan nämnde spel men 

tryckte framförallt på att utevistelser var viktiga resurser. En av respondenterna nämnde också ”ett 

stall av psykologer” och sjuksköterska som goda resurser. 

Förutom ovan nämnda förslag fanns det i samtliga intervjuer en gemensam syn på personalen som 

den viktigaste resursen. En respondent menar att de har fem personal på upp till sju ungdomar. 

Hen menar att genom den personaltätheten kan de se varje ungdoms enskilda behov mer och 

upplevs kunna tillgodose ungdomarnas behov bättre. 
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6.3. Främjande av psykosocial förändring  

6.3.1 Behandling genom tvångsvård/slutenvård  

I intervjuerna framkommer det att när ungdomen kommer till Fagared så har de antingen blivit 

dömda till LSU med tidsbestämt verkställighetsbeslut, eller beslut om LVU som varar i minst 6 

månader. Enligt respondenternas erfarenheter har ungdomarna ofta befunnit sig i vårdkedjan sedan 

tidig ålder men ibland kan SiS vara deras första placering. Det som beskrivs vara unikt för SiS 

institutioner är att de kan vårda ungdomarna i en sluten miljö. Frihetsberövadet i sig menar de har 

en psykisk inverkan på ett annat sätt än om de vårdas i öppenvården. Ungdomarna beskrivs inte 

kunna ”komma och gå som de vill”. Personalen bestämmer i stort allt ungdomen kan eller får göra, 

de fråntas kontollen över sitt eget liv vilket beskrivs kan skapa en stor frustration hos den unge. Ett 

flertal av respondenternas upplevelse av den unges inställning när de kommer till Fagared är att de 

bestraffas, snarare än behandlas. De beskriver att de upplever att den unge många gånger känner 

sig kränkt genom att bli tvångsplacerad. En respondent menar att det är viktigt att visa förståelse 

och bekräftelse av den unges känslor. 

 

”Att bli inlåst är ju en ganska så kraftfull åtgärd och att inte känna sig bestraffad i 

det vore ju konstigt…..-Nu har du gjort det här , det är klart att du blir inlåst då! I 

den ändan börjar jag aldrig utan mer försöka bekräfta känslan av att vara orättvist 

behandlad…..kan jag möta ungdomen i den känslan, då har jag kommit långt.”   

 

Ett flertal respondenter menar att de upplever att de ungdomar som funnits med i vårdkedjan och 

haft ett flertal placeringar i olika familjehem eller HVB-hem inte känner en lika stor rädsla för att 

komma till SiS utan finner sig snabbt i reglerna och rutinerna. Vissa kan också haft flera olika 

placeringar inom SiS och visar sig vana vid atmosfären. De beskriver samtidigt att för de som inte 

varit inom vårdkedjan lika mycket kan det vara mycket skrämmande, de upplevs känna en 

osäkerhet och rädsla inför sin första tid.  

 

En respondent menar att han upplever att vissa av ungdomarna känner att det var bra för dem att 

komma till SiS, nästan som en räddning för att de kände själva att det spårade ur rejält. Hen ser det 

som att de får en chans att andas ut, de behöver inte känna sig jagade längre och ges en ny chans. 

En annan bild som några av respondenterna ger är att ungdomen kan ha en uppfattning av att ”sitta 

av sitt straff” och känna att detta är en merit. En del pojkar upplevs ha en nonchalant inställning till 

vård och vill bara sitta av sitt straff. Mycket handlar om att de tappat förtroendet till myndigheter 

menar en av respondenterna. I ett flertal av intervjuerna nämns det att innan tvångsvård vidtas som 
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åtgärd har ungdomen oftast gått igenom ett flertal samtal med Socialtjänsten och haft ett flertal 

tidigare placeringar som misslyckats. Där blir SiS som ett sista ingripande i ungdomens 

problematik framförallt för att det är slutenvård. Det beskriv att effekterna som slutenvården har är 

många och betoning läggs på själva inlåsningen som begränsar ungdomens frihet. Respondenterna 

menar att den unges frihet har han till stor del reglerat själv under de senaste åren och under 

inlåsningen finns vuxna som stöd dygnet runt. De fråntas all möjlighet till den reglering som de 

tidigare haft. Nu är det institutionen som till exempel bestämmer när du ska kliva upp på 

morgonen, när de ska äta, när de ska ha idrott, när de har utevistelse och när de ska gå och lägga 

sig. Detta menar informanterna kan ses som ett led i behandlingen eftersom de behöver struktur 

och kontinuitet. En av respondenterna beskriver det så här:   

 

”Ångest, många har jättesvår ångest. På kvällarna och mardrömmar…. när man är 

ute i samhället och vad man nu än håller på med, begår brott och sådär…. Vilket 

gör att de tänker kanske för första gången på mycket länge över sin situation. Att 

man bekantar sig med sig själv i det här stoppet.”   

 

En skillnad mellan LSU och LVU inom slutenvården upplever samtliga respondenter är 

att de som är dömda till LSU upplevs inte ha lika stor ångest eftersom de har en 

tidsbestämd frihetsberövning. Den kan vara allt mellan några få veckor upp till fyra år 

beroende på brottets art. De som fått ett LVU kan få sitt omprövar var sjätte månad och 

har den unge inte uppnått sina mål med behandlingen så förlängs LVU-tiden. Oftast på 

inrådan av behandlingspersonalen men då handlar det om motivering av ungdomen att 

fortsätta sin vård. För att sammanfatta resultatet av tvångsvården och slutenvården så 

upplever flertalet respondenter att tvångsvården har en positiv inverkan på vården. Det 

negativa är att placeringen inte är frivillig och därmed minskar ungdomens motivation. 

En positiv erfarenhet som de också nämner är att slutenvården och SiS befogenheter gör 

att ungdomen inte utesluts från vården på grund av ett våldsbrott. De vuxna i 

ungdomens närhet står kvar och finns genom hela processen. En informant förklarar det 

som att man går igenom alla processer tillsammans med ungdomen.   

 

”Att få möta, -Nu slog du mig på käften igår, då måste du möta mig idag. Och du 

måste hantera det, du kan inte bara bli utskriven och flytta härifrån. Så har de ju 

många gånger i tidigare placeringar slutat på det sättet”   
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Några nackdelar med slutenvård och tvångsvård menar en av informanterna är att ungdomen är 

inlåst i en skyddad verklighet utan möjlighet att lockas av frestelser. Detta då det inte finns tillgång 

till droger, vapen eller andra saker som bidrar till ett ökat destruktivt levnadssätt. En annan nämner 

att de pacificeras, skapar nya destruktiva kontakter som leder till negativitet. Det anses alla 

inblandade medvetna om, men det verkar vara den bästa vårdformen i dagsläget.   

 

6.3.2 Personalens arbete med ungdomen 

Relationen mellan personal och ungdom beskrivs vara det starkaste redskapet till förändring. 

Vikten av att skapa relation genom att försöka motivera och stimulera ungdomarna i önskvärd 

riktning nämns i samtliga intervjuer. En respondent uttrycker att arbetet mycket handlar om att 

genom en öppen motiverande attityd hitta sociala, önskvärda alternativ till det destruktiva levernet. 

Personalen strävar i det dagliga arbetet efter att upprätthålla en god relation med ungdomarna men 

samtidigt sätta gränser. Att genom motivationsarbete försöka ändra och bryta beteende eller livsstil 

hos ungdomen beskrivs vara är en viktig del i arbetet. Personalens närvaro under dygnets alla 

timmar upplevs som den mest främjande komponenten i behandlingen och framkommer i samtliga 

intervjuer. Några respondenter uttrycker det i timmar, en annan från morgon till kväll och några 

benämner de det som 24/7 vården. Samtliga beskriver vården som ett miljö terapeutiskt 

förhållningssätt vilket innebär en medvetenhet om det arbete som utförs på avdelningen. Det ska 

finnas ett syfte i det som görs och ska vara tänkt att tjäna ungdomen och komma honom till godo i 

det som görs dagligen vilket är allt från spela spel till att laga mat. Majoriteten av respondenterna 

menar att av deras erfarenheter krävs en god relation mellan personalen och ungdom som är byggd 

på tillit för att kunna nå ungdomen. Vilket upplevs som grunden till att skapa en relation som 

senare blir ett verktyg till förändringsarbetet.   

 

”Det måste alltid börja i det lilla. Och det lilla är alltid att skapa någon form av 

tillit eller förtroende för ungdomen. Annars har den ingen anledning till att lyssna 

på dig”   

 

Vikten av långvariga relationer mellan ungdomen och personal nämns i majoriteten av 

intervjuerna. Att den vuxna då bemöter ungdomen i medgång, motgång, alla sinneslag och faser i 

ungdomens förändring. En respondent menar att det ibland upplevs viktigare och har större 

påverkan än de behandlingsmetoder som används.   
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”Det tror jag är nästan det viktigaste, ibland viktigare än vilket kognitivt program 

man bedriver eller så. Det är en ganska kort stund i veckan. De är inte dåliga på 

något sätt, det är många program som är jätte bra men det är relativt kort 

påverkanstid en timme i veckan kanske eller så. Medan du är på avdelningen med 

behandlingsassistenterna all annan tid. Då tror jag att den relationen är otroligt 

viktig. Och kanske det som påverkar mest”   

 

När vi frågade hur de ser på personalens arbete med ungdomarna var samtliga överens om att det 

anses vara ett viktigt arbete. För att främja ungdomens utveckling framkom det i samtliga 

intervjuer att personalen upplevs som den starkaste komponenten i behandlingen.   

 

”Det är ju superviktigt. Arbetet går ju ut på att skapa relation, motivera och 

stimulera ungdomarna i rätt riktning så att säga. Och det är ju ett jätteviktigt jobb 

de har”    

6.3.3 PRO-social vuxen  

Återkommande i intervjuerna är synen på personalen som förebilder av en PRO-social vuxen. En 

av respondenterna beskrev ordet PRO-social vuxen person som fungerar i samhället, har sunda 

värderingar. Är mogen, kan förklara beslut och kan finnas där känslomässigt likaväl som praktiskt. 

De nämner att det ses som viktigt, för att det är i relationen till den pro-sociala vuxna som 

förändringen sker. En respondent beskriver att det i ungdomens familj inte sällan finns konflikter 

inbördes och att det kan finnas svårigheter i form av bland annat psykisk ohälsa och missbruk. 

Ungdomen har kanske aldrig fått erfara en sund integration mellan vuxna och på institutionen får 

de möjlighet att göra det. Bilden som respondenterna visar är att ungdomen genom att se och höra 

hur personalen tilltalar varandra och uppträder gentemot varandra får en annan bild av hur vuxna 

kan vara med varandra. En annan respondent belyser personalens roll som förebild av en trygg 

vuxen som visar omvärlden.  

 

”Jag tänker att deras roll är mycket att vara en trygg vuxen. Och visa omvärlden 

på ett sätt som de allra flesta föräldrar gör. De har sina föräldrar oftast, men man 

blir den vuxna som visar världen och visar hur man beter sig. Så en förebild”   
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6.3.4 Ungdomen och familjens delaktighet  

Vikten av ungdomens delaktighet och att behandlingen är individbaserad återkom i samtliga 

intervjuer. En respondent beskrev det som att varje individ är unik och att det då är viktigt att 

individanpassa vården i de metoder som används. Här i form av manualbaserade program, 

vardagssamtal, kontaktmannasamtal, uteaktiviteter, fysisk aktivitet och medicinska träffar. En 

annan respondent beskrev att en viktig del är att ungdomen verkligen är delaktig i sin behandling. 

Då det som gäller för en enskild ungdom inte alltid är samma för någon annan. När vi frågade om 

familjens delaktighet var samtliga respondenter överens om att de upplevde att det är givande om 

familjen var delaktig i ungdomens behandling. Dels för att det arbete som utförts under vistelsen 

på institutionen inte skulle gå förlorad när de flyttade hem igen. Och dels för att mycket av 

ungdomens problematik påverkats av familjens situation.  Det beskrivs som ett bra inslag och en 

viktig del som ökar chanserna för att det ska gå bra för ungdomen. Det finns en gemensam syn hos 

respondenterna om att familjens medverkan påverkar våden mycket om de är delaktighet, 

framförallt om de är viktiga för den unge. I det främjande arbetet kan de även ändra situationen på 

hemmaplan om behovet finns. Det beskrivs även viktigt för den unges utveckling att kunna 

reparera banden till familjen. Familjen och ungdomen erbjuds samtal ihop med en familjeterapeut 

där samtalen bland annat kan handla om hur de ska få det att fungera hemma. De får också under 

samtalen möjlighet att sätta ord på känslor kring den rådande situationen. Det beskrivs av en 

respondent som ett bra och viktigt samtal som de kanske aldrig tidigare haft.   

 

6.4 Återanpassning i samhället 

6.4.1 Eftervård och återfallsrisker  

Det framgår att informanterna upplever att eftervården ser väldigt olika ut när det gäller LVU-

ungdomarna och oftast påverkas det av vilken Socialtjänst eller Socialsekreterare ungdomen har. 

Ett flertal respondenter vittnar också om att det många gånger handlar om ekonomiska aspekter. 

Eftervården kan vara i form av att ungdomen har kvar sin kontaktperson en period efter att de 

lämnat SiS, de kan komma till familjehem, HVB-hem, få en lägenhet eller så flyttar många hem 

till föräldrarna igen. Ibland kan de fortfarande ha ett LVU när de flyttar hem för att se vad utfallet 

blir. Ska ungdomen ha en fortsatt kontakt eller hjälp från SiS så betalar Socialtjänsten för det. 

Majoriteten av respondenterna menar att det då blir en ekonomisk fråga snarare än god vård. 

Oftast är det privata aktörer som har hand om ungdomens eftervård och för de pojkar som är 

ensamkommande till Sverige blir det migrationsverkets ärende.  
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”Då blir det inte alls någon stor omhändertagande nivå. Då sätts de på något 

sådant där transitboende i väntan på. Och då rymmer de ju oftast”  

 

En respondent menar att hen upplever att det blir ett för stort glapp mellan utskrivning från 

institutionen till lägenhet eftersom planeringen om arbete, praktik eller annan sysselsättning ofta 

inte är synkad. Hens erfarenhet av det är att ungdomen då upplevs bli väldigt ensam och lätt 

återfaller till gamla mönster. Flertalet av informanterna menar att det handlar om att byta 

umgängeskrets, starta om på nytt, finna nya vänner eller föreningsliv. När de inte lyckas med det 

menar informanterna att de upplever att den unge många gånger känner sig ensam och därmed blir 

återfallsrisken hög. En respondent menar att HVB-hem också blir problematiskt eftersom det är en 

öppenvård och ungdomens begränsningar minskar. Detta då friheten gör att möjligheterna ökar för 

att till exempel avvika eller nyttja narkotika. En annan av respondenterna belyser en stor skillnad 

mellan de befogenheter som SiS och HVB hemmen har. SiS får bland annat ta narkotikatester på 

ungdomarna och göra ytliga samt kroppsliga visiteringar, vilket minskar chansen för återfall i 

missbruksproblematik. Flertalet respondenter beskriver att för de ungdomar med LSU har 

institutionen ansvar för utslussning och eftervård. De har hela tiden en översyn över ungdomen 

och oftast har de en plan redo ganska tidigt för alla moment som ska ske. Planen innefattar även 

hur en utsluss till samhället ska genomföras. För de ungdomar som bedöms ha hög risk att återfalla 

i tidigare problematik finns det möjlighet till fotboja. Detta menar en av respondenterna borde 

användas oftare eftersom återfallsrisken är väldigt hög. Det nämns att ibland kan 

familjebehandling fortfarande pågå efter frigivning eller att ungdomen har kontinuerliga samtal 

med sin kontaktperson. Men det är också en ekonomisk fråga för Socialtjänsten. Ett alternativ som 

också nämns är att ungdomen får ett LVU efter LSU-vård men det beskrivs som ytterst ovanligt.   

 

”Och de släpper dem ibland innan de fyller 18 år bara för att de vet att, begår de 

brott efter 18 år så blir det fängelse, ofta. Så där finns kanske, jag tänker på 

resurser.”   

 

En respondent nämner att de ungdomar som har en längre verkställighetstid och en fungerande 

vård har möjlighet att få komma till Falkgatan inne i centrala Göteborg, Fagareds öppnaste 

avdelning. Hen nämner att för att få komma hit måste ungdomen uppfylla vissa krav. Bland annat 

måste ungdomen ha skolgång eller praktik och inte vara avvikningsbenägen. Eventuellt kan också 

en träningslägenhet bli aktuell om personalen anser att det är lämpligt. Samtliga respondenter är 

eniga om upplevelsen av att det lättaste och tryggaste för ungdomen är att återgå till det liv som 
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varit innan eftersom det nya är skrämmande. En respondent beskriver vikten av att byta 

livssituation och att personalen behöver hitta personer i den unges nätverk som kan stötta och 

finnas där vid jobbiga skeden. Återfallsrisken beskrivs minska betydligt om ungdomen haft en väl 

genomförd eftervård eller utsluss. Vad som också beskrivs minimera återfallsrisken var bland 

annat att behandlingen av ungdomen varit lyckad, familjesituationen har förändrats till det bättre 

och att ungdomen har lyckats skapa ett sundare kontaktnät i samhället under sin vistelse på 

institutionen. Vad som framförallt upplevs av informanterna som gynnsamt är om ungdomen själv 

har omvärderat sitt synsätt och insikt genom behandlingsmodeller och kontakt med pro-sociala 

vuxna. Faktorer som respondenterna beskriver har stor påverkan är vilka förutsättningar ungdomen 

har och hur involverad familjen är i arbetet för förändring. En av de svåraste bitarna och största 

hindren som respondenterna upplever för ungdomen är att bryta med sitt destruktiva umgänge. 

Respondenterna menar att de då har arbetat för att få ungdomen att inse vikten i att skapa ett nytt 

nätverk, plocka upp gamla kontakter som de tappat under åren eller finna nya genom till exempel 

en fritidsaktivitet.   

 

”Jag tror också att den finns en svårighet i mänsklig förändring över huvud taget, 

att det finns en massa mekanismer i människan som motverkar förändringar för 

det man har det känns tryggt.”    

6.5 Sammanfattning av resultat  

Det vi kunnat se i resultatet är framförallt respondenternas upplevelse av att relationen till 

personalen tillsammans med en miljöterapeuetisk vård var en betydande faktor i den främjande 

vården. Det var någonting som inte var så tydligt i vår tidigare forskning. Men likt vår tidigare 

forskning framkom flertalet av ungdomarna beskrivs ha växt upp i miljöer präglade av ett 

utanförskap och att struktur samt tydlighet var viktigt i deras förändringsarbete. Ofta i tidig ålder 

har den unge hamnat i vad som kan beskrivas som antisociala sammanhang. En av respondenterna 

uttryckte att de ibland till och med föds in i det. Vägen till samhällets “normalitet” är individuell 

men respondenternas upplevelser vittnar om en likhet, att den är svår och definitivt inte spikrak för 

ungdomarna. Det beskrivs av respondenterna att det som vården kräver av den unge ses som en 

total omvärdering av sin livssituation och identitetsförvandling och att den förändring som 

förväntas av dessa ungdomar är svår för vilken individ som helst.  

 

Informanterna menar att de, i sin yrkesroll måste börja i det lilla och framförallt bygga en relation 

tillsammans med den unge och den ingången kan det främjande arbetet mot en psykosocial 
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förändring ske. Vad som framkommer tydligt är en gemensam syn på personalen som PRO-sociala 

vuxna. Likt en förebild introducerar de omvärlden på ett sätt som ungdomen kanske aldrig blivit 

innan. En stor utmaning i vården nämns vara när den unge ska återintegreras till samhället och till 

sist klara sig själv efter att ha befunnit sig i den skyddade miljö som institution innebär. Det 

beskrivs handla om att få ungdomen självständig, tänka på konsekvenser och klara av att få sina 

nya värderingar testade av frestelser. Det kan handla om att avstå från droger, våldsbrott eller övrig 

kriminalitet. Informanterna menar att i arbetet på institutionen vårdas inte enbart den unge, utan de 

involverar oftast familjen om möjligt genom familjeterapi De försöker även etablera eller reparera 

ett nätverk som ska vara mer fördelaktigt för den unge efter avslutad behandling. Tyvärr visar 

resultatet att eftervården inte upplevs som optimal för återintegreringen då det beskrivs till största 

del beslutas av socialtjänsten och har med ekonomiska aspekter att göra.       

 

7. Analys  

Vår undersökning syftar till att öka och fördjupa förståelsen i hur behandling genom tvångsvård av 

ungdomar och återintegrering i samhället ser ut. Vi ville ta reda på vilken betydelse 

behandlingspersonalens arbete har för att främja ungdomens psykosociala förändring i riktning 

mot en återintegrering i samhällslivet. I vår tidigare forskning framkom det att miljö spelade en 

stor roll i ungdomens förfarande och att sysselsättning i samband med ökat egenansvar främjade 

återanpassningen. Detta är stora områden som vi brutit ner till teman i vårt resultat för att skapa 

vår analys. Vi kommer att ta avstamp i den teori som vi kommer att analysera fenomenet med 

genom att skriva en kort redogörelse för att sedan implementera teorin i vårt empiriska material. I 

slutet av varje del gör vi en jämförelse med den tidigare forskning som var utgångspunkten till 

insamlingen av vår insamlade data.   

 

7.1 Omhändertagandet  

Norbert Elias (1999) beskriver hur figurationen och Etablerade och outsiders blir ett ömsesidigt 

beroende för ungdomarna som av de etablerade i samhället anses vara outsiders. Vid någon tid 

under den unges situation ingriper myndigheter med stöd av lagen för att vårda och återanpassa 

dem till det som anses vara normen. Kollisionen som respondenterna upplever uppstår mellan 

myndighet och den unge är många gånger ett motstånd till att vårdas, detta eftersom den unge inte 

anser sig själv befinna sig utanför samhällsnormen. Han anser sig själv ofta som normal och tycker 

att “samhället” har fel. Elias menar att när maktskillnaden är stor mäter sig medlemmarna av en 

outsidergrupp med förtryckets måttstock. Utifrån förtryckarnas normer finner de sig själva 
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bristfälliga och upplever sig ha ett lägre värde. Han förtydligar genom att en grupp ges dåligt rykte 

kommer den troligen försöka leva upp till det. Detta bekräftas i vårt resultat då respondenterna 

menar att alla individer vill vara bra på någonting, och om ungdomen inte lyckas i sociala 

sammanhang så blir han bra på att vara “dålig”. Elias menar att den skam som uppstår, i detta fall 

hos ungdomarna övergår i apati, aggressiva normer och laglöshet som är beroende av den 

allmänna situationen. När ungdomarna i Winston Parva kände sig avvisade försökte de ge igen 

genom att uppföra sig ännu värre och det blev en stimulans till ”dåligt uppförande”. De njöt av att 

göra det som de anklagades för, som hämnd på dem som framförde anklagelsen emot dem.  

 

Det framkommer i resultatet att den unge ofta upplevs ha en självbild som saknar självinsikt eller 

en bristande självbild och att självkänslan är oftast dålig. De visar en självkänsla som utåt sett ser 

stark och bra ut. Flertalet respondenter menar att genom att skrapa på ytan i framförallt enskilda 

samtal med den unge upplever finner de ofta känslan av ensamhet, misslyckande, skam och 

framförallt skuld gentemot familjen. Samtidigt anses de försöka leva upp till sitt rykte och har 

inställningen att vara en “duktig kriminell”. Daniel Boduszek, Gary Adamson, Mark Shevlin, John 

Mallett och Philip Hyland (2013) menar att en kriminell social identitet kännetecknas av yttre 

faktorer, inklusive den direkta effekten av umgänge med kriminella vänner. Detta har påverkats av 

otillräcklig och ofta bristfällig tillsyn från föräldrarna under den tidiga delen av individens 

utveckling i barndomen. I vårt resultat framkom informanternas upplevelse av att många av 

ungdomarna hade en bristande föräldrakontroll. Ungdomarna kunde vara omhändertagna i tidig 

ålder och befunnit sig i vårdkedjan under flera år men för en del kunde ett omhändertagande ske i 

tonåren. Situationen med familjen anses vara en av många komponenter som bidrar till att den 

unge hamnar i ett utanförskap samt den omgivning där ungdomen växer upp. En respondent 

beskriver det som att de föds in i ett utanförskap. Detta då hen menar att de föds och växer upp i 

segregerade och socioekonomiskt ansträngda områden.  

 

En annan ser på skolan som en stor och viktig del i uppväxten och menar att kan ungdomen inte 

lyckas där eller i sociala sammanhang så vill han vara bra på någonting och då bli bra på att vara 

“dålig”. Att förändra denna syn anses vara en mycket komplicerad men viktig uppgift för 

personalen att ändra på, genom att visa den unge att han duger och kan lyckas på andra sätt. Ett 

genomgående fenomen var respondenternas syn på att ungdomarna vuxit upp i en miljö präglat av 

utanförskap från vad samhället satt som den rådande normen. Informanterna menar att i sökandet 

av gemenskap har ungdomarna funnit den hos individer i samma situation och skapat en 

betydelsefull tillhörighet i utanförskapet. Ungdomarna på Fagared anses befinna sig i ett 
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utanförskap som beror på olika faktorer men gemensamt är att de på något sätt brutit mot de 

tillskrivna normer som finns i vårt samhälle. Genom sitt avvikande från samhällsramen ses de av 

de etablerade som outsiders och att det finns ett behov av psykosocial förändring. Genom 

slutenvård ska den unge behandlas för att återintegreras i samhällslivet.    

 

7.2 Den psykosociala förändringen 

Thomas Scheffs (1990) teori om sociala band innebär att försöka förstå relationer i det moderna 

samhället. Han menar att människor är sociala varelser, och strävar efter att upprätthålla trygga 

och säkra sociala band. Detta framkommer också tydligt i våra intervjuer där det beskrivs ha en 

central roll i behandlingen. Han menar vidare att de sociala banden etableras i barndomen, men 

kommer att prövas under uppväxten och i vuxenlivet (Scheff, 1990).  När vi analyserar den 

psykosociala förändringen utifrån denna teori, kan vi se klara likheter mellan den skamfällan 

Scheff beskriver utifrån ungdomens destruktiva beteende som informanterna upplever att 

majoriteten av ungdomarna har innan sin vistelse på institutionen och vid ankomsten. Att den unge 

många gånger upplevs känner skam och framförallt skuld gentemot familjen eftersom de innerst 

inne vet att deras uppträdande är fel vilket kan bidrar till skamfällan. Ungdomen har också, som 

resultatet visar kanske funnits inom vårdkedjan ett längre tag med misslyckade frivillig placeringar 

eller kommer till Fagared efter ett tilldömt straff. Detta innebär initialt att ungdomen har ett 

normbrytande beteende och har inte kunnat upprätthålla trygga och säkra sociala band som enligt 

Scheff (1990) är det en människa strävar efter i sociala relationer. Respondenterna menar att 

personalens grundläggande arbete blir att göra ungdomen medveten om sin situation, alltså gå från 

icke erkänd skam till erkänd skam för att kunna påbörja en förändring. Intervjupersonerna menar 

också att en anknytning till personalen krävs för att ungdomen ska kunna känna tillit och öppna 

upp sig själv. Enligt Broberg et al. (2006) är en anknytning i tidig ålder viktigt då den formar en 

individs relationer till sin omgivning och den beror på hur individen uppfattar verkligheten. Har 

den unge utvecklat en typ av anknytningsrelation som undvikande, ambivalent eller 

desorganiserad, som respondenterna upplever att många av LVU och LSU pojkarna gjort, kommer 

det att påverka möten med nya relationer till människor i framtiden. Våra informanter menar att att 

den unge i sin tidigare miljö innan de skrivits in på institutionen uppträtt enligt de sociala koder 

som de lärt sig i sin tidigare tillhörighet. Detta oavsett om det är i en familj eller om det är i ett 

annat socialt sammanhang. När de kommer till institutionen anses de av respondenterna omvärdera 

sin livssituation med hjälp av anknytning till PRO-sociala vuxna. Enligt Broberg et al. (2006) är 

vägen till en omvärdering olika lång beroende på individens anknytningsprocess och likt Scheffs 
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(1990) beskrivning av i vilken del av skamfällan som ungdomen befinner sig i. För att kunna guida 

den unge krävs det att personalen är PRO-sociala vuxna vilket, innebär att man är en vuxen person 

som fungerar i sociala sammanhäng, har sunda värderingar, är mogen och kan förklara beslut samt 

finnas där i känsliga perioder som praktiska. Genom detta så visar sig också den stolthet som 

Scheff menar är en signal på säkra och trygga sociala band.    

 

Våra intervjupersoner menar att vid ett omhändertagande i slutenvård får ungdomen mycket tid 

med sig själv, att reflektera över den egna situationen, över de beslut som de själva tagit och de 

myndigheterna tagit för att de hamnat där de är idag. De menar vidare att slutenvården innebär 

inlåsning och den effekten ser de som positiv även om den även kan ha negativa effekter som att 

ungdomen inte är där frivilligt eller vårdas i en sluten miljö som inte innefattar destruktiva 

frestelser som sinnesförändrade olagliga preparat eller kriminalitet. De menar vidare att motivera 

någon som blir tvingad och dessutom inlåst anses vara en komplicerad uppgift med tanke på att de 

tidigare reglerat och gjort som de själva vill. Som vi nämnde tidigare så blir ungdomen medveten 

om sin skamfälla vilket är enligt Scheff (1990) nödvändigt för att kunna komma ur den då den 

bidrar med känslor som skam, skuld, rädsla och ilska. Han menar vidare att den snabbt kan komma 

att förändras från osäker till stabil. Vi ser att komponenterna PRO-social vuxen tillsammans med 

den tid som den unge får att “landa” och sortera sina tankar under sin vistelse i slutenvården ger en 

positiv effekt och främjar skapande att emotionen stolthet som präglas av starka band. När de 

kommit så långt kan de utforska det som känns otryggt, som att ta itu med sina problem eftersom 

de har starka band av stolthet som ökar motivationen till att känna glädje och tillit. Resultatet visar 

också att informanterna upplever att “finnas där” för den unge innebär mycket mer än bara ett 

förtroende. Att göra alla de vardagliga sysslorna som innebär allt från städning och matlagning till 

att sätta gränser är viktigt för att skapa starka band.  Informanterna menar att det vid ADAD-ut har 

det framkommit att 24:7 vården och de strukturerade riktlinjer som finns inom institutionen har 

främjat vården. De menar att den unge vet vad som kommer att ske nästkommande dag och 

behöver inte längre känna oro eller ångest för vad som kommer att hända i morgon eller nästa 

vecka. Det faktumet att ungdomarna aldrig blir utskrivna för ett visst beteende upplever ett flertal 

respondenter som oerhört viktigt för den unges självkänsla och positiva emotion av stolthet 

eftersom de får stå för sitt handlande och ta konsekvenserna som följd. Det faktum att de kanske 

slagit någon annan innebär att de får möta den personen igen, vilket de menar kan vara väldigt 

psykiskt påfrestande till skillnad från andra boenden där de blivit utskrivna vid det beteendet. 

Detta kan ses utifrån Scheffs (1990) teori som att institutionen vill visa hur den unge ska agera mot 

det som kan hota de sociala säkra banden som är etablerade och hur man upprätthåller eller 
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reparerar dem genom att “ta hand om” den konsekvens som hotet har inneburit. Informanterna 

menar att de upplever att den känslan som blir efter ett utskrivande blir för den unge som ett kvitto 

på att vuxenvärlden eller myndigheter återigen tappar tron på dem. Informanterna menar att 

tillsammans med personal på SiS så pratar man om vad som hänt och vad som kunde gjorts 

annorlunda, de går igenom motgångar som framgångar tillsammans och känslan av övergivenhet 

eftersträvas att undvikas.  

 

En nackdel vi kan se med slutenvården är att ungdomen befinner sig i en skyddad miljö där yttre 

faktorer som tidigare påverkat ungdomen negativt inte längre kan hota de stolta banden som 

upprätthåller deras motivation. Man kan se det som att ungdomen under sina beviljade 

hempermissioner “testas” men de kan inte representera verkligheten eftersom ledigheten är 

begränsad och ungdomen återvänder till sin skyddande miljö. Något annat vi kan se som skiljer sig 

från vår tidigare forskning är den vård som pågår 24:7. Den upplevs av informanterna visa sig ha 

en stor betydelse för den främjande vården. Att personal finns tillgänglig alla dygnets timmar 

anses bringar en trygghetskänsla. Allt arbete som utförs på institutionen beskrivs som 

miljöterapuetiskt, det vill säga att allt som utförs ska vara betydelsefullt och främjande för 

ungdomen. Det handlar mycket om trygghet, motivering och uppmuntran för att synliggöra den 

unges individuella förmågor som de tidigare inte varit medvetna om. Detta ska stärka deras 

självkänsla och tro på att förändra sitt destruktiva beteende.   

 

7.3 Vägen tillbaka igenom Empowerment  

Anna Tengqvist (2007) menar att genom att befinna sig i ett utanförskap och ses som mindre värd i 

samhällets ögon kan få individer att tappa tron på sin makt att kunna förändra sin situation och 

därmed även förlora sitt egenvärde. Att förstå sin problematik och försöka att förändra sin situation 

av egen vilja är nyckeln till att lyckas. Finns viljan, finns möjligheten att lyckas förändra 

identiteten från att domineras av problem och dålig självkänsla, till en identitet de är stolta över. Vi 

anser att vårt resultat visar tydligt att SiS arbetar med att ge den unge makt vilket kan liknas med 

empowerment. Dels genom att den unge är delaktig i sin behandling då de ges betydelsefulla 

redskap genom vården som sociala färdigheter, sysselsättning och gemenskap. Genom att 

tillbringa sin tid tillsammans med andra i samma situation som pojkarna på institutionen gör får de 

möjlighet till den gemenskap som Reidun Follesös (2007)  menar att ungdomarna i Lfb har. 

Ungdomarna i Lfb värdesätter att träffa andra i liknande situation då de får en insikt i att det finns 

fler som befinner sig i liknande situationer och att de inte är ensamma. Styrkan som kommer 
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genom gemenskapen menar han liknar beskrivningar av självhjälp, vilket är en stärkande process 

där människor får styrka att ta ansvar för sitt eget liv i en gemenskap. Han beskriver också att 

empowerment är en förflyttning av makt från den som är mäktig till den vanmäktiga. Det handlar 

om människors rätt till att ta del i beslut som angår deras liv och om att synliggöra de 

samhällsstrukturer som hindrar människor från att ta kontroll över deltagandet. För att möjliggöra 

detta bör vi finna goda ramar för kommunikation, särskilt bland barn och unga då deras röster 

sällan blir hörda (Follesös, 2007). Vårt resultat vittnar om upplevelser av vikten av ungdomens 

delaktighet och att behandlingen är individbaserad. Att ungdomen verkligen är delaktig i sin 

behandling då det som gäller för en enskild individ inte är samma för en annan. Genom att lyssna 

på ungdomen och låta honom bli hörd anser vi att behandlingsarbetet blir ett empowermentbaserat 

arbete som bidrar till en förändring baserad på den unges egen vilja. I resultat framkommer det att 

också familjens delaktighet anses viktig för ungdomens förändring. Dels för att det arbete som 

utförts på institutionen inte ska gå förlorad när de flyttar hem, men också för att ungdomens 

problematik många gånger påverkats av familjesituationen.  

 

Likt Follesös (2007) syn på empowerment blir att samarbetet med familjen är ett sätt att söka, 

finna och bygga vidare på barns och familjers egna resurser. Respondenterna menar att med stöd 

från institutionens familjeterapeut kan ungdomen tillsammans med familjen fatta de beslut som de 

anser blir bäst för dem utifrån den individuella situationen. I vår tidigare forskning beskriver Wong 

(1999) hur ungdomarna i hans studie uppvisade ett bättre beteende genom att få olika belöningar i 

form av fler utevistelser, lägre uppetider eller andra privilegier. Detta kan ses som en positiv 

utveckling men det är inte något vi fått indikation på att Fagared använder sig av och vi anser att 

detta belöningssystem kan ses som gammalmodigt då det inte speglar hur det är i det verkliga livet. 

Man får inte någon belöning för att man vardagliga sysslor som att städa sitt hem eller komma i tid 

till en aktivitet. Däremot stämmer den tidigare forskningen bra överens med informanternas 

upplevelse av att den strukturerade undervisnings interaktion som utförs av personal är främjande i 

förändringsarbete. Dagliga möten som blir med den unge i sociala- arbets- och fritidsrelaterade 

situationer speglar verkligheten i ett normaliserat samhälle och ger en logisk grund till ett lämpligt 

beteende.  

 

8. Avslutande sammanfattning  

Ungdomar som blir vårdade inom slutenvård genomgår en omfattande process. Resan mot 

återanpassning i samhället ser olika ut för varje enskild individ och präglas av olika faktorer. Vad 

som framkommer är att orsaker till omhändertagande och ungdomens bakgrund många gånger ser 
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liknande ut och familjesituationen upplevs ofta som den främsta komponenten. Samhällsaktörer 

ingriper med stöd av lagen för att vårda och återanpassa den unge till samhällets rådande normer. 

Den drastiska påföljd som ett ingripande innebär bidrar många gånger till att ungdomen agerar 

med motstånd då han upplevs känna sig orättvist behandlad och inte alls i behov av vård, vilket 

kan vara befogat men ofta beror det på den bristande självinsikt den unge anses ha och utifrån vårt 

perspektiv har vi ingen anledning att ifrågasätta socialtjänstens beslut. Självinsikten och den egna 

självbilden som den unge har anses ofta vriden på ett grandiost sätt och ofta stämmer den inte 

överens med vad omvärldens uppfattning av den unge. Det anses att för att ungdomen ska lyckas 

med sin resa mot en återanpassning i samhället krävs att hans självbild och självinsikt revideras.  

Behandlingspersonalens uppgift blir många gånger att få ungdomen att komma till insikt i sin 

problematik och motivera honom till att ändra sitt destruktiva beteende.  

 

Det framkommer att institutionen arbetar utifrån en rad olika riktlinjer och behandlingsmodeller 

samt att det finns gott om resurser att tillgodogöra sig med. Ständigt återkommande är synen på 

behandlingspersonalen som den största och starkaste resursen. Behandlingspersonalen ses som det 

verktyg som har störst inverkan på den unge. Att vara en förebild i form av en PRO-social vuxen 

anses främjande för vården. Vi anser att det är viktigt och betydelsefullt med en PRO-social vuxen 

som medför en struktur och stabil tillvaro i alla barn och ungas uppväxt. På institutionen har de 

PRO-sociala vuxna har i uppgift att visa omvärlden på ett sätt som den unge kanske aldrig tidigare 

blivit introducerad till innan, vilket upplevs som en viktig uppgift för att åstadkomma en 

förändring. Det kan handla om allt från att visa hur interaktion kan se ut när individer bemöter 

varandra på ett positivt sätt. Till att tillsammans med ungdomen diskutera områden som berör 

droger, kriminalitet eller annat destruktivt beteende som resulterat i att den unge befinner sig på 

institutionen. Det mest centrala i studien är upplevelsen av relationer och anknytning. För att 

inverka på ungdomen krävs en ömsesidig relation mellan personal och ungdom. Utan den 

relationen upplevs inte personalen kunna nå fram till den unge och därmed inte heller inverka för 

att främja den psykosociala utvecklingen. “24:7 vården” och det miljöterapeutiska 

förhållningssättet anses ha en stark inverkan på förändringsarbetet och det beskrivs som att arbetet 

därmed ständigt är pågående. Att finnas för ungdomen under dygnets alla timmar, i alla 

ungdomens processer och situationer är någonting som upplevs ha en stark inverkan för 

ungdomens utveckling och därmed den främjande vården. Redan när ungdomen skrivs in på 

institutionen byggs en behandlingsplan med mål att förändringsarbetet ska bidra till återintegrering 

i samhället. Genom att ungdomen kommer till insikt, både av sin självbild men också sin situation 

får han möjlighet att ta över makten över sitt liv och sin situation. Att ge ungdomen redskap till att 
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göra sin förändring blir en viktig del i processen. Det kan bland annat handla om praktik, arbete 

eller boende vid utskrivning. Det handlar framför allt om de redskap som kommer med den 

personliga utvecklingen. Att få en förståelse och insikt i att inte behöva mäta sig med förtryckets 

måttstock och leva upp till de rådande stigmatiserande föreställningar som finns kring den unge. 

Ungdomen upplevs tidigare ha sett på sig själv utifrån det utanförskap de befunnit sig i och det 

förtryck som blivit en konsekvens. Samtidigt har de levt upp till det som förväntats av dem, många 

gånger i former av att vara en duktig kriminell. Personalens arbete med att motivera ungdomen 

och höja självförtroendet upplevs bidra till att ungdomen kan ta tillbaka sin egenmakt och 

kontrollen över sitt liv. Målet är att visa för ungdomarna och att de ska få en insikt i att de inte 

behöver fortsätta i gamla spår utan att de har möjlighet att skapa ett liv utan ett destruktivt 

beteende. Ett liv där ungdomarna är återintegrerade inom samhällsramen.  

 

Vår studie är baserad på personalen och då främst behandlingspersonalens upplevelser samt 

erfarenheter av vad som anses främjande för den unges psykosociala förändring i riktning mot en 

återintegrering i samhället. Vi är medvetna om att studien endast utgår ifrån personalens 

upplevelser och inte ger vår studie en objektiv helhetsbild av vad som är främjande inom 

slutenvårdens behandling. Då vi inte hört ungdomarnas åsikter och känslor kring vårt fenomen kan 

vi inte visa vad de själva anser är främjande. Detta är vi medvetna om men anser ändå att vår 

studie på många sätt lyft fram viktiga delar och komponenter som anses främjande i behandling 

inom slutenvård. Vi är även medvetna om att vår studie inte kan representera alla institutioner 

inom SiS eller slutenvården í sig, då studien endast baseras på en av flera institutioner. Eftersom 

vår studie speglar personalens upplevelser av vad som anses som de mest främjande 

komponenterna kan det bli ett verktyg för framtida forskning som berör den unges upplevelse av 

fenomenet. Detta då vår forskning belyser personalens syn, vilket kan ställas mot ungdomens 

upplevelse. Vår forskning är gjord på en av flera institutioner som behandlar unga inom slutenvård 

vilket också kan bidra till vidare forskning med fokus på hur olika institutioners arbetssätt ser ut. 

Framförallt ser vi att vår studie kan bidra till ökad förståelse av vilka delar som är mest främjande 

för en psykosocial förändring inom slutenvård.       
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10. Bilagor  

10.1 Intervjuguide   

Semistrukturerad djupintervju.   

Vi har utifrån tidigare forskning skapat dessa frågor. Du kommer att vara helt anonym och vi   

kommer att behandla denna information som känslig. För vår egen skull kommer vi att spela   

in intervjun för att inte missat något i ditt svar. Efter avslutad forskning kommer denna   

information förstöras och inte kunna spåras tillbaka till dig.   

Syfte: Denna undersökning syftar till att öka och fördjupa förståelsen i hur en   

behandling genom tvångsvård av ungdomar ser ut och hur återanpassningen till   

Samhället är.          

-Kan du berätta lite om vem du är och vad din roll är?   

INNAN BEHANDLING:   

Familjebakgrund och uppväxt   

-Under vilka omständigheter/grunder kommer ungdomarna hit?   

-Hur skulle du beskriva ungdomarnas familjebakgrund och uppväxt?   

-Utanförskap och motiv till tvångsvård   

-Hur ser du på det liv som ungdomarna levt innan de kommer till er?   

-Hur upplever du ungdomens inställning när han kommer till Fagared?   

-Hur upplever du att deras självkänsla är?   

PERSONAL:   

Personalens och kollegornas roll   

-Hur ser du på personalens arbete med ungdomarna?   

-Hur ser du på din roll som behandlingsassistent?   

-Hur hanterar du mötet mellan din professionella roll och personligt tycke?   

-Vad anser du har en inverkan på ungdomen?   

-Vad anser du gör att ungdomarna hamnar i utanförskap?   

-Vad anser du skapar ungdomens problematik?   

UNGDOMEN:   

Ungdomarnas attityder   

-Hur ser du på de den inställning som ungdomarna har under pågående behandlingen?   

-Hur upplever du att ungdomens självbild är när de påbörjar sin behandling?   

-Hur arbetar ni med ungdomens självbild?   

-Vilka psykiska påfrestningar upplever du att ungdomen som får tvångsvård genomgår?   
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BEHANDLINGEN:   

Riktlinjer för verksamheten och Behandlingsmodell   

-Hur ser behandlingen ut för ungdomen på Fagared?   

-Vilka behandlingsformer används på Fagared?   

-Vilka riktlinjer finns inom verksamheten?   

-Hur ser du på de riktlinjer som ni har för er verksamhet?   

-Hur ser du på den behandlingsmodell som ni arbetar med?   

-Vilka resurser finns att tillgå?   

-Berätta om ADAD.   

-Hur använder ni ADAD som redskap?   

-Hur arbetar ni med ungdomens problematik?   

-Hur motiverar ni ungdomen till en förändring av dennes beteende/livsstil?   

-Hur delaktig är ungdomen i sin behandling?   

-Kan du berätta om hur familjens delaktighet inverkar på ungdomens behandling?   

-Har tvångsvården någon inverkan på behandlingen? I så fall vilken sorts inverkan?   

-Vad anser du om att behandlingstiden är begränsad?   

-Vad anser du om åldersgränsen inom LVU?   

-Ungdomarnas förändringar   

-Hur ser du på de förändringar som ungdomarna genomgår i behandlingen?   

-Vad anser du främjar ungdomens utveckling?   

EFTER BEHANDLING:   

Eftervård   

-Får ungdomarna någon eftervård? I så fall hur ser den ut?   

-Hur ser du på den eftervård som ungdomarna får?   

-Vilka riskfaktorer anser du kan orsaka att ungdomen återfaller i tidigare problematik?   

Stödord- vänner, hemstad, individens självkänsla, …..   

Avslut/Avrundning av intervjun:   

-Är det någonting som du vill tillägga som du tycker är viktigt som inte framgått under   

intervjun?   

 

Tack för din medverkan!                      
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10.2 Riktlinjer för behandlingsplanering vid de särskilda ungdomshemmen 
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