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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to investigate and describe the workingconditions for staff 

personel, mainly from an educational and knowledgebased point of view, at three youthcare-

institutions i southern Sweden. 

Social service interventions for children and young people are guided by the Social Services 

Act  (SoL) and the Care of Young Persons (Special Provisions) Act (LVU). 

 

The study was based on nine interviews with staffpersonel whos main occupaiton concisted of 

care and treatment of the youngsters. One of the staff was working as a teacher, and another 

was working as a unit manager. 

 

The study implies the complexibility of carrying out treatment in a large organisation (SiS), 

which in itself holds a great inability to provide  knowledgebased workingconditions for its 

staffpersonel. There is a conflict between those who have an adequate education and those 

who don´t. This leads to a deterioration of the quality of the caring conditions towards the 

youngsters. 

 

This study indicates the importance of solving the divide between the moral and the 

knowledgebased conditions that constitutes the institutions that are managed by SiS. It also 

stresses the importance of defining the goals for the treatment of the youngsters. As it is now 

the gap between management and staff leads to another divide that reflects the inconsistency 

in which direction the treatment should be carried out. 
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FÖRORD 
 

Först av allt skulle jag vilja tacka de personer som genom sina berättelser gett mig underlaget 

till denna uppsats. Tack ska ni ha!  

Ni, och många andra personer inom ungdomsvården, utför ett beundransvärt och uppoffrande 

arbete på institutionerna, ofta under svåra förhållanden. Tack vare ert arbete så lyckas en del 

ungdomar få tillräckligt med kraft och stöd för att ta sig ur sin svåra situation och påbörja en 

förändringsprocess. Jag tillägnar därför mitt arbete till er. 

 

Ett stort tack till min handledare Torbjörn Hjort för konstruktiv kritik och uppmuntran, och 

för att du ibland såg längre än vad jag gjorde!  

 

Tack även till Olle Hultkrantz på Ljungaskog och till Nick Dovik i Hässleholm för hjälp med 

intervjuförberedelserna. 

 

Slutligen en stor kram till min familj som under allt för många timmar och dagar bara sett 

nacken av mig, hängandes framför datorn. 

 

Titeln på uppsatsen är ett citat från en av intervjuerna och är valt för att påvisa otydligheten 

kring vem som egentligen har ansvaret för vårdens resultat… 

 

 

Lund, juli 2003 

 

B Peter Olsson 
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt så presenteras bakgrunden och de omständigheter som väckte mitt intresse för 

valet av undersökningsområde, samt även problemformulering, syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 
I min C-uppsats (Olsson, 2002), beskrev jag förändringsfaktorer hos flickor som varit 

placerade enligt LVU-lagen (1990:52), på SiS-institutionen Lundens ungdomshem. I samband 

med det arbetet blev jag även intresserad av att undersöka vilka uppfattningar som finns hos 

personal som arbetar inom tvångsvården. Vad är det som gör att vissa stannar kvar och att 

många slutar efter en tid? Vilka villkor styr egentligen arbetsinsatsen? 

 

När jag skriver detta så har jag själv arbetat på deltid som behandlingsassistent på Lundens 

ungdomshem i drygt två år. Jag har under min utbildning haft behov av en extra inkomst och 

valet av Lunden som arbetsplats föll sig av att jag delvis kunde påverka mina arbetstider, och 

av att jag hade både behandlings- och institutionserfarenhet sen tidigare. Det har varit en tid 

präglad av många intryck och som har gett mig en möjlighet att träffa människor med stort 

engagemang och hjärta, och som delat med sig av sin kunskap och samtidigt hjälpt mig 

förtydliga mina egna personliga resurser och begränsningar. Sen spelar det ingen roll om det 

har varit elever, eller annan personal, som jag lärt av; miljön är och förblir lika konstruerad 

för alla som vistas innanför dess väggar. För mig är det i själva mötet med en annan människa 

som kvalitet och lärande kan uppstå, (Jansson, Kristiansen1994). 

 

Jag kommer speciellt ihåg en situation under ett arbetspass, då jag blev provocerad av en 

flicka som tjatade och tjatade och ville att vi i personalgruppen skulle hämta än det ena, än det 

andra åt henne, och stämningen var inte speciellt harmonisk för någon, just denna kväll. I 

vilket fall som helst så utvecklade det hela sig till att hon ville ”kommendera” mig till att gå 

till förrådet och hämta läsk, och jag (i min vid det tillfället ganska uppdämda irritation) 

svarade henne; ”- Det kan du göra själv, om du så gärna vill ha en läsk!” Då svarade hon: -”Hur fan 

ska jag kunna göra det? Jag har ju inga nycklar, ditt pucko!”  

Jag stod stilla ett ögonblick samtidigt som en av de andra tjejerna kom fram till mig och sa:  

-”Hördu du… kan inte du tygla ditt humör så kanske du ska ta ett annat arbete!”  

Efter vad som kändes som en evighet så sa jag; - ”OK, jag ber om ursäkt, jag vet att du inte kan 

hämta läsk själv och att det måste kännas trist för dig att behöva be om det. Men jag tycker heller inte 
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om att du skriker och kommenderar mig! Jag skulle uppskatta om du kunde försöka säga det på ett 

annat sätt i fortsättningen. Nu går jag och hämtar läsk!” . På vägen till och från förrådet hann jag 

tänka igenom det som hade hänt, och när jag kom tillbaka så pratade vi igenom vad som hade 

hänt och våra olika delaktigheter i situationen. Till den andra flickan som hade tillrättavisat 

mig angående min irritation, sa jag: -”Tack för att du visade mig den här sidan av mig själv, så att 

jag slipper göra om det!”. Sen förflöt kvällen i ett betydligt trevligare klimat.  

Denna och flera andra situationer är en del av det arbetsklimat som ingår i tvångsvården, och 

som utgör delar av den erfarenhetsgrund som jag tar med mig vidare i mitt yrkesutövande. 

 

Men samtidigt har jag, under tiden som förflutit sedan C-uppsatsen, både funderat och 

observerat mig själv och mina kollegor och försökt förstå hur yrkesrollen som 

behandlingsassistent utformas och tar sig uttryck på låsta institutioner. Ungdomarna placeras 

med tvång och är under långa tider ofta upptagna av sina motståndsstrategier mot inlåsningen. 

Dessa motståndsstrategier blir ett slags filter mellan den egna personen och institutionens krav 

på delaktighet i såväl de vardagliga händelserna, som den utrednings- eller behandlingstanke 

som ligger bakom placeringen. Motståndet mot att bli tvångsplacerad är en av de många 

faktorer som behandlingspersonalen måste problematisera för att kunna närma sig 

ungdomarna och för att kunna utföra sitt arbete. På min arbetsplats har jag kunnat konstatera 

att vi i personalgruppen har såväl lika, som olika sätt att skapa relationer till ungdomarna. 

Ofta har vi varit överens i personalgruppen om vad som har varit exempelvis det bästa 

bemötandet mot en ungdom, men ibland så har vi tyckt olika. Påfallande ofta har det handlat 

om att vi ser på ungdomarna med olika ”glasögon”, beroende på vår egen personliga 

referensmall av erfarenheter och kunskaper. 

 

Vid årsskiftet fångades min uppmärksamhet av en utredning gjord av Riksdagens revisorer; 

”2002/03:1 Med tvång och god vilja – vad gör Statens institutionsstyrelse?”. Jag har valt att 

sammanfatta en del av innehållet i rapportens inledning, eftersom den bidrog till mina tankar 

kring min egen undersöknings problemformulering. 

 

Statens institutionsstyrelse (SiS) bildades 1993 då staten tog över ansvaret för tvångsvården 

från Sveriges kommuner och landsting. Syftet var huvudsakligen att bredda vårdutbudet och 

att få en bättre överblick över vården. 

I socialtjänstlagen (2001:453) kan man på flera ställen läsa att socialnämndens insatser ska 

vara av en god kvalitet. Denna lag omfattar även den vård som bedrivs på SiS institutioner för 
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ungdomar och missbrukare. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), (LVM), 

och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), (LVU), anger att vuxna 

missbrukare och ungdomar kan omhändertas mot deras vilja. Beträffande LVU, även mot 

vårdnadshavarens vilja.  

Det märkliga är att ingen av lagarna anger vad vården ska bestå av eller hur behandlingen ska 

utformas. Detta trots ett stort forskningsunderlag som både påvisar tvångsvårdens brister och 

den stora frånvaron av utvärderingar inom ungdoms- och missbruksvården i Sverige, såväl 

inom som utanför SiS. 

 

Om man dessutom lägger till följande faktorer som omnämns på andra ställen i rapporten;  

- bristfälliga och otydliga behandlingsinterventioner, 

- svårigheter för institutionerna att rekrytera högskoleutbildad personal, 

- frånvaron av en akademisk tradition 

- diskrepansen mellan behandlingspersonalens omsorgsinriktade arbete och institutionens 

utrednings- eller behandlingsuppdrag, 

- den höga frånvaron av utomståendes insyn i verksamheten, 

så börjar det tona fram en bild av en verksamhet som i mångt och mycket förefaller sakna 

trovärdig struktur och effektivitet beträffande verksamhetens mål och mening för de 

människor som utgörs av SiS klienter och elever. Och möjligen även för 

behandlingspersonalen. 

 

Har den kollektiva samhälleliga cynismen nått så långt att vi faktiskt inte bryr oss längre om 

dessa människor som dagligen låses in på institutioner runt om i Sverige?  

Var finns de rapporter som påvisar tvångsvårdens förtjänster? Vad innebär begreppet god 

kvalité, som det så vackert heter i socialtjänstlagen? Och hur är det att arbeta inom 

tvångsvården? Hur ser behandlingspersonalens egenbilder ut? 

 

Jag tar med mig in i denna uppsats min förförståelse av personalrollen i en organisation med 

liten rörelsefrihet, och hur jag uppfattar relationerna till å ena sidan eleverna, och å andra 

sidan till personal och arbetsledning. Denna positionering har medfört att jag tidigare har 

kunnat problematisera flickornas/elevernas vistelse på Lundens ungdomshem (Olsson 2002), 

och nu även då personalen på andra institutioner och hur de uppfattar sin vistelse där.  
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1.2 Problemformulering  

När jag skrev min C-uppsats (Olsson, 2002) så beskrev de flickor jag intervjuade hur de hade 

uppfattat personalens insatser, såväl de bra som de dåliga. Omnämnanden som ”han såg mig 

som en människa”, och kontrasten ”vem tror du att du är, din lilla knarkarunge”, fick mig att 

börja fundera över hur man skulle kunna beskriva hur det är att arbeta på en låst institution, 

med dess begränsningar och brist på insyn. 

En av anledningarna till att jag påbörjade magisterkursen det var att jag skulle få möjlighet att 

skriva ett komplement till C-uppsatsen, och att den skulle handla om behandlingspersonalen 

och deras arbetsvillkor.  Under kursens gång har jag vagt sökt en ingångsvinkel för att 

åskådliggöra de egenbilder som jag antog att de kommande intervjuerna skulle kunna komma 

att innehålla. Jag tänkte att det fanns psykologiska-, sociologiska- och organisatoriska 

förklaringsmodeller, kanske även pedagogiska överväganden som medförde att det skulle bli 

viktigt att avgränsa ämnesområdet för att kunna genomföra projektet inom rimlig tid. 

 

Det var inte förrän en bit in på kursen, under föreläsningar med prof. Sune Sunesson kring 

professionstänkande, och prof. Rosmari Eliasson-Lappalainen angående vikten av 

perspektivval, som jag kom på att jag skulle ha en utgångspunkt i vilken utbildningsbakgrund 

olika personal hade. Samt att jag ville förhålla mig öppen i frågan om vilken inriktning detta 

skulle föra mig till, hur jag skulle förstå och tolka den information som jag skulle få tillgång 

till.  

 

Jag har velat fånga personalens egna beskrivningar av sina arbetsvillkor, men också vilka 

tankar och funderingar som finns kring själva yrkesutövningen, exempelvis känslan av att 

göra ”ett bra jobb”, hur ser relationerna ut till kollegor, elever och arbetsledning? Av intresse 

var också att få personalens upplevelser av vilka direkta hinder som fanns för 

yrkesutövningen, men även vilka skillnader som man kunde uppfatta i den egna 

personalgruppen kring t ex behandlingstänkande och problemlösning. 

Mina egna erfarenheter av att arbeta inom institutionsvården, bl a på Lundens ungdomshem, 

har medfört att jag har kunnat konstatera hur olika arbetet uppfattas beroende på var i 

organisationen man befinner sig. Klienternas upplevelser skiljer sig från 

behandlingspersonalens upplevelser, som i sin tur har svårt att göra sin röst hörd uppåt i den 

organisatoriska hierarkin. Jag har också kunnat konstatera hur svårt det är att kommunicera 

inom personalgruppen, exempelvis kring hur olika beteenden hos ungdomarna ska kunna 

förklaras och förstås. Jag har också undrat över vilka mekanismer som präglar 
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personalgrupperna inom institutionsvården och hur man kan förklara dess sammansättning av 

såväl utbildad erfaren personal,  som personal som saknar både utbildning och erfarenhet, och 

slutligen vilken effekt detta får på behandlingsarbetet. 

Jag bestämde mig därför att ha ett utgångsperspektiv i vilken utbildningsbakgrund respektive 

informant angav och vilken betydelse detta kunde ha för olika beskrivningar av yrkets 

utövning, både individuellt och i förhållande till institutionen.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och problematisera professionella 

egenbilder hos personalen som arbetar inom SiS ungdomsvård, utifrån ett kunskaps- och 

utbildningsperspektiv. 

 

Frågeställningar 

Hur beskrivs arbetets innehåll? 

Vilken betydelse har utbildningen för arbetets genomförande? 

Vad är kompetens i förhållande till kunskap? 

Vilka problem ser man som hinder för yrkesutövningen? 

 

 

2. METOD OCH URVAL 

I detta avsnitt presenterar jag hur jag fick tillgång till intervjupersonerna, vilken metod och 

vilket urval jag gjorde, samt hur jag utformade och övervägde datainsamlingen. 

 

2.1 Access 

Inledningsvis tog jag kontakt med Råby ungdomshem för att lämna en förfrågan om att få 

komma och intervjua tio personer ur personalen. Via telefon lät vice institutionschefen 

meddela att man inte var intresserad av fler undersökningar; -”Det har varit så många den 

sista tiden!”.  

Jag valde då att ta kontakt med institutionschefer på andra SiS institutioner i Skåne, för att 

minimera reseavståndet, och fick positiv respons i Hässleholm, Perstorp och Ljungaskog. Jag 

framförde samtidigt mina önskemål att få intervjua sammanlagt tio personer med så varierad 

utbildningsbakgrund som möjligt för att få en så bred empiri som möjligt. Efter c:a en vecka 

hade institutionschefen för Hässleholm och Perstorp och vice institutionschefen för 
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Ljungaskog tagit fram vars fem personer som var villiga att ställa upp på att intervjuas om 

sina arbetsvillkor. 

 

2.2 Metod 

Jag har alltså valt att undersöka institutionsvärlden som den ter sig för personalen på de tre 

SiS institutioner i Skåne som nämndes i föregående delavsnitt.; Hässleholms utredningshem, 

Perstorps skolhem och Ljungaskogs behandlingshem. 

Det här är en kvalitativ undersökning vars datainsamling är baserad på intervjuer av 

semistrukturerad och ostrukturerad karaktär. Jag har valt intervjuer som metod eftersom jag i 

hög grad varit intresserad att få de intervjuades egna tankar, formuleringar och reflektioner 

kring sina erfarenheter. Det har varit viktigt att kunna fånga upp detaljer och intressanta 

vinklingar i intervjupersonernas berättelser, exempelvis genom att ställa motfrågor och be om 

förklaringar i en ansikte-mot-ansikte situation, (Robson 2002). Att försöka fånga de 

intervjuades associationer kring frågorna utifrån deras egna erfarenheter, enligt tratt-tekniken 

(Davidson & Patel, 1994), har också varit angeläget.  

Jag har använt tematiska huvudfrågeställningar och sedan följt upp med kompletterande 

frågor för att låta intervjupersonen utveckla idéer och tankar, (bilaga 1).. Undersökningen 

vilar alltså på en fenomenologisk grund eftersom den utgår från den subjektiva upplevelsen 

hos intervjupersonerna och deras beskrivningar av sin upplevda verklighet (Husserl,1989). 

 

2.3 Urval 

Jag var intresserad av att få tillgång till en så bred erfarenhetsgrund som möjligt hos de 

personer som jag skulle intervjua. När jag tog telefonkontakt med institutionernas ledning så 

påtalade jag detta speciellt utifrån intentionen och syftet med undersökningen. Jag beslöt mig 

för att intervjua 10 personer för att få ett så brett undersökningsunderlag som möjligt innanför 

projektets tidsram. Detta resulterade i att jag fick tillgång till en empirisk grund bestående av 

personer som hade följande utbildningsbakgrund; 

- Behandlingsassistenter, internutbildade inom SiS. 

- Socialpedagoger. 

- Speciallärare. 

- Socialpedagog med administrativ vidareutbildning till avdelningsföreståndare. 

Totalt alltså tio personer. 

Jag avtalade tid med respektive institution för intervjubesök, tre intervjuer i Hässleholm, två i 

Perstorp och fem intervjuer i Ljungaskog. Intervjuerna genomfördes som planerat på 
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respektive institution och tog mellan en och en och en halv timme i anspråk per person. 

Intervjuerna spelades, med intervjupersonernas medgivande, in på bandspelare och tog plats i 

ett avskiljt rum på de olika institutionerna.  

Eftersom mitt syfte har varit att undersöka personalens egenbilder, så har jag valt att inte 

beskriva SiS som organisation, eftersom det faller utanför syftet med uppsatsen. För den 

läsare som vill ha mer information kring SiS hänvisas till websidan: www.stat-inst.se 

 

I efterhand så kan jag se att i intervjuerna så refereras till personal som har lägre utbildning än 

den som beskrivits hos intervjugruppen. Dessa var ej med i institutionsledningens urval. Jag 

kan inte bortse från möjligheten att denna begränsning utgjort en medveten sortering från 

institutionens sida. 

 

2.4 Intervjuguide 

Jag valde att skapa en intervjuguide (bilaga 1), uppdelad på fyra områden; 

• Den egna situationen 

• Relationer till kollegor 

• Relationer till chefer/arbetsgivare 

• Framtid 

Samtliga områden genomsyrades av kunskapsperspektivet utom möjligen ”Framtid”, som jag 

lät få en salutogen prägel eftersom jag ansåg det viktigt att informanterna skulle få vara så fria 

som möjligt i sin fantasi när de skulle formulera sina tankar kring önskade framtida 

förändringar. 

 

2.5 Intervjuförfrågan och etiska överväganden 

Kontakten med informanterna skedde endast i samband med intervjutillfället, eftersom det var 

arbetsledare på institutionerna som tillfrågade och därmed valde ut den personal som ville 

deltaga i undersökningen. Vid dessa intervjutillfällen så fick varje person information kring  

bl a vem jag är, vilken utbildning jag gick, projektets syfte och uppläggning och att deras 

medverkan var frivillig. Vidare så berättade jag att deras uppgifter skulle behandlas på ett 

sådant sätt att deras identiteter skyddades så långt det var möjligt, och att ingen mer än jag 

skulle ha tillgång till materialet, som dessutom skulle förstöras när projektet var klart. Dessa 

etiska överväganden kallas av Vetenskapsrådet för: kravet på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande, och finns beskrivna på websidan: www.mfr.se/humsam/index.asp. 
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2.6 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in på bandspelare, efter samtycke från respektive informant vid 

intervjutillfället. Vid transkriberingen av banden till text så strävade jag efter att så långt som 

möjligt återge den exakta ordalydelsen av informanternas svar för att behålla karaktären på 

intervjun. Fördelen med detta är jag fick ett mycket nära förhållande till det inspelade 

materialet och kunde börja sortera och fundera över analysen redan vid transkriberingen. 

(Repstad, 1993). Dock så uppstod ett fel vid inspelningstillfället på ett av banden som 

innehöll den sista intervjun med en andra lärare, vilket har medfört att denna inte kunde 

återges i lyssningsbart skick och därför har fått utgå. Kvar fanns alltså nio intervjuer som 

utgör empirins underlag. 

  

2.7 Resultatets tillförlitlighet 

Det går inte att bortse från det faktum att det kan ha underlättat för mig att få tillgång till 

”fältet”, genom min tillhörighet till samma organisation som den personal jag intervjuat. 

Redan vid de inledande kontakterna med institutionsledningarna uppgav jag min bakgrund, 

mitt syfte och att jag var anställd inom SiS. Responsen som jag fick var tillmötesgående och 

det betonades från respektive institution att det var lättare att få tillgång till att intervjua 

personalen, än det skulle ha varit att få intervjua eleverna/ungdomarna. 

Jag bestämde mig i förväg att jag skulle berätta för varje informant om min bakgrund, att jag 

t.ex. arbetade inom samma organisation som de själva, eftersom jag var angelägen om att få 

till stånd en förtrolig atmosfär under intervjuerna. Jag ville minimera intervjuareffekten så 

långt det var möjligt eftersom jag eftersträvade en dialog kring informanternas reflektioner 

kring sitt agerande på sin arbetsplats. Det kan vara känsligt att tala om relationer till 

exempelvis kollegor och därför ville jag skapa en förtrolig atmosfär kring frågeställningar av 

känslig art (Denscombe 1998). Jag var också medveten om att mitt perspektivval kring 

kunskap/kompetens skulle kunna påverka atmosfären mellan mig och informanterna, eftersom 

vissa frågeställningar var av en sådan art att de tangerade en akademisk hållning och som 

vissa av informanterna kanske inte skulle känna sig hemma i. Vid dessa tillfällen så blev det 

viktigt att kunna gestalta frågeställningarna med yrkesrelaterade situationer som kunde belysa 

de omständigheter som samtalen berörde. 

Att forska på samma fält som man varit verksam i kan både ha sina förtjänster och nackdelar, 

(Laanemets 2002). En fördel har varit att jag snabbt fått personalens förtroende eftersom jag 

har haft insyn och förstående för institutionernas verksamhet. Samtidigt så har det funnits en 

risk att fastna i stereotypa föreställningar om behandlarrollen och institutionerna som 
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företeelse. Jag har försökt att minimera dessa effekter genom inta detta dubbla perspektiv av 

att vara betraktare av ett fenomen som jag redan har en viss kunskap om, och låta 

behandlarrollen representera förståelsen, och forskarrollen representera nyfikenheten och 

sökandet efter kunskap. 

 

2.8 Disposition 

Härnäst har jag valt att presentera tidigare forskning som anknyter till institutionspersonalens 

yrkes- och arbetsvillkor. Sedan följer teoridelen med teorier kring relationen mellan makt och 

vård, människovårdande organisationer och preferensförfalskning. Det påföljande avsnittet 

innehåller resultatredovisningen och analysen, och uppsatsen avrundas med en 

sammanfattning och en avslutning.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta avsnittet presenteras svensk, nordisk och internationell forskning inom området.  

Det tycks som om att det som skiljer SiS relaterad forskning från övrig forskning, är 

avsaknaden av en uttalad problematisering av institutionen som fenomen och orsaksskapande 

företeelse i behandlingen av ungdomarna, menar jag. De rapporter som är publicerade av SiS 

har fått tillägget ”(SiS)” efter författarens namn. Statens institutionsstyrelse publicerar 

kontinuerligt tre olika utgivningar; ”Forskningsrapporter”, ”SiS följer upp och utvecklar” 

samt ”Allmänna rapporter”. De allmänna rapporterna finns dessutom som nedladdningsbara 

pdf-filer på SiS websida. De publikationer som jag har valt ut har det gemensamt att de 

belyser personalen ur ett utbildnings- och kunskapsperspektiv i mer eller mindre omfattning. 

Jag har inte kunnat finna någon undersökning som helt inriktar sig på institutionspersonalens 

egenbilder, men däremot ett flertal studier och avhandlingar i vilka personalen, och där 

tillhörande frågor, behandlas som ett av flera delobjekt. Mitt urval av tidigare forskning har 

jag valt att begränsa med följande kriterier: 

- Forskningsfältet ska helt eller delvis ha utgjorts av institutioner 

- Personalens yrkesutövning ska ha utförts på dessa institutioner 

- Personalens utbildningsbakgrund och kunskap ska ha problematiserats 

Jag har valt att tematisera min forskningsöversikt för att tydligare belysa dess relevans för 

mitt fokus på personalens villkor. Dessa teman är; 

- Institutionernas dubbla syften 

- Utbildningens betydelse  

- Kompetensutveckling 

- Etik och moral 

- Metoder, teorier och arbetssätt 

Dessa teman har framträtt ur det forskningsunderlag som jag har funnit, och som jag ansett 

relevant för min egen studie. Dessa teman kan också ses som yttre fenomen för att mäta 

kvalitén på verksamheterna. Även om exempelvis ”institutionens dubbla syften” och 

”utbildningens betydelse” skiljer sig åt faktamässigt, så inkluderar samtliga teman såväl 

organisationsfenomen, som  personalens villkor. Alla teman leder till en problematisering av 

verksamheterna och leder så småningom till varandra, menar jag. 
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3.1 Institutionernas dubbla syften 

Institutionerna har i sin funktion en dubbeltydighet som visar sig genom att man dels avskiljer 

ungdomarna från samhället genom att låsa in dem, och dels genom att man ska åstadkomma 

något med dem under vistelsen på institutionen. Detta uttrycks vanligtvis genom det uppdrag 

som gemensamt formuleras av institutionen och socialtjänsten: utredning, motivation eller 

behandling. Av dessa tre så är utredningsuppdraget tydligast eftersom det vilar på en 

medicinsk-biologisk-psykiatrisk grund med diagnostiska mätinstrument som syftar till att 

påvisa en eventuell psykisk insufficiens, vilket ska förklara individens beteende och ge en 

indikation om vidare behandling. Motivation och behandling är betydligt mera oklara rubriker 

på institutionernas verksamheter och kan därmed variera beroende på såväl plats som vilken 

individ som är föremål för åtgärden. För behandlingspersonalen så består huvuduppgiften av 

omsorgsgivande i olika former, genom den dagliga kontakten med ungdomarna. 

Institutionernas uppdrag rymmer alltså två delar: 1) Uppdraget som det formuleras i 

överenskommelse med socialtjänsten, och 2) Omsorgen och behandlingen på de enskilda 

avdelningarna. Detta dubbla uppdrag skapar också problem för personalen som i sitt 

bemötande med ungdomarna både ska förvalta normgivande och förtroendeskapande 

egenskaper. 

 

Nicole Hennum har i två rapporter (1993, 1997), samt i en artikel (1999), undersökt norska 

utredningsinstitutioners svåra ställning i förhållande till en ungdomsgrupp som ska både 

straffas och behandlas. Utredningen (1993), har som mål att kartlägga problem och finna en 

åtgärd som ska kunna lösa problemet. Informationen som institutionen får ska kunna svara på 

två frågor: 

- Vem är denna ungdom? 

- Vad behöver han eller hon för att bli något annat än det som han/hon är nu? 

Hennum menar att det finns tre faktorer som ger utredningar ett begränsat värde. 

För det första är det problematiskt att använda kunskaper i utredningsskrivandet eftersom det 

finns ett stort normativt inslag i själva utredningsförfarandet. De vuxna är tvungna att hålla sig 

till de generella kunskaper som de har av samhället och ungdomar. Detta leder till att de 

vuxna slår vakt om de kunskaper de uppfattar att de har, d v s de ser inte det de inte kan se, 

eller sådan data som kan finnas utanför medvetenhetsfältet. Detta leder till att viktig 

information försvinner, nedtonas eller förblir oanvänd. Bristande lyhördhet i förhållande till 

ungdomarna förringar utredningarnas kvalité. Exempelvis så kan de vuxna styra samtalen på 

ett sådant sätt att ungdomarna upplever att det visserligen finns saker som man kan tala med 
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de vuxna om, men det finns också annat som man måste hålla för sig själv. Denna osagda 

eller icke-kartlagda information kan vara avgörande i förhållande till hur lyckad en åtgärd för 

ungdomen ifråga blir. Om kunskap används på ett odifferentierat sätt så blir utredningarna 

likriktade, avseende såväl problembeskrivningar som åtgärdspaket. 

För det andra så skrivs det förhållandevis mycket om problem hos ungdomarna. Mängden av 

kunskap rörande problem är väsentligt större än kunskapen om resurser. Det är ofta problemet 

som utreds framför människan som äger problemet. Hennum menar att tanken bakom 

problemet måste ses i sammanhang med målet för utredningen. D v s, ett negativt drag hos 

ungdomen ska matcha ett positivt drag i åtgärden. För att finna det positiva draget som ska 

”bota” det negativa, så blir det nödvändigt att utreda det negativa; exempelvis för stor frihet 

på grund av brist på gränssättning från föräldrarna, ska matcha adekvat frihet hos ett fast och 

gränssättande familjehem. Dessutom kräver lagstiftningen att problemet utreds, eftersom det 

måste finnas en allvarlig grund för att frihetsberöva någon. Socialtjänsten måste även 

rättfärdiga sina bedömningar, vilket leder till en fokusering på problemen. Även de åtgärder 

som står till buds styr utredningarna. Det skulle vara önskvärt om alla ungdomar kunde få en 

individuellt anpassad åtgärd, men i verkligheten så måste man använda det 

behandlingsalternativ som står till buds. Detta leder till att utredningarna anpassas till 

marknadens åtgärdsutbud och tillgång på platser. 

En tredje faktor som påverkar utredningarnas värde är den konstruerade miljö som 

ungdomarna blir utredda i. Att bli tvångsomhändertagen kan liknas vid en kris och många 

ungdomar reagerar antingen med att bli upprörda och utagerande eller deprimerade. Det är 

svårt att etablera relationer och få förtroliga samtal, och man måste vara väldigt duktig som 

behandlare om man ska kunna få en bild av en ungdoms resurser under sådana 

omständigheter. Utredningen är själva huvudanledningen till att tvånget accepteras, eftersom 

utredningen legitimerar tvånget. Men utredningarnas bristande kvalitet och 

användningsmöjlighet gör att det blir nödvändigt att ifrågasätta grunden för institutionernas 

formella legitimering. Det finns en fara att vistelsen på institutionerna används för att täcka 

samhällets behov av att förhindra ungdomarnas oacceptabla beteende. Om så är fallet bör 

institutionernas berättigande ifrågasättas, menar Hennum (ibid). 

 

I den andra rapporten (1997) beskriver Hennum att gränserna mellan institutionernas olika 

professioner tenderar att flyta samman och det uppstår lätt konflikter om vilket arbetsområde 

som tillhör vem. Kampen om status och områden är ett utbrett fenomen på institutioner och 

det pågår en kamp i den interna yrkeshierarkin där behandlingsassistenterna, som bedriver den 
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dagliga omsorgsverksamheten, är nederst i hierarkin och psykologen och ledningen är överst. 

Kompetens i form av kunskap ger en annan status än kompetens i form av färdigheter. Det 

finns också oenighet om vad som är institutionernas uppgifter. Behandlingspersonalen 

diskuterar uppgifterna i förhållande till ungdomarna, medan resten av personalen diskuterar 

uppgifterna i förhållande till olika uppdragsgivare, som exempelvis socialtjänsten. 

Utredningsinstitutionerna skiljer sig även från andra institutioner på det sättet att klienterna är 

korttidsplacerade, så genomströmningen blir hög. Klienterna hinner inte riktigt att bli 

institutionaliserade, vilket däremot personalen blir. Detta kan delvis förklara rigiditeten i 

systemet. I de fall där en relation mellan behandlare och klient hinner etableras, så ska den 

strax avbrytas eftersom klienten ska vidare i vårdkedjan och behandlaren ska börja om från 

början med nästa klient. På så sätt så hinner aldrig den enskilda behandlaren, eller 

institutionen, dra erfarenheter i tillräcklig grad för att kunna påverka och förändra systemet. 

 

Hennum för också ett intressant resonemang om förhållandet mellan kunskap och moral och 

hur detta ska hanteras av institutionernas olika personal. Hur hanteras det faktum att man både 

kan förstå och problematisera exempelvis konsekvensen av uppväxtvillkor och miljö, och 

samtidigt moraliskt fördöma ett visst beteende hos en och samma individ? Vilka 

konsekvenser får detta för arbetets utförande?  

Ibland kan också den dokumenterade förhandsinformationen om vissa klienter vara svårfattlig 

och visa sig oanvändbar. Det beteende som beskrivs i journaler och anteckningar stämmer 

inte in på den ungdomen som man nu har framför sig. Dessa paradoxer är på många sätt 

oundvikliga, menar Hennum, men de kan vara ett bra redskap för att förstå institutionerna och 

deras återkommande teman. 

Behandlingsassistenterna är institutionens nyckelpersoner eftersom de är anställda att i 

praktiskt handlande uttrycka de teorier och ideologier som skapats på en annan plats inom 

institutionen. De är anställda att förvalta alla de paradoxer som institutionen grundats på. 

Sättet som de förvaltar dessa paradoxer är genom att tolka dem och förenkla dem. Härmed 

uppstår ett hierarkiskt tänkande eftersom valet görs med utgångspunkt i yrkesidentiteten, och 

paradoxernas poler väljs omvartannat beroende på person och yrke. Men paradoxernas 

dualitet integreras ej, även om den kan vara medveten hos den enskilde behandlaren. Ett sätt 

för den behandlingspersonalen att lösa detta kan vara att sätta höga och låga värden på olika 

fenomen, så att det t ex ”är bättre att vara på ett ungdomshem än att sitta i fängelse”. På så sätt 

så rättfärdigas arbetet och de val som fattas. Detta leder till att behandlingspersonalen skapar 

en slags moralisk ordning, som innefattar vad som är rätt och fel i arbetet och vad som är rätt 
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och fel beteende. Institutionerna förvandlas därmed till moraliska system, vars moralkoder 

aldrig ifrågasätts utan de förpassas till det tysta fältet. 

Avslutningsvis så menar Hennum att behandlingspersonalen talar förnuftets språk, medan 

ungdomarna talar känslornas språk. ”Personalet möter det fysiske uttrykket for emosjoner med en 

normativ diskurs”, (s 70, 1997). Men det normativa fångar inte upp det känslomässiga i 

ungdomarnas uttryck. Detta kan i värsta fall leda till att personal och ungdomar blir till 

klichéer. Man talar förbi varandra och i olika världar. Men om samtalen förs på en metanivå 

så kan man mötas om t ex vad som är ”rätt eller fel” känslor och i vilka situationer. Det kan  

t.ex. anses vara fel att aldrig vara rädd, eftersom detta kan innebära att man utsätter andra för 

fara genom sin oaktsamhet. Därmed appellerar behandlaren till förnuftet med hjälp av 

känslorna, och man får en moral kring vad som är normalt respektive onormalt. 

Begreppet skuld har en speciell ställning eftersom det är så svårt att tala om det. När 

ungdomarna pratar om skuld, så blir det bortförklarat, när föräldrarna nämner skuld i 

förhållande till sitt barn så blir även det bortförklarat. Ingen är skyldig. Detta uppfattas av alla 

som att alla är skyldiga och frågan blir aldrig löst. Personalen vill att ungdomarna ska ta 

ansvar men vill inte påstå att de är skyldiga. Men skuld och ansvar hör ihop, menar Hennum. 

Det måste till ett visst mått av skuld för att man ska kunna ta ansvar, annars blir moraliska 

frågeställningar reducerade till frågor om förnuft. Och om dessa är för obehagliga så kan även 

de bortförklaras med kunskapsbaserad terminologi. 

  

I en artikel (1999) skriver Hennum att det moraliska systemet är överordnat och inkluderar det 

behandlande systemet. Detta medför att behandlarna är anställda att förvalta samhällets 

moraliska koder framför att behandla. Detta talas det dock inte om längre. Att kunskapsbasera 

de obehagliga och omöjliga uppgifterna är ett sätt att bemästra situationen, eftersom det är 

svårare att skapa en relation på en moralisk grund än på en kunskapsgrund. I moralen blir 

maktaspekterna och det normativa i relationen mer framträdande; en människa ska förändras, 

antingen genom tvång eller genom att behandlas till förändring. 

 

Levin tar i kapitel 11 i sin avhandling (Levin 1998) upp personalens värld och undersöker ”på 

vilket sätt arbetet får den karaktär den får och på vilket sätt det påverkar behandlingens resultat”, (s 

204). Arbetet påverkas av två olika uppdrag; samhällsuppdraget som ställs från kommunen 

och den enskilde socialsekreteraren och det individuella uppdraget som bör visa sig i en 

konkret (be-)handlingsplan kring eleven.  
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Samhällsuppdraget går i stort sett ut på att den unge skall hindras från att missbruka och 

utföra kriminella handlingar, placeringen kan därför ses som en slags förvaring som temporärt 

avlastar kommunen från en besvärlig individ. Uppdraget utgår officiellt från socialnämnden 

men i praktiken är det socialsekreteraren som har makten att bestämma och rekommendera 

hur länge ungdomen kan vara placerad eller inlåst på ett särskilt ungdomshem. Detta är en 

helt legitim handling och åtgärd enligt rådande rättspraxis och lagtexter. 

Vad är då syftet med placeringen? Vad är det personalen skall utföra och bidraga med? 

Problemet är, menar Levin, att betoningen i åtgärden inte ligger på vad som ska åstadkommas 

i framtiden, utan syftet är uppnått i och med placeringen. ”En uteslutnings- och 

avskiljningspraktik kombinerad med inspärrning och denna inspärrning förväntas i sig innebära att de 

förväntade effekterna uppnås.”(s 208). För personalens del så skapas det villkor som försvårar 

eller rent av omöjliggör ett motivations- eller rehabiliteringsarbete. Det blir lätt att personalen 

hamnar mellan samhällets krav, eller brist på krav, och ungdomarnas ständiga behov av 

uppmärksamhet. I detta klimat föds individuella lösningar och kompromisser som en följd av 

bristen på samordning mellan samhällsuppdraget och det individuella uppdraget. 

Konsekvensen blir att ungdomen reduceras i sin identitet till ”en intagen” och individerna i 

personalen reduceras till ”personal”. 

Oavsett hur personalen definierar sina handlingar så förblir de en del av den samhällsmoral 

som berättigar placeringen och inlåsningen. Den humanistiska strävan som finns hos de 

individuella behandlingsassistenterna förmår sällan att tränga undan den moralpedagogik som 

institutionen förmedlar och alstrar. Bristen på konsekvent behandlingsinnehåll och konsensus 

kring ungdomarnas vistelse, leder i sin tur till splittring i personalgruppen eftersom faktorer 

som utbildning och ambition påverkar den individuella behandlingsinsatsen. Olika personer 

har olika uppfattning om vad det är man ska göra när man säger att man ska utföra ett visst 

moment. Organisationskulturen och den evidensbaserade forskningen drar härmed åt olika 

håll. 

 

Lökken (2003), beskriver i sin undersökning på Råby ungdomshem hur strukturella faktorer 

inverkar på hur personalen uppfattar sina egna och organisationens målsättningar, och hur 

dessa förhåller sig till varandra. Handledning, fortbildning och personalrekrytering är 

områden som behandlingsassistenterna upplever mindre positivt. Den gemensamma faktorn 

bakom denna negativa inställning till personalpolitiken är att utformningen sker på en 

byråkratisk nivå i organisationen och att behandlarna har begränsad kontakt med de individer 

som ansvarar för dem. Man är tvungen att handla efter de förutsättningar som dikteras 
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centralt, vilket ska ses i motsats till behandlingsarbetet, där utrymmet för handlande i enlighet 

med de egna uppfattningarna är avsevärt större. ”Ju större inflytande behandlaren har över 

målfomulering och operationalisering, desto större förefaller överensstämmelsen mellan de formella 

målen och behandlarens egna mål med verksamheten. Slutsatsen är inte revolutionerande; men väcker 

vissa frågor kring hur en verksamhet som Råbys skall styras för bästa resultat”, (s 69). 

 

Sammanfattande kommentar 

Dessa forskningsresultat påvisar att institutionsledningarna och behandlingspersonalen har 

olika mål, såväl inom organisationen som i förhållningen till ungdomarna. Man lyckas inte 

hantera de moraliska och de kunskapsrelaterade frågeställningarna på ett tillfredsställande 

sätt. Är det fängelse/straff eller är det behandling? Det är svårt att hantera tvånget eftersom de 

moraliska frågorna inte är tydligt formulerade i verksamheten, utan förblir dolda i ett slags 

”vårdtänkande”. De olika vårdvetenskapernas framväxt har kopplat ihop kunskapen och 

makten i institutionsmiljöerna.  Detta medför att det moraliska arbetet blir inbäddat i rutiner 

som en ”osynlig hand”, och dessa rutiner styr institutionens och personalens agerande. 

 

3.2 Utbildningens betydelse 

Ett sätt att förstå institutionernas, och dess personals agerande, det är att undersöka vilken 

utbildningsbakgrund och –nivå som finns i de olika personalgrupperna, och hur detta präglar 

själva omsorgsarbetet och bemötandet med ungdomarna. Personalens utbildningsnivå är ett 

tema som ofta förekommer i forskningsrapporter som ett mått på ett flertal funktioner. Bl a så 

anses utbildning, eller brist på densamma, beskriva hur viktigt arbetsgivaren bedömer att 

personalens kunskapsnivå är för arbetskvalitén, eller så kan utbildningsnivån vara ett sätt att 

identifiera en yrkesidentitet. Rent objektivt så förefaller det rimligt att ett arbete med 

ungdomar som har svåra missbrukserfarenheter och beteendestörningar, även ställer krav på 

kunskap inom exempelvis psykologi och annan beteendevetenskap hos den personal som ska 

arbeta med dessa ungdomar. 

 

Hennum beskriver skillnaden mellan utbildad och outbildad personal och hur detta slår 

igenom i sättet att beskriva förhållandet till klienterna. De utbildade talar om ”relationen” och 

de outbildade talar om ”kontakten”. ”Kontakt” är knytet till personen och ”relation” är knytet 

till kunskap. I motsats till den kunskapsbaserade ”relationen” så har ”kontakten” inga tydliga 

mål, det etableras ingen kontakt för att uppnå något. Den bara ”är”. Detta leder till att olika 

personal behandlar information från klienterna på olika sätt. Den utbildade personalen 
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problematiserar sina klientrelationer, medan den outbildade ser klienternas information som 

bunden till institutionen, och därmed mindre viktig eftersom den inte tillåts ”beröra” på 

samma sätt. Hennum beskriver detta fenomen som en linje med två poler; i den ena ändan har 

man behandlare som tänker relation och i den andra har man behandlare som ”handlar” 

relation. Den första har ett långsiktigt perspektiv och den senare ett här-och-nu 

förhållningssätt. Men det finns naturligtvis de som ser och använder bägge förhållningssätten. 

Dock menar Hennum; 

- Man kan fråga sig om det finns något sammanhang mellan kunskap om relationer och 

kompetens. Mycket tyder på att det inte finns ett tydligt samband mellan kunskap och 

kompetens. Det krävs både träning och erfarenhet för att kunna omsätta kunskap till 

praktik. Dessutom så kan man ha kompetens utan formell kunskap. 

- Sammanhanget mellan relationsdefinition och målgruppen är en annan problemställning. 

Vilka ungdomar kan dra nytta av den första definitionen och vilka av den andra? Mycket 

tyder på att relation som ett professionellt verktyg är bättre lämpat för flickor än för 

pojkar. 

 

Sallnäs (2000) beskriver i sin undersökning av HVB-hem och särskilda ungdomshem att 

personalen har en nyckelroll i verksamheten eftersom ”summan av de dagliga kontakterna 

mellan barn och personal är något av vårdens kärna” (s 165). Personalens utbildning är ett 

viktigt yttre tecken för att beskriva institutionerna. Högskoleutbildad personal står i direkt 

proportion till i vilken utsträckning vårdkulturen vilar på en gemensam professionell grund, 

eftersom representation på fältet av en viss utbildning skapar gemensamma normer och 

synsätt. Sallnäs refererar till bred internationell forskning och menar att personalens 

utbildningsnivå är ett påtagligt problem på många håll.  

Hon refererar till Little som menar att det största hindret mot att få en personalstyrka med 

adekvat utbildning, är personalomsättningen. Det finns ofta en kärna av personal med lång 

anställningstid, kombinerat med en yttre cirkel av människor som bara stannar en kort tid   i 

arbetet.  

Vidare beskrivs missbruksområdet, med referens till Bergmark och Oscarsson, som ”ett 

professionellt fält utan professionella”(s 168). Med detta avses ”den motsättning som finns 

mellan att missbruksvården är en samhällelig institution samtidigt som den saknar en definierad 

profession, det vill säga en yrkesgrupp som utmärks av att den har för området adekvat utbildning och 

ett övergripande ansvar för fältet och dess utveckling” (s 168). Avsaknaden av tydliga 

professionella eller legala utgångspunkter i form av utbildning eller legitimation, eller 
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påvisade behandlingseffekter, för att bedriva missbruksvård får konsekvenser. Det leder till att 

mycket vida gränser för vad som är behandling för missbrukare; djurskötsel, 

objektrelationsteori, fjällmarscher eller kristna budskap – det mesta accepteras utan 

invändning utifrån ett professionellt perspektiv. 

Sallnäs refererar till utredningen om en ny socialtjänstlag, SOU 1994:139, s 546, där det 

nämns att bristen på kompetens och kunskap är ett generellt problem och att det är särskilt 

viktigt att arbetet inom institutionsvården så långt som möjligt är grundat på kunskap. Det 

framgår dock att myndigheterna har en ospecifik och öppen hållning till vilken 

utbildningsbakgrund som bör råda.  

I Sallnäs utredning så tillfrågades olika behandlingshem om vad som var viktigast i valet av 

behandlingspersonal. Begrepp som ”personliga egenskaper” eller ”personlig lämplighet” 

bedömdes av c:a 70 % av de tillfrågade hemmen som viktigast. Dessa begrepp kan dock 

innehålla nästan vad som helst och kan betraktas som ett utslag av otydlighet från såväl staten 

som institutionerna kring utbildnings betydelse. Sammanfattningsvis så menar Sallnäs att 

utbildningsnivån på institutionerna är låg, betydligt lägre än inom socialtjänsten. Det finns 

ingen tydlig profession med ansvar för området. Det finns en ambivalent inställning, både från 

myndigheternas sida och från institutionerna, till nödvändigheten av formell utbildning. Detta, 

menar Sallnäs, kan bero på att behandlingshemmen och institutionerna i undersökningen har 

familjeidén som grund för det arbete som utförs och att detta kan legitimera en låg 

utbildningsnivå eftersom familjeliv inte baseras på professionella färdigheter. 

 

Holm (2001, SiS) har i sin studie bl a undersökt professionellt förhållningssätt inom 

missbruksvården. Undersökningen baseras på observationer och tester på två LVM-hem. Hon 

definierar professionell hållning som ”en strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar 

klienten – inte av de egna behoven, känslorna och impulserna”, (s 13). Hon menar att detta ställer 

två speciella krav. 

- Relationen till klienten är inte jämlik. Behandlaren har inte samma utgångspunkt i 

relationen, eftersom klienten är hjälpbehövande och det blir en psykologisk orimlighet att 

avkräva klienten samma förutsättningar som behandlaren avseende respekt, 

uppmärksamhet, empati och medkänsla. 

- Kravet på självkännedom hos behandlaren. Att vara medveten om de egna behoven och 

känslorna så att dessa kan hanteras och inte levs ut och tar överhanden i kontakten med 

klienten. 
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Att utveckla sin professionella hållning är en del av professionaliseringsprocessen, menar 

Holm och refererar till Rogers. Den professionella hållningen är relaterad till en humanistisk 

attityd som inkluderar empatisk kommunikation. 

Undersökningen visar att utbildningsnivån är relaterad till resultaten. Den personalgrupp som 

har högre utbildning uppvisade större affekttolerans och hade ett beteendemönster som i 

mindre grad var styrt av egna negativa känslor och psykiska försvar än grupper med lägre 

utbildning. Skillnaden i resultat mellan lägre och högre utbildning kan ”tolkas som en effekt av 

yrkesutbildning vilken hjälper till att upprätthålla en professionell hållning och empatisk förmåga. 

Utbildningen kan tänkas leda till en professionell identitet som gör det lättare att prioritera klienten 

utan att själv förlora i prestige och självkänsla. Utbildningen kan också tänkas utveckla 

självkännedom och en medvetenhet om vad ett professionellt förhållningssätt innebär”,(s 50). 

 

Jeanneau (2002, SiS) har i sin rapport bl a undersökt skillnader mellan särskilda ungdomshem 

och LVM-hem beträffande behandlingsideologi och upplevelser av arbetet med vårdtagarna. I 

sammanfattningen menar hon att utbildningsnivån inom SiS har sjunkit under de senare åren 

(jämförelse görs med –97). De högskoleutbildade är färre och de med enbart 

grundskoleutbildning har blivit fler. Jeanneau menar att det finns anledning att diskutera 

innehållet i personalens utbildning och framför allt den utbildning som ges internt. ”Eftersom 

så mycket av arbetet handlar om relationer och konflikthantering, och eftersom i synnerhet många 

män uppvisar tendenser till arbetsrelaterad ohälsa vore det meningsfullt att satsa på utbildningar som 

inbegriper insatser för att höja personalens förmåga till självkännedom, som kan hjälpa dem att 

hantera de känslomässiga sidorna av arbetet. Personalens utbildning har stor betydelse för deras 

inställning till klienter och behandlingen av dem”, (s 54-55). 

 

Sammanfattande kommentar 

Kopplingen mellan utbildning, utvecklandet av en professionell hållning och bemötande- 

kvalité gentemot klienterna/ungdomarna, är tydlig och svår att bortse från. Myndigheternas 

ambivalens till en formell utbildningskompetens är också en faktor som sannolikt påverkar 

vårdkvalitén, och samtidigt konserverar okunskap och inkompetens. Om personalen och 

klienterna/ungdomarna behandlas som nollor, så uppträder de också som nollor, vilket leder 

till kunskapsförakt och stillastående. Frånvaron, och urholkningen, av en akademisk tradition 

inom SiS är ett faktum som förefaller påverka behandlingsarbetet påtagligt negativt. 
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3.3 Kompetensutveckling 

Att utveckla ett yrkeskunnande, en kompetens, i människovårdande yrken har speciella 

förutsättningar. Personliga egenskaper som rör självkännedom, teoretiskt kunnande, vilja till 

förändring, medvetenhet, samarbetsförmåga m.m., bedöms ofta som viktiga. Inom den 

terpeutiska vården så är fördjupade kunskaper inom psykologi, samt erfarenhet ev egenterapi 

nödvändiga inslag i den individuella kompetensen. Frågan är vilken sorts kompetens det är 

som prioriteras inom institutionsvården? Eftersom det inom den psykologiska och 

behandlande traditionen är belagt att klientarbete kräver såväl kvalificerad handledning som 

teoretiskt kunnande, så är det intressant att ta del av några forskningsresultat kring vilka 

kompetenser som anses vara viktig för behandlingsarbete med ungdomar. 

 

Andersson & Johansson (1994, 1995, 1997), har i tre studier undersökt hur behandlare 

kommer fram till sin syn på behandling och hur denna process utvecklats. Författarna har följt 

uppstarten av ett behandlingshem för ungdomar under åren 1992-97. Dessa studier innehåller 

inte någon direkt utbildningsaspekt på arbetet men däremot en tydlig beskrivning av 

personalens kompetensupplevelser. Undersökning fokuserar på relationen mellan klienter och 

behandlare och hur denna ska förstås och relateras till organisationen. Bl a så framkom att 

personalen i perioder var starkt känslomässigt belastade av sina klienter, man upplevde sig 

uppäten, utbränd och utsliten. Detta beskrivs i rapport 2 (1995) som exempel på 

motöverföringar, som reaktioner på klienternas rädslor för egna destruktiva krafter. 

Motöverföringen som fenomen har sitt ursprung i den psykodynamiska terminologin och 

beskrivs som behandlarens omedvetna reaktioner mot sin klient, (Egidius 2002). Detta ska 

förstås som en reaktion på överföringen som är klientens tendens att reagera mot behandlaren 

på samma sätt som de reagerar mot personer som de har en konfliktfylld relation till, (ibid). 

Ett annat begrepp som framträdde i Andersson & Johanssons undersökning var projektiva 

identifikationer från ungdomarna på behandlarna. Projektiv identifikation kan beskrivas som 

ett försvar, där klienten gör sig av med en oönskad del av sig själv genom att projicera den på 

behandlaren och få denna att tänka, känna och handla i överensstämmelse med det projicerade 

för att senare åter kunna ta det till sig i bearbetad form, (Egidius 2002). I undersökningen så 

menar författarna att projektiv identifikation framför allt förknippas med de speciella 

reaktioner som uppstår i samspelet med svårt störda klienter, och att i ett relationsinriktat 

behandlingsarbete så är det en svårighet men också en förutsättning för behandlingsarbetet. 

Fenomenet kan förstås som ett sätt att kommunicera en väg till psykisk förändring. Men i 



 26

undersökningen så upplevde personalen att de enbart var belastade och inte orkade bära denna 

belastning.  

Andersson & Johansson ställde frågan: vad händer på en institution när personalen blir 

känslomässigt överbelastade? I rapport 2(1995) s 25, beskrivs detta:  

”I behandlingsprocessen på en institution, där man har ambitionen att arbeta med relationen 

behandlare – klient i förhållande till svårt störda klienter, ställs stora krav på 

behandlingsorganisationen. Den terapeutiska basstrukturen och behandlingsorganisationen som 

helhet måste stödja den terapeutiska relationen så att effekterna av de projektiva identifikationerna 

inte blir personliga problem för behandlarna: När behandlarna upplever det som personliga problem 

är det i själva verket ett organisatoriskt problem. Behandlarna tenderar då att lämna 

behandlarsystemet och själva bli klienter.”  

Och som en behandlare uttryckte det: ”Det skulle finnas ett behandlingshem för behandlare”, 

(s 25). ”Formerna för arbetet med den känslomässiga belastningen kan se olika ut och behoven 

växlar från tid till en annan. En viktig del i detta arbete är handledning men det handlar också om 

arbetsledning, förvaltningens stöd, kollegial dialog etc.”(ibid). 

Hur en institution förmår att hantera dessa frågor kan ses som ett mått på den 

kunskapsmässiga och kompetensbaserade förankringen i ett professionellt tänkande.  

 

Andersson (1998, SiS) beskriver i sin studie över Ljungaskogs övergång från pojk- till 

flickinstitution, att det har skett en omdefiniering av personalens roller. Det hade blivit en 

förskjutning till ett kvinnligt förhållningssätt, som personalen beskrev berodde på flickornas 

behov av kvinnligt gensvar men också kvinnors större förmåga att identifiera sig med 

flickorna. Institutionsledningen hade varit pådrivande i frågan om ett mer målinriktat 

behandlingsarbete där samtal och kontaktmannaskap betonades, vilket gynnade den kvinnliga 

personalen. I Anderssons undersökning uppgav männen att de var ovana att ha 

behandlingsansvaret för en flicka, de hade svårare att vinna flickornas förtroende, hade svårt 

att förstå flickornas sätt att kommunicera samt upplevde det obekanta och känsliga i 

kvinnotillvaron som en barriär i behandlingssamtalen. Den manliga personalen upplevde 

också att det var svårt att skilja på vad som var manipulation och vad som var äkta hos 

flickorna. Sättet att tidigare argumentera med pojkar visade sig också vara oanvändbart i 

samtalen med flickorna. Andersson skriver: ”Den manliga och kvinnliga personalen utför olika 

delar av institutionens uppgifter, inte nödvändigtvis i kraft av sina naturliga förutsättningar, utan för 

att de socialiserats in i sina roller och är underkastade ett subtilt kontrollsystem, med belöningar och 

sanktioner som upprätthåller rollerna”,(s 70). Institutionens förändring ledde till att en 
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förändring av rollerna tvingades fram och nya förhållningssätt och kompetenser fick 

förändrad betydelse både för den kvinnliga och för den manliga personalen. Detta ledde i 

vissa fall till maktkamper mellan manlig och kvinnlig personal.  

I undersökningen framkom även andra grupperingar i personalen, som exempelvis mellan de 

som förespråkade en ordningsinriktad världsbild och de som representerade ett 

behandlingsinriktat förhållningssätt. Detta beskrivs av Andersson som spänningen mellan 

amatörism och professionalism i behandlingsinriktningen. Således ansåg de icke-utbildade att 

en akademisk utbildning utgjorde ett handikapp, och akademikerna ansåg att de icke-

utbildade var ”traditionalister” eller ”de som bara kan slåss” eller bara sysslar med 

”förvaring”. Denna uppdelning levde kvar på Ljungaskog genom de två existerande 

gruppernas olika grundsyn. Institutionsledningen beskrev fenomenet som om det fanns ett A-

lag och ett B-lag, där B-laget inte anammat den målmedvetna förändringsviljan. Detta menade 

man inte var ett pedagogiskt problem utan ett synsättsproblem. I vilket fall som helst så 

utbildades personalen mot ett större behandlingsansvar, även om det kvarstod ett uttalat 

motstånd mot formaliseringen av yrkeskrav och metoder. Livserfarenheten och det personliga 

intresset ansågs viktigare än den teoretiska modellen. Dessa motsättningar inom 

personalgruppen som återspeglas som en gränssättnings- och en behandlingsdiskurs, kan 

relateras till olika roller, status och rättigheter, ålder, kön och ideologier, menar Andersson 

 

Lihmes (1999) studie handlar om ett danskt s.k.” § 49 hem”, (ur den danska lagen om social 

service), med namnet Solhaven. Författaren har tillbringat 90 dygn på Solhaven som 

deltagarobservatör under två år med början augusti 1996. Syftet var att beskriva det faktum, 

att man under årens gång förmått att arbeta pedagogiskt med de allra mest utsatta ungdomarna 

i det danska samhället. Pedagogiken beskrivs som ”öppen och allsidig med mycken och tät 

vuxenkontakt till de unga”. Den beskrivs också huvudsakligen fokusera på ”uppfostran”, 

eftersom frånvaron av förpliktigande normer och auktoritet blir särskilt belastande för socialt 

och psykologiskt försummade barn och ungdomar. Har ungdomarna upplevelser av vuxnas 

likgiltighet så söker de mer anonyma och otydliga auktoriteter i samhället. Myndigheten i 

uppfostrarens övertygelse kommer till uttryck genom att han/hon vet vad som är rätt och fel, 

och vad och hur man ska göra saker och ting. Myndighet förutsätter tillit till den egna 

övertygelsen; man tror på sina handlingar och dess betydelse. Där vi inte tror på förnuftet i det 

vi gör som uppfostrare, så kommunicerar vi denna osäkerhet vidare till barnen och 

ungdomarna, menar Lihme. 
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Det övergripande perspektivet delas i två punkter; dels trovärdighet och ansvar gentemot de 

unga genom principen: ”här kan du inte bli utkastad”, dels principen om att varje elev behöver 

ett individuellt behandlingserbjudande. Oavsett bakgrund får alla en möjlighet att bearbeta de 

besvärliga delarna av uppväxten. Att dessa ofta s.k. ”oanpassbara” ungdomar faktiskt går att 

hjälpa och anpassa tillbaka till samhället vill man bestämt hävda och ger en släng till det land 

där dessa ungdomar givits än ännu hårdare stämpel; ”de värsta”, ”värstingar”, nämligen 

Sverige! 

Lihme beskriver pedagogiken som ”mod till att uppfostra”. Det kräver mänskligt mod att ge 

sig i kast med helt omotiverade människor, så arbetet på Solhaven består huvudsakligen i att 

undervisa i vad det innebär att vara en människa. Att lära någon någonting, är olösligt 

förbundet med att vara människa vilket i sin tur påverkar pedagogen eller läraren. I vid 

bemärkelse är vi alla lärare till varandra, eftersom lärandet ej endast omfattar ren kunskap 

utan även samvaro. Solhavens unga har så många negativa erfarenheter av anknytningar till 

vuxna att en omlärning anses ske bäst i nära kontakt med vuxna under lång tid. Det handlar 

om att skapa tillit och att stimulera till eget växande. Solhavens pedagogiska metodik är 

salutogent inriktad. Framför att lösa tidigare problematik, uppställes framtida 

handlingsperspektiv. Förändringen beskrivs som att få de unga till att göra något annat som 

indirekt kan lösa den problematik som orsakat placeringen på Solhaven. 

Som pedagog anställs du för att ha ett ansvar för de unga baserat på en moralisk värdegrund, 

en slags kombination mellan lönearbete och frivilligt socialt arbete. Det finns ingen övre 

gräns för ditt engagemang. Den så kallade ”sociala kompetensens” betydelse påpekas på flera 

ställen i studien som den viktigaste beståndsdelen i personalens professionalitet eller 

kunskapsregister. 

Framför allt ansvaret för uppfostran av de unga, och frånvaron av en hierarkiskt 

ledningsstruktur, medför att den enskildes (både personalens och ungdomarnas) förmåga till 

självstyre och kompetensutveckling blir avgörande byggstenar i det pedagogiska klimatet. 

Pedagogernas engagemang innebär att vara ställföreträdande föräldrar under flera år för 

ungdomarna. Fullt ut! Solhaven som företeelse kan därmed inte kopieras, menar Lihme, men 

kan fungera som inspiration för andra. 

Utflyttning och utslussning sker väldigt individuellt efter var och ens behov. Ska man kunna 

bryta det sociala arvets mönster är det viktigt att bygga nya nätverk och etablera nya relationer 

för att kunna bli en ”mönsterbrytare”. Utöver samhällets insatser vid utslussningen och 

framöver, blir kontinuiteten i relationerna som man knutit under vistelsen på Solhaven 
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viktiga. Vid uppföljningsintervjuer har just egenskaper som stadighet i relationerna till viktiga 

personer beskrivits av de unga som avgörande för att bryta det destruktiva sociala mönstret. 

1997 hade 60 elever passerat genom Solhaven. 8 st hade inte kunnat tillgodogöra sig 

behandlingen, men de övriga 52 hade fått ett väsentligt bättre liv avseende innehåll och 

frånvaro av kriminalitet och droger.   

 

Sammanfattande kommentar 

Det förefaller vara så att omsorgsfältet omges av olika traditioner som tolkar arbetet på olika 

sätt. Den psykologiska traditionen påbjuder en fördjupning i den interpersonella 

kommunikationens begreppsvärld, medan pragmatikerna talar om sunt förnuft och ett ”riktigt” 

mänskligt bemötande. Förmodligen så behövs bägge kompetenserna. Det är viktigt att kunna 

teoretisera kring omedveten kommunikation i förhållande till klienterna/ungdomarna, men det 

är också viktigt att kunna överbrygga personal/klient rollerna för att kunna mötas på ett 

okonstlat sätt. I synnerhet som ungdomarna själv ofta lyfter fram sådana raka, okonstlade 

relationer som speciellt stärkande och motiverande för förändringsbenägenheten. 

 

3.4 Etik och moral 

Det här är svåra begrepp att hantera för tvångsvården eftersom det handlar om ”det hotande 

eller det hotade barnet”, och de moraliska och etiska eftergifter som möjliggör den lagliga 

grunden för frihetsberövandet. Begreppet ”in loco parentis” , vård i förälderns ställe, och 

vuxenvärldens inställning att ungdomen p g a sin låga ålder ej anses förmögen att kunna 

bedöma sin livssituation, är fundamentala grundstenar för den befintliga lagstiftningen.  

 

Colnerud (1999, SiS), har i sin undersökning låtit de anställda berätta om etiskt svårlösta 

situationer i yrkesutövningen, för att språkliggöra de etiska utmaningar som uppstår i 

relationen mellan personal och elever, eftersom eleverna är utlämnade åt personalens etiska 

kompetens. På de särskilda ungdomshemmen så försätts personalen i situationer som innebär 

att man isolerar, visiterar, tar urinprov, läser andras brev, tar ifrån dem deras saker. Kort sagt: 

man låser in och utövar kontroll över andras barn. Hur förblir man en hygglig människa och 

samtidigt utför dessa åtgärder? Om man tvingar en individ att klä av sig, hur beaktar man 

samtidigt dennes rätt till integritet? Detta menar Colnerud gör den yrkesetiska diskussionen 

nödvändig eftersom personalens uppdrag innehåller både strafftänkande och 

behandlingstänkande. ”I yrket försätts man i situationer som inte liknar dem man har erfarenhet av 

som privatperson och samhällsmedborgare. Läkarna tvingas prioritera mellan olika patienter. 
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Psykologen tar del av klientens innersta ömtåligheter. Läraren skall ge kritik och värdera resultaten 

av elevernas kanske mycket mödosamt förfärdigade arbeten”, (s 45).  

Men det finns också ett avgörande krav på innehåll och kvalité i den vård som ungdomarna 

blir utsatta för, om tvånget skall anses vara legitimt. ”Samhället måste kunna visa att den vård det 

tvångsvis erbjuder också är en effektiv vård och en vård som inte har negativa sidoeffekter, vilka 

uppväger den botande effekten”, (s 37). Man måste kunna bevisa att de särskilda 

ungdomshemmen är en bra plats att vistas på, om man ska ha rätt att tvinga en ungdom att 

vistas på ett sådant hem. Detta är personalens uppgift menar Colnerud. Dock påvisar empirisk 

forskning att tvångsvården är föga ägnad att uppnå detta mål. (Med referens till bl a Levin 

1998) 

Eftersom eleven är hänvisad till den personalen som befinner sig på institutionen så blir 

relationen präglad av ett beroendeförhållande. Om man jämför med sjukvården så kan en 

patient byta vårdgivare om man ej är nöjd med vårdinsatsen, genom att t ex byta läkare. Detta 

är omöjligt för en tvångsplacerad ungdom. Hon kan inte välja sina relationer. Detta borde i 

större utsträckning än vad som görs föranleda att institutionerna och SiS diskuterar hur man 

på bästa sätt ska hantera de etiska utmaningar som tvångsvården innebär. 

 

Återkommande utbildning är, enligt författaren, ett exempel på vägledning eller en moralens 

stödstruktur som kan vara till hjälp för personalen. Kunskap om etiska insikter är dock av ett 

sådant slag att det inte är tillräckligt med enstaka kurser. Denna kunskap måste kontinuerligt 

uppdateras. 

En annan omständighet utgörs av att anställda inom ungdomsvården inte utgör en etablerad 

profession med en enhetlig och lång utbildning och någon form av behörighetsgivning. 

Colnerud jämför med lärarna och sjuksköterskorna och menar att man bör visa omgivningen 

att man eftersträvar en hög yrkesetisk medvetenhet, och genom detta öka tilliten och 

anseendet för de som är verksamma inom ungdomsvården. Ungdomsvården är en 

samhällsuppgift som borde ha hög status med tanke på angelägenhetsgraden. Dock bedöms 

samhällsuppgifter inte efter den insats som de kräver utan snarare utifrån de som är klienter 

eller elever. Arbete med unga individer har låg lön, ju yngre individer - desto lägre lön, menar 

Colnerud.   

 

Sammanfattande kommentar 

Det förefaller som den rådande samhällsmoralen och det ”sociala kapitalet”, d v s 

trovärdigheten av den offentliga strukturen, ej mäktar med ett större humanitärt perspektiv för 
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närvarande. Levin (1998) sammanfattar denna samhälleliga status i termer av att 

institutionernas existens vilar på tanken om att tillfoga de beteendestörda ungdomarna ett 

acceptabelt lidande. Om så ej hade varit fallet så hade förmodligen benägenheten från 

samhället varit större avseende ut- eller av-vecklingen av institutionerna, menar jag. 

 

3.5 Metoder, teorier och arbetssätt 

Föreställningen kring det praktiska och bemötande arbetet med institutionsplacerade 

ungdomar, bör till innehåll och utformning vila på väl beprövade metoder och teorier. Dels  

för att personalen ska kunna utvärdera och relatera sig själva och sin arbetsinsats i förhållande 

till ungdomarna och uppdraget, men även för att skapa ett konsekvent förhållningssätt till 

vårdinsatserna. Såväl arbetsgivare som personal borde ha nytta av att arbetet kan bedrivas och 

benämnas utifrån ett gemensamt synsätt. 

 

Whitaker m fl. (1998), framhåller i sin undersökning av engelska barn och ungdomshem, att 

komplexiteten, och de många och olika utmaningarna, karaktäriserar och utmärker arbetet 

som behandlare och personal på dessa hem. Undersökningen problematiserar en bred front av 

delområden inom arbetsfältet. Några områden som undersökningen berör är t ex;  

- Det dagliga arbetets många delsysslor; kontakter inom och utanför institutionen, samtal, 

skrivarbete, motivationsarbete, praktiska sysslor som städning och matlagning, 

konfliktlösningar etc. 

- Belöningar och stressmoment och hur dessa påverkar individerna i personalen och 

institutionsarbetet i stort.  

- Att arbeta med blandningen av ungdomar och hur denna mix skapar uttryck som 

konflikter, mobbingtendenser och oro bland såväl ungdoms- som personalgruppen. 

- Konsekvensen av att arbeta i en organisation där exempelvis beslutsfattande kring 

avdelningsärenden görs av personer som ej deltar i omsorgsarbetet. 

- Samarbete med andra organisationer och yrken som t ex polisen, socialtjänsten, skolan 

etc. och vilka förutsättningar detta medför. 

- Att formulera en avsikt med arbetet och hur detta kräver målformulering, planering, 

handlingsförmåga och en utvärdering av konsekvenserna. 

- Utvecklandet av en god yrkesutövning och dess behov av definiering av vad som är bra 

respektive dåligt handlande i förhållande till ungdomarna.                                                                            

Av ovanstående delområden kan man utläsa att undersökningen mer betonar uppmärksamhet 

och kompetenser framför ett rent kunskapsperspektiv. Sammanfattningsvis så beskriver 
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författarna att vad som utmärker en lämplig disposition hos den enskilda 

behandlingspersonalen för att arbeta med utsatta ungdomar; 

- Man ska ha tillräcklig gott självförtroende som gör att man uppträder avslappnat. 

- Man ska vara orädd i svåra och utmanande situationer. 

- Man ska vara uppmärksam inför andras stämningar och behov. 

- Man ska ha förmågan att stanna kvar i situationer och inte undvika eller fly från 

obehagligheter. 

- Man ska ha nödvändig kontakt med sina egna känslor och hur dessa kommer till uttryck i 

det egna beteendet och i samvaron med andra. 

- Man ska kunna reflektera över sitt eget agerande och dra lärdomar av sina erfarenheter i 

det dagliga arbetet. 

- Förutom detta så ska man ha ett uttalat gillande för att arbeta med ungdomar, även de som 

man kan tycka mindre om. 

 

Likaså beskrivs egenskaper som bedöms som direkt olämpliga för yrkesutövningen; 

- Ett behov av att utöva makt och kontroll över andra människor. 

- Ett behov av att få den egna personen känslomässigt bekräftad genom arbetet. 

- En hög egen ångestnivå vilket försvårar förmågan att konfrontera och stanna kvar i 

besvärliga situationer. 

- En tillbakadragen personlighetshållning och tendenser till självförsvar. 

- En osäkerhet som leder till att man flyr från situationer eller blir överdrivet 

försvarsinställd i kontakten med ungdomarna. 

- Oförmåga att stå ut med en ung människas smärta och lidande. 

 

Detta är förmågor som inte direkt för tankarna till ett speciellt yrke eller en akademisk 

disciplin, utan baseras på en bred sammansatt kunskapsbas. En sådan kunskapsbas bör betona 

kunskap från områden som berör: a) Personlighetsdynamik och personlighetsutveckling; 

betydelsen av tidigare trauman och hur dessa tar sig uttryck i nuet, förståelse för olika 

beteenden, förståelse för försvarsinställningar och hur dessa faktorer tar sig uttryck i den egna 

och i andras personligheter, b) Social- och klinisk psykologi; interaktionsteorier, överförings- 

och motöverföringsbegreppen, grupprocesser, c) Organisationer och nätverk; en uppfattning 

om hur organisationer, beslutsfattande, makt- och informationsflöden fungerar, och d) 

Socialantropologi; betydelsen av livsmönster och kulturyttringar. 
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De färdigheter som krävs av personalen består också av att kunna arbeta med ungdomarna 

individuellt, i par, i triader och med gruppen som helhet. Det är också viktigt att kunna 

analysera det egna beteendet eftersom olika personal har olika definitioner på exempelvis 

gränssättningar, men för ungdomarna så blir det svårt att få olika bemötande. Detta måste 

personalen ha en förståelse och en uppslutning kring. 

Avslutningvis så framhåller författarna ett antal faktorer vars dignitet medför särskild 

uppmärksamhet; 

Omsorgspersonal behöver reglerad, schemalagd och kontinuerlig tid för möjlighet att lära av 

och reflektera över de egna erfarenheterna. Det är nödvändigt att avsätta tid för reflektion 

kring målformuleringar och utfört arbete. Dessa utvärderingar bör ske med närvaro av en 

utomstående handledare som kan ge uppmärksamhet åt de angelägenheter som gruppen har 

svårt att hantera. Dessa möten ska skyddas från avbrott och telefonsamtal o dyl. Detta är ett 

organisatoriskt och strukturellt betingat ärende för att ge personalen tid för tankar och 

reflektion. 

Ledning och beslutsfattare måste ta maximal användning av omsorgspersonalens information 

och kunskaper. Personalen har kunskap om en åtgärd är genomförbar eller ej, hur ungdomarna 

mår i detalj, etc. Beslutsfattande ska i största möjliga mån ske genom samförstånd och 

delaktighet. Ansvaret för detta ligger helt och hållet hos arbetsledningen. 

Omsorgspersonalen ska i största möjliga mån befrias från onödiga distraktioner, 

sysselsättningar och stress. Arbetet är nog stressande i sig självt, och omständigheter som rör 

arbetsplatsens framtid och drift, korrekt bedömning av lämpligheten i ungdomarnas placering 

eller arbetsledningens förmåga att sköta personalärenden, är alla exempel på stressorer som 

tar energi från personalen och som direkt påverkar omsorgens kvalité. 

Det är nödvändigt att alla involverade i nätverket runt ungdomarna arbetar på ett integrerat 

sätt. Det är nödvändigt för olika myndigheter, professioner, yrkesfält att arbeta mot samma 

mål och att ta ansvar för den egna insatsen, samtidigt som man är medveten om de andras 

arbete och vilken påverkan man har på varandra. Det är nödvändigt för att kunna bistå de 

ungdomar som behandlas på hemmen och institutionerna. 

Whitaker m fl betonar härmed vikten av att bredda betraktelsen kring kunskaps- och 

kompetensbegreppen, från ett individuellt till ett organisatoriskt perspektiv med bibehållen 

uppmärksamhet på hur omsorgsorganisationers hierarki interagerar och påverkar vårdens 

kvalité. 
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Svensson (2001, SiS), beskriver i sin studie på Lundens LVM-avdelning, att intervjuerna med 

personalen visar att de inte använder en gemensam teoretiskt förankrad behandlingsmetod i 

sitt arbete. Han undrar därför om Lunden bedriver behandling överhuvudtaget? Svensson 

menar trots allt att det finns en strävan från institutionsledningen att personalen ska arbeta på 

ett enhetligt sätt, och att det finns många återkommande inslag i arbetet. Kontrolluppgifter, 

ekonomifunktioner, sällskapsdamsuppgifter, informationssamlande, motiverande påverkan, 

dokumentation, rapportering, deltagande i personalmöten, extern och intern utbildning är alla 

återkommande exempel på arbetsuppgifter för behandlingspersonalen. Detta kan, i en vid 

mening, ses som behandling även om det inte bygger på en metod. I undersökningen refereras 

till Hult-Andersson, som i sin undersökning på Lunden hävdar att personalen har ett 

gemensamt förhållningssätt som präglas av att institutionen domineras av kvinnlig personal. 

Det är i relationen mellan klienterna och personalen som möjligheten till förändring uppstår 

och en förstärkning av klienternas kvinnliga självkänsla och identitet blir möjlig. 

Svensson menar dock att personalen är fast i samma rollsystem som klienterna, och att detta 

system består av roller som skapas av lagar regler och lokaliteter. Detta medför att 

personalomsättningen blir hög eftersom flera slutar p g a att man inte kan acceptera dessa 

reducerande roller som institutionen erbjuder. ”Organiseringen är starkt kollektiv vilket ger litet 

spelutrymme för personalen. Alla är underkastade reglerna. Avsteg ses som ett hot mot systemet”, 

skriver Svensson på s 72. Detta skapar ett underlag för ett splittrande fenomen som visar sig i 

att klienterna uppskattar den personal som vågar bryta mot reglerna, vilket i sin tur leder till 

att den som vill ha en god relation till klienterna kan välja att agera på ett sätt som 

underminerar regelsystemet. Svenssons undersökning baseras på klienternas bilder av vården 

och personalen kommer inte till tals i någon större omfattning. Dock så framgår det att bristen 

på en gemensam teoretisk grundval och metod försvårar, komplicerar och undergräver 

behandlingsarbetet. Den största delen av personalens verksamhet går ut på att hantera de 

fenomen, som exempelvis klienternas motståndsstrategier, som tvångssituationen innebär. 

 

I en senare undersökning från 2003 (Svensson 2003) av Håkanstorps LVM-hem, beskrivs att 

ett framgångsrikt socialt arbete kräver en metod som ska bygga på en genomtänkt teori. Detta 

är dock ovanligt inom tvångsvården menar Svensson. I samma undersökning refererar han till 

Bergmark & Oscarsson och Ekendahl som menar ”att tvångsvården saknar motivationsteori, trots 

att det är motivationsarbete man ska syssla med”, (s 142). I en annan undersökning från 2003, 

(Kristiansen & Svensson, 2003) som bygger på klientintervjuer, så påpekas det att vården 

upplevs som att den ”inte ger något”, och att vårdgivarna ”inte kan tillräckligt”,(s 32). 
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Andreassen (2003), har i en forskningsöversikt funnit att om institutionsplacering ska kunna 

motiveras, så bör det säkras att verksamheten bedrivs efter metoder som forskningen visar ger 

bäst effekt, menar Andreassen. 

Enligt existerande forskning så är kognitiv beteendeterapi (KBT) den mest lämpliga metoden 

att behandla ungdomar med beteendestörningar, eftersom den bidrar till förändring av både 

beteende och tankar kring förhållningssätt, problemlösning, impulskontroll etc. På 

institutioner där KBT kombinerades med multimodala metoder, som exempelvis ART 

(Aggresion Replacement Training), förstärktes de positiva resultaten. Effekterna framträdde 

tydligast hos institutioner som använde systematisk utvärdering, behandlingsmanualer, 

handledning o s v. 

Kunskap om riskfaktorer som kan leda till utveckling av beteendestörningar är viktig för att 

kunna genomföra behandlingen, eftersom det inkluderar ungdomens nätverk. Ska individen 

kunna förändras så måste även omgivningen, nätverket, förändras. Familjen måste aktiveras i 

behandlingen och ungdomen måste etablera nya färdigheter till sin person för att kunna 

fungera i nya sociala sammanhang. Detta gör skolundervisningen viktig, eftersom den ökar 

sannolikheten för en positiv utveckling. 

Kontakt med andra asociala ungdomar är en av de starkaste anledningarna till utveckling och 

upprätthållande av beteendeproblem. Så länge som institutionsbehandling baseras på att samla 

ungdomar med samma problem på samma plats, är det inte möjligt att undvika att det 

utvecklas en negativ kultur. Allra störst är risken på låsta institutioner som isolerar 

ungdomarna från yttervärlden och som begränsar deras möjligheter till inflytande. 

Undersökningen påvisar bäst resultat om ungdomarna ges möjlighet till egen kontroll och 

inflytande i vardagen innanför institutionens ramar av trygghet och säkerhet. En balanserad 

kombination av kontroll och känslomässigt stöd. 

En enhetlig personalgrupp med adekvat utbildning och en tydlig behandlingsstruktur i form 

av väl förankrade metoder och teorival, ökar också nämnvärt behandlingsresultatet. Det blir 

också lättare för en sådan personalgrupp att påverka ungdomskulturen på institutionen i 

önskvärd riktning. 

 

 

 

Sammanfattande kommentar 
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Institutionernas kultur förblir fängelseliknande till innehåll och struktur, eftersom 

avskiljningen och den grumliga samhällsmoralen kan vara ett sätt att förklara legitimiteten av 

verksamheten. Hur kan man från ett kunskapsperspektiv motivera en verksamhet som till så 

stor del misslyckas med sitt uppdrag? Det förfaller troligt att bristen på beprövade metoder 

och frånvaron av teoretiska ansatser, samt flykten av akademiskt skolad personal är tecken på 

ett strukturellt och organisatoriskt problem. Vad ska anses som ett fullgjort gott arbete? Är det 

att den enskilda ungdomen ges de redskap som han eller hon behöver för att omstrukturera sitt 

liv, eller är det att beläggningsstatistiken är så full som möjligt? Den skillnad som verkar 

finnas mellan behandlingsassistenternas arbete och SiS sätt att leda institutionerna uppvisar en 

skrämmande cynism i förhållande till det frihetsberövande och den inlåsning som man 

hanterar, och dessutom med ett påtagligt dåligt resultat.  

Frånvaron av metoder och teorier kan ses som ett tecken på en slags likgiltighet inför 

personalens behov av relevanta arbetsredskap, eller som en oförmåga att utveckla 

institutionsvårdens vårdarbete.  

 

3.6 Sammanfattande reflektion av tidigare forskning 

Eftersom frihetsberövande åtgärder är allvarliga och krisframkallande ingrepp i en människas 

liv, så medför det att behandlingen av dessa människor ställer mycket stora krav på SiS och 

den personal som arbetar med behandlingsinriktat arbete. Att använda beprövade metoder och 

teorier, att anställa utbildad personal, att utvärdera verksamheten borde vara självklarheter i 

en seriös behandlingsorganisation. Tyvärr visar forskningsresultaten att så ej är fallet.  

Ungdomsvården i SiS regi förfaller få fortgå utan att någon egentligen bryr sig om 

konsekvenserna av de påtalade bristerna. Det blir än mer anmärkningsvärt eftersom Sverige 

har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, och därmed moraliskt och 

resursmässigt påtagit sig ett ansvar att verka efter yttersta förmåga för att följa densamma.  

T ex så nämns begreppet ”barnets bästa” i Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap: 2§. 

 

Forskning inom institutionsvården påvisar ofta en brist beträffande verksamheternas 

benägenhet till utvärdering. Denna brist på evaluering, som skulle kunna leda till 

förändringar, kan förklaras med den otydliga legitimitet som verksamheterna vilar på, och 

som visar sig genom att institutionerna får fortsätta sin verksamhet år efter år utan att det 

övriga samhället ingriper.  

De olika forskningsteman som jag valt att belysa uppvisar alla, fast med olika uttryck, en 

påvisbar otydlighet i institutionernas verksamheter. Internt; genom de olika upplevelserna av 
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uppdraget beroende på var i organistationen man arbetar, och externt; genom den otydliga roll 

som institutionerna spelar som samhällsfunktion. 
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4. TEORI 

I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska verktyg som jag valt att använda för att skapa olika 

perspektiv på såväl frågeställningar som empiri. Jag har haft som avsikt att belysa relationen 

mellan institutionen och individen ur flera aspekter.  

Foucault ger ett historiskt perspektiv på hur straffet över tid har omvandlats till dagens 

vårdorganisationer, Hasenfeld beskriver den människovårdande organisationen, Goffman 

institutionernas slutenhet och Kuran formulerar en modell kallad preferensförfalskning, över 

hur bl a individen hanterar motsägelsefulla valsituationer.  

Det har varit viktigt för min egen förståelse av institutionen som fenomen att ha en 

flerdimensionell bild laborera med. Även om fokus har varit på personalens beskrivningar av 

sina arbetsvillkor, så har det varit viktigt för mig att förstå vilka samband och sammanhang 

som bidrar till att skapa personalens arbetsfält. Jag har därför valt att inledningsvis presentera 

en egen modell (Figur 1) som bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teorier 

(Bilaga 2). Den komplexitet som Bronfenbrenners modell rymmer avseende 

tolkningsmöjligheter, har jag ej som ambition att använda mig av. Jag vill dock kort beskriva 

den som referens till min egen modell, framför allt beträffande de olika delarnas interaktivitet. 

 

4.1 Grafisk förklaringsmodell 
 
Denna bild har vuxit fram under projektets gång och har påverkat mitt sätt att tänka kring 

individers sätt att relatera till sin omgivning, hur olika hierarkier inverkar på den enskilda 

individens livsområde. Modellen har ingått i min förförståelse av mitt undersökningsområde, 

men har också fungerat som ett stöd för en helhetsbetraktelse i vilken min undersökning då 

endast avser ett begränsat fält; personalens egenbilder. 

Figur 1. 

 

 
    A          a 
 
 

 

               b 
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Denna figur kan ses som en variant av Bronfenbrenners utvecklingsekologi, (Andersson 

1986), och de olika delarnas influenser och betydelse för varandra. (Se Bilaga 2) I min 

undersökning så symboliserar bilden även inbördes relationer mellan de olika delarna/fälten. 

T ex så har institutionens byråkrati en relation till samhället i form av att agera utförare av 

politiska beslut, och till socialtjänsten i form av uppdrag som utredning och behandling. Dessa 

två fält, samhället/institutionen (a), förefaller härmed ha en tätare relation med varandra. På 

samma sätt har personal/klient fälten (b) än tätare relation genom det praktiska 

omsorgssarbetet. Skillnaden mellan a och b visar sig genom institutionernas dubbla uppdrag; 

det straffrättsliga och det vårdande. Klienterna i centrum har således minst möjlighet till 

inflytande eftersom deras livsutrymme är reglerat av de yttre liggande fälten.  

 

4.2 Michel Foucaults teorier om övervakning och straff 

En utgångspunkt för förståelsen av institutionen och de individer som vistas där, är hämtad ur 

Foucaults bok ”Övervakning och straff” (1987). I inledningen beskriver och kommenterar 

Sunesson det rättsliga straffets utveckling till dagens konstruerade vårdapparat, och 

vetenskapens användbarhet för detta syfte. Det finns en sammankoppling mellan kunskap och 

makt som präglar Foucaults överväganden. Den medicinska vetenskapens historia med dess 

betraktelse av kroppar och symptom bygger på föreställningar om kroppen som system och 

sjukdomarna som processer. Behandlingsmetoder som i eftervärldens ögon har framstått som 

både barbariska, idiotiska och icke ändamålsenliga, har kunnat motiveras med sin tids bästa 

”vetenskap och beprövad erfarenhet”, menar Sunesson. 

Avskiljningen av individer med avvikande beteende, disciplineras med genomtänkta metoder 

för organisationsledning. Fängelset och vårdinstitutionen skiljer sig inte nämnvärt åt i detta 

hänseende. Organisationen kännetecknas av en total och mångdimensionell makt över de 

underlydande, som för att göras disciplinerbara måste skiljas från omvärlden i särskilda 

byggnader. Disciplinen indelar sedan ”rummet” genom att differentiera lokaler och utrymmen 

och den underordnade får lära sig att hålla sig på bestämda platser. Tiden styckas sönder och 

regleras i scheman. Den underordnades rörelseförmåga och uttryck regleras i detalj. 

Psykiatrins upptäckter av sjukdomstillstånd och metoder för bot möjliggör föreningen mellan 

strafflära, själsvetenskap och den pedagogik som disciplinläran stimulerat. Detta leder till att 

strafftekniker utvecklas som får konsekvenser och tillämpning på alla områden i samhället, 

och denna vetskap påverkar, genom uppfostran, individbildningen i hela Västvärlden skriver 

Sunesson. 
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Foucault syftar på den sorts makt som bygger på förmågan att inringa handlingsfält genom 

definitioner och anvisningar. Makten kan inte ses som den härskande klassens privilegium 

utan som en effekt av den strategiska position denna klass intar. Foucault såg det som ett 

problem att vetenskapen faktiskt skapar sanningen, inte bara i laboratorierna, utan att den kan 

förena sig med andra maktapparater och bidra till att skapa den ordning där den blir sann, som 

exempelvis med fängelserna eller ungdomsinstitutionerna.  

Legitimiteten av inlåsningen av barn och ungdomar får sin kunskapsbaserade förklaring via 

vetenskapens diagnostisering av den individuella abnormiteten och avvikelsen. 1700-talets 

kroppsliga stympningar som straffmetod har ersatts av ett system där domstolarnas 

bestraffande moral har ersatts av uppfostran, behandling och bot. Därmed blir även 

samhällsmoralen legitim i sitt uttryck. 

För att förstå institutionerna har jag endast använt Foucaults teorier implicit för att beskriva 

och hur maktförhållanden kan utvecklas och beskrivas. 

 

4.3 Yeheskel Hasenfelds teorier om människovårdande organisationer 

Hasenfeld (1992) benämner de människovårdande organisationerna som ”en gåta”, the 

enigma of service organizations. Mottagarna av vården får uppleva såväl hoppfullhet som 

rädsla, omvårdnad och plågande, värdighet och förödmjukelse. Han menar att 

organisationerna reflekterar behandlingspersonalens eget åtagande och hängivenhet i arbetet 

med att förbättra livskvalitén för de utsatta (ungdomarna), men ger också personalen 

möjlighet att få använda sin kunskap och sitt yrkeskunnande. Belöningen för detta kommer i 

form av både yttre (lönen) och inre tillfredsställelse av att hjälpa andra människor.  

Men dessa organisationer ger också upphov till stor frustration genom att personalen hindras 

från att behandla sina ungdomar i enlighet med yrkesmässiga normer och värderingar. Detta 

kan ske genom att personalen nekas de resurser som behövs för att utföra ett tillfredsställande 

arbete, eller genom att belasta dem med alltför många regler och restriktioner och genom att 

reducera personalens uppfattning om vilken vård som lämpar sig bäst för ungdomarna. Detta 

leder till, menar Hasenfeld, att personalen blir tvungen att ”hushålla” med sitt engagemang 

och tvingas till att kategorisera klienterna i förhållande till den egna upplevelsen av vad som 

är en tillräcklig arbetsinsats. Han menar vidare att en del av förståelsen kring människors 

engagemang i dessa motsägelsefulla organisationer kan förklaras genom de symboler eller 

egenskaper som kännetecknar organisationerna.  

Han nämner bl a följande faktorer som viktiga för förståelsen av 

organisationerna/institutionerna; 
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Människor som ”råmaterial”. Organisationens struktur syftar till att behandla, upprätthålla 

eller förändra de människor som faller under dess verksamhetsområde. Detta låter sig inte 

göras utan reaktioner från klienterna (ungdomarna), som då alltså påverkar arbetet genom 

motstånd eller medverkan. 

Människovård innehåller också moralfrågor. Genom att arbeta med andra personer med 

värderingar så kan vi inte själva förbli värdeneutrala. T ex när en ungdom behäftas med en 

diagnos så innehåller denna diagnos eller stämpel ett socialt värde oftast av negativ karaktär. 

Framför allt så blir klienterna tvungna att förhålla sig till diagnosens moraliska värde som en 

reflektion av den egna identiteten, vilket kan medföra att han eller hon nedvärderar sig själv. 

Hur personalen, genom sin egen personlighet, värderar olika klienters behov är också 

avgörande vilken vård och omsorg klienten får. 

Människovård är könsbetingad. Kvinnor förekommer oftast i de flesta direktvårdande 

yrkesrollerna, medan männen oftare har byråkratiska ledande yrkesroller. Det finns en 

inbyggd konflikt mellan de värderingar som kvinnor tar med sig in i arbetsmiljön, och 

byråkratins normer. Värden som omsorgsgivande, uppfostrande, samarbete möts av 

konkurrens, individualism och instrumentalism vilket medför att traditionella kvinnliga 

värden nedvärderas. Som en följd av detta så förutsätter kvinnor underordnade och beroende 

roller i en byråkrati för att skydda sig själv. Kvinnlig kapacitet inskränks och får inte sin 

rättmätiga uppskattning. I de flesta omvårdande organisationer är flertalet anställda kvinnor, 

med löner som är lägre än manligt dominerad oranisationer, vilket får till följd att 

kvinnobaserade arbetsplatser har lägre social status. Detta förvärras ytterligare i 

organisationer där klienterna utgörs av kvinnor. På dessa arbetsplatser är personalen 

undervärderad och underbetald, och saknar dessutom resurser för att ge den vård som 

klienterna behöver. Detta leder till en ond cirkel där bristen på resurser resulterar i dålig vård, 

som undergräver legitimiteten och värdet hos klienterna och bidrar till en nedvärdering av 

könsbetingat arbete. 

Institutionens legitimitet i förhållande till omgivningen. Institutioner söker sitt moraliska stöd 

bland signifikanta intressegrupper och organisationer, exempelvis statsapparaten, vetenskapen 

eller politiska organisationer m fl. Tillväxten och överlevnaden är styrd av konformiteten i 

överensstämmelsen med de samhälleliga värderingarna och moraluppfattningarna, framför allt 

de som representeras av staten och professionerna. Institutionernas eftergivenhet i förhållande 

till statens policy inom området och det juridiska regelverk som används förser institutionerna 

med dess legitimitet. Professionella yrkeskårer som läkare, psykiatrer och jurister sanktionerar 
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institutionernas metoder. Detta medför trots allt att institutionerna inte kan ta sin existens för 

given. Anpassningen till omgivningen blir central för överlevnaden. 

Organisationer anpassar sina metoder för att tillfredsställa omgivningen. Praktiska, 

yrkesutövande metoder som ex. miljöterapi används med motivationen att ”det är bra” för 

klienten och verksamheten baseras på vad man tror, inte på vad man vet. Härmed 

rationaliseras och legitimeras yrkesutövningen. En metods attraktivitet är beroende av graden 

av överensstämmelse med dess förtjänster och dess effektivitet. Om ej konsensus kan uppnås 

på institutionen om vilken metod man ska använda, så undergrävs tilltron till dess effektivitet. 

De egenskaper som institutionen tillskriver sina klienter, och den kunskapsnivå som används 

utgör den grund som institutionens ideologi baseras på. 

 
 
4.4 Erving Goffmans teorier om den totala institutionen 

Goffman (1987), har utvecklat teorier om en organisationsform som han benämner 

”totala institutioner”. Han utförde fältstudier i syfte att få kunskap om den intagnes 

sociala värld, så som den upplevdes subjektivt av honom själv. 

  

Goffmans definition av en total institution innebär att det är en plats att bo och arbeta på, 

där ett stort antal människor i likartad situation lever ett instängt och formellt 

administrerat liv tillsammans under en längre tid, avskurna från samhället utanför. Den totala 

institutionen är en skapad social produkt, den är dels en boendegemenskap, dels en formell 

organisation och i vårt samhälle utgörs de av tvångsanstalter för förändring av människor, 

dessa institutioner är präglade av ett ofrivilligt deltagande. Det finns också olika typer av 

totala institutioner och vare sig en viss total institution uppträder som en god eller ond kraft i 

samhället, så har den makt. Goffman beskriver varje sådan institution som ett naturligt 

experiment i manipulation av personligheten. 

Den totala institutionens inneslutande och totalitet symboliseras av hindren för socialt 

umgänge med världen utanför och för medlemmarna att avlägsna sig. Dessa hinder är ofta 

inbyggda i inrättningens rent fysiska utformning i form av låsta dörrar, taggtråd och höga 

murar. En grundläggande social ordning i det moderna samhället är att individen brukar 1) 

sova, 2) roa sig och 3) arbeta på skilda håll, med olika människor, under olika auktoriteter, 

utan att följa någon övergripande rationell plan. Det utmärkande draget för totala institutioner 

kan beskrivas som motsatsen, ett nedbrytande av de murar som vanligen skiljer dessa tre 

livssfärer åt. 
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På en total institution är skillnaden att alla aspekter av livet sker på samma plats och under en 

och samma auktoritet. Varje fas av medlemmarnas dagliga aktiviteter pågår i omedelbart 

sällskap med en massa andra människor som alla behandlas på samma sätt och  

är tvungna att göra samma sak tillsammans. Alla faser i de dagliga sysslorna planeras 

noggrant, så att en aktivitet övergår i en annan, i förväg planerad aktivitet. Hela raden av 

aktiviteter sätts samman ovanifrån genom ett system av klart formella regler och rutiner. 

Slutligen så samordnas de olika påtvingade aktiviteterna enligt en enda plan, utformad för att 

uppfylla institutionens officiella målsättning. 
 

 
4.5 Timur Kurans teori om preferensförfalskning 

”Varför införa en krånglig term som preferensförfalskning?”, skriver Kuran (1999, s 4). Ordet 

”lögn” duger väl lika bra, eller…?  

Nej, han menar att preferensförfalskning alltid är en form av lögn men att den är mer specifik 

än så. Om man exempelvis tänker sig följande: att en behandlingsassistent, i sitt jobb, lyder 

order eller följer arbetsledningens instruktioner om att med hjälp av fysiskt våld avskilja, eller 

lägga ner en ungdom. Senare så kan behandlingsassistenten förneka sin delaktighet i 

händelsen på olika sätt. Om han eller hon personligen motsatte sig den brutala handlingen och 

deltog enbart för att följa instruktionerna, så ger hans eller hennes lögn om deltagandet inte 

någon felaktig bild av hans eller hennes inställning till ungdomen som våldet var riktat mot. 

Förutsatt att behandlingsassistenten inte var fientligt sinnad gentemot ungdomen så skulle 

han/hon inte förfalska sina preferenser. Preferensförfalskning syftar specifikt till att 

manipulera den bild som andra har av ens motiv eller dispositioner, som exempelvis när en 

gäst komplimenterar värden för att denna ska tro att han delar gästens smak. 

Termerna ”förställning” och ”hyckleri” är också närbesläktade med preferensförfalskning. 

Det som förfalskas kan vara en preferens, en kunskap man har eller en värdering; ”att leva 

med en lögn”. Kuran skriver att när man lever med en lögn så är man betungad, kanske på 

grund av den skuld man känner för att man dragit sig undan sitt ansvar, den vrede man grips 

av för att man inte har rättat sig efter sina egna sociala normer eller så grämer man sig över att 

ha tvingats att undertrycka sin personlighet. Ett utmärkande drag hos preferensförfalskningen 

är att förfalskaren vantrivs med den uppkomna situationen, eller att det är en reaktion på 

verkligt eller inbillat yttre tryck att visa upp en viss preferens. Effekten som man vill åt; det är 

att styra andras uppfattning om en själv. 
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Kuran menar att detta fenomen existerar i hela samhället och sannolikt påverkar faktorer som 

politikens mekanismer och utvecklingen i den offentliga opinionen, effektiviteten hos 

politiska åtgärder och samhällsinstitutioner m.m. Han menar dock att effekten av 

preferensförfalskningen är samhällsskadlig i ett eller annat avseende, eftersom den skapar 

ineffektivitet, okunnighet och förvirring och skymmer sociala möjligheter. 

Han ser två samhällseffekter;  

- De individuella valen sätter sin prägel på samhällskonsekvenserna, 

- Den andra vänder orsakssambanden helt om så att samhällskonsekvenserna sätter sin 

prägel på de individuella valen. 

Detta ger upphov till ett cirkelformat orsakssamband mellan sociala resultat och individuella 

val, vilket gör det viktiga att studera hur människor formar sociala variabler, och hur sociala 

variabler formar människor. 

Hur bestämmer då en individ vilken preferens han eller hon ska ange? 

Kuran menar att det finns tre olika överväganden; 

- Den tillfredställelse som individen kan väntas få av samhällets beslut, 

- Belöningarna och bestraffningarna som förknippas med hans preferens, 

- De fördelar individen får ut av att sanningsenligt säga sin mening. 

Den preferens som individen till sist uppger inför andra är vad Kuran kallar offentlig 

preferens. Privat preferens är vad individen skulle ha uttryckt om yttre tryck saknats. 

Preferensförfalskning är alltså valet av en offentlig preferens som skiljer sig från 

vederbörandes privata. 

Detta innebär att människor varierar i sina reaktioner på det rådande yttre trycket, en 

människa kan motstå påtryckningar som en annan hellre anpassar sig till genom 

preferensförfalskning. Kuran belyser även fenomenet påtryckningsgrupper, som vill ha sina 

mål bekräftade offentligt. Dessa grupper styrs av politiska aktivister och belönar sina 

medlemmar och undantar dem från bestraffningar som de istället lägger på andra. 

Preferensförfalskningen påverkar även den offentliga dagordningen genom att vi, för att 

framgångsrikt dölja våra privata preferenser, även måste dölja de kunskaper som de vilar på. 

Vi blir ”tvungna” att förstärka vår preferensförfalskning genom kunskapsförfalskning. 

Härigenom så snedvrids, förvrängs och utarmas kunskaperna på det offentliga området. En 

tänkbar konsekvens av detta blir en utbredd okunnighet om nackdelarna med det rådande 

tillståndet. Preferensförfalskningen har på så vis medfört till intellektuell förträngning och 

förstelning. 

Avslutningsvis så kan man se två viktiga följder av preferensförfalskning; 
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- Oönskade sociala resultat blir ihållande, på grund av människors behov av socialt 

gillande. 

- Utbredd okunnighet uppstår, som en följd av att människor är beroende av varandra för 

information. 

Det som leder fram till att ingen längre hyser avvikande åsikter, kan göra medborgarna allt 

okunnigare om bristerna i den nuvarande situationen, och deras okunnighet kan göra dem allt 

mindre benägna att hysa avvikande åsikter. Detta är alltså ett resultat av det cirkelresonemang 

som fördes tidigare. ”En samhällskonsekvens omvandlar individerna, som sedan förstärker 

konsekvensens stabilitet”, menar Kuran (s 21). 

 

Jag menar att det blir väldigt intressant att applicera institutionstänkandet, i form av SiS, som 

fenomen i Kurans tankegångar. Både som samhällsfenomen och som individuell 

handlingstaktik Hur den enskilda individens kränkande handling rättfärdigas, genom den 

sociala belöning som upplevs i samband med utförandet av handlingen. Det inledande 

exemplet med den fysiska fasthållningen, kan lika gärna vändas till dess motsats; i form av ett 

övergrepp riktat mot personalen av en ungdom och den självupplevda legitimitet som 

tillskrivits av ungdomen i situationen som en preferensförfalskning; ”ingen annan har tyckt 

om mig tidigare så det ska inte du heller göra”, fast man kanske egentligen vill motsatsen, 

d.v.s. bli omtyckt. 

Jag har valt dessa teoretiska redskap för att kunna ge en så bred beskrivning som möjligt av 

relationen mellan individen och institutionen, sett genom olika analysnivåer. Foucaults 

övergripande tankar om hur makt och kunskap genom samhällsmoralen tar sig uttryck i fysisk 

form genom institutionerna, och hur denna makt legitimeras genom vetenskapen, bekräftas 

även i Hasenfelds organisatoriska teorier genom att institutionernas verksamheter och 

metoder sanktioneras av de professionella yrkeskårerna. Goffman beskriver hur 

institutionernas slutenhet gentemot omvärlden påverkar såväl personal som klienter. 

Kurans tankar om preferensförfalskningens olika verkningar bidrar, menar jag, till att förklara 

hur individerna ”överlever” och motiverar sitt agerande i den institutionella miljön. Det finns 

en ”röd tråd” som binder samman dessa teorier från ett brett historiskt perspektiv ned till 

individnivå, och som jag, via den grafiska modellen (Figur 1), har för avsikt ska bilda ett 

”tolkningsraster” genom analysdelen. 
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5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis intervjupersonerna och sedan följer redovisningen 

samt analysen av intervjuerna, fördelade på olika huvud- och deltema. I de citat som 

förekommer så är mina egna kommentarer och frågor markerade med fetstil. 

 

I min undersökning har jag utgått från de samtal om yrkesrollen som mina intervjupersoner 

förmedlat. Min egen yrkeserfarenhet och mina egna intryck från institutionsarbete utgjorde 

grunden för de frågor som finns i intervjuguiden (bilaga 1). Analysdelens tema är 

huvudsakligen baserade på innehållet i intervjupersonernas berättelser och svar.  

Jag har valt att strukturera analysen utifrån gemensamma huvud- och deltema som framträtt ur 

empirin med gemensam utgångspunkt i de egenbilder som presenteras av intervjupersonerna. 

Dessa huvudtema är: 

• Erfarenhetsbakgrund och beskrivning av arbetet 

• Egenbilder av kunskap och kompetens 

• Egenbilder av relationer på arbetsplatsen 

• Upplevelser av institutionen 

 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Gemensamt för alla intervjupersonerna är att de arbetar inom SiS ungdomsvård på 

arbetsplatser med utredning eller behandling som formell huvuduppgift. En arbetar som lärare 

och en annan arbetar som avdelningsföreståndare. Intervjuerna är utförda på Hässleholms 

utredningshem, Perstorps skolhem och på Ljungaskog behandlingshem. 

 

Anna är 48 år och har arbetat 12 år på sin arbetsplats. Hon har gått på komvux och har gått en 

20 p behandlingsassistent utbildning som IKM anordnat på uppdrag av SiS. Förutom detta så 

har hon deltagit i flera kurser som arbetsplatsen anordnat. Hon har också ansvar för att göra 1-

årsuppföljningar med socialtjänsten. 

 

Birgitta är 35 år och arbetar som avdelningsföreståndare. Hon har haft sin nuvarande 

befattning i 1,5 år, och dessförinnan så arbetade hon som behandlingsassistent i 5 år på 

samma arbetsplats. Hon är socialpedagog och har läst en specialkurs med inriktning mot 
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barnmisshandel och sexuella övergrepp, samt en högskolekurs med inriktning mot personal 

och administration. För närvarande går hon en arbetsledarutbildning som SiS arrangerar. 

 

Christer är 35 år och har i flera år tidigare arbetat inom LVM-vården på olika SiS-hem. Han 

sökte till sin nuvarande arbetsplats när hans gamla arbetsplats, ett LVM-hem, blev nerlagt. 

Han har gått behandlingsassistent utbildningen på 20 p som IKM anordnat och diverse 

”småkurser” som arbetsplatsen anordnat. Vidare så är han utbildad fordonsmekaniker och har 

varit idrottsaktiv samt arbetat som väktare. Detta är erfarenheter som han på olika sätt anser 

sig ha användning av i det nuvarande arbetet. 

 

Daniella är 29 år och är anställd som behandlingsassistent, men hennes arbetsuppgifter är att 

laga mat åt hela arbetsplatsen samt att ha undervisning i hemkunskap med eleverna. Hon har 

arbetat på sin nuvarande arbetsplats i c:a 2,5 år. Hennes utbildning består av en fil kand i 

sociologi samt 10 p psykiatri, 10 p missbruk, 10 p kristeori och 10 p socialrätt. Hon upplever 

sig övermeriterad för sina arbetsuppgifter och vill arbeta mer behandlingsinriktat framöver. 

 

Erika är 26 år och är anställd som behandlingsassistent och arbetar även med familjearbetet 

på sin arbetsplats. Hon har arbetat på sin arbetsplats i c:a 2,5 år och är socialpedagog. För 

närvarande så går hon en kurs i familjearbete som Socialhögskolan i Lund anordnar. Hon ser 

utbildning som ett viktigt arbetsinstrument och vill gärna utbilda sig vidare i framtiden. 

 

Fredrik är 51 år och har arbetat i 3 år som behandlingsassistent på sin nuvarande arbetsplats. 

Tidigare har han arbetat i flera år inom vård och omsorg och har bl. a. utbildning som 

ambulanssjukvårdare. Han är också socialpedagog och tycker att det är bra med interna 

utbildningar eftersom innehållet då kan anpassas efter verksamheten. Som exempel uppgav 

han vid intervjun en utbildning i missbruksarbete som gett ny kunskap kring just detta ämne. 

 

Gunilla är 58 år och arbetar som behandlingsassistent. Hon har varit anställd på sin arbetsplats 

sedan –80. Hon tycker att arbetet förändrats mycket genom åren, framför allt har 

arbetsuppgifterna blivit fler och mer inriktade på kontakter med exempelvis socialtjänsten. 

Gunilla menar även att behandlingsinstrumenten blivit fler och nämner ADAD (Adolescent 

Drug Abuse Diagnosis) och inslag från KBT som exempel på detta. Hon önskar även att 

personalen på avdelningen hade större inflytande över ungdomsgruppens sammansättning. 
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Henriette är 38 år och arbetar som behandlingsassistent. Hon har varit på sin arbetsplats i c:a 

12 år efter att tidigare ha arbetat med barn inom den somatiska vården. Hon framhåller vikten 

av att man använder sig av sin egen empati och förmågan att kunna känna av i kontakten med 

de ungdomar som hon möter, och att alla har rätt till ett värdigt liv. Hon är djupt engagerad i 

sitt arbete och säger att hon ofta ”tar jobbet med sig hem”. 

 

Ivar är 53 år och har arbetat som lärare i mer än 10 år, i framför allt de teoretiska ämnena på 

sin arbetsplats. Han är utbildad speciallärare, men har en bakgrund som dramapedagog och 

har jobbat inom teatern som skådespelare och regissör i många år. Vid intervjun betonade Ivar 

främst själva mötet med eleven, och att finna en ömsesidig respekt, som grundläggande för 

sitt arbete som pedagog. 

 

5.2 Yrke: behandlingsassistent 
”När man träffar nya bekanta och man berättar vad man jobbar med så säger dom 

ibland: -Hur orkar du?”(Fredrik) 

 

Ovanstående citat, hämtat från en av intervjuerna, belyser ett dilemma som uppstår när 

Fredrik både har svårt att förmedla en rättvis bild av sitt yrke, och samtidigt måste bemöta den 

schablon som många människor kanske har av hur en institution med problemtyngda 

ungdomar ser ut på insidan. Om inte annat så sätter fantasin i gång med hjälp av ledord som: 

drogmissbruk, kriminalitet, prostitution, ätstörningar, självskadebeteende, våld etc. som ofta 

kringgärdar dessa ungdomar i massmedia. Den negativa laddning som dessa ord har bildar 

den värdegrund som utmynnar i frågan:  

”-Hur orkar du?”. Sen spelar det ingen roll att intervjupersonen kanske berättar om allt det 

positiva som händer i mötet med ungdomarna, bilden är liksom redan klar av hur besvärligt 

det måste vara att ha ett sånt yrke. 

Att ha sin yrkesutövning i en miljö som är så skyddad från allmänhetens insyn, som SiS 

institutionerna är, ger naturligtvis upphov till denna mystifiering. Det finns även risk för 

stigmatiserande uppfattningar av dessa s.k. problemungdomar som institutionerna är 

uppbyggda kring, (Ohlsson-Swärd 1994). Det kan vara svårt att få en bild av vad som händer 

inne på de här institutionerna. De enda aktörerna som kan förmedla sina upplevelser innanför 

väggarna är personalen och ungdomarna.  

Dessa båda aktörer tar i mötet med varandra med sig sina föreställningar om varandra och 

sina förväntningar om hur mötet ska se ut. De intar sina respektive roller på institutionen: 
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behandlarrollen och ungdomsrollen. Hennum (1997) menar att institutioner skapar en typ av 

samspel som är svår att förändra. I så fall måste man gå längre och problematisera 

institutionen som modell. 

 

5.3 ERFARENHETSBAKGRUNDER OCH BESKRIVNINGAR AV ARBETET 

Forskning inom institutionsvården (se avsnitt 3) belyser den mångfald i bakgrunder och 

utbildningar som  karaktäriserar personalgrupperna, och de följdverkningar som detta får för 

verksamheterna, bl a  avseende skapandet av en yrkesidentitet.  

I min under sökning var intervjupersonernas ålder spridd mellan 26 och 58 år, alltså en 

skillnad på 32 år. Detta gjorde att jag var intresserad av få veta lite om deras bakgrund, och 

vilka omständigheter och erfarenheter som eventuellt påverkat valet av den nuvarande 

anställningen.  

Hur hamnade du på din arbetsplats? 
”Av en ren tillfällighet. Jag tog ett semestervikariat och det är som sagt 12 år sen till 
sommaren, och jag är kvar än!” (Anna) 

 
”Jag sökte hit för jag ville jobba med ungdomar som har kommit på kant om man säger så, 
med samhället.” (Daniella) 
 

 

Det var anmärkningsvärt hur olika valet av arbetsplats presenterades i intervjuerna. Ibland så 

föreföll det, som i Annas fall, att man hamnat på sin arbetsplats av en slump och att man lika 

gärna kunde ha hamnat någon annanstans. Flera av institutionerna skriver dock i sina 

ansökningsannonser att man fäster stor vikt vid ”personlig lämplighet” vilket också innebär 

att man kan få en bred variation avseende personalens erfarenhetsbakgrund. Detta nämner bl a 

Sallnäs, (2002) och menar att en förklaring till de otydliga anställningskriterierna är att 

institutionerna har familjeidén som grund för det arbete som ska utföras. Detta medför en 

legitimering av en låg utbildningsnivå eftersom familjeliv inte bygger på professionella 

färdigheter. 

 

5.3.1 Utbildningsbakgrund 

I undersökningen så framgår det också att valet av arbetsplats hänger samman med 

utbildningen. De personer som hade högskoleutbildning, exempelvis socialpedagog eller 

lärare, sökte sig till institutionen som ett led i att praktisera sina teoretiska kunskaper. På 

frågan om vilken utbildningsbakgrund man hade så svarade några så här: 
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”Jag är socialpedagog, sen har jag då fortbildat mig inom olika områden då, läst en 
specialutbildning inom barnmisshandel och sexuella övergrepp. Och sen har jag då gått en 
kurs på högskolan som är mer inriktat på personal och administration och vi går en 
arbetsledarutbildning och så några datakurser och så…” (Birgitta) 
 
”Jag har IKM –utbildning, A och B-kursen. Vård och behandling av missbrukare. 
(Christer) 

 
”Jag har en fil kand i sociologi och sen har jag läst till lite extra. 
Jag har också läst 10 p psykiatri, 10 p missbruk, 10 p kristeori och 10 p socialrätt” 
(Daniella) 
 
”Jag är utbildad speciallärare, men min bakgrund är dramapedagog och jag har jobbat på 
teater som skådespelare och regissör i många år.” (Ivar) 
 
 

Fyra personer hade fått en 20p behandlingsassistent utbildning genom SiS i samarbete med 

IKM i Växjö. IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och 

missbrukarvården, startades på statligt initiativ och är sedan 1998 en centrumbildning inom 

Institutionen för pedagogik på Växjö universitet. Uppgiften är att arbeta med 

kompetensutveckling och kunskapsspridning inom området. (www.iped.vxu.se/org/personal/ikm/)  

Denna 20 p utbildning är den utbildning som SiS tillhandahåller för behandlingspersonal som 

saknar adekvat högskoleutbildning. De personer som uppgav att de var internutbildade var 

också de som beskrev att de hamnat på sin arbetsplats av rena ”tillfälligheter”, d v s det var 

inte uttalat att man sökt sig dit för att praktisera sina kunskaper eller färdigheter. 

Bland de övriga informanterna fanns tre socialpedagoger, en speciallärare och en person som 

har en fil kand i sociologi samt  totalt 40p i psykiatri, socialrätt, missbruk och kristeori. Dessa 

personer uppgav  på ett mer tydligt sätt att de hade sökt sig till sin arbetsplats utifrån sin 

utbildningsbakgrund. 

 

5.3.2 Erfarenhetsbakgrund 

Det fanns en stor spridning i gruppen beträffande erfarenhetsbakgrund. Så här svarade 

Christer på frågan om vilka personliga erfarenheter han ansåg sig ha användning för i jobbet: 
”Ja, jag är gammal handbollsspelare, så jag har mycket med idrott bakom mig och är 
mycket i hallen med ungdomarna. Sen är jag faktiskt utbildad fordonsmekaniker en gång i 
tiden så jag har ju lite av det också att ta till….för vissa killar som har varit intresserade av 
bilar så har jag det lite gemensamt med dom. Ja och sen… ja, jag har jobbat som väktare 
också en gång i tiden. Och det är samma där… man träffar mycket människor i nöd och 
man vet liksom hur dom mår och så ute…” 

 

Christer är ett exempel på hur hans tidigare person- och yrkeserfarenheter kan användas i 

behandlingsarbetet. Dessa erfarenheter blir en del av hans personlighet som medför att mötet 
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med ungdomarna ibland inte behöver präglas av rolluppdelningen mellan personal/ungdomar 

som annars präglar institutionerna.  

Andra personer berättade under intervjuerna att det ofta var svårt att ”få med sig” ungdomarna 

och att de var svåra att motivera. Några upplevde då att erfarenhetsbakgrunden inte spelade så 

stor roll, att det mer handlade om att kunna vara närvarande i nuet och kunna ha sinnesnärvaro 

att problematisera relationen mellan sig själv och ungdomen. 

Hennum (1997) beskriver att det finns en risk att personalen och ungdomarna ofta blir till 

klichéer. Ungdomarna förväntas att ha ett visst beteende annars skulle de inte vara intagna och 

inlåsta. Personalen representerar institutionens rationella förnuftspräglade 

verklighetsförståelse, medan ungdomarna pratar känslornas språk. Personalen bemöter det 

fysiska uttrycket för emotioner med en normativ diskurs som inte alls svarar an mot den 

emotionella diskursen hos ungdomarna. Resultatet blir att det normativa inte fångar upp det 

emotionella eftersom det normativa inte tar hänsyn till de existentiella frågeställningar som 

”Tycker någon om mig?”, ”Vem är jag?”, ”Jag vill bara dö?” som ryms i den emotionella 

diskursen. Alltså blir mötena som bäst när personal och ungdomar beter sig icke-

institutionellt, exempelvis när man är i träningshallen eller mekar med bilar e dyl. Då träder 

man ur sina roller och ett möte blir möjligt. Det bekräftar också Christer; 
”Det har fått mig att se liksom att det är inte så farligt om en ungdom reagerar på vissa 
sätt, utan att det är kanske inte mot mig, fast han står och galer mot mig. Det är en grej 
som det här har gett mig i livet, absolut”. 

 
 
5.3.3 Förväntningar 

Under samtalen så var det intressant att få ta del av personernas beskrivningar av vad det 

egentligen var man ägnade sig åt under sin arbetstid. Vad är det egentligen man gör när man 

säger att man utför sitt arbete? Vad hade arbetsplatsen för förväntningar och vad hade man 

själv för förväntningar på sin yrkesutövning? 

 
”Vi sköter behandlingssamtal och omvårdnad, kontakt med soc sekr, kontakt med 
föräldrar, vara behjälplig vid rättegångar plus att man då sköter om huset; det ska tvättas 
och lagas mat och putsas fönster och städas… så där är nog inte många uppgifter som man 
inte gör… 
Det finns ingen lokalvårdare.. 
..nej.. 
ingen trädgårdsmästare eller vaktmästare… 
…nej… ” (Henriette) 
 
”Det svåraste.. det kan väl vara att vi har så många roller. Kan jag känna…att man både 
ska vara… vi har ju ingen trädgårds- eller vaktmästare heter det kanske och ingen 
kokerska eller nånting, vi gör ju allting tillsammans med ungdomarna. Ibland kan det ju 
vara det att man har trädgård på schemat också tittar man på klockan och ser att om tio 
minuter så ska man sitta inne på ett nätverksmöte typ, nästan. Och det kan vara svårt, att 
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man har för många roller och samtidigt som vi har pratat om det också, och vi vill gärna 
ha en del av utredningen också och inte bara bli städpersonal och vaktmästare. Så det kan 
jag ju tycka är svårt.. (Anna) 
 

 

När jag frågar hur stor del av arbetet som går åt till hushållsarbete så svarar Anna så 

här: 
”Det känns ju som man gör det två hela dagar i veckan!” (Anna) 

 

Så här säger Fredrik: 
”Jag vill förändra markarbetet på avdelningen, för det tar så otroligt mycket tid när man 
vill göra nånting med en tjej istället.” (Fredrik) 

 
På SiS websida kan man läsa följande: 
 

”Vilka jobbar på SiS institutioner? 
De flesta är behandlingsassistenter och de allra flesta av dem har högskoleutbildning inom 
socialt arbete. Sedan finns institutionschefer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, 
psykoterapeuter, lärare och speciallärare, vaktmästare, administrativ personal, 
kökspersonal och lokalvårdare.” 

 
På de tre institutioner som jag besökte i min undersökning fanns varken vaktmästare, 

kökspersonal eller lokalvårdare utan det ingick i behandlingspersonalens arbetsuppgifter. 

Ofta så beskrevs det av intervjupersonerna som att det var miljöterapeutiskt arbete som 

utfördes när man skurade golv eller putsade fönster. Denna tankegång finns också implicit i 

institutionernas beskrivning av sin behandlingsinriktning; miljöterapi. 

 

Detta fenomen, att personalen hamnar i konflikt mellan institutionens intressen och hur detta 

påverkar relationen mellan personalen och ungdomarna, framgår också i flera undersökningar, 

bl a Levin (1998). Hur mycket man kan åstadkomma blir alltså begränsat av yttre faktorer och 

de villkor som arbetets organisering skapar. De rutinmässiga inslagen skapar begränsningar 

som ofta upplevs av både personal och ungdomar som en förstärkning av själva tvånget på 

institutionen. Men framför allt så upplevs det som meningslöst eftersom det tar tid från andra 

moment som upplevs som viktigare, t ex att göra någon riktad aktivitet med en ungdom i 

stället. Även här märks tanken om familjen som idégrund för institutionernas verksamhet. 

Frågan är vad den tiden på c:a 40% som ägnas åt städning, hushållsarbete och underhåll skulle 

kunna användas till istället? 
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5.3.4 Personliga egenbilder kring resurser och utmaningar 

Det framkom i personernas beskrivningar av sina arbetsuppgifter vad man upplevde som 

meningsfullt och betydelsefullt, men också vad som var svårt och tidvis frustrerande. Under 

intervjuerna så påvisades detta genom att intervjupersonerna ändrade kroppsspråk och 

exempelvis suckade när man skulle beskriva något som man uppfattade som mindre 

tillfredsställande. Det var betydelsefullt för förståelsen att få ta del av själva upplevelsen av 

vad som intervjupersonerna beskrev som lättast respektive svårast i sitt arbete. 

Hur såg man på de egna personliga resurserna? 
 

”Jaa…jag är bra på att lyssna av och att jag kanske är tydlig…och att jag…också är duktig 
på att improvisera. Jag brukar säga att man kommer till skolan med plan A, har reservplan 
B, men så får man improvisera fram plan C eller plan D! Dom här barnen gör ju allting för 
att förändra det som vi vuxna tycker att man borde göra eller skulle göra.” (Ivar) 
 
”Jag tycker att jag kan vara duktig på att skilja på deras beteende och deras person, det 
kan jag tycka själv.” (Anna) 
 
”Omvårdnadsbiten... vi kramas mycket! Flickor kommer ofta och vi ska kramas och vi ska 
pyssla med varandra. (Henriette) 
 

Det arbetsredskap som används är den egna personen och den kunskap och kompetens som 

man tar med sig in i yrkets olika moment. Att kunna vara nära en annan person är en sorts 

kompetens och att exempelvis kunna analysera en situation, och anpassa sitt handlande 

därefter, är en annan kompetens  som ovanstående citat ger uttryck för. Att kunna anpassa sig 

efter situationens innehåll, som Ivar beskriver, kan också ses som att man går i dialog med 

omgivningen, d.v.s. ungdomen, och den information som man uppfattar tillhör situationen. 

Levin (2000), beskriver det som att behandlaren skapar en provisorisk tankefigur som 

sammanfattar hans eller hennes förståelse av problemet, och att denna bild skapas i lika delar 

av den organisation som behandlaren verkar inom, som av personliga kunskaper och 

erfarenheter. Oavsett denna bilds giltighet så förstärks bilden efterhand av ny information som 

stämmer med bilden, och annan information hålls mer eller mindre medvetet borta. Denna 

tankefigur påverkar och styr sedan det behandlande eller utredande arbetet.  

Det blir härmed också viktigt att olika personal kan kommunicera på ett yrkesmässigt sätt 

med varandra, vilket förutsätter gemensamma grundläggande kunskaper inom exempelvis 

psykologi och pedagogik. Risken är annars stor att det sker en sammanblandning av 

yrkesrollen och personligheten, som kan leda till att den omedvetna kommunikationen skapar 

svårlösta problem för såväl personalen som ungdomarna. Detta fenomen beskrivs exempelvis 

av Andersson & Johansson (1995), se avsnitt 3. 
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På frågan om vad man upplevde att man var mindre bra på i arbetet, så svarade några; 
”Jaa, ibland kan jag önska att jag hade haft mer tålamod. Verkligen.” (Anna) 
 
” Jag är mer den här att det ska vara högt tempo och ordning och reda. Då trivs jag! Får 
man en uppgift då blir jag lycklig och då löser man den på ett eller annat sätt. Men när det 
är ett sånt problem som är så diffust så; -Oh jaa, hur ska vi nu göra? Då blir jag nog 
frustrerad. Jag har inte riktigt den lämpligheten, kan man kanske säga. Men jag håller på 
att lära mig att inse att vissa processer tar lång tid.” (Birgitta) 
 

”Det finns jättemycket som är svårt…ja.. förhållningssättet är väl svårt… många elever 
som vi får hit är så svåra elever.. dom har så mycket med sig, dom har så stor problematik, 
liksom. Innan jag, vi här på skolhemmet hittar eleven så kan det kännas så frustrerande; 
gör vi rätt, gör vi helt fel? Förstör vi kanske mer för den här eleven, liksom? Det tycker jag 
är det svåraste, innan man hittar den här eleven, vad den behöver och hur den ska 
behandlas på rätt sätt.” (Erika) 
 

”Det jag tycker att jag är mindre bra på det är behandlandet…liksom att klara ut och 
bemöta medpersonal…hahahaha! Jag brukar säga att hade det bara varit ungarna vi 
jobbade med så hade det inte varit några problem. Och det märker jag också att det jag har 
svårast för det är alltså människor som är pessimister och kverulanter… så fort dom 
öppnar munnen så är det för att kritisera eller för att säga något negativt. Det har jag 
svårast för.” (Ivar) 

 

 

Dessa citat visar på den komplexitet som det institutionella arbetet innehåller ur ett 

individuellt perspektiv. En komplexitet som också beskrivs i ett flertal andra undersökningar 

(Hennum 1997, Whitaker mfl.1998, Levin 1998, Sallnäs 2000), se avsnitt 3. 

Ingvad (2003) skriver att omsorgsarbetet, och att tillfredställa mottagarnas behov, är ett såväl 

emotionellt som mentalt krävande arbete. Det finns också en spänning mellan arbetets 

karaktär av att vara ett lönearbete och att vara ett arbete där omsorgsuppgifter ska lösas. 

Omsorgsarbetet innebär ett visst ansvar gentemot ungdomarna vilket inte alltid är förenligt 

med lönearbetets logik. Den frustration som kommer ur denna spänning kan beskrivas som de 

känslor av otillräcklighet som intervjupersonerna förmedlar. 

Levin (1998) beskriver att personliga och betydelsefulla relationer upprättas mellan 

människor och inte mellan roller, och att på en institution så uppstår det som kallas för en 

klientrelation. Behandlingspersonalen strävar efter mänskliga relationer, men institutionen 

förstärker istället de samhällsskapade roller som både personalen och ungdomarna 

upprätthåller mer eller mindre mot sin vilja.  

 

Detta spänningstillstånd visar sig också genom att man har svårt att lämna dessa betingelser 

när man lämnar arbetsplatsen och ska gå hem. Flera av personerna berättade om hur man bar 

med sig funderingar från arbetet efter att man avslutat sitt arbetspass. 

Tar du med dig jobbet hem? 
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”Ja, det är inga tveksamheter om det. Man har funderingar kring när det uppstår problem 
och hur man ska kunna lösa det… Flickor som inte har så mycket utanför.. hur skulle man 
kunna lösa en permission för dom? Var kan man vända sig…och så börjar man att 
fundera…” (Henriette) 

 
”Men det är också ett helt annat ansvar du har som avdelningsföreståndare och en helt 
annan stressnivå, oro och det går ju inte att jämföra. Så att om man jämför så, ibland är 
inte pengarna värda det, den känslan man har när man går hem eller vaknar mitt i natten: -
Oh har jag glömt att göra det? Eller vad är det nu och gör den ungdomen något dumt nu, 
och så där, liksom?” (Birgitta) 
 

 
Att förstå människors motiv och handlingar har både en psykologisk och sociologisk 

dimension. I den konstruerade miljö som institutionen innebär så tillhör konflikter och bråk 

vardagen och det är svårt att lämna intrycken från arbetet bakom sig när man går hem. Vilka 

omständigheter beror på individerna och vilka beror på miljön de vistas i?  

Hennum (1999) menar att institutionerna är uttryck för dels en reducering av verkligheten och 

dels en idealism som i förhållande till uppdraget kan antas vara större än vad man 

inledningsvis antagit. Detta, sett ur personalens perspektiv, leder till frustration över att 

uppdraget inte kan genomföras eller att det genomförs dåligt. Det som Erika tidigare 

uttryckte; ”gör vi rätt, gör vi helt fel? Förstör vi kanske mer för den här eleven, liksom?”  

Hennum menar vidare att det blir viktigt att definiera vad som är uppdraget, och vad  

omsorgen ska innehålla. Vilket innehåll ska egentligen den omsorg ha, som riktar sig till 

ungdomar med beteendeproblem? 

Det finns också en relation mellan det normativa synsätt som själva institutionen är ett uttryck 

för och den omsorg som behandlingspersonalen bedriver. Inflytandet från såväl psykiatrin 

som medicinen medför att det sociala arbetet på institutionerna medikaliseras (Levin, 2000). 

Detta innebär att föreställningar, begrepp och kategoriseringar från diagnostiseringsmanualen 

DSM-IV införlivas i verksamheter där de inte självklart hör hemma. Denna utveckling 

innebär att den medicinska tankemodellen diagnos-behandling-bot även blir till ett 

grundläggande förhållningssätt på institutionerna. Det finns en risk att det, ur samhällets 

synvinkel, är bättre med individuella sjukdomsdiagnoser än otydliga och hotande 

avvikelsekategorier som laglösa, missbrukare, bostadslösa etc. Det finns också en risk att 

sociologiska och politiska förklaringar, till dessa avvikelsegruppers relation till rådande 

normsystem, då hamnar utanför fokus.  

En följd av detta kan vara den helt berättigande frågan från Erika; ”gör vi rätt, gör vi helt fel?”, 

och som leder till att det är svårt att lämna arbetets frågeställningar när man går hem. Att 

arbeta med utsatta ungdomar berör behandlaren känslomässigt, eftersom omsorgsarbetet 

innebär att man även får ta del av ungdomarnas erfarenheter och önskningar m.m. 
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Behandlingspersonalen tillbringar mycket tid tillsammans med ungdomarna, i jämförelse med 

den diagnostiserande personalen som endast träffar ungdomarna vid enstaka korta tillfällen. 

Denna skillnad i bemötande befäster institutionens otydlighet kring uppdragets inverkan på 

den enskilda ungdomen, eftersom dessa fält förefaller närma sig ungdomen från helt olika 

utgångspunkter. 

  

Hasenfeld (1992) menar att det finns en risk att man kategoriserar klienterna i förhållande till 

den egna upplevelsen av vad som är en tillräcklig arbetsinsats. D v s att ju mindre arbetet 

bygger på relationsinterventioner och i stället vilar på en diagnostiseringskultur, desto svårare 

blir det för personalen att skilja mellan sin yrkesroll och sin person. Samtidigt så är risken 

överhängande att institutionen lär ut hjälplöshet till ungdomarna, eftersom såväl 

medicineringen som diagnostiseringen stärker individens negativa uppfattningar om sig själv 

som beroende och ökar känslan av förlorad kontroll i förhållande till andra. 

 

Intervjupersonerna i undersökningen bekräftar genom sina berättelser hur arbetet präglas av 

komplexa motsatsförhållanden. Skillnader i utbildning och erfarenhet påverkar arbetets 

kvalité, arbetsmodeller och metoder skapas till stor del efter den egna personliga 

referensramen med följd att vården kan variera kraftigt beroende på vilka personer som är 

inblandade. Diagnostiseringtänkandet och omsorgsbegreppet opererar i allt för skilda världar 

med följd att ungdomarna riskerar att få en, för dom själva, obegriplig vård. 

 

5.4 EGENBILDER KRING KUNSKAP OCH KOMPETENS 

Riksdagens revisorer har, som tidigare nämnts, på socialutskottets initiativ granskat Statens 

institutionsstyrelse, (2002/03:RR9). I denna står det bl a att SiS satsar på internutbildning 

eftersom det är svårt att få tag på utbildad personal. Vidare så nämner man att en förutsättning 

för framgångsrik institutionsbehandling är att personalen är välutbildad och att man har 

relevant utbildning, teoretisk förståelse och träning i hur metoder ska användas. Man menar 

också att utan kunskap är det svårt att genomföra metoderna tillräckligt systematiskt för att 

uppnå effekter. 

 

Det finns också olika definitioner på vad kunskap är, man kan t ex tala om tyst-, erfarenhets- 

och teoretisk kunskap. 

Bergmark (1998), beskriver tyst kunskap som ”det faktum att vi i ett givet ögonblick kan uppleva 

eller göra saker utan att omedelbart kunna tala om hur vi känner eller exakt vad vi gör” (s 40). Det 
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kan även definieras som en del av kunnandet inom ett yrkesområde. Men det som betecknas 

”tyst kunskap” behöver inte ha några självklara positiva kvaliteter. Det som inte är uttalat, 

eller artikulerat, kan lika gärna vara fördomar eller vanföreställningar som fungerande 

färdigheter. 

Att ha erfarenhet brukar sammankopplas med praktisk kunskap d.v.s. att kunna hantera ett 

arbetsmoment utan att egentligen behöva reflektera kring själva handlandet eller agerandet. 

Ett exempel på detta kan vara förmågan att ”ta människor på rätt sätt”, eller att vara duktig på 

att göra skriftliga sammanfattningar,(ibid). 

Teoretisk kunskap kan definieras som konstruktioner och förklaringsmodeller med syfte att 

appliceras på verkligheten för att t ex förklara vissa fenomen eller beteenden. Exempelvis 

Andreassen (2003) betonar vikten av att en personalgrupp har rätt utbildning och en tydlig 

behandlingsstruktur i form av väl förankrade metoder och teorival. Detta ökar inte bara 

behandlingsresultatet utan överbryggar sannolikt även skillnader i personalgruppen. 

 

5.4.1 Egenbilder av kunskap 

I min undersökning så fanns det flera olika reflektioner kring den egna kunskapen bland 

intervjupersonerna. Så här berättade Erika kring hennes upplevelser av hur relationer till 

ungdomarna kan gestalta sig och hur hon tänker kring sin förståelse av dessa: 
”Alltså det som jag känner att jag är bra på….det tycker jag att jag ofta får tillbaka från 
barnen… bemöter jag dom på ett sätt som dom känner funkar för dom, då visar dom 
tillbaka rent konkret oftast genom att jag får en väldigt bra relation till den eleven. Det som 
jag känner att jag är dålig på och det som är svårt, det är ju att… alltså det blir svårt för 
mig att skapa en relation till den eleven, det blir ofta svårt kanske för hela 
personalgruppen… det finns de elever som har så svår problematik så att ingen egentligen i 
personalgruppen har en bättre kontakt. För oftast så är det så att personkemin avgör 
kontakten.. jag har bra kontakt med vissa elever, medan någon annan har bra kontakt med 
någon annan elev som inte jag funkar med. Men det händer att vi får elever som liksom 
ingen av oss förstår sig på, den här eleven. 
Kan man sätta in en sån situation i en kunskapsram, tycker du? 
Ja, både och. Där finns delar i det, tror jag, som man skulle kunna sätta in i en 
kunskapsram, men det finns också grejor som är så subtila i det här som är svårt att ta på 
och sätta ord på, skulle jag vilja säga.” 
 

Så här berättar Ivar: 
 

”Det jag har haft mest nytta av det har nog varit förmågan att lyssna och förmågan att 
möta ungdomarna på den nivån dom är. Det viktigaste är inte att varar expert på historia 
utan det är att vara expert på att lyssna. Vad är du beredd att ställa upp på? Vad vill du 
inte ställa upp på? Vad vill jag ställa upp på? Vad vill jag inte ställa upp på? 
Grundinställningen man måste ha, tycker jag, för att kunna möta, behandla och arbeta med 
dom här ungdomarna det är; att man måste bemöta dom som man skulle bemöta sina bästa 
vänner! Jag respekterar dig och jag förväntar mig att du respekterar mig, men du ska inte 
ha respekt för mig! Det är skillnaden!” 
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Det är inte så lätt att omedelbart avgöra vilka egenskaper som Erika och Ivar refererar till i 

sina uttalanden. Hasenfeld (1992), beskriver att socialt arbete med människor också innefattar 

moraliska ställningstaganden. I mötet med annan människa, som också är genomsyrad av 

värderingar, så kan vi inte själva förbli värdeneutrala. Vi tvingas till ställningstagande i mötet 

med den andre och det blir först efteråt som vi genom reflektion, exempelvis genom 

handledning, får möjlighet till att lära oss något av situationen och ta upp den i vårt 

kunskapsfält som en användbar erfarenhet. 

Hennum (1999), exemplifierar spänningsförhållandet mellan kunskap och moral på följande 

vis. Personalen har olika föreställningar om varför en ungdom beter sig på ett visst sätt och 

förklaringarna kan vara många; a) otydliga vuxenförebilder i barndomen, b) föräldrarna 

arbetslösa och marginaliserade, c) våld i hemmet, d) problem i skolan, e) drogmissbruk, etc, 

etc. Problemen har anhopat sig och ungdomen har blivit placerad på institution. Även om 

personalen kan ana att bilden är mer komplicerad än så, så medför institutionens krav på 

handling till en förenkling av komplexiteten i bakgrundsbilden. Behandlingsplanen kan då gå 

ut på att personalen ska vara goda och tydliga vuxenförebilder, så att ungdomen kan 

identifiera sig med de vuxna och därigenom återfinna en plats i samhället och komma ut ur 

sin marginaliserade situation. I dessa tankebanor är ungdomen inte skyldig och har inte ansvar 

för sitt handlande. Själva anledningen till ungdomens beteende förläggs utanför honom eller 

henne. Handlingarna blir tolkade som symptom på något, inte som mål i sig själv. Men 

ungdomarna måste ju lära sig ansvar, ”och ta ansvar för sina handlingar”. Hur ska en 

behandlingsassistent förmedla ansvar på en bas präglad av oskyldighet? Behandlaren blir 

fångad i att ungdomen har skuld och icke-skuld samtidigt. De kunskapsrelaterade 

förklaringarna gör ungdomen oskyldig ur en aspekt, men de moraliska koder som behandlaren 

och samhället/institutionen förvaltar gör honom eller henne skyldig. Dessa två sfärer: den 

moraliska och den kunskapsbaserade, menar Hennum, existerar samtidigt och förvanskar och 

urvattnar behandlarens yrkesutövning. 

I intervjupersonernas berättelser kan man ana hur de själva brottas med denna spänningen 

mellan kunskap och moral, och att mötena med de olika ungdomarnas beteenden aktiverar 

den arsenal av personlig kompetens som intervjupersonerna besitter. Ibland blir relationerna 

bra, ibland blir dom dåliga och ibland blir dom inte alls. Erikas beskrivning av ungdomar som 

hon får en bra respektive en dålig relation till belyser detta, menar jag. 

 

En annan aspekt av yrkesutövandet som framträdde var hur kunskap relaterades till 

arbetsuppgifterna. Här uppvisade personerna i undersökningen flera olika ”modeller” för att 
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beskriva relationen mellan kunskapen och hur denna används konkret i arbetet. Detta tre citat 

fångar väl upp de olika synsätt som fanns bland intervjupersonerna; 
 
”Om jag tänker på socialpedagogutbildningen så använde jag den mycket när jag jobbade 
med behandlingsarbete men nu har jag den erfarenheten med mig så att säga. Och man kan 
ju se det här, när man träffar mycket folk, att vissa har det här med personlig lämplighet 
direkt. Medan andra får förkovra sig mycket genom utbildning och kanske inte har den här 
personliga lämpligheten. Men jag anser att man bör ha både och. Man kan inte utesluta det 
ena eller det andra. Utbildningen är viktig för där liksom, där får man mycket förståelse för 
saker som man läst om, men kanske inte omsatt i praktik än. Men när det väl kommer så 
kan man leta upp den teoretiska kunskapen man har lärt sig, för att hitta större förståelse 
för de olika saker som dyker upp. Det kan vara olika problem som ungdomar har eller 
situationer som man har varit utsatt för eller familjerelationer och så….” (Birgitta) 
 

Intervjupersonerna berättar om olika vägar till sin förståelse av yrkesutövningen. Några 

framhåller erfarenheten som en grund för förståelse, medan andra menar att teoretiska 

kunskaper ger förståelse. Birgitta som är arbetsledare ser båda förhållningssättens förtjänster, 

men betonar vikten av utbildning för att uttöka förståelsen kring bemötandet av ungdomarnas 

problematik.  

Berglund (1998) menar att värdefulla behandlingskunskaper hos socialarbetare i hög grad 

handlar om inställning, bemötande och förhållningssätt till det som man menar är 

”problemet”, och vilken människosyn som förmedlas. Bemötandet är en hållningsfråga som är 

viktigare än kontrollerade behandlingsförlopp, genomarbetade teorier och fina 

lösningsmodeller.  

Som tidigare omnämnts så är i behandlingsarbetet yrkesrollen och personligheten nära 

förbundna med varandra. Goffman (1974) beskriver mötet, eller interaktionen mellan 

människor, som individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att 

fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro. I den psykodynamiska 

terminologin talar man om överföringar och motöverföringar mellan behandlare och klient. 

Överföring kan beskrivas som det som sker när en person överför känslor och förhållningssätt 

från tidigare relationer på nya relationer, exempelvis på en behandlare. Motöverföring är 

behandlarens omedvetna reaktioner mot sin klient, i synnerhet på klientens överföringar, 

(Egidius, 2002).  

Detta medför, menar jag, att det alltid blir tvunget att i en professionell yrkesutövning som 

innefattar behandling också problematisera det egna handlandet och agerandet i relationen till 

klienterna, eller ungdomarna. Detta är en del av att arbeta kunskapsinriktat och kan svårligen 

förflyttas in i framtidens erfarenhetsreflektioner, eftersom behandlingsarbete sker i en 

begränsad tidsram och förutsätter en kontinuerlig medvetandeaktualisering kring 

behandlarens egen personlighet och agerande. 
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5.4.2 Kunskapsinhämtning 

Hur inhämtar man ny kunskap och vilken betydelse tillskriver man denna inhämtning? 

Det var centralt i min undersökning att få en uppfattning om hur de olika personerna såg på 

sin kunskapsinhämtning. Läser man facklitteratur, eller inhämtar man kunskap på kurser eller 

på annat sätt? På frågan om man läser böcker eller forskningsrapporter så svarade några så 

här; 
”Nej det kan jag inte säga mycket. Det är ju om det kommer nån bok här eller man har 
varit på nån föreläsning och dom tipsar en, då kan man ju läsa vidare. Det händer ju, men 
inte regelbundet det kan jag inte säga.” (Anna) 

 
 
”Ja, det gör jag. Jag läser inom beteende… 
Nåt speciellt? 
Här är ju mycket bokstavsbarn DAMP, ADHD, så där känner man att man inte fått så 
mycket i min utbildning, så det kanske man tittar lite på…” (Daniella) 
 
”Läser du facklitteratur på din fritid? 
Nä. 
Finns det facklitteratur på jobbet att titta i? 
Det finns begränsat.” (Christer) 
 
”Jag läser facklitteratur som är inriktat på ungdomar och familjearbete. Jag tror att dom 
som liksom känner ett motstånd mot att då skaffa kompetens genom att läsa, det är dom 
som gärna vill ta in kunskapen på ett annat sätt. Och att det kanske inte är så lätt då, 
därför att kunskap sprids mest via bokväg, om man säger så.” (Erika) 

 

Beträffande läsandet av facklitteratur så var det generellt så bland informanterna att de som 

hade en akademisk skolning också hade en naturlig koppling till kunskapsinhämtning via 

böcker. De som hade internutbildning genom SiS kopplade ihop läsandet med olika kurser 

man gått, dvs man använde den litteratur som kurserna refererade till, men tog sällan initiativ 

till egen läsning.  

Kuran (1999) tar i sin teorier om preferensförfalskning upp fenomenet kunskapsförfalskning 

och dess konsekvenser. Effekten bakom preferensförfalskningen det är att man vill styra 

andras uppfattningar om en själv. Den offentliga preferensen påverkas av vad omgivningen 

har för värderingar, så om vår privata preferens står i motsats till den offentliga, så medför 

detta att även våra kunskaper måste förträngas för att förstärka den offentliga preferensen. 

Detta leder till intellektuell förträngning och okunskap, och kan vara ett sätt att beskriva hur 

okunskapen hålls vid liv på institutionerna.  

 

Jag ville också få en uppfattning om vilken läskultur som möjligen fanns på de olika 

arbetsplatserna och hur de olika personerna förhöll sig till den övriga arbetsgruppens sätt att 

förhålla sig till litterär kunskapsinhämtning. 
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Vad hade man för uppfattning om sina kollegors kunskapsinhämtning? 
”Vi har ju många som går på de här småkurserna som kommer ut och försöker hålla sig a 
jour med nya grejor liksom och… men vad det gäller facklitteratur… det är jag tveksam om 
det är många som läser”. (Christer) 

 
”Jag tror att det… vågar jag säga det här?… det är nog ganska sällsynt! Jag tror att det är 
en liten klick som är intresserade även på fritiden”. (Erika) 
 
”Dels vet jag att en del läser och lånar böcker och man går på kurser och så, företaget 
betalar en 20 p behandlingsassistent utbildning. Min lärarkollega läser till speciallärare nu 
också.” (Ivar) 
 

 

Även i synen på andras kunskapsinhämtning så styrde utbildningsnivån och yrkeskategorin 

hur man uppfattade de andra och vilken betydelse man tillskrev facklitteraturens betydelse. 

De som hade sitt arbete förlagt utanför avdelningen, Ivar och Birgitta, hade som en naturlig 

följd sin identifikation förlagd till personalkategorier utanför vårdpersonalens domäner. 

Den avakademisering som blir en följd av nedvärderingen av det omsorgsinriktade arbetet, 

påvisas tydligt i undersökningen. Att arbeta kunskapsinriktat med en ambition att i sitt arbetet 

införliva ny kunskap, nya idéer, utveckla metoder m.m, förutsätter en problematisering som 

berör hela institutionens arbetssätt och människosyn. Men eftersom det på institutionerna 

finns dubbla intentioner avseende uppdragets innebörd (se avsnitt 3.1), så får inte en 

kunskapsbaserad och forskningsinriktad behandlingsfilosofi något fäste.  

Kurans teori (1999) om preferensförfalskningens återverkningar på de samhälleliga 

institutionerna, är ett sätt att beskriva hur institutionerna, genom sin anpassning till det övriga 

samhällets normer och värderingar, begränsar sig själv genom att motarbeta och förtränga 

sådan kunskap som ifrågasätter institutionerna som fenomen. Detta leder till att utvecklingen 

av vården hindras och institutionerna blir reducerade till ett studieobjekt av rent akademiskt 

intresse. Utvecklandet och det praktiska utförandet av behandlingsmetoder på institutionerna 

är direkt kopplade till den kunskaps- och kompetensbas som personalen besitter. Genom att 

bedriva en personalpolitik som avvärjer varje form av akademiskt inflytande, så befästs 

institutionernas rigida fängelseliknande form, och det mänskliga lidandet kan få fortsätta 

under ”acceptabla samhälleliga former”. 

 

5.4.3 Kurser och utbildningar 

Det finns i annan forskning beskrivet hur svårt det är att nå socialarbetare med aktuella 

forskningsresultat (Nilsson-Sunesson, m fl 1988). Det förefaller som det går en skiljegräns 

mellan hur personal uppfattar att det är ett eget ansvar eller det är arbetsplatsens ansvar att 

man ska vara tillräckligt uppdaterad kunskapsmässigt för att kunna utföra ett bra arbete. Det 
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förefaller också finnas en individuell skillnad, avseende förutsättningar beroende på personlig 

utbildningsbakgrund och preferens.  

Foucaults beskrivningar av maktens kontroll av kunskapen känns närliggande, när man ska 

betrakta institutionspersonalens handlingsfält. Eftersom behandlingspersonalen ej har en 

fördjupad och samlad kunskapsbas att agera utifrån, så får diagnoskulturen ett större fäste i 

institutionsvärlden genom sina definitioner av klienternas avvikande beteende. 

Behandlingspersonalens utbildningar är inriktade på omhändertagande och omsorg, men även 

kontroll över ungdomarnas fysiska rörelseförmåga genom inlåsningen. Läkare och psykologer 

förvaltar den organisatoriska makten genomsitt kunskapsövertag och genom den 

gemensamma värdegrund som man delar med SiS genom den vetenskapliga 

diagnostiseringen. Frånvaron av en klar yrkesidentitet försvagar också 

behandlingspersonalens krav på adekvata utbildningsalternativ. Dock så uppgav flera 

personer i undersökningen att det kommer kurser ”då och då”, som man kan anmäla sig till, 

men oftast så är det endast några i personalen som får gå kursen. Ofta så var det 

endagarskurser av informationstyp, med begränsat utrymme för diskussion och reflektion. 

Så hur såg man på möjligheten att få gå utbildningar och kurser i undersökningen? 
”Jag söker utbildningar som jag känner är intressanta. Vi får ju ibland utskick på 
utbildningar och känner jag att det är något jag vill gå så anmäler jag mig. Förra året så 
satte vi upp oss på en kurs i motiverande intervjuer i Lund i september och när vi kom 
tillbaka från semestern så var ansökningen nertagen. Så det är lite så att man måste vara 
stridig själv, ligga på och bevaka det man vill gå på. Jag har själv ibland ringt upp till SiS 
och kollat upp utbildningsplatser och liknande.” (Henriette) 
 

 
”Det är ju så att utbildningsmöjligheterna är väldigt få, kan jag säga.. och även 
möjligheten att åka iväg på kurser under kortare dagar för att…ja, få mer information om t 
ex. ADHD och DAMP och dom här diagnoserna som vi har många pojkar som har också 
nu. Så det är väl framför allt att det är så dåliga, eller så få, möjligheter till utbildning.” 
(Erika) 

 

Det visar sig att i de flesta fall så är behovet av ny kunskap och utbildning större än utbudet 

som erbjuds via arbetsplatsen, även om SiS gärna framhåller att man satsar på att utbilda sin 

personal. Ibland får man vara påstridig om man vill gå en viss utbildning. Så här sa Henriette: 
”Jaa, den här akupunkturkursen tog vi själva initiativ till exempelvis… då fick vi höra att; 
nja det är väl inget att gå på ….eller så där new age, det är väl nåt som är modernt just 
nu…” 

 

Det utbildningsutbudet som personalen har tillgång till förefaller till största delen vara 

kontrollerat av SiS vilket medför att det sker en begränsning och styrning av vilken kunskap 

man vill förmedla till personalen. En aspekt av detta blir intressant när man läser på SiS 

hemsida ”SiS bedriver kontinuerlig kompetensutveckling för all behandlings- samt skolpersonal.” 
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För det första så vad menas med kontinuerlig? Flera av intervjupersonerna hade knappt gått 

någon form av utbildning på flera år. 

Vad menas med kompetensutveckling? Med utgångspunkt från empirin så förefaller det som 

att den individuella kunskapsnivån också påverkar den personliga autonomiteten. Ju högre 

kunskapsnivå desto större upplevelse av den egna handlingskraften. 

Kunskapsutveckling, och de problematiseringsprocesser och eventuellt förändringstänkande 

som ny kunskap medför, är en av de faktorer som institutionsvården har svårast att 

implementera. I riksdagens revisorers granskning av SiS verksamhet (2002) så sägs det i 

rapporten att ”det finns ett djupt rotat synsätt inom myndigheten att det inte krävs högre utbildning 

för att arbeta med omhändertagna ungdomar”,(s 105).  Det är svårt att bortse ifrån det tydliga 

mönster i SiS förhållningssätt som påvisar motstånd för förändring och kontrollerad 

kompetensutveckling. 

 

I remissvaret från Socialstyrelsen i riksdagens revisorers rapport (2002) så menar man att 

behörighetskravet för behandlingsassistenter inom SiS (20 högskolepoäng) är för lågt:  

”För att kunna ge adekvat vård och ett professionellt bemötande krävs en generell höjning av 

utbildningsnivån med hänsyn till att det rör sig om målgrupper med mycket svåra problem”, (s 160).  

Riksföreningen för alkoholmottagningar (RAM) menar i sitt remissvar att: ”Den 

grundutbildning som sker i IKM´s regi kan bidra till splittring av behandlingsinriktningen och 

osäkerhet om hur verksamheten ska bedrivas, eftersom den förefaller vara ganska begränsad och av 

projektkaraktär. Personal med låg utbildning kan också ha svårt att sammanställa de olika 

behandlingsinriktningarna till en meningsfull enhet. RAM anser att lågt och heterogent utbildade 

personalgrupper riskerar att leda till bristande yrkesidentitet och därmed större osäkerhet i agerandet 

gentemot klienterna”.(s 161) 

Revisorerna föreslår i rapporten att SiS prioriterar uppföljning som leder till bättre kunskap 

om vårdens resultat och att SiS konkretisera målen för institutionerna. Vidare så föreslår man 

att regeringen definierar rimliga mått på vårdresultat av ungdoms- respektive 

missbruksvården inom SiS, och att sekretesslagstiftningen ses över för att underlätta 

uppföljningen av vårdens resultat. 

 

I den aktuella utbildningssituationen inom SiS så ligger ansvaret uteslutande hos den enskilde 

medarbetaren avseende vilket perspektivval som man vill lägga på sitt arbete. Den interna 

utbildningen är styrd så till vida att den ej problematiserar rådande förhållanden utan, som 

tidigare nämnt, förstärker de medikaliserande tendenserna inom vården. Dessutom så har SiS 
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svårt att behålla högskoleutbildad personal vilket på sikt även urholkar och likriktar 

vårdinnehållet och omsorgen, samt därigenom bromsar upp det utvecklingstänkande som 

välutbildad personal för med sig, (Levin 1998, Colnerud 1999, Holm 2001,  Jeanneau 2002, 

2002 /03:RR9). 

 

Återigen så menar jag att institutionernas låga prioritering av omsorgsarbetet medför att 

behandlingspersonalens arbete reduceras till ”skötsel” av inventarier och ungdomar, medan 

medikaliserings- och marknadstänkandet i hög grad styr uppdragets karaktär. Det är viktigare 

för institutionsledningen att socialtjänsten är nöjda med placeringarna, än vad som faktiskt 

åstadkoms med varje enskild ungdom. Detta tänkande medför att behandlingspersonalens 

utbildningar ej blir så viktiga. Vad ska kunskapen användas till, om förändringar även 

omfattar institutionernas rutiner och metoder, och därmed ej blir önskvärd? 

 

5.4.4 Kompetens och dess förhållande till kunskap 

Vad menas då med kompetens egentligen? Att utveckla kompetens inom ett 

behandlingsområde kan ses som ett sätt att stärka yrkesidentiteten. Frånvaron av ny kunskap 

innebär att kompetensen utvecklas genom erfarenhet, ofta knuten till den speciella plats som 

man är verksam inom. Ny kunskap kan därför utmana gamla föreställningar och det är därför 

som exempelvis utvärderingar av verksamheter är så viktiga för utvecklingen av arbetet. 
”Saknar man helt kunskap så tror jag inte att man kan vara kompetent.” (Erika) 

 

Egidius (2002) beskriver kompetens som: 1) Formell behörighet för viss uppgift eller tjänst, 

2) Förmåga att utföra viss typ av uppgifter eller att hantera viss typ av situationer. 

Kompetens är också kopplat till begreppet ”tyst kunskap” i den bemärkelsen att det handlar 

om utförandet av handlingar eller uppgifter som ”sitter i ryggraden”, dvs man behöver inte 

reflektera i samband med utförandet. Man agerar automatiskt utan att behöva problematisera 

först. 

Bland intervjupersonerna så fanns det en övervägande syn på att kompetens var knutet till 

handlingsförmåga och praktiskt kunnande. Kunskap sågs som något flyktigt och föränderligt 

medan kompetensens frötjänster var livslång. Men även här fanns en skillnad mellan personer 

med olika utbildningsbakgrunder. Det var därför intressant att få ta del av personernas syn på 

relationen mellan kunskap och kompetens, och hur man uppfattar skillnaden mellan dessa 

båda begrepp. 
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”Kunskap är nåt man kan inhämta, kompetens är något man behärskar.” (Ivar) 
 
”Kunskap det kan man ha hur mycket som helst, som den gamla läkaren som dock inte har 
någon kompetens för hon vet inte hur hon ska prata med patienten…” (Fredrik) 
 
”Kompetensen får man ju om man har kunskapen och kan omvandla det i praktiken. För 
ibland har man kunskap, men kan man inte omvandla den så har man ingen kompetens.” 
(Henriette) 
 

 
Med tanke på den klientgrupp som personerna arbetar med så är det svårt att bortse ifrån att 

ny kunskap ständigt behövs i takt med att ungdomarnas problembilder förändras och 

fördjupas. 

Levin (2000) skriver att: ”omhändertagande av barn kräver mycket psykologisk kunskap. Inte för 

att det blir lättare att göra arbetet om man har mer kunskap, tvärtom, det blir svårare men på ett 

bättre sätt. Om man som socialarbetare inte har en psykologisk förståelse som skapar struktur och 

avgränsning, kan det innebära att man inta klarar de ångestfulla mänskliga mötena, utan man 

reducerar människor och deras problem till objekt för åtgärder eller säger: ”Detta är inte vårt 

bord”,(s 137) 

Detta aktualiserar frågan om vem som bär ansvaret för kunskapsnivån och därmed 

kompetensen på de särskilda ungdomshemmen. Om personalen inte upplever att de kan 

bemöta ungdomarna på ett tillfredsställande sätt eller inte förstår deras beteende, så är det lätt 

att man faller in i ett mönster av att antingen bära med sig problemen känslomässigt, eller att 

stänga av sin empati och bli normativ.  

Så här uttryckte sig Erika kring sin erfarenhet av när kompetensen inte räcker till och 

kunskapen saknas: 
”Det är ju ofta så att vi söker väldigt mycket kompetens runt om barnen som är så svåra. 
Men vi får ändå inte svaren… och det är väl lite därför som jag svarar som jag gör… att 
kunskap OK, till stor del, men det finns ändå den här lilla biten som är det här 
svårgripbara och som är svårt att sätta ord på. 
Hur gör ni då? 
Ska jag vara krass, så säger jag att vi flyttar på den pojken! Vi säger att vi har kört huvudet 
i väggen, vi kommer inte längre med den här pojken. Han förflyttas. Men vägen innan dess 
är ju lång. Jag tror att vi är en institution som håller väldigt länge och som försöker så 
långt vi kan. Men sen kan det ju finnas fördelar då med större institutioner som kanske har 
mer kompetens genom att dom kanske har psykologer eller psykiater kopplade i mycket 
större omfattning än vad vi har. Så att det är nog tyvärr så det ser ut.. att det barnet 
förflyttas och kommer nog till ett ställe där han nog inte blir förstådd där heller för att han 
oftast en historia bakom sig där detta är den 15 eller 16.de placeringen.” 
 

 

Vinnerljung m fl (2001) anför att ett av skälen till sammanbrott i vården kan ses som en form 

av disciplinering, föranledd av konflikter om kontroll av den unges beteende. Detta på grund 

av att institutionen primärt har barnets anpassning som mål. Det är alltså barnets socialisering 
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och inte personliga utveckling som hamnar i centrum för vårdsystemets intresse och 

ambitioner. 

 

En annan aspekt av kunskap och kompetens som Hennum (1997) tar upp är hur skillnaden i 

utbildningsbakgrund präglar samvaron mellan personalen och ungdomarna. Personal med 

högskoleutbildning talar om ”relationer” och personal med lägre utbildning talar om 

”kontakter” med ungdomarna. Följaktligen så betecknas ungdomarnas närmaste personal på 

institutionerna för ”kontaktperson”. 
”Jag tycker att jag är ganska bra på att få kontakt med ungdomarna.” (Anna) 

 

”Alltså ofta så är det dom här faktiska grejorna som dom här pojkarna gör; dom är ute och 
stjäl mopeder och rånar och vad dom nu gör.. det är fokuserat omkring det. Och sen vilken 
problematik som ligger bakom, till att pojken har blivit så, framför allt tycker jag att man 
missar hur det ser ut relationsmässigt. Alltså i familjen men även i andra relationer i 
nätverket runt omkring pojken. OK, det skrivs att mamman hon har hand om pojken, pappa 
är det oklart vilken roll han har för barnet… och så där va. Så att det nämns i förbifarten… 
men sen kan det finnas ett helt papper där det finns uppräknat datum och år när dom har 
gjort brotten eller ja, det dom har hittat på.” (Erika) 

 

Jag fann att i min undersökning så stämmer kopplingen mellan utbildningsnivå och det 

förhållningssätt till kunskap som relationen till ungdomen utgör. Relationen kan vara ett 

verktyg som det är möjligt att förvärva kunskaper om. På en utredningsinstitution så blir målet 

med relationen den inhämtning av kunskap om ungdomen som är relevant i förhållande till 

placeringen. 

Hos personal med lägre utbildning så använder man benämningen ”att ha kontakt”, ”att vara 

tillsammans”. Kontakt definieras som något som är konstant och som i motsats till den 

kunskapsinriktade relationen, inte har några tydliga mål. Tydlighet, konkretisering och 

närvaro kännetecknar ”kontakten”. Det innebär att informationen får ett annat värde, den blir 

viktig för institutionen men inte för den enskilde behandlaren. Många håller därför tillbaka sin 

information även om den skulle vara viktig för utredningen.(ibid) 

 

5.4.5 Fysik gränssättning 

Under intervjuerna så hände det att vi kom in på konkreta situationer för att belysa olika 

moment i arbetet på institutionerna. T ex så har personalen befogenhet att avskilja och isolera 

en ungdom som beter sig våldsamt (LVU §15c). Så här sa Christer när jag frågade hur vanligt 

det var att en ungdom blev avskild: 
 
”Det är inte ofta, det var mycket mer ofta när jag började här. Det är inte alls ofta nu. 
Absolut inte. Jag tror nog att det har att göra med att det är lite nyttigt med folk som 
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kommer hit som har lite mer utbildning och som har lite mer förståelse kanske ibland. 
Faktiskt!” 

 

Det Christer påpekar här är att han uppfattar att det finns flera olika sätt att hantera en 

situation som antas innehålla våld, annars hade det inte behövt ett lagstöd menar jag. I 

Christers citat rymmer en upplevelse av att utbildning leder till en utökad förståelse, som i sin 

tur leder till ett förändrat beteende och som till sist gagnar ungdomen eftersom han/hon 

slipper att känna sig förödmjukad genom att bli avskild eller isolerad. Detta blir möjligt 

eftersom personalens förändrade attityd påverkar lösningen av situationen och därmed 

vårdkvalitén. 

 

5.4.6 Könspräglad kompetens 

En annan form av kompetens som blev tydlig i intervjuerna var bunden till uppfattningen om 

kön och de roller som manligt och kvinnligt perspektiv medförde och innebar för 

intervjupersonerna. Hasenfeld (1982), menar att omsorgsarbetet är historiskt präglat av 

kvinnors undervärderade insatser i emotionellt arbete, medan Montevasel (2002), framhåller 

att det är våra stereotypa föreställningar om genus som skapar denna koppling mellan kvinnor 

och emotionellt präglat omsorgsarbete. Sallnäs (2000), skriver i sin undersökning att 

omsorgsarbetet är konstruerat kring familjeidéen. Men eftersom familjelivet inte är en 

profession så sker en nedvärdering av omsorgsyrkena och, kan man kanske därpå ana, även en 

stereotypifiering av såväl manliga som kvinnliga roller. 

Bland omsorgspersonalen så är varje individ präglad av sin personliga uppfattning om 

könsspecifika handlingar och beteenden, och på frågan hur manligt och kvinnligt perspektiv i 

arbetet märktes så svarade några så här; 
”Inne på avdelningen i jobbet med ungdomarna så och så där, så tycker jag alltså att det 
inte känns så där jättestor skillnad. Visst man har fysiken och det att titta på, det är 
självklart, men i bemötandet och i utredningsuppdragen så ser jag ingen skillnad på 
manligt och kvinnligt. Man använder ju olika sidor hos sig själv så klart. Kvinnor är kanske 
ibland mer duktiga på det verbala, att prata med ungdomen och få den med sig. Man har 
inte så mycket det fysiska att tillgå, om det skulle behövas. Så man utvecklar kanske den 
verbala förmågan mer.” (Birgitta) 
 
 

”Det finns en skillnad mellan manligt och kvinnligt, för att det männen i tjejernas liv har 
ofta varit dåliga… dom har dåliga erfarenheter med sig. Det här med nära kontakt, det är 
ju också individuellt, för det mesta är det så att kvinnorna går i täten när det gäller dom 
känslomässiga bitarna och tjejerna har ju ett sätt att kommunicera med oss kvinnor som 
männen inte förstår.” (Henriette) 
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I berättelserna så framskymtar bl a att manlig personal är bra som gränssättare och 

trygghetsskapare, speciellt när det blir oroligt på avdelningen. Den kvinnliga personalen 

framställs, speciellt av kvinnorna själva, som bättre på att verbalisera, bättre på att planera, 

bättre på att finna alternativa lösningar i relationen till ungdomarna. Sett i ett historiskt 

traditionellt perspektiv så har omvårdnad och omsorg alltid varit kvinnodominerade 

verksamhetsfält. Andersson (1998), skriver i sin undersökning av Ljungaskog att kvinnorna 

har en mer framskjuten roll i behandlingen av flickorna och att männens roll i behandlingen, 

av männen själv, upplevs osäkrare och otydligare. Ur ett manligt perspektiv så är det stor 

skillnad på relationen till pojkar respektive flickor. Kontakten med pojkarna är mer fysiskt 

självklar, medan den fysiska kontakten med flickorna är mer problematisk. Detta bör ses i 

ljuset av den dåliga erfarenhet som många av flickorna har av män. Flickorna har en tendens 

att identifiera den manliga personalen med de män som har utnyttjat dem, och den manliga 

personalen går in med könsgeneraliserande förväntningar i relationen till flickorna. Dessa 

föreställningar innehåller framför allt en rädsla hos männen för kvinnors främmande 

känslospråk och de sexuella budskap man uppfattar hos dem. Detta leder till att männen 

förblir i traditionella förhållningssätt som präglas av antingen konfrontation eller undvikande 

av konflikt. Uppmärksamheten på sexuella övergrepp skapar också en dialektik av misstro 

och vaksamhet mellan den manliga personalen och de kvinnliga eleverna, menar Andersson. 

Ivars berättelse styrker detta: 
”En sak jag har lärt mig det är att kvinnor kan komma tjejerna närmare…exempelvis så 
hade jag som gammal vana att ibland lägga min hand på elevernas axel när jag skulle 
hjälpa dom, men det fick jag sluta med här eftersom det uppfattades fel… flickorna 
beskyllde mig för saker jag inte gjort… flickorna klarade inte den närkontakten. Så där 
måste jag vara jätteförsiktig som man, vilket avstånd jag ska ha och så. Men en kvinna 
upplever jag kan gå mycket närmare, alltså mycket mer fysisk närhet än vad jag kan.” 
 

Månsson (2000) ställer frågan: ”Är det kanske så att själva sättet att tänka om kön som något 

definitivt tudelat i bestämda kategorier – ”manligt” respektive ”kvinnligt” – oftast eller alltid 

tenderar att slå igenom i vårt sätt att ordna världen?” 

Inom institutionsvärlden så uppfattas flickorna som mer ”skadade” och ”kränkta” än pojkarna. 

Skyddsaspekten och flickornas särskilda vårdbehov legitimeras genom denna konstruktion. 

Idén om ett ”kvinnorum” återkommer i vård- och behandlingstänkandet därför att kvinnor 

anses undanträngda, osynliga och förtryckta i manssamhället. Samma tänkande ligger bakom 

de särskilda kvinnoprojekten i missbruksvården och kvinnojourerna för misshandlade 

kvinnor. 
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Månsson(ibid) menar, med referens till Andersson(1998), att det finns två olika men 

sammanfallande diskurser.  

Den psykopatologiska diskursen som hos flickorna betonar självdestruktiva drag, känslomässig, 

moralisk eller kognitiv förvirring, pendlande mellan depression och utåtagerande. Detta märks 

i personalens bild av flickorna som upplevs svårare att behandla än pojkarna därför att deras 

problem ligger ”djupare” och flickorna anses rent allmänt som mer krävande att hantera. 

Den andra diskursen betecknas den manliga grammatiken. Flickornas uppträdande och 

uttryckssätt tolkas av personalen med referenser till en manlig norm. Det manliga beteendet 

blir en standard som tas för given och problematiseras ej. Pojkars sätt att uttrycka sig på och 

ingå ”raka relationer”, vara ”handfast och tydlig” premieras. Medan flickornas beteenden då 

framträder som avvikelser mot denna manliga beteendegrammatik, och betraktas som ”fel”. 

Det framträder en slags institutionskod med ett antal överenskomna och gemensamma 

begrepp och definitioner som etableras i arbetet med ungdomarna, menar Månsson(2000). 

Han menar dock vidare att detta placerar kvinnan/flickan i en offerroll som ”den andra” i 

förhållande till det manliga subjektet. Föreställningen om det manliga subjektet som 

allmängiltig norm, är uppbyggt genom en dualistisk differentieringsprocess som gör en tydlig 

åtskillnad mellan självständighet och beroende, styrka och svaghet, manligt och kvinnligt. 

Den hierarki som denna process skapar får sin bekräftelse genom den manliga grammatik som 

präglar det praktiska vård- och behandlingsarbetets klassifiering av flickorna som offer och 

inte som aktörer. Dessutom så låses flickorna fast i en offerposition. Månsson menar vidare 

att ur ett socialt förändringsperspektiv så riskerar könsdikotomiseringens enkla typifieringar 

och kategoriseringar att bli ett direkt hinder, som dessutom lätt kan få karaktären av 

självuppfyllande profetia. 

 

Vid intervjuerna så framkom att utbildningsutbudet var otillräckligt, vilket i sin tur leder till 

att kompetensutvecklingen också hämmas. Familjeidén som behandlingsmetod medför att 

könsrollsmönsterna befästs även om man försöker att bryta med traditionellt manliga och 

kvinnliga sysslor. 

 

5.5 EGENBILDER RÖRANDE RELATIONER PÅ ARBETSPLATSEN 

Omsorgs- eller behandlingsarbetet inom tvångsvården utmärks av att det finns en kategori 

människor, personalen, som ska motivera, utreda eller behandla en annan kategori, 

ungdomarna. Dessa ungdomar protesterar och skapar motstånd som motvikt till det tvång som 

institutionen och lagstiftningen legitimerar. Detta spänningstillstånd antog jag hade en 
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inverkan på de relationer som uppstod på intervjupersonernas arbetsplatser såväl mellan 

kollegor som mellan personalen och ungdomarna. 

 

5.5.1 Relationen till kollegor 

Den egna personen är det främsta arbetsredskap som personalen har att tillgå i arbetet. Mycket 

av arbetet sker i situationer där samarbete och tillit till varandras förmågor är avgörande för 

yrkesutövningens kvalité och genomförbarhet. Levin (1998) skriver att kollegorna också är 

viktiga hjälpredskap, eftersom de utgör viktiga resurser att diskutera och utbyta erfarenheter 

med. Om olikheterna i utbildningsbakgrund påverkar vilka preferenser och antaganden 

individen bygger sin yrkesutövning på, så borde detta också ha en inverkan på hur samarbetet 

med kollegorna utformas. 

Hur såg relationen ut till kollegorna? 
”Man skulle ju inte kunna jobba utan sina kollegor, det finns inte en chans! Det är ju dom 
som man speglar sig i och dom som man har hela sin sociala relation med på arbetsplatsen 
så att.. det tycker jag ju är jätteviktigt”. (Anna) 
 
”Ja.. t ex när vi nu kommit fram till här att vi ska hitta en behandlingsmodell, så ser man 
att dom som är äldre och som har jobbat längre och som inte har någon utbildning, dom 
har inte förståelse för det här. Det är svårare att få med dom. Dom vill köra det som 
fungerar för dom. Dom som är yngre dom… jag kan känna att dom är mer öppna för nya 
idéer; -Ja, det testar vi! 
Men just när man ska åt samma håll då är det svårt att få med dom som har varit här 
längre, kan jag säga. Alla använder ju sin kunskap och kompetens på olika sätt. En del dom 
använder väldigt mycket av sig själv och är väldigt aktiva och så där hela tiden, medan en 
del aldrig egentligen delger någon annan kunskap och väldigt sällan använder den 
kompetens dom har. Det är väldigt varierande hur man använder det. 
Kan du se vilka situationer när dom här skillnaderna blir tydliga? 
Om ett barn mår väldigt dåligt inne på avdelningen, så kommer alltid den här personen 
som inte visar sin kunskap och kompetens till någon annan person som är mer aktiv i 
personalgruppen; -Du det är nåt som inte stämmer med honom.. vi kan väl byta sida så att 
du går in till honom i stället? Och vid behandlingskonferenser så deltar dom inte i 
diskussioner. Dom är inte aktiva i hur vi ska lägga upp behandlingsarbetet framöver. Dom 
håller sig helt enkelt undan i de flesta situationer”. (Erika) 
 
 
”En del av de här kollegorna är duktiga på att se var eleverna befinner sig, alltså deras 
social kompetens och så. Men så finns det också det motsatta; det finns några där jag kan 
undra… jaha, varför jobbar dom här? Dom borde kanske göra något annat. Och framför 
allt så tror jag att det är viktigt att man i sitt yrkesliv har jobbat på mer än ett ställe.” 
(Ivar) 
 

 

Som framgår av svaren så betonar alla vikten av att ha bra relationer till sina kollegor. Men 

det fanns också en irritation hos flera intervjupersoner över kollegor som dom uppfattade vara 

direkt olämpliga inom yrket. Antingen så reagerade man på att vissa av kollegorna var 
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utvecklingsfientliga eller också så tillskrev man dem inkompetens i någon form, som då 

uppfattades vara av personlig karaktär. 

Levin (1998) beskriver i sin undersökning att det fanns en skillnad inom personalgruppen när 

det gällde tankefigurer som styrde arbetet. Skillnaden gick, grovt sett, mellan de som var 

socialt utbildade och de som var anställda på mer praktiska meriter. I min undersökning kan 

jag se samma fenomen, men också med den följden att den irritation som uppstår döljer en del 

fakta som upplevs som besvärliga och som hindrar utförandet av arbetet. 
”Jag kan bli väldigt trött på vissa av mina kollegor alltså… jag tycker att det vore bättre 
om dom slutade eftersom dom inte har något engagemang längre. Det är väldigt tungt att 
jobba med såna kollegor där det är så uttalat och där dom till och med säger att dom är 
trötta på det här stället, och på ungarna och på allt som har med det här att göra. Jag 
skulle vilja ha en arbetsgrupp som är engagerad och som har en önskan att arbeta åt 
samma håll. Det skulle vara min önskan…” (Erika) 
 
”Jag hörde förra veckan, på en avdelning, en person som sa:  
”-Ska jag ha gymnastik med dom här eleverna så vill jag att företaget köper 
gymnastikläder till mig för det har jag faktiskt inget intresse av att äga några egna”! Och 
med en sån inställning kan jag tycka: - Byt jobb! Då ska du inte vara här. 
Jag är ju inte här för min skull, jag är ju här för ungarnas skull! Och min uppgift det är att 
göra det så bra som möjligt så att dom här tjejerna kan gå ut till samhället och kanske vilja 
ha lust att vilja plugga vidare och kanske skaffa sig en utbildning. Få dom att se, att det 
finns andra förtjänster där ute i samhället som är häftiga.” (Ivar) 
 

 

Den låsta, slutna miljön som personal och elever vistas i skapar många konfrontationer mellan 

elever/personal men också inom respektive grupp. Ur ett arbetsmiljöperspektiv så är det av 

stor vikt att man kan lita till sina kollegors handlingskompetens i fysiskt hotande situationer, 

som exempelvis överfall, men det är också viktigt att man kan tala samma språk med varandra 

för att kunna utöva sitt yrka på ett tillfredsställande sätt. Annars är risken att viss personal blir 

containrar som ”bär” sina kollegors oförmågor, och som i en förlängning slits ut eller lämnar 

institutionen för annat arbete där man får praktisera sina kunskaper.  

I riksdagens revisorers granskning av SiS (2002) så framgår det, som jag tidigare nämnt, att 

det är svårt för institutionerna att behålla utbildad personal, framför allt socionomer. Så här 

tänkte Daniella kring detta; 
”Ja man hör ju dom som har slutat här och fått annat jobb, dom höjer ju sina löner med ett 
par 1000:-, direkt! Men det är som jag har diskuterat; alltså vad händer om 5-10 år? 
Kommer dom att få personal till dom här yrkena egentligen?  Det är frågor jag har ställt 
mig. Man kan undra om dom vill ha utbildad personal…” 
 
 

I socionomutbildningen så är det problematiserande förhållningssättet centralt, och i Daniellas 

fall, med 200 högskolepoäng i bagaget, så blir det frustrerande att personalgruppen är så 

inkonsekvent i sitt agerande. Hon berättar vidare; 
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”Min kusin läser till socionom nu och har varit här inne och jobbat och hon tycker att det 
är mycket muggigt, alltså att dom inte har… hon känner av det mer att alla inte har den 
teoretiska delen. Och det gör att det kan bli väldigt klumpigt ibland här och det kan jag 
hålla med om. Man känner att så hade inte jag gjort, med tanke på det som jag har läst  
t ex, och med det jag har i ryggsäcken. Jag håller med om att den förståelsen man får när 
man läser om människor… det är den som saknas här.”  

 

Risken är stor, vilket också framgår av svaren i undersökningen, att arbetet reduceras till 

anstaltsskapade arbetsuppgifter; morgon-, kvälls-, mat- och fritidsrutiner. Levin (1998) 

beskriver det som en ideologisk oenighet hos personalen om arbetsuppgifterna och hur de ska 

utföras. Eftersom det inte finns en enhetlig arbetsmodell så lär personalen in olika sätt att 

förhålla sig till arbetet och på så sätt återskapas institutionaliserade sätt att arbeta. ”Eftersom 

arbetets effekter aldrig kontrolleras eller tillåts påverka arbetsformerna uppstår inget 

kunskapsbaserat arbete”, (s 223). 

 

5.5.2 Relationen till ungdomarna 

Umgänget med och förhållningssättet till ungdomarna/eleverna utgör huvudsysselsättningen 

för behandlingspersonalen. Den baseras både på medmänsklig empati och förståelse för den 

livssituation som ungdomen befinner sig i. Det har tidigare framkommit under intervjuerna att 

utbildningsbakgrund och yrke förefaller att påverka hur denna relation beskrivs och utvecklas. 

Ungdomsgrupperna på institutionerna skiftar och förändrar sig i takt med att samhället 

producerar fler och olika marginaliserade grupper och individer. T ex så nämner Ahmadi m fl 

(1998), att andelen ungdomar med invandrarbakgrund ökat markant under 1990-talet. Detta 

ställer högre krav på kunskap hos organisationen SiS, men också på behandlingspersonalen. 

Ur detta perspektiv var det intressant att höra hur intervjupersonerna uppfattade relationerna 

till ungdomarna;  
 

”Sen jag började här så känner jag att det är en markant skillnad, att det kommer in elever 
som inte borde vara här. Dom är så psykiskt… vad ska man säga…(suck)… dom är så svårt 
störda psykiskt att vi har svårt att hantera dom här. Alltså vi har inte den utbildningen för 
det här. Det kan jag känna att det är det svåraste tycker jag. Man vet inte om dom far illa 
här… förstår du vad jag menar? Sen jag började här, och det säger hela arbetsgruppen, att 
det har blivit en förändring beträffande vilka elever som kommer hit.” (Daniella) 
 
”Vi har fått dom senaste åren, det har ju blivit mer och mer, alltså tidigt psykiskt störda 
ungdomar. Det kommer mer och mer sådana, och som även medicinerar. Det var otroligt 
ovanligt för längre sedan” (Anna) 
 
”Det svåraste är nog när någon inte vill nånting. Dvs, kategoriskt alltså säger nej till 
allting.. det är bara knarket som betyder nånting.. att komma härifrån för att börja knarka 
igen. Att jag inte kan nå fram…att man liksom studsar hela tiden och vill väck… medan det 
mest fantastiska det är när man faktiskt når fram.. när det är en tjej som faktiskt säger: - 
wow..tack!  Jag minns en tjej som  jag bråkade med för några år sedan, och hon var så arg 
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på mig, hon hörde av sig via e-post och sa: God jul! Du är den bästa lärare jag någonsin 
har haft! Det värmer ett gammalt tigerhjärta.” (Ivar) 
 

. 
Generellt i undersökningsgruppen så tycker man att ungdomarnas problematik har blivit 

svårare och tyngre, ”mer psykiskt störda” och fler av de s.k. bokstavsdiagnoserna ADHD, 

DAMP etc. förekommer. Osäkerheten kring hur man ska bemöta och hantera dessa ungdomar 

är stor bland behandlingspersonalen. 

Sett i ett historiskt perspektiv så började västvärlden lagstifta för både hotande och hotade 

barn kring sekelskiftet 1900. Psykologin och det framväxande sociala fältet börjad knytas 

samman. I Sverige under 1950-talet så blev Barnbyn Skå ett centrum för utvecklingen av det 

sociala arbetet med barn och föräldrar, under ledning av Gustav Jonsson. På Skå utvecklades 

en model bestående av både psykoterapi och socialt arbete. Därav följde att Jonsson menade 

att genom att endast inrikta sig på inre, känslomässiga konflikter så riskerar socialarbetaren 

eller psykologen att psykologisera bort sociala problem. Men även; genom att avvisa den 

psykologiska problematiken med hänvisning till att den är för komplicerad, eller för att de 

sociala problemen hindrar en psykologisk bearbetning, bidrar socialarbetaren eller psykologen 

till utstötning, repression och en destruktiv vårdkarusell. Socialt arbete är både politik och 

psykologi menade Jonsson (Levin, 2000). Resultatet av praktiska erfarenheter, som Skå-byn, 

låg till grund för den teoretiska utveckling som kom att kallas för psykosocialt arbete, med ett 

flertal företrädare bl a Lennér-Axelsson/Thylefors, (1991). 

En av de faktorer som ligger bakom institutionspersonalens handfallenhet inför ”de psykiskt 

störda ungdomarna”, förefaller hänga samman med den låga och allt för varierande 

utbildningsnivån som förekommer bland behandlingspersonalen inom SiS. En annan orsak 

kan vara resultatet av de medikaliseringstendenser som så starkt präglar institutionsvården. 

Hur som helst så framstår bilden av ett diagnostiseringstänkande som riskerar att dölja såväl 

resurser som förmågor hos både ungdomen och dennes nätverk. Ett annat fenomen som 

påverkar denna handfallenhet är den hierarkiska struktur som präglar institutionsvården. 

Exempelvis på en utredningsinstitution, vars verksamhet går ut på att ”sälja” utredningar till 

socialtjänsten, så premieras naturligtvis av detta diagnostiska tänkande runt ungdomarna. 

Staber av experter med läkare och psykologer i spetsen ”testar sig fram” till en diagnos hos 

ungdomen som varken socialtjänsten eller den unge själv har någon som helst praktisk glädje 

av. Över 60% av alla tonårsplaceringar, där asocialt beteende hos ungdomen föreligger, 

havererar enligt Vinnerljung m fl (2001).  
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Hela ”karusellen” hålls uppe av kunskapsförskjutningar mellan yrkeskategorier och en 

upplevelse av att någon annan helst ska finna orsaken till ungdomens problem. När Henriette 

uttalar sig så fångar hon detta resonemang bra tycker jag; 
”Man skulle vilja att det fanns en patentlösning… kan ingen skriva ned till mig precis vad 

det är jag måste göra?”. 

 

5.5.3 Handelsvara eller patient eller klient eller…? 

Det går inte heller att bortse från att ett marknadstänkande förefaller prägla institutionsvården 

i SiS regi. Jag frågade Birgitta om hon uppfattade att institutionerna konkurrerade om 

socialtjänstens placeringar; 
”Jag tycker nog att det har varit lite så innan. Jag har inga exempel så…men det är klart i 
en nedåtgående trend så ser man om sitt eget hus och vill ha platser och så” 

 

Det förefaller också som om det finns ett avstånd och en motsättning mellan ledningen och 

styrningen av institutionen (”sälja utredningar”), och det praktiska omsorgsarbetet på 

avdelningen. Även om man sysslar med utredningar så upptas tiden av fastighetsskötsel, 

städning och annat hushållsarbete i så stor omfattning, att personerna i min utredning 

uppfattar att det går ut över arbetet med ungdomarna. Detta bidrar till att chefer, läkare, 

psykologer etc. å en a sidan, och behandlingsanställd personal å andra sidan, opererar i skilda 

världar och har svårt att kommunicera om vad arbetet egentligen ska innehålla eftersom 

uppdraget är så motsägelsefullt, beroende på var i organisationen man befinner sig. 

 

5.5.4 Relationen till arbetsledning 

Detta till trots så anser de flesta att chefens betydelse är stor, både som kunskapsresurs och 

”bollplank”, men också som auktoritet i institutionshierarkin. Så här sa Gunilla; 

 
”Jo jag tycker att hon är en klok kvinna som är rätt så kunnig, hon är själv socionom. Jag 
litar på henne… och att hon kan hantera olika situationer. Jag tycker att mina chefer visar 
mig respekt för den jag är, vad jag kan och det jag står för. Det tycker jag känns bra.” 

 

Sett i ett organisationsperspektiv så har behandlingspersonalen relativt stor handlingsfrihet 

gentemot klienterna, men liten handlingsförmåga i organisationen. Chefen får då lätt rollen 

som despot i den totala institutionen eftersom denne har en kontrollerande och styrande 

funktion som exempelvis kan visa sig i att personalen blir osjälvständig och måste fråga om 

småsaker.  

Så här berättar Birgitta som är avdelningsföreståndare; 
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”Innan satt alltid avd.förest. inne på avdelningen och hade en expedition där inne. Så alla 
kom alltid så fort dom hade nånting.. Dom kunde fråga var mjölken var ungefär till att 
ungdomar kom och knackade på och frågade om dom fick gå och handla godis. Och det 
liksom… ska man alltid störas så hinner man ju inte göra det man ska göra. Så jag flyttade 
ut för att få mer arbetsro, för att syssla med det som jag måste göra.”  
 

På institutioner där individer har mycket liten och begränsad handlingsförmåga, och liten 

möjlighet till påverkan och inflytande, så leder det lätt till att: om behandlas man som en 

nolla, så uppträder man som en nolla! Detta kan i sin förlängning leda till kunskapsförakt och 

stillastående, en omständighet vilket också andra undersökningar inom området stöder 

(Lenneér-Axelson/Thylefors 1979, Levin 1998, Colnerud 1999, Holm 2001,  Jeanneau 2002, 

2002 /03:RR9). 

Den ineffektivitet som skapas i och med att arbetsplatsens hierarki så kraftigt återverkar på 

den individuella handlingsfriheten, beskrivs av såväl Hasenfeld (1992) och Kuran (1999). 

Hasenfeld menar att personalen slits mellan institutionens behov av rutinsysslor och de egna 

behoven av att behandla ungdomarna efter yrkesmässiga normer och värderingar. Detta 

skapar en reducerande effekt som påverkar vårdens kvalité.  

Genom att behöva anpassa sig alltför mycket till institutionens behov så påverkas 

människovärdet och människosynen, genom den preferensförfalskning som uppstår när 

personalen ska lösa denna strukturella konflikt på arbetsplatsen genom att i alltför hög grad 

förneka sig själva. Kuran beskriver hur detta fenomen bl a  leder till ineffektivitet, okunnighet 

och en begränsning av sociala möjligheter och interventioner. 

 

5.6 UPPLEVELSER AV INSTITUTIONENS BRISTER OCH ABSURDITETER 

Ur behandlingspersonalens synvinkel så antar institutionen flera skepnader; det är en 

arbetsplats, det är en arbetsgivare, det är ibland en källa till utbildning, det är en social 

mötesplats som både innehåller skratt och mänsklig värme men också våld och hot och 

mänskligt lidande. Det fanns i intervjupersonernas berättelser en ambivalens kring 

arbetsplatsen som man uttryckte på olika sätt. Därför ansåg jag att det var intressant att få reda 

på hur man ville omforma sin arbetsplats, om man hade total frihet och allt var möjligt; 
”Då skulle jag haft mer anknytning till samhället, till verkligheten. Det är första prioritet. 
För det kan jag känna att; vi hjälper dom till hjälplöshet. Här inne får vi det att funka, men 
inte där ute. Mer anknytning till samhället tror jag, få in dom på praktikplatser, engagera 
dom i samhället mer. Det är klart att dom är inlåsta för att dom inte klara av att vara där 
men vi måste ju ändå hitta forum för att de ska kunna komma ut där igen. För det är det 
som dom behöver träning i. Där är det missat, och arbeta mer med nätverken; familjen och 
övriga nätverk. För vi jobbar ju ofta för att de ska hem till familjen, hem i hemmet… och 
ja.. det är där det brister.. Mer eftervård också.” (Daniella) 
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”Att det fanns mer personal som hade specialkunskaper inom psykiatri och den här biten, 
men även inom andra specialområden. Ibland får vi in elever som är nynazister eller vad 
det nu kan vara… liksom inom allt som inte följer den vanliga banan och då behövs det 
specialkompetens. Och mer personal… absolut! Och ett klimat där det var möjligt för 
personalen att utvecklas mot vad man själv ville, så att det inte blir som nu så att man blir 
ombedd att gå en utbildning och att folk säger att jag vill inte gå den här skiten! Att det var 
mer individuellt hur man ville utveckla sig. Sen får det ju inte ta vilka uttryck som helst. Att 
det finns ekonomiska resurser inom viktiga områden; utveckling och utbildning t ex. 
Såna här verksamheter kvävs ju ofta i för mycket regler, allt finns reglerat… allt ifrån 
smådetaljer till stora övergripande och viktiga saker. Risken är ju att när allting blir 
regelstyrt så glömmer personalen bort dom och eleverna blir ruggigt förvirrade; ja, hur 
vad det nu?, och olika personal gör på olika sätt, blir förvirrade och osäkra. Men jag kan 
ju också se att reglerna har kommit till i en personalgrupp som behövde dom och som har 
använt regelverket som en sköld för att slippa engagera sig i eleverna. ”–Jamen kolla 
här… det stå på pappret!”. Punkt slut och så behöver man inte diskutera och motivera 
mer.. för det stod på pappret. 
Ja, och man ser ju inte heller att alla dom här reglerna ställer till problem… den gruppen 
gör så och den gruppen gör så och till slut så har vi urholkat förtroendet för oss själva 
genom vår egen regelsättning…” (Erika) 

 

Flera av intervjupersonerna menar att det blir för påfrestande att arbeta i en icke-logik allt för 

länge. De tokiga reglerna; ”glass på onsdagar”, ”Kalle kör alltid bilen på lördagarna” och 

liknande skrattframkallande regler, är egentligen tragiska exempel på mänsklig och mental 

degenerering. Att vistas i en sådan miljö ansåg också flera av personerna i undersökningen 

vara uteslutet en längre tid. Flera uppgav att de letar efter nya jobb. 

Genom att institutionernas personalpolitik förefaller vara baserad på godtycklighet, 

inkonsekvens och ett närmast liknande förakt för kunskap, så återverkar detta kraftigt på 

klimatet inne på avdelningarna. Sallnäs (2000) beskriver hur hög personalomsättning 

återverkar negativt på stabiliteten i behandlingsarbetet, men också hur bristen på utbildad 

personal negativt återverkar på vårdens kvalité. I min undersökning så framhöll flera av 

personerna hur svårt det var att genomföra de allra enklaste förändringar. Var det inte kollegor 

som motsatte sig förändring, så var det arbetsledningen som förhalade och motverkade 

förändringsprocessen. Detta är i och för sig inte så konstigt, eftersom kunskap betraktas som 

något hotfullt p g a att det återverkar uppåt i organisationshierarkin. I en organisation som SiS 

där anpassningen till det rådande samhälleliga maktklimatet är centralt, genom sitt uppdrag att 

sköta institutionsvården, så återverkar detta även negativt på minsta lilla enhets 

förändringsbenägenhet. Synen på förändringar som något farligt, och som bör undvikas så 

långt som möjligt, blir därmed rådande och skapar en förstelnande atmosfär i organisationen. 

 

5.6.1 Metoder i arbetet 

Bristen på en genomtänkt metod att basera vårdarbetet på är mer regel än undantag inom 

tvångs- och institutionsvården, (se avsnitt 3). Denna grymma paradox orsakar sannolikt ett 
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stort lidande inom institutionernas väggar, och bidrar troligen stort till att verksamheten på 

många håll upplevs som bristfällig och endast ägnar sig åt att förvara besvärliga ungdomar. 

På frågan om vilken metod som präglade arbetet så svarade Daniella så här: 
”Alltså det är som vi sa på konferensen igår,att alla gör så olika vilket gör att eleverna blir 
frustrerade. Dom har det värst.. så har dom ju haft det innan… 
Det står ju i papperna att det är konsekvenspedagogik med inriktning på miljöterapeutiskt 
och ja….dom blir ytanpassade här bara, känns det som.. 
Och sen på helgen när dom har permission så gör dom allting på ett helt annat sätt ändå..” 

 

Frånvaron av en samlad metodik i arbetet var genomgående i intervjuerna. Flera uppgav att 

man använde inslag från exempelvis kognitiva modeller, men frånvaron av en samlad 

kunskapsunderbyggd och utvärderad metod var tydlig på samtliga arbetsplatserna. Personalen 

var utlämnad till att själva formulera vad man personligen tyckte att vården borde innehålla 

för metoddelar. På exempelvis Hässleholms utredningshem, som gör utredningar åt 

socialtjänsten, så blir själva utredningsförfarandet metoden. Men det relationella 

förhållningssättet problematiseras inte, i varje fall så omnämns det inte i intervjuerna. Detta 

trots att hela arbetet, på alla institutioner, bygger på relationer och förhållningssätt till andra 

människor, och där ungdomarna med sina relationsproblem blir utsatta för institutionernas 

nivå av kunnande utan att kunna välja vare sig plats eller personer för sin omsorg.  

 

5.6.2 Utvärdering av verksamheten 

En väl förankrad, såväl historiskt som vetenskapligt, metod att få reda på om den egna 

verksamheten är effektiv och ändamålsenlig, det är att låta utvärdera densamma av oberoende 

och utomstående expertis. I riksdagens revisorers granskning av SiS så framkommer med stor 

tydlighet att detta inte är fallet med SiS verksamhet. Istället så för SiS ett försvar i sina 

yttranden till granskningen, där man försvarar att man utreder sin egen verksamhet med 

hänvisning till kriminalvården. Detta skapar dock ett trovärdighetsproblem, vilket talar för 

organisatoriskt fristående tillsyn av SiS verksamhet, menar revisorerna. 

På frågan om verksamheten utvärderas så svarade några så här: 
”Inte vad jag vet…” (Daniella) 
 
”Vid varje utskrivning, vi har ungefär 40 ärenden om året, så efter 3 månader så kommer 
ungdomen, föräldrar och socialsekreterare hit på något som vi kallar 3-
månadersuppföljning. Då har vi ett möte som jag och mina kollegor håller i då, där vi 
utvärderar tiden här ungdomen får ge sin syn, föräldrarna får ge sin och 
socialsekreteraren sin, både muntligt och skriftligt. Så alla får ett standardiserat formulär 
som dom får fylla i och skatta och lite så va. Och sen så går vi igenom 
rekommendationerna som vi gav och checkar av. Vilka har följts, hur går det? Om man inte 
har följt rekommendationerna, varför? Vad har ni gjort istället? Sen har vi en 1-
årsuppföljning efter utskrivningen och då gör man det på telefon med socialsekreteraren. 
Då har man också har ett formulär som man följer och fyller i.” (Birgitta) 
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Frånvaron av såväl metod som utvärdering är påfallande på arbetsplatserna, med ett undantag, 

Hässleholms utredningshem. Här finns en uppföljningsstruktur som är tydlig och som de som 

arbetar här tycker fungerar bra. Birgittas beskrivning stämmer väl överens med de andras 

svar. När jag frågar de av intervjupersonerna som var anställda på Hässleholms 

utredningshem hur det går för deras ungdomar efter utskrivningen, så kan ingen svara på detta 

trots att man använder en utvärderingsmodell som alla förfaller uppskatta. 

Så varför utvärderas inte den institutionella ungdomsvården på ett korrekt sätt? 

 

Som tidigare framkommit så förvaltar SiS ett uppdrag från staten att ansvara för vården av de 

ungdomar som vistas på SiS särskilda ungdomshem, och som är omhändertagna enligt LVU 

(Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller enligt SoL (Socialtjänstlagen). 

Placeringen av ungdomen är ofta en reaktion från samhället på ett kriminellt eller asocialt 

beteende hos den enskilda ungdomen. Denna reaktion ska sedan på institutionen behandlas 

som ”vård”. Kopplingen mellan rättsväsendet och socialtjänsten är tydlig eftersom 

ungdomens placering lagfästs genom domstolsbeslut. SiS verksamhet blir härmed av 

verkställande karaktär, och i betydligt mindre grad inriktad på rehabilitering och vård. På så 

sätt administreras verksamheten i likhet med kriminalvårdens institutioner. Kurans (1999) 

teorier om preferensförfalskning kan användas för att förklara hur SiS så metodiskt undviker 

att reflektera över verksamhetens resultat, och istället prioriterar sin tekniska roll som 

tillhandahållare av vårdplatser med god geografisk spridning, etc. D v s  man bortser från det 

lidande som åsamkas ungdomarna på institutionerna genom det oklara uppdraget, och istället 

prioriteras samhällsuppdraget; att tillhandahålla inlåsning av asocial ungdom under oklara 

vårdformer. Sett ur detta perspektiv, så skulle utvärderingar av institutionernas verksamheter 

ej kunna undvika att ifrågasätta den samhällsmoral som accepterar den nuvarande formen av 

institutionernas verksamheter. Den tillfredsställelse som en kommun kan uppleva av att 

temporärt slippa hantera asociala ungdomar, kan inte separeras från det lidande som det 

innebär att frihetsberövas och mot sin vilja underkastas något som ska kallas ”vård”. Annan 

forskning, bl a Levin (1998) och Vinnerljung m fl (2001), ställer frågan om 

behandlingstanken är realistisk för asociala ungdomar överhuvudtaget? Den höga frekvensen 

av sammanbrott i placeringarna talar för att en omkonstruktion av ungdomsvården som helhet 

torde vara nödvändig, om samhället vill stärka ungdomarnas resurser till förändring, istället 

för att ”straffa bort” oönskade beteenden. 
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Bristen på utvärderingar av både verksamhetsresultat och vårdinsatser leder till att personalen 

aldrig får bekräftat om arbetsinsatserna leder till förbättringar eller försämringar för 

ungdomarna. Denna ovetskap förstärker då lätt det inrutade, rutinbaserade anstaltslivet vilket 

blir skadligt och nedbrytande för både personal och ungdomar i längden. 

 

5.6.3 Institutionsfenomen 

Det beskrivs ofta i undersökningar av institutioner fenomenet ”det sitter i väggarna”. 

Levin (1998) tar i sin Råby undersökning upp detta fenomen. Han beskriver det som att 

”traditioner och ett organisatoriskt bestämt handlande tvingar in personalen i en roll de inte vill 

ha”(s 214), vilket betyder att personalen utgår från sig själv men begränsas och styrs i sitt sätt 

att tänka och handla av institutionens inre och yttre villkor. Så här beskrev Ivar detta; 
”Här finns 2 avdelningar och två historiska traditioner, den ena har varit sluten och den 
andra öppen och jobbat med SoL-placeringar. Trots att så mycket personal är utbytt så 
märks det, det sitter i väggarna. En oskriven tradition har på något sätt förts vidare som 
märks i deras sätt att arbeta med eleverna som märks på olika sätt.”  

 

Informella normer för onekligen tankarna till Goffmans (1987), beskrivningar av den totala 

institutionen. Fängelset och mentalsjukhusets strukturer tjänar även idag modell för våra 

särskilda ungdomshem. Idéerna om straffet och avskiljningen traderas på så sätt vidare genom 

de informella normer som det slutna anstaltslivet påbjuder. 

Jag var också angelägen att få veta hur man såg på uttryckt kunskap som en tradition, om det 

fanns en sådan på arbetsplatsen. Alltså egentligen motsatsen till det som uttrycks ”genom 

väggarna”.  
”Ja alltså jag kan säga att när jag kom in här så var jag rätt så grön, kan man säga, och 
det ända sättet jag kunde lära mig på det var att se på hur andra gjorde. För att visst, det 
finns i väggarna här hur det ska fungera, hur det ska gå till väga. Men sen så är det 
skilda… det finns spänningar inom personalgruppen också… där vissa är för den hårda 
linjen, att köra hårt och andra för den mjuka.. och det är väl där problemet är på detta 
stället, kan jag tänka.” (Daniella) 
 
”Hmm…dom som har jobbat här länge har oftast väldigt låg utbildningsnivå och har inte 
fått möjlighet att utbilda sig under alla de år som de jobbat här. Och har de fått möjlighet 
att få utbildning så har den ofta inte passat för den här verksamheten, utan det har varit fel 
typ av utbildning. Men det är ju väldigt få med en högre utbildningsnivå som söker hit 
också. Åtminstone har det varit så under den period som jag har arbetat inom SiS. Det är 
svårt att rekrytera utbildad personal hit och det har väl också mycket med lönebilden att 
göra…Lönerna är väldigt, väldigt dåliga. 
Om jag ska dra några slutsatser, så det jag generellt kan säga att jag har sett under tiden 
jag arbetat på institution, det är att de som har lägre utbildning är mer för det här med 
konsekvenser. Dom tar till det. Om inget annat så ska det tuktas bort liksom. Medan dom 
som har en högre utbildningsnivå är mer för att analysera och tänka och så, och förstå 
eleven på ett annat sätt. Det är väl den generalisering jag känner att jag kan göra, och som 
är helt personlig utifrån mig och min arbetsplats.” (Erika) 
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Erika beskriver här ett fenomen som berörts på flera ställen i intervjuerna och som jag skulle 

vilja sammanfatta med en fråga; Vem bär egentligen ansvaret för personalens utbildningsnivå 

på institutionerna? Rimligen borde det vara arbetsgivaren, i detta fallet SiS. 

Rekryteringsansvaret ligger hos arbetsgivaren som ska anställa personal med adekvat 

utbildning för att kunna utföra arbetet i enlighet med gällande lagstiftning. Om det är svårt att 

rekrytera utbildad personal så förefaller det vara ett tecken på att SiS borde se över sin 

organisation och finna ett godtagbart svar på varför utbildad personal ej söker anställning. Är 

det den dåliga lönen? Är det bristen på kunskapsförankrade arbetsmetoder? Eller är det så att 

med kunskap så följer medvetenhet och med medvetenhet så följer ändrad moraluppfattning, 

och detta leder till att det är svårt att acceptera institutionernas fängelseform som en godtagbar 

vårdform. Eliasson (1995) menar att det socialt arbetets villkor medför ett ställningstagande 

för de svaga, d v s i detta fallet ungdomarna. Det blir svårt att rationalisera fakta kring 

tvångsvård av människor utan att det innebär ett moraliskt ställningstagande vars 

konsekvenser såväl den individuella behandlingsassistenten som institutionerna, måste ta 

ansvar för. 

  

5.6.4  Trivsel, trots allt 

Vad är det då som gör att personalen trots allt stannar kvar? Vissa stannar några år, andra 

stannar i decennier. Vad är det för inslag i arbetet med dessa ungdomar som medför att 

personalen ändå stannar kvar, och har kraft att motivera och visa kärlek och omsorg, trots alla 

de omständigheter som framkommit i den här undersökningen? 

Vad tycker du bäst om i ditt jobb? 
”Jag tycker ju om när man får vara själv med en ungdom. Alltså, när man verkligen får ta 
den tiden och prata med dom och inte känna att; oj, nu är klockan så här mycket, nu måste 
jag gå, eller …utan man kan få en eftermiddag själv eller så, det tycker jag om.” (Anna) 
 
”Jag har bestämt mig för att jag inte vill gå här ifrån och vara bitter utan jag vill gå 
härifrån och förhoppningsvis känna att jag har gjort det bra för några tjejer… och det tror 
jag att jag har gjort… för att jag har fått credit för det!” (Gunilla) 
 
”Det är nog en känsla när man stänger dörren från skolhemmet och går hem och man 
känner att idag har jag gjort ett bra jobb. Då känner man då har jag kunnat vara 
tillräcklig, jag har kunnat finnas där för eleverna,  backat upp personal och gått in och 
gjort ett.. ja t ex kunnat lösa en konflikt. För det är ofta konflikt… det är mycket konflikter 
här.” (Daniella) 
 

 
I dessa svar så framskymtar en moralfilosofisk inställning som liknar utilitarismen (fr. det 

latinska ”utile” som betyder nyttig, fördelaktig). Denna hållning härrör från det kristna 

budordet ”älska din nästa såsom dig själv”, och bygger på tankar om att det lidande och den 
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olycka som finns i världen kan lindras och elimineras med mänsklig kraft genom en rationell 

handling med avsikt att förbättra samhället och livet. 

Men varför stannar man kvar i sin arbetssituation? Är det för att man söker bekräftelse genom 

att bli betydelsefull för eleverna? 

 

Hasenfeld (1992) skriver att vi teoretiserar kring institutionerna utifrån de metaforer som vi 

skapar omkring dem. Arbetskrav och arbetsvillkor har även en fundamental psykologisk 

inverkan på hur personalen uppfattar den egna förmågan att uppfylla sina behov. Detta 

påverkar i sin tur attityderna gentemot arbetet och kollegorna, och slutligen också hur man 

utför sitt arbete.  

Institutionens chefer; deras personlighet och kompetens, handlingsförmåga, mogenhet och 

intelligens har stor inverkan på de anställdas förbindelse till organisationen. Om chefen 

förespråkar en demokratisk atmosfär, så ökas motivationen och produktiviteten hos 

personalen. Attityderna i förhållande till arbetssituationen och till kollegor, får hos personalen 

konsekvenser i hur man bemöter klienterna. Om arbetsmiljön är dålig och personalen känner 

sig alienerad i förhållande till institutionen och är missnöjd med sitt arbete, så kommer dom 

att leva ut detta mot sina klienter. Förståelsen av sambandet mellan personalens och 

klienternas välmående är ett viktigt bidrag från den relationistiskt inriktade synen på 

människovårdande organisationer, menar Hasenfeld. 

 

Benägenheten att vilja arbeta med relationer yrkesmässigt kan även illustreras i skenet av 

Bowlby´s anknytningsteori. Perris (1996) skriver att målet för anknytningen är att uppnå 

optimal närkontakt och trygghet. I en institutionsmiljö så är det oundvikligt att relationer 

uppstår, medvetna såväl som omedvetna. Hos ungdomarna finns en inneboende längtan till att 

knyta an till en vuxen som uppfattas som klokare och emotionellt starkare. Denna längtan är 

oftast förenad med en ängslan gällande den egna sårbarheten som kan ha sitt ursprung i 

negativa upplevelser i förhållande till den ursprungliga anknytningsfiguren, och det finns 

också en ängslan gentemot den vuxnes gensvar. 

Bindningsbeteendet mellan behandlare och klient, den vuxne och ungdomen, kan endast 

förstås och bearbetas utifrån ett kunskapsperspektiv. Grumliga, men välvilliga idéer om ”den 

goda viljan”, och särskilt om de är omedvetna, förstärks ofta i institutionsmiljöns brist på 

självreflektion och utvecklingsbenägenhet.  
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5.7 Sammanfattning 

Undersökningen visar på ett antal omständigheter som jag finner sannolikt är gemensamma 

för institutionsvården i stort, men kanske för SiS i synnerhet. 

Skillnaden i utbildnings- och erfarenhetsbakgrund varierar starkt i personalgrupperna. Detta 

leder till skillnader i synsättet på hur arbetet ska bedrivas. Det leder också till konflikter i 

personalgrupperna vilket i förlängningen drabbar ungdomarna i form av en otydlig och 

ostrukturerad omvårdnad och behandling. 

Utbildningsbakgrunden har en direkt koppling till hur arbetet organiseras och förstås. 

Personal med akademisk utbildning uppvisar ofta både en större förmåga att analysera och 

problematisera relationen mellan behandlare/klient, och att använda kunskapsrelaterad 

information i arbetet. 

Den personal som har en akademisk grund är också generellt de som läser facklitteratur. 

Övrig personal läste endast i samband med utbildningar. 

Tillgången på adekvat utbildning får anses som låg. Flera personer uppgav att i intervjuerna 

att utbildningsmöjligheterna var för få och med fel innehåll i förhållande till den egna 

verksamheten 

Internutbildningen inom SiS är ej tillräcklig eftersom den ej problematiserar de begränsande 

effekterna av vårdformen, och är ej heller anpassad efter vare sig ungdomarnas eller 

personalens behov. 

. 

Kunskap beskrevs av intervjupersonerna som något man kan tillägna sig, kompetens som 

kunskap omsatt till praktiska färdigheter. 

Kvinnlig behandlingspersonal ansågs generellt ha bättre kompetens beträffande närhet, samtal 

och förtroende från ungdomarna, medan männen ansågs bidra till att det blev lugnt och tryggt 

på avdelningen genom, framför allt, den fysiska representationen. 

 

Bristen på metoder och teori i arbetet är närmast katastrofal. Detta hänger, på en nivå, 

sannolikt samman med exempelvis kombinationen av rekryteringspolitiken och frånvaron av 

en akademisk tradition i behandlingsarbetet inom SiS. På en annan nivå så kan det handla om 

SiS relation till den parlamentariska makten och dess behov av att avskilja ungdomarna från 

det övriga samhället. Det blir svårt att vara både exekutor av moraliska och juridiska lagar, 

och att vara den omhändertagande och rehabiliterande organisationen samtidigt. 

Personalen uppvisar en osäkerhet om vårdens kvalitet. Man vet inte om det man gör är till 

nytta eller till skada för ungdomarna. Detta syftar återigen till en brist på ansvar hos 
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arbetsgivaren och organisationen SiS. Denna osäkerhet visar sig bl a genom att det kan vara 

svårt för personalen att känslomässigt lämna arbetet bakom sig när man går hem. 

Generellt så ansågs det att ungdomarnas problem blivit tyngre och mer komplicerade, med 

inslag av ökat psykiskt illamående och beteende. Många medicinerade när de kom till 

institutionen. Det fanns en osäkerhet kring hur man ska bemöta dessa ungdomar i 

behandlingsarbetet. 

Institutionsledningarna och behandlingspersonalen opererar i skilda världar, vilket leder till 

dålig omsorg för ungdomarna. Glappet mellan marknadstänkande och omsorg skapar 

problemområden som leder till att personalen blir upptagna av annat än det som rör 

behandlingsarbetet. 

Institutionerna skapar härmed förutsättningar som medför att såväl klienter som personal 

tillfogas ett onödigt lidande. Trots bättre vetande så placeras exempelvis ungdomar med svåra 

beteendestörningar tillsammans i grupper, vilket leder till en förstärkning av det skadliga 

beteendet och blir ett hinder för en effektiv behandlingsinsats. Den obegripliga 

personalpolitiken och det oklara syftet med verksamheten (konflikten mellan moral och 

kunskap), leder till att personalen mår periodvis dåligt och många slutar sin anställning på 

grund av ren utmattning. Detta leder också till en av-akademisering beträffande det konkreta 

behandlingsarbetet. 

Verksamheterna utreds inte i tillräcklig omfattning. Detta leder till att kunskap om 

verksamheten ej uppstår eller tas till vara, och eventuella förändringar uteblir. Detta kan även 

i en förlängning leda till kunskapsförakt. 

 

Den stora resursen på institutionerna utgörs emellertid av behandlingspersonalen. Individer 

som ofta, med stort engagemang och med stor kärlek, försöker att etablera bärande relationer 

till de ungdomar som ingen annan i samhället förefaller vilja kännas vid. Med väldigt lite 

uppskattning och med begränsade resurser förväntas denna otydliga yrkeskår, utan tillräcklig 

utbildning och struktur, motivera ungdomarna till en framtidstro som fullvärdiga 

samhällsmedborgare. Det är tur, menar jag, att en del personer i vårt land väljer att utföra sitt 

humanitära tjänstearbete inom tvångsvården. Frågan är bara hur länge vi kan räkna med att 

dessa personer ska utföra sitt arbete under rådande förhållanden. 
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6. AVSLUTANDE KOMMENTAR 

Hur ska man kunna förklara något som tillåts att existera trots påvisbara negativa följder, 

(Berglund 1998, Levin 1998, Sallnäs 2000 m fl)? 

Det är svårt att bortse ifrån de konsekvenser som institutionernas slutenhet skapar. 

Inlåsningen av eleverna blir också en inlåsning av personalen, som framför allt märks när det 

gäller kunskapsinhämtandet och kunskapsanvändandet, men även i form av att viss personal 

distanserar sig från arbetsuppgifterna, och blir själva institutionsskadade. Det är svårt att 

rekrytera utbildad personal, internutbildningen är upplagd på ett sätt som inte leder till 

problematisering och reflektion, utan syftar till att hantera en konformistisk vårdform där 

”råmaterialet” d.v.s. ungdomarna via medikaliseringstendenserna utses till problembärarna. 

Den egna organisationen (SiS) ifrågasätts ej utan ses som en förutsättning för vårdens 

genomförande, vilket leder till en omnipotent och verklighetsfrämmande inställning till 

uppdragets innebörd; att tillhandahålla god vård i enlighet med gällande lagstiftning. Det leder 

även till en projicerande diagnoskultur vars främsta mål är att finna en etikett på personen 

som ska styra vilka resurser som ska tilldelas. Allt medan omsorgsarbetets främsta mål är att 

ge stöd och vardaglig tillgänglighet utifrån ett mänskligt möte mellan levande personer. 

 

Men den svåraste frågan återstår och det är den ihåliga legitimitet som institutionsvården 

rättfärdigar sin verksamhet med. Omsorgen bedrivs delvis i icke-ändamålsenliga lokaler ofta 

av personer med bristfällig utbildning. Ungdomsgrupperna är sammansatta på ett sådant sätt 

att det är svårt att uppnå behandlingsresultat p.g.a ungdomarnas motståndsstrategier. 

Arbetsledningen förefaller vara sysselsatt med att sälja utredningar till socialtjänsten, och 

varken utvärderar verksamheten eller intresserar sig för att utveckla vården. Bristen på 

metoder och teoretisk förankring på institutionerna talar för detta. Detta framkommer även 

tydligt i den tidigare nämnda rapporten från riksdagens revisorer.  

Ett sätt att närma sig och försöka förstå detta legitimitetsproblem är att beskriva fenomenet 

som en preferensförfalskning, (Kuran 1999), (Se avsnitt 4). Kuran menar att effekten av 

preferensförfalskningen är samhällsskadlig, eftersom den skapar ineffektivitet, okunnighet 

och förvirring och skymmer sociala möjligheter. Preferensförfalskningen påverkar även 

offentliga verksamheter genom att dess personal, för att framgångsrikt dölja sina privata 

preferenser, även måste dölja de kunskaper som de vilar på. De blir ”tvungna” att förstärka sin 

preferensförfalskning genom kunskapsförfalskning. Härigenom så snedvrids, förvrängs och 

utarmas kunskaperna på det offentliga området, vilket kan vara ett sätt att beskriva det 

moraliska legitimitetsproblemet för SiS.  
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Även Hasenfelt (1992) menar att institutioner söker sitt moraliska stöd bland signifikanta 

intressegrupper och organisationer, exempelvis statsapparaten, vetenskapen eller politiska 

organisationer. Institutionernas eftergivenhet i förhållande till statens policy inom området 

och det juridiska regelverk som används, förser institutionerna med dess legitimitet. 

Professionella yrkeskårer som läkare, psykiatrer och jurister bidrar till att sanktionera 

institutionernas verksamhet. 

Detta skulle man då kunna sammanfatta med att institutionsvårdens legitimitet förefaller vara 

beroende av samhällsmoralen, och det politiska systemets rådande medvetenhet och vilja till 

förändring och tolkning av humanistiska värderingar. Rothstein (1999) beskriver hur 

beslutanderätten förskjuts från politiker till offentliga förvaltningar på grund av kraven på 

situationsanpassning och tidsfaktorn, d v s de långa tidsintervallen mellan parlamentariska 

beslut. Detta leder till att förvaltningarna, exempelvis SiS, kan betraktas som politikens 

direkta fortsättning, fast då på sin egen arena i form av en tvångsvårdande organisation. 

Legitimiteten undergrävs genom att politikerna inte har något inflytande över SiS löpande 

verksamhet, och SiS tjänstemän kan ej heller ställas till svars för sina beslut, vilket är fallet 

för de valda politikerna.  

 

I min undersökning från 2002, då jag intervjuade flickor som varit placerade på Lundens 

ungdomshem, framkom att flickorna själva ej uppfattade syftet med placeringen. Man ansåg 

att vistelsen till stora delar varit avskyvärd och kränkande. Vad man däremot bar med sig som 

resurs var kvaliteten i vissa relationer med behandlingspersonalen som senare bidrog till 

förändring av livsstil och beteende. Detta resultat, som också bekräftas av andra 

undersökningar, visar på att förändringsarbete uppstår i mänskliga möten och inte genom 

konstruerade institutioner. Institutionernas resurser utgörs till största del av 

behandlingsassistenternas kompetens, och vad som borde förstärkas är resurstillgångar i form 

av en stödjande arbetsledning, kompetent handledning, verklighetsförankrade utbildningar 

och att behandlingspersonalen dels får tid till reflektion och dels har ett medinflytande på 

behandlingsinnehållets utformning. 

  

Här vill jag också avliva myten om att utredningsenheter inte skulle behöva 

behandlingskompetens. Det är möjligt att den administrativa personalen ej behöver 

behandlingskompetens, men resultat från såväl denna som andra undersökningar visar tydligt 

på vilket behov som finns beträffande kunskap och kompetens hos de personer som ska 

bemöta de beteendestörda ungdomarna inom SiS. Det förefaller troligt att den brist på allvar 
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som finns på institutionerna, avseende att införa och använda sig av lämpliga metoder och 

teorier, kan förklaras med de olika verklighetsuppfattningar som råder mellan institutionernas 

arbetsledning och behandlingspersonal. (Se figur 1, avsnitt 4.1) Det är nödvändigt att lösa 

såväl de moraliska som de kunskapsrelaterade frågorna utifrån ungdomarnas behov. 

  

Kan man då slutligen formulera ett svar på vem som bär ansvaret för kvaliteten i omsorgen av 

våra ungdomar? 

Jag kan föreställa mig en fördjupad gemensam förståelse av en konstruktion, en modell där 

alla delarna stödjer varandra och är varandras förutsättningar. Politiska beslut, statliga 

organisationer och myndigheter, tjänstemän och byråkrater, institutioner och vårdenheter – 

alla dessa funktioners verksamhet hålls uppe och definieras av de människor som är 

verksamma innanför dess väggar. De flesta beslut som fattas av människor för andra 

människors räkning, innebär automatiskt ett moraliskt ställningstagande. En ökad 

medvetenhet kring den samhälleliga rättsmoral som endast vill låsa in avvikande personer 

vore önskvärd. 

 

En omedelbar åtgärd som skulle kunna innebära förändring, är att institutionernas 

verksamheter utvärderas utifrån vilka effekter den har för den enskilda ungdomen, och för 

personalen. Genom att inrikta forskningen på just vård- och behandlingseffekter, så skulle 

individen hamna i fokus och möjligen skulle detta leda till en fördjupad moralisk diskussion 

kring tvångsvårdens villkor. 

 

 I den österländska filosofin talar man om ”lagen om orsak och verkan”, att de handlingar vi 

utför, och de tankar vi har mot andra, också återverkar mot oss själva. Jag vill gärna sätta min 

tillit till människors inneboende goda vilja och hur denna tar sig uttryck i det dagliga livet. Jag 

anser också att våra mål måste vara kvalitativa, d v s de insatser som ges till ungdomarna 

måste syfta till att, i högre grad än för närvarande, ge konkreta verktyg så att den unga 

människan kan återfå kontrollen över sitt liv. Detta menar jag måste innefatta ett annat slag av 

moralansvar än den som kommer till uttryck genom tvångsinstitutionerna idag. Det handlar 

också i hög grad om att höja medvetenheten om sig själv, men också om de samhälleliga 

förutsättningarna som styr de yttre förutsättningarna för våra liv. Utbildning, i alla sina 

former, är en förutsättning för framåtskridande.  
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Lundkvist (1999) skriver att bara insiktsfulla, autonoma individer kan ha moraliskt ansvar. 

Detta leder till att vi, var och en, du och jag, har ett ansvar att utifrån våra egna förutsättningar 

och med hjälp av vår förmåga att använda vår vilja, fatta de beslut och utföra de handlingar 

som leder till maximal nytta och till minsta möjliga skada för de människor som vi möter på 

vår väg genom livet.  

 

”Kom ihåg, begynnelsen är tanken” (Stevens, 1995) 

 

B Peter Olsson, augusti 2003. 
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8. BILAGOR 

 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Den egna situationen 
Hur hamnade du på den här arbetsplatsen? 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
Vad har du för utbildning? 
Hur använder du din utbildning i arbetet? 
Vad upplever du att du är bra på i ditt arbete? Vad är du mindre bra på? 
I vilka situationer märks det? 
Vad tycker du är svårast respektive lättast i ditt arbete? 
Vad skulle du vilja bli bättre på? 
Om du utgår från de arbetsuppgifter du har idag, vad anser du skulle behöva ändras i de yttre 
förutsättningarna på arbetet för att din professionella nivå skulle öka? 
Hur gör du för att få ny kunskap när du behöver det? 
Läser du facklitteratur på din fritid? I så fall; vilken? 
Hur gör dina kollegor? 
Hur skulle du vilja beskriva skillnaden mellan kunskap och kompetens? 
 
2. Relation till kollegor 
Hur fördelas arbetet mellan dig och dina kollegor? 
Vad anser du att dina kollegors kompetens och utbildning tillför? 
I vilka situationer blir skillnaden tydlig? 
Hur upplever du att ditt kunnande tas emot? 
Anser du att det finns en kunskapstradition på din arbetsplats? 
Vilken betydelse har dina kollegor för dig? 
När gav du feedback till en kollega sist? När fick du feedback sist? 
Hur vill du beskriva det manliga och kvinnliga perspektivet på din arbetsplats? 
 
3. Relation till arbetsgivare/chef 
Vilka förväntningar upplever du att din arbetsgivare/chef har på ditt arbete? 
Hur tycker du att din arbetsgivare/chef ser på din utbildning och kompetens? 
Hur tycker du att detta används och värderas? 
När fick du feedback från din arbetsgivare/chef sist? 
Vilken betydelse har din arbetsgivare/chef för din kompetensutveckling? 
Hur upplever du att ditt kunnande tas emot av din arbetsgivare/chef? 
Anser du att din lön är rättvis i förhållande till ditt arbete? Om inte; vad borde den vara? 
 
4. Framtid 
Vad anser du är mest angeläget att förändra i ditt arbete och på din arbetsplats? 
Om du hade total frihet att utforma ditt arbete och din arbetsplats, och vi säger att allt skulle 
vara möjligt; Hur skulle det se ut då? 
Vad tror du att du arbetar med om 5 år? 
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Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, (Andersson 1986) 

Längst in finns individen i dess omedelbara närmiljö. Familjen är en sådan närmiljö, 

kamratgruppen är en annan, arbetsplatsen ytterligare en, grannskap ännu en. Mellan de olika 

delarna som ingår i denna närmiljö, individen själv, familj och olika fysiska objekt, utvecklas 

ett nätverk av relationer - ett system - som i olika stor utsträckning påverkar individen under 

utveckling. Detta benämns mikrosystem och är ett mönster av aktiviteter, roller och 

relationer mellan människor, som den utvecklande människan upplever i en given närmiljö 

med speciella fysiska och materiella egenskaper. 

De olika närmiljöerna, eller mikrosystemet, och de nätverk av relationer samt aktiviteter som 

utvecklas i dem är naturligtvis beroende av varandra. I högre eller mindre grad utvecklas 

relationer mellan de olika mikrosystemen vilket i sin tur får konsekvenser för individen. 

Bronfenbrenner benämner dessa relationer mellan två eller flera närmiljöer för mesosystem. 

Därutöver finns ytterligare två system som påverkar och påverkas av de övriga systemen. 

Exosystemet kan beskrivas som de relationer och kopplingar som finns mellan flera olika 

miljöer där den aktuelle individen ingår i den ena men inte i den andra. Det kan t.ex. handla 

om en förälderns arbetsmiljö som påverkar barnets hemmiljö och därmed barnet. Exosystemet 

pekar alltså på relationer och kopplingar från miljöer som påverkar exempelvis barnet 

indirekt. 

Slutligen benämner Bronfenbrenner det övergripande systemet för Makrosystem. Mikro-, 

Meso- och Exosystemen inom en kultur eller delkultur är uttryck för de mer övergripande 

ideologiska, ekonomiska, historiska och politiska värderingar och förhållanden som gör att 

förhållanden inom en kultur ter sig relativt likartade i jämförelse med en annan kultur. Dessa 

mer generella mönster benämns i modellen som Makrosystem. (Andersson 1986). 

 


