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Abstract 
 
Author: Linn Billsten Palmberg, Annie Steffert 

 En studie om beteendesmitta på låsbar institution 
Supervisor: Jonas Ringström 
Assessor: 
 
Every year, around 1300 children and young people are placed in one of SiS special youth 
institutions in Sweden because of drug addiction, criminality and destructive behavior. These 
institutions have been criticized by Levin (1997) among others, because the treatment results are 
often disappointing and may in many cases lead to worsening problems among adolescents. The 

who are given compulsory care in a SiS youth institution. We also wanted to investigate whether 
there were also positive behavioral contagion and how these processes could look like. To ascertain 
this, we did a qualitative study consisting of six semi-structured interviews in three different 
departments of SiS, where we asked the staff to talk about how they perceive the process and what 
they think may affect the girls' behavior. We concluded that the institution is in itself a great source 
of infection, while staff have an important role in preventing negative contagious behavior, and 
facilitate positive contagious behavior. We also came to the conclusion that the staff had much 
easier to describe negative contagious behavior than positive contagious behavior. Negative 
behavior caused by contagion seemed likely to persist over time, even after the stay, while positive 
behavioral contagion among the girls seemed to consist only during their stay at the institution. To 
understand the results we came up with, we used Erving Goffman's theory of total institutions and 
the dramaturgical perspective in our analysis. 
 
Keywords: Contagious behavior, special youth institution, Erving Goffman, Claes Levin, total 
institutions, dramaturgical perspective, teenage girls 
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Inledning 
 

Vi arbetar båda på en låsbar institution där flickor i åldern 15-21 med missbruks- 

och psykosocial problematik vårdas. Under ett av våra arbetspass blev vi 

informerade om att en ny flicka snart skulle bli akutplacerad på vår avdelning, 

detta för att avdelningen hon nu vistades på inte kunde hantera hennes 

utåtagerande beteende. Bland annat hade hon kastat mat, uppvisat ett aggressivt 

beteende samt startat återkommande sittstrejker. Inför ankomsten gick personalen 

på helspänn och förberedde sig för det värsta. När flickan tillslut flyttade in på den 

nya avdelningen uppvisade hon ett lugnt och samlat beteende samt smälte väl in i 

gruppen av flickor som redan var placerade på avdelningen. Det som även gjorde 

oss förbryllade var att det inte syntes till några spår av de utåtagerande beteenden 

som flickan tidigare uppvisat. När flickan hade vistats några veckor på 

avdelningen där vi arbetade, talade vi med henne om denna förändring i beteende 

och flickan berättade att den enda anledningen till att hon betedde sig illa på den 

hon egentligen inte är en sådan person som beter sig så illa och att hon aldrig 

betett sig så förut. Flickan berättade också att hon kände stor tacksamhet över att 

kunde slappna av lättare och vara sig själv. Denna upplevelse gjorde oss 

intresserade av fenomenet om hur ett beteende kan uppstå och smitta mellan 

flickorna, både när det sker i negativ och positiv riktning. 

 

Syfte och frågeställning 
 

I Claes Levins rapport (1997) redovisades bland annat att runt 10 % fler av de 

ungdomar som vårdas på låsbar institution har ett aktivt missbruk efter 

placeringen vid Statens Institutionsstyrelse (hädanefter omnämnt som SiS) än före 

placeringen, vilket går stick i stäv mot målet och syftet med placeringen. Detta 

fick oss att intressera oss för de processer som leder till att beteenden kan 

förändras vid en placering på institution, då vi härleder just denna 

beteendeförändring till själva vistelsen på den låsbara institutionen. Det kan 
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givetvis finnas en rad olika faktorer som kan påverka ungdomarna, men en av de 

delar som Levin (1997) betonar och som vi valde att fördjupa oss i är hur den 

unge påverkar och anpassar sig till sin omgivning såväl som till andra intagna och 

hur den processen sedan kan utmynna i ett smittsamt beteende.  Med smittsamt 

beteende, beteendesmitta eller smitta menar vi det som sker när flickornas 

beteende påverkas och förändras i såväl positiv som negativ riktning. Vi ämnar 

därför undersöka, utifrån ett socialt perspektiv, om och hur olika beteenden kan 

smitta på låsbara institutioner med tyngdpunkt på personalens upplevelse av detta 

fenomen.  

 

Hur upplever personal att beteende kan smitta bland flickor som vårdas på låsbar 

institution? Finns det i så fall både positiv och negativ beteendesmitta och hur 

upplever personalen att den tar sig uttryck? Till vår hjälp att förstå och tolka vårt 

empiriska materiel kommer vi att använda oss av Erving Goffmans teorier om 

totala institutioner och det dramaturgiska perspektivet, även kallat 

 

 

Etiska överväganden 
 

Vi har i vår undersökning intervjuat personal på olika SiS-hem i Sverige. För att 

få bättre spridning av svaren valde vi att inte bara intervjua personal från en 

avdelning utan tre olika avdelningar på två institutioner, både utrednings- och 

behandlingsavdelningar. Detta också för att vi tror att det råder olika arbetsklimat 

och finns olika typer av flickgrupper på de olika avdelningarna. Vi har medvetet 

valt bort att intervjua de flickor som är inskrivna på de olika institutionerna samt 

flickor som tidigare vårdats där. Anledningarna till att vi har valt bort att intervjua 

flickorna är många. För det första är många av de flickor som vårdas på de 

berörda institutionerna ännu inte myndiga, för det andra vårdas flickorna enligt 

Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, alltså vårdas de under 

tvång och därför anser vi att det kan diskuteras huruvida en eventuell medverkan i 

en intervju skulle vara helt frivillig från deras sida. Då flickor som vårdas på 
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låsbar institution redan befinner sig i en utsatt situation, vill vi inte riskera att 

utsätta dem för ytterligare påfrestningar som en intervju skulle kunna innebära, jfr 

Andersson & Swärd (2008). Då vi ändå vill undersöka hur dessa flickor påverkas 

av institutionen, personalen på institutionen och av varandra har vi valt att 

intervjua personalen på de olika avdelningarna om deras tankar och upplevelser 

av hur flickorna reagerar på varandra och den miljö de befinner sig i. Vi försöker 

också att förhålla oss medvetna till det faktum att intervjusvaren vi fått är 

personalens observationer och tolkningar av flickornas beteende och inte 

flickornas egen uppfattning. 

 

Då vi båda är anställda inom SiS har vi också valt bort att intervjua personalen på 

den avdelning vi själva arbetar på. Vi gjorde detta medvetna val då vi inte ville att 

intervjupersonerna eller vi själva skulle vara påverkade av eventuella personliga 

relationer vilka hade kunnat ha en inverkan på intervjusvaren. Då 

intervjupersonerna alla var medvetna om att vi båda arbetar inom SiS tror vi att 

detta kan ha haft en negativ inverkan på intervjusvaren på så sätt att det ibland 

kunde råda ett samförstånd mellan oss där intervjupersonen kände att han/hon inte 

behövde förklara vissa rutiner, termer och begrepp för oss på samma sätt som 

han/hon hade behövt för en utomstående. Samtidigt tror vi att det faktum att vi 

båda arbetar inom SiS har varit till vår fördel då intervjupersonerna antagligen har 

öppnat sig på ett annat sätt och kunnat tala obehindrat med oss. 

 

Vid början av alla intervjuer presenterade vi oss och berättade att vi kom från 

Socialhögskolan vid Lunds universitet, Campus Helsingborg och att vi var där för 

att samla in data som skulle användas till vår c-uppsats, vi berättade även kort om 

vad uppsatsen skulle handla om. De personer vi har intervjuat till denna 

undersökning blev noga informerade i enighet med det forskningsetiska 

samtyckeskravet om att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst 

fram till dess att uppsatsen lämnades in hade möjligheten att välja att inte längre 

delta och att de själva bestämde om det material och den information de lämnat 

fick lov att användas (Vetenskapsrådet 2011). De personer vi intervjuade blev 

också meddelade om att enligt informationskravet kommer de uppgifter de lämnat 
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till oss endast att användas som underlag för just detta forskningsändamål och att 

de inspelade intervjuerna skulle komma att raderas efter uppsatsens 

färdigställande (ibid.). De personer som intervjuas kommer att vara helt anonyma 

i uppsatsen, även institutionernas och avdelningarnas namn kommer att vara 

anonymiserade, detta i enlighet med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. Att 

avslöja institutionerna eller personernas identitet anser vi inte heller vara relevant 

för resultatet av studien (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Denna information fanns i det introduktionsbrev vi skickade ut till avdelningarna 

som samtliga intervjupersoner fått läsa igenom innan de valde att medverka i 

undersökningen. För att vi skulle vara helt säkra på att intervjupersonerna tagit del 

av informationen så bad vi dem även läsa igenom detta introduktionsbrev 

ytterligare en gång precis innan intervjun började.  

 

Kort presentation av intervjupersonerna 
 

Lisa är runt 50 år gammal, har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete och 

har arbetat på sin nuvarande arbetsplats på SiS i cirka 15 år. Peter är runt 30 år 

gammal, har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot ungdomar i socialt 

arbete och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats inom SiS i cirka 5 år. Lars är 

runt 40 år gammal, är utbildad socionom och har arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats inom SiS i cirka 10 år. Eva är runt 45 år gammal, utbildad inom 

kriminalvården och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i cirka 5 år. Kerstin är 

runt 45 år gammal, utbildad socionom och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats 

inom SiS i cirka 5 år. Carina är runt 40 år gammal, högskoleutbildad inom socialt 

arbete och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats inom SiS i cirka 10 år. 
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Metod 

Urval, undersökningspopulationens avgränsning 
 
Vi är intresserade av att i vår undersökning inrikta oss på personalens upplevelser 

om tvångsomhändertagna (jml LVU § 3 eller § 2+3) flickor i åldern 15-21 på 

låsbara institutioner i Statens Institutionsstyrelses (SiS) regi. Vi valde också att 

inte ha direktkontakt med några flickor, utan inriktade oss på att intervjua personal 

från tre olika institutioner angående deras erfarenheter kring ämnet. Institutionerna 

är belägna i Sverige och avdelningarna vi valde ut behandlar enbart flickor, detta 

för att vi avgränsat vår undersökning till att enbart omfatta flickors beteende. Vi 

anser att personalen är en relevant undersökningspopulation då vi tror att de 

arbetar närmre flickorna än vad exempelvis chefer och experter inom 

organisationen gör. Personalen arbetar under dygnets samtliga timmar och träffar 

flickorna i alla möjliga situationer och det är vår avsikt att undersöka flickornas 

beteendepåverkan genom personalens erfarenheter och upplevelser. Vi tror också 

att chefer har en mer distanserad relation till flickorna och därför inte kan 

redogöra för de fenomen som förekommer i en grupp på samma sätt som 

personalen kan göra, då de arbetar närmst flickorna i fråga. Vidare tror vi att det 

kan uppstå en validitetsproblematik i att intervjua chefer och experter, eftersom 

det kanske inte är lockande för dem att tala om brister och problem på deras 

avdelningar.  

För att komma i kontakt med institutionerna författade vi ett mail som skickades 

till respektive institutionschef. I detta mail bad vi om lov att få kontakta 

avdelningsföreståndare samt personal på de olika avdelningarna. Vi bifogade även 

det introduktionsbrev som vi skulle dela ut till personalen där vi beskrev syftet 

med undersökningen och att vi önskade intervjua frivillig personal samt att 

anonymitet garanterades. Vi väntade alltså med att ta kontakt med avdelningarna 

innan vi hade institutionschefernas godkännande, därefter kontaktade vi 

avdelningsföreståndarna och bad om lov att själva få kontakta personalen med en 

förfrågan om de ville medverka i vår intervju. Vi valde medvetet att inte be 

avdelningsföreståndarna att förmedla vår förfrågan, då vi inte ville att de skulle 

påverka urvalet. De 6 personer som valde att medverka i vår undersökning var 
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mellan 31 och 49 år gamla. De hade arbetat inom Statens institutionsstyrelse 

mellan 2 och 13 år. Av de som deltog var två personer män och fyra personer 

kvinnor. Vi utförde samtliga intervjuer tillsammans och turades om att ha den 

ledande rollen i samtalet. När vi i vår analysdel har använt oss av direkta citat från 

intervjuerna har dessa ibland redigerats i form av att vi tagit bort stakningar, 

upprepningar eller talspråk som försvårar läsningen. Detta är ingenting vi anser 

har påverkat innehållet i citaten nämnvärt. 

 

Val av metod 
 
Vi valde att belysa vår frågeställning med hjälp av en kvalitativ metod istället för 

en kvantitativ metod, då vår avsikt var att undersöka personliga upplevelser och 

tankar kring ett fenomen som vi intresserar oss för. Att kvantifiera känslor och 

upplevelser är dessutom problematiskt, därav vårt kvalitativa metodval. Levin 

(2008) menar att den kvalitativa forskningsmetoden betraktar sammanhanget och 

är induktiv, samtidigt ser den människan som en helhet och inte som en variabel. 

Forskarna analyserar personers berättelser utifrån deras egna referensramar (ibid.). 

 Vi valde att utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med minst två ur 

personalen från tre olika institutioner. Allt som allt har vi utfört 6 stycken enskilda 

intervjuer som vi därefter transkriberat till fullo och sedan kodat för att lättare 

kunna utläsa mönster och samband. En semistrukturerad intervju brukar bestå av 

specificerade frågor, men till skillnad från den strukturerade intervjun, har 

intervjuaren en mycket större möjlighet att fördjupa svaren (May 2001). 

Anledningen till att vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer är att 

vi ville vara säkra på att hålla oss till ämnet, att undersöka det vi ämnade 

undersöka och inte glida iväg på för utsvävande sidospår, vilket vi tror är risken 

med en ostrukturerad intervju. Den semistrukturerade formen gjorde det samtidigt 

möjligt för våra intervjupersoner att utveckla och fördjupa sina svar, vilket 

förhoppningsvis gav oss information och insikter som vi inte tänkte på då vi skrev 

intervjuguiden (Bryman 2011).  
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Metodens förtjänster och begränsningar 
 

Fördelen vi märkte med att undersöka våra frågeställningar med hjälp av 

intervjuer var att det blev en djupare analys med tyngdpunkt på personliga 

upplevelser. Begränsningarna vi fann i metoden är att vi inte kom att få en 

helhetsbild av vårt ämne, då vi hade begränsat med tid och resurser för att kunna 

göra mer omfattande intervjuer med en större urvalsgrupp över hela landet och 

under en längre period med uppföljning. Då vi dessutom valde att inrikta oss på 

enbart flickor går eventuella skillnader mellan könen inte att jämföra med den 

metod vi har valt, men detta anser vi inte vara något problem då det heller inte är 

vårt syfte. Vi valde även bort att göra intervjuer med såväl placerade som 

utskrivna flickor med hänsyn till vårt etiska ställningstagande, och på så sätt miste 

vi brukarnas perspektiv på fenomenet. Jönson (2010) menar samtidigt att man 

med fördel kan använda sig av intervjuer med professionella företrädare så länge 

man är noggrann och väljer rätt personer att intervjua i kombination med att man 

ställer rätt frågor. 

Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon och enligt May (2001) 

finns både för- och nackdelar med att använda bandspelare, vilket vi kan hålla 

med om. De negativa aspekterna vi upplevde var att de personer vi intervjuade till 

en början verkade bli lite hämmade av att vi spelade in dem, samt att 

transkriberingsprocessen blev lång och utdragen. Fördelarna däremot var att vi 

inte behövde föra anteckningar utan kunde istället koncentrera sig på samtalet, 

samt att det även blev lättare att tolka intervjupersonens kroppsspråk vilket också 

May har beskrivit (2001). På så vis tror vi att validiteten i vårt arbete ökade, då vi 

kom att lägga stort fokus på tolkningar av vad som sades i de utskrivna 

intervjuerna. Vi upptäckte också att personerna vi intervjuade verkade glömma 

bort diktafonen en bit in i intervjun och verkade då kunna tala mer öppet. Därför 

valde vi också medvetet att placera de intervjufrågor vi ville lägga störst vikt vid i 

slutet av intervjun och att istället börja med mer formella frågor.  

Metodens tillförlitlighet 
 

Enligt Bryman (2011:352) handlar validiteten i ett arbete om ifall man undersöker 
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och mäter det man faktiskt har för avsikt att mäta, observera och undersöka. För 

att vara säkra på att vi i våra intervjuer har mätt det vi har för avsikt att mäta, 

försökte vi att konstruera intervjufrågorna med tyngdpunkt på våra 

frågeställningar. Dock försökte vi akta oss för att ställa ledande frågor, för att vara 

säkra på att det faktiskt är intervjupersonens tankar och upplevelser lyfts fram, inte 

våra egna även om detta ibland var svårt. På grund av detta valde vi också att 

använda oss av den semistrukturerade intervjuformen, för att undvika att trilla i en 

sådan fälla. Vi är medvetna om att den kvalitativa utformningen av vår studie har 

försvårat det vetenskapliga kravet på att validitet och reliabilitet ska uppfyllas men 

samtidigt ansåg vi att det var den bästa metoden för att behandla just detta ämne. 

Bryman (2011) redogör för olika former av reliabilitet och validitet i en kvalitativ 

studie: extern reliabilitet, intern reliabilitet, intern validitet samt extern validitet. 

Extern reliabilitet handlar enligt Bryman om i vilken utsträckning undersökningen 

går att replikera. Vi har försökt stärka vår externa reliabilitet genom att synliggöra 

arbetsprocessen och genom användandet av en intervjuguide. Intern reliabilitet 

innebär, enligt Bryman (2011) att forskarlaget når en överenskommelse om hur 

man ska behandla och tolka det insamlade materialet. Eftersom vi inte ingår i ett 

större lag har vi gemensamt diskuterat hur vi skulle använda oss av det insamlade 

materialet och för att underlätta har vi kodat de transkriberade intervjuerna 

tillsammans och nått en samstämmighet i hur materialet tolkas. Intern validitet 

betyder enligt Bryman (2011) att en god överensstämmelse mellan de teoretiska 

idéer som forskaren utvecklar och det som forskaren observerar ska föreligga. 

Bryman flaggar för att göra längre etnografiska observationer för att säkerställa 

den interna validiteten i en kvalitativ studie. Då vi inte har möjlighet att göra 

återkommande observationer, hoppas vi att intervjupersonernas samlade 

erfarenheter kan utgöra en god grund för validiteten i vår undersökning. Slutligen 

har vi extern validitet, som enligt Bryman (2011) handlar om i vilken omfattning 

resultaten som studien ger kan generaliseras till andra sociala sammanhang och 

miljöer.  

Vi har inte haft för avsikt att utföra något experiment eller göra en deltagande 

observation, utan vi har samlat in material från människor som befinner sig i den 

sociala kontext som vi ämnade undersöka. Eftersom SiS-hem är statligt styrda, 

arbetar man enligt samma riktlinjer i hela landet. Man försöker således arbeta efter 
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samma etiska principer, ha gemensamma mål för de olika verksamheterna och 

arbetar i liknande miljöer på låsbara avdelningar. På så sätt varierar inte miljön 

och förutsättningarna på samma sätt som det exempelvis kan göra vid privata 

HVB-hem där det är upp till varje enskilt hem att bestämma över verksamhetens 

utformning. Vi är givetvis medvetna om att det vore djärvt att tro att våra resultat 

kan generaliseras till landets olika SiS-hem i stort, men vi tror definitivt att 

resultaten kan ge en fingervisning om hur läget faktiskt kan se ut och upplevas. 

 

Bakgrund och tidigare forskning 
 
Vi har i vår undersökning valt att intervjua personal som arbetar med flickor vilka 

vistas på låsbara institutioner under Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga. Här följer den nu gällande lagstiftning för vård av unga. 
 

Inledande bestämmelse 1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom 

skall göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare 

enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna skall 

präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Den som är 

under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de 

situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig 

vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har 

vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom 

eller henne själv. Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 

men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och 

personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det 

kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. Vissa andra 

åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§. Vid beslut enligt 

denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. Den unge skall 

få relevant information och hans eller hennes inställning skall så långt möjligt 

klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av hans eller 

hennes ålder och mognad. Lag (2007:1312). 

 

Beredande av vård 2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller 

psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något 

annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas. Lag (2003:406). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.htm#P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.htm#P22
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.htm#P24
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3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling 

för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande 

medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 

32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart 

behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. 
Lag (2006:896). 

Omedelbart omhändertagande 6 § Socialnämnden får besluta att den som är 

under 20 år omedelbart skall omhändertas, om  

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, 

och 

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den 

unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt 

kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. 

 

 

I Sverige har tvångsvården av ungdomar en historia som sträcker sig tillbaka till 

1800-talets mitt, då Råby räddningsinstitut grundades 1838 av Axel Gustav 

annars skulle ha hamnat i fängelse. Sedan 1950, då staten tog över ansvaret för 

institutionen, vårdas även flickor.  

År 1993 bildades myndigheten Statens Institutionsstyrelse, året därpå övertogs 32 

olika institutioner med plats för 570 ungdomar (samt 25 institutioner med plats för 

1300 vuxna) från de landsting, kommuner, kommunalförbund och stiftelser som 

tidigare ansvarat för driften. Idag finns 25 institutioner som bedriver tvångsvård av 

ungdomar, med 600 platser för akut- och utredning, behandling och utslussning. 

Varje år tas ungefär 1100 ungdomar emot, varav 30 % av dessa är flickor. 

-hem och har, 

fungerande liv utan missbruk och 

uppdrag av och i samarbete med socialtjänst, verkställer Statens 

Institutionsstyrelse även LSU, Lag (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård. 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K32P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.htm
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Det finns en hel del forskning om tvångsvård av ungdomar. SiS själva är flitiga 

rapportskrivare, en sådan rapport är skriven av Gudmundsdóttir & Nordqvist 

(2011), där de redogör hur ungdomars användning av droger samt kriminalitet har 

förändrats sedan de skrevs in på en institution och fram till ett år efter att de blivit 

utskrivna. Genom en ADAD -intervju (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) som 

görs både vid inskrivning och utskrivning har man fått fram resultatet. 

Sammanfattningsvis pekar Gudmundsdóttir & Nordqvist (2011) på en 

övergripande positiv utveckling, exempelvis att andelen ungdomar som begår 

våldsbrott, kriminella handlingar och använder droger har minskat. Dock har lika 

stor andel av gruppen ungdomar som slutat använda droger, även fortsatt använda 

droger och utveckla ett grovt missbruk. I rapporten framgår att ungdomarnas 

relation till personalen har varit särskilt viktig och att de oftast har upplevt 

relationen som bra. Två tredjedelar av ungdomarna menar att personalen kunde 

tillgodose deras hjälpbehov, medan ytterligare en större andel ansåg att det fanns 

vuxna till hands när ungdomen ville prata eller ha hjälp med något. Dock menar 

var fjärde ungdom att de inte alls fick den hjälp som hade krävts, medan en nästan 

lika stor andel menar att de inte hade möjlighet att påverka sin vård. 

de fått möjlighet att påverka sin vård och haft inflytande. De flesta ungdomar var 

eniga i att utslussningen kunde varit bättre planerad och att de upplevt hemflytten 

som svår. 
 

Enligt Andreassen (2003) finns det två viktiga kunskapsområden inom 

institutionsforskningen. Det första är kausalfrågor, vilket handlar om hur en möjlig 

förändring i beteendet kan förklaras, alltså om en speciell faktor kan bidra till ett 

speciellt resultat. Det andra kunskapsområdet är resultatfrågor och handlar om hur 

sambandet mellan resultat och variabler kan se ut, alltså hur man kan förklara ett 

förändrat beteende utifrån alla möjliga relevanta faktorer som kan finnas (ibid.). 

Rimligtvis måste den första frågan (om skillnad i beteende finns) först vara 

besvarad för att man ska kunna undersöka den andra frågan. Andreassen (2003) 

menar att det finns ett flertal sätt att utvärdera en behandlingseffekt, men att det är 

problematiskt att dra några slutsatser om vilka faktorer som ligger bakom 

förändringen. Bland de mer kända studierna inom svensk institutionsforskning 

finns Claes Levins undersökning om Råby ungdomshem (1997). 
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Levins (1997) undersökning grundar sig delvis på intervjuer av före detta 

placerade ungdomar och personal på Råby samt en registerstudie. Levin kom 

bland annat fram till att nära 80 procent av ungdomarna hade fortsatt begå brott, 

av olika omfattning, under uppföljningsperioden. En del av dessa ungdomar hade 

inte begått kriminella handlingar innan placeringen på Råby. Runt 25 procent hade 

fortsatt med nya brott omedelbart efter utskrivningen. Efter sex månader hade 

ytterligare 20 procent återfallit i brottslighet, medan nära 30 procent till återföll 

inom ett till fyra år. Runt 13 procent av ungdomarna ansågs helt ha lämnat den 

kriminella banan. Runt 60 procent av ungdomarna missbrukade narkotika innan 

placeringen och hela 70 procent missbrukade efter placeringen. Levins (1997) 

undersökning ger huvudintrycket att de som hade ett missbruk när de kom till 

Råby, även fortsatte att missbruka efter placeringen. Han betonar även den 

sorgliga grupp av ungdomar som inte hade ett missbruk innan placeringen, men 

som börjat missbruka på Råby eller strax efter utskrivningen. 5 procent av 

ungdomarna hade slutat missbruka efter placeringen. Endast 25 procent av 

ungdomarna ansåg sig hjälpta av placeringen, medan hela 75 procent ansåg att 

vistelsen inte haft någon positiv effekt. Om man bortser från de som inte haft 

missbruk eller kriminalitet som anledning till placeringen, är andelen ungdomar 

som blivit rehabiliterade av placeringen på Råby endast 7 procent (Levin 1997). I 

undersökningen understryks dock att det är svårt att avgöra om vistelsen i sig har 

spelat någon större roll för ungdomarnas missbruk och kriminalitet, eftersom deras 

situation idag tycks ha en mindre och annorlunda relation till Råby. Det som 

ungdomarna uppfattat positivt med placeringen har varit själva skyddet från sig 

själva och den dåliga omgivningen som de befunnit sig i innan placeringen. Att det 

fanns mat, rutiner och möjligheter att utöva fritidsintressen var en annan positiv 

del. Det som upplevts som mindre positivt var själva isoleringen från omvärlden, 

att vara inlåst och att anpassa sig till den konstlade miljön, att personalen hade 

väldigt låga förväntningar på ungdomarna, bristande utslussning, att man upplevt 

sig som förvarad snarare än behandlad. Att olika åldersgrupper och olika 

problemgrupper blandats, exempelvis erfarna brottslingar och tunga missbrukare 

som sammanförts med nybörjare var ett annat stort problem som resulterat i 

negativa spridningseffekter av kriminella erfarenheter, missbruk samt ökade 

impulser att utföra destruktiva handlingar som exempelvis följer på en rymning 
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(Levin 1997). 
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Teori 

Totala institutioner 
 
På 1950-talet gjorde Erving Goffman (2005) en omfattande fältstudie av olika 

sin bok med samma namn. Trots att undersökningen gjordes i en annan tid och 

kultur, kan en del av hans observationer och slutsatser även vara relevanta idag. 

olika slutna och hårt kontrollerade sociala inrättningar så som byggnader, rum, 

våningar eller anläggningar där det ständigt pågår mänsklig aktivitet av olika slag. 

I dessa sociala inrättningar, eller institutioner är alla aspekter av den intagnes liv 

kontrollerade och bundna av den organisation som styr institutionen (ibid.). Enligt 

Goffman finns det flera olika typer av totala institutioner, den beskrivning som 

bäst passar in på den typ av institution vi har un

att ta hand om personer som förutom att de anses oförmögna att ta vara på sig 

själva också anses utgöra ett  låt vara oavsiktligt  

2005:14). 

 

De institutioner som är mest inneslutande är de som aktivt motverkar att dess 

medlemmar ska ta sig ifrån institutionen eller ha någon form av social interaktion 

ligger geografiskt avlägset eller kan omgivas av höga murar, klippor och skog.   

Klyftan mellan intagna och personal är stor, då personalens huvudsakliga uppgift 

-kontroll 

2005:15). Klyftan mellan den stora gruppen av intagna och den mindre gruppen 

av övervakande personal blir särskilt tydlig då de intagna har minimal social 

kontakt med världen utanför och lever inrutat, medan personalen kan leva ett 

socialt integrerat liv efter arbetsdagens slut. Goffman menar även att på vissa 

institutioner krävs hårt arbete hela dagen, medan det på andra institutioner kan 

krävas så pass lite arbete att människor som vanligtvis är vana vid att aktivera sig, 

kan känna sig ytterst uttråkade. När personal och intagna deltar i frivilliga 
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samaktiviteter kan rollbefrielse uppstå, detta innebär en uppluckring av de strikta 

strukturer vilka annars sätter prägel på de olika rollerna. En primär anpassning 

sker när den intagne utför de sysslor som förväntas av honom/henne på det sätt 

som föreskrivs av institutionen och således uppför sig den intagne på det vis som 

förväntas av honom/henne. Den sekundära anpassningen sker när den intagne 

visserligen utför de uppgifter som föreskrivs, men på ett icke förväntat sätt och på 

så vis behåller den intagne en del av sin identitet och finner sitt eget utrymme 

istället för att bli uppslukad av institutionen. Förutom att utföra dessa uppgifter 

kan det även inne

2005:136) 

 

Teatermetaforen  
 

För att analysera det beteende som personalen på de olika SiS-institutionerna 

beskriver att de placerade ungdomarna uppvisar, använder vi oss av Erving 

Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv, även kallat teatermetaforen, se även 

Wästerfors (2007). Goffman menar att omedelbart när en individ kommer i 

kontakt med andra individer försöker dessa att genast skapa sig en uppfattning av 

denne. Gruppen studerar individen och genom dessa observationer skapar de sig 

en uppfattning om bland annat individens inställning till dem, till sig själv, 

personens pålitlighet och kompetens (ibid.). Detta görs enligt Goffman för att 

gruppen ska kunna veta hur den ska förhålla sig till individen och baserat på 

observationerna så vet gruppen vad de tror att de kan förvänta sig av individen, 

genom detta så kommer gruppen också att veta hur de ska agera för att få 

individen att reagera. Gruppen utgår här ifrån tidigare erfarenheter när de 

applicerar olika attribut på individen (ibid.). Goffman (2004:27) skriver också att 

 

 

Ett av de primära begrepp som ingår i det dramaturgiska perspektivet är team. Ett 

team ä

(Goffman 2004:75) detta framträdande utförs i närvaro av en publik men kan även 

fortgå när publiken inte är närvarande. När ett framträdande spelas upp finns det 

en publik och ett team, vilka som är teamet och vilka som är publiken kan hela 
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tiden skifta (ibid.). Publiken är alltså den grupp som observerar framträdandet och 

sedan ger feedback på detta. Framträdandet, även kallat teamframträdandet, 

innebär att ett team agerar på det sätt som överensstämmer med deras definition 

av situationen. Syftet med detta framträdande är präglat av teamets gemensamma 

uppgift och inte individernas personliga egenskaper (Goffman 2004). Regissören i 

ett team beskrivs av Goffman (2004) som den ledande karaktären i teamet och har 

till uppgift att dela ut roller samt att belöna önskat beteende och bestraffa oönskat 

beteende. En roll kan definieras som det förbestämda handlingsmönster som 

spelas upp vid ett framträdande och som även kan repeteras vid andra tillfällen 

(Goffman 2004). 
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Empiri och analys 

Institutionen 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilken struktur och miljö som omgärdar 

de intagna flickorna samt hur de kan påverkas av denna. Samtliga av de tre 

avdelningar våra intervjupersoner har som arbetsplats, ligger i områden belägna i 

utkanten av geografiskt avskilda tätorter. Det finns alltså en tätort i närheten, men 

de områden som ligger i direkt anslutning till institutionerna är skog och/eller 

kring institutionernas områden. För att komma in på någon av avdelningarna 

måste man passera låsta dörrar till vilka endast personal har nycklar, flickorna som 

bor på avdelningarna har alltså ingen möjlighet att själva gå in eller ut. En av 

avdelningarna har även kameraövervakning både inne på avdelningen och över 

området direkt utanför. Enligt Goffman (2005) karakteriseras totala institutioner 

av bland annat av de hinder som finns för att skilja institutionen från omvärlden, 

så som låsta dörrar, taggtråd, skog och hed. Alla dessa kriterier uppfylls på de 

avdelningar som vi besökt.  

 

När vi bad intervjupersonerna beskriva miljön inne på institutionerna för att få en 

bild av hur avdelningarna är uppbyggda, berättar samtliga att ungdomarna har 

egna rum, belägna i en eller flera korridorer. Dessa korridorer är låsbara och 

samtliga låses på natten. Däremot är dörrarna in till flickornas rum öppna, dock 

med larm på dörrarna som registreras och skickas till vaken nattpersonal som 

alltid ska finnas tillgänglig när de öppnas. På en av institutionerna var all 

inredning på flickornas rum vägg- 

avdelningar fanns ett eller flera gemensamma tv-rum med soffor och möjlighet att 

se på dvd och spela tv-spel.  

 

Personal på två av avdelningarna berättar att de har särskilda 

intagningsavdelningar genom vilken den nyanlända flickan först måste passera 

innan hon släpps in på avdelningen. Här finns möjlighet att utföra en visitation för 
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att kontrollera att flickan inte försöker ta med sig någonting otillåtet in på 

avdelningen. Exempel på saker som är förbjudna för flickorna att ta med till sina 

rum kan vara allt ifrån narkotika, alkohol, knivar och vassa föremål, men även 

mobiltelefon, dator, skärp, rakhyvlar, tändare och tryckbehållare av olika slag så 

som hår- och doftspray. Detta på grund av brand-, självskade-, rymnings- och 

säkerhetsrisk. Peter förklarar varför avdelningen tillämpar särskilda regler kring 

sådana föremål. 

 
Vi har ju väldigt många självmordsbenägna, och då finns det ju olika 

säkerhetsåtgärder kring det. Och då kanske det är en regel för ungdomarna. Skärp 

till exempel, varför är det så? Jo, för vi har folk som mår dåligt här och kanske inte 

vill leva just nu. Men om vi inte har det så kanske de hade tagit livet av sig, men sen 

kanske de mår bättre. (Peter) 

 

Lisa berättar också att det finns möjlighet på avdelningen där hon arbetar för den 

nyintagna flickan att tillbringa en tid på intaget om hon är orolig, upprörd eller 

drog- 

 

 

Enligt Goffman (2005) medför intagningsprocessen vanligtvis att den intagne 

upplever en rollförlust då den mur som separerar henne från omvärlden blir ett 

faktum, men även att hon kan uppleva andra typer av förödmjukelser och 

förluster. Vid inskrivning brukar personalen på institutionen utföra någon form av 

intagningsprocedur, detta kan exempelvis bestå av att skriva ner personens 

levnadshistoria, visitera, notera personliga ägodelar för förvaring, dela ut 

institutionens kläder, upplysa om regler och hänvisa till inkvartering (ibid.). Lisa 

berättar att man förr hade förbud även mot smink, då man upplevt att flickorna 

smugglade in otillåtna saker i förpackningarna. Dock har man valt att på den 

avdelning hon arbetar släppa lite på reglerna och tillåter numera att flickorna har 

med sig smink efter noggrann genomgång av personal. Goffman (2005) använder 

begreppet identitetsutrustning för att beskriva individens kläder, skönhetsmedel 

och de redskap som behövs för att använda dessa. Vid inskrivningen på en 

institution blir man oftast berövad denna utrustning och därmed sitt vanliga yttre, 

Goffman kallar det fö ibid.). Han menar även 

att denna brytning med sitt tidigare liv gör att den nyintagna blir mer mottaglig för 
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yttre påverkan. Vi kan tänka oss att denna yttre påverkan sker både mellan 

personal och flicka, mellan flicka och institution och mellan flickorna sinsemellan. 

Kanske är det i detta skede beteendesmittan kan träda in, i brytningen med det 

gamla livet och anpassningen till det nya livet på institutionen? 

 

En restriktion som de flesta avdelningar har, är att flickorna inte får vistas på 

varandras rum, eller att de måste be personalen om lov att vistas två flickor på 

samma rum  men då med öppen dörr. Detta menar Carina är på grund av 

förhi

för att förhindra att negativ beteendesmitta uppstår och sprids bland de intagna 

flickorna. I de fall då flickorna vill sminka varandra och fixa varandras hår med 

plattång på rummen, har en avdelning löst detta genom att montera upp en stor 

okrossbar spegel i vardagsrummet och tillhandahålla en plattång som alla 

flickorna får dela på, dock enbart ute i de allmänna utrymmena. 

 

Alla tre avdelningarna har möjlighet att fysiskt avskilja flickor på en 

isoleringsavdelning där interiören oftast består av endast en madrass. Dörrarna in 

till isoleringsrummen har ett okrossbart glasparti inbyggt för att personal ska 

kunna observera den isolerade flickan. I intervjun talar Carina om svårigheterna 

som uppstår då personal tvingats att isolera en flicka och de andra flickorna blev 

individ måste bevittna att fysiskt våld utövas mot någon som står honom nära och 

detta fall är det svårt för flickorna att förhindra att en medintagen flicka blir 

isolerad vid en incident. Möjligen kan flickorna protestera verbalt, men om fysiska 

protester inleds finns det alltid särskilda befogenheter för personalen att tillämpa 

för att lugna ner situationen. Lars 

det blir upplopp och farliga situationer, du kan vårda i enskildhet med. Om det är 

Lars poängterar även att man har kunnat lösa upprörda situationer utan att tillämpa 
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och lösa konflikter eller svåra situationer som ibland kan uppstå på avdelningarna. 

 

Samtliga av de personer vi intervjuat berättar om att det råder fast struktur på 

avdelningarna där de arbetar. Flickorna har bestämda tider när de ska gå upp på 

morgonen och åter vara på sina rum om kvällarna. Även dagarna är väl planerade 

med strukturerade aktiviteter, eventuella aktiviteter utanför institutionens gränser 

är också planerade på förhand. På två av avdelningarna utförs även skolarbetet och 

lärarledda lektioner inne på avdelningen så att flickorna inte ens behöver lämna 

möjlighet på alla avdelningar att önska aktiviteter och sysselsättning under kvällar 

och helger, men detta tyder på den typ av krav som ställs på de flickor som vistas 

på låsbar institution. I ett normalt samhälle, menar Goffman (2005), brukar 

människor arbeta, sova och underhålla sig på olika platser, med olika människor, 

under olika myndigheter och utan någon speciell ordning eller plan. Goffman 

menar att det grundläggande för en total institution är att bryta ner gränserna 

mellan dessa områden i livet genom att låta medlemmarna utföra dessa aktiviteter 

under ett och samma tak, under samma myndighet, tillsammans med andra 

människor som alla behandlas på liknande vis. Dessutom är dessa aktiviteter 

verksamhetens målsättningar (ibid.). Kerstin beskriver sin syn på den dagliga 

strukturen på avdelningen och hur hon tror att den gynnar de intagna flickornas 

beteende, trots att de kanske inte själva tycker det. 

 
Visst, de tycker, de säger mycket att de tycker att det är fel, men de rättar sig in i 

ledet, de tycker någonstans i slutändan att när de har varit hos oss ett tag att det är 

ganska skönt att det är struktur, att det är fyrkantigt. Man märker att i alla fall många 

av de här diagnosbarnen fungerar mycket bättre när det är struktur, när de vet att de 

får frukost halv åtta, lunch kvart över tolv, kvällsmat klockan fem, kvällsmacka vid 

sju- halv åtta. Det är samma rutiner varje dag. Och de mår bra av det. Absolut. 

(Kerstin) 

 

Carina understryker problematiken i att låta flickorna bo ihop med främlingar, 

personer som de inte själva valt att tillbringa dygnets alla timmar med, inlåsta på 
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små utrymmen på sju stycken flickor som mår allmänt dåligt, så de sätts ju inte i 

någon lätt sit

personalen är medvetna om att de intagna flickorna kan bli negativt påverkade av 

att befinna sig i en maktlös position. 

 

Goffman (2005) menar att då livet på institutionen är så pass inrutat, krävs en 

annan form av motivation för att de intagna ska förmås arbeta, eftersom skälen till 

att utföra ett arbete aldrig kan bli den samma som i ett vanligt samhälle. 

Belöningen efter utfört arbete kan ibland fås i form av mindre ceremoniella gåvor 

eller förmåner och är integrerat i systemet som de intagna redan befinner sig i 

(ibid). Enligt SiS riktlinjer får flickorna ett fast basbelopp utdelat en gång i 

veckan, utöver detta belopp kan flickorna tjäna en extra summa pengar per 

avklarad dag. För att uppfylla kraven ska flickorna bland annat komma upp i tid 

på morgonen och delta i de inplanerade aktiviteterna, exempelvis att fullfölja 

dagens lektioner i skolan. Alla institutioner har dessutom olika former av 

bedömningsinstrument som reglerar hur fritt de får röra sig inom institutionens 

område, vistelse utanför institutionen i form av aktiviteter samt permission. 

Kerstin berättar om det (färgnivå-)system som används på den avdelningen där 

hon arbetar. 

 
Man börjar på röd när man kommer, då får man bara vara i trädgården med två 

personal, inga andra tjejer. Sen kommer man upp till svart, då får man gå ut med en 

annan tjej och en personal, eller så är man två personal och kan gå ut med fyra tjejer. 

Efter det får man svart, då går man på promenad i närområdet, sen kommer man upp 

till gul och då får man åka ut till stan. (Kerstin) 

 
Detta belöningssystem visar på hur de olika avdelningarna kan använda sig av 

tydlig struktur för att uppmuntra önskade beteenden och motverka negativa 

beteende hos de intagna flickorna. 

 

 

Personalens påverkan 
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Följande avsnitt beskriver den inverkan personalgruppen kan ha på de flickor som 

vårdas på låsbar institution. Goffman (2005:59) belyser att en av de totala 

enlighet 

institutionen gör och vad dess offentliga talesmän säger att den gör. Detta, menar 

menar att det man bör betona beträffande personalen är att deras 

arbete och även deras värld, på ett unikt vis har med människor att göra. På de 

slutna institutionerna arbetar personalen med objekt och produkter som inte består 

av tjänster, utan av människor (ibid.).  Lisa ger en målande beskrivning av detta 

 

 

Vi menar att man kan, utifrån Goffman (2004:75), se personalgruppen och 

flickgruppen som två olika team. Med begreppet team 

finnas på ett flertal nivåer och i många olika sammanhang, här syftar vi dock på 

flickteamet och personalteamet. Att dynamiken är god mellan de olika teamen är 

menar att det inte kommer att fungera i samspelet mellan personal och flickor om 

det finns pågående konflikter och dispyter i personalgruppen, då personalen ska 

situationer försöka vända personalen emot vara

konflikt inom personalgruppen. Detta tyder på att personalens negativa beteende 

kan smitta över på flickorna och påverka dem. Goffman menar att  

 
Varje teammedlem är tvungen att lita på att hans kamrater uppträder och beter sig på 

ett riktigt sätt, och de är i sin tur tvungna att lita på honom. Därför är 

teammedlemmarna med nödvändighet förenade med varandra genom ömsesidigt 

beroende. När medlemmarna i ett team har olika formell status och rang i en social 

inrättning, vilket ofta är fallet, kan vi konstatera att det ömsesidiga beroende som 

uppstår genom medlemskapet i teamet sannolikt kommer att överbrygga strukturella 

eller sociala klyftor inom inrättningen och på så vis utgöra en sammanhållande kraft 

för den. Goffman (2004:77)  
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Ytterligare ett exempel på hur dynamiken i personalgruppen kan påverka 

flickornas beteende är hur Carina beskriver när flickorna påverkats på 

institutionen där hon arbetar, då det för tillfället är turbulent i personalgruppen.  

 
Självklart påverkar det flickorna. Alltså, det är ju en orolig personalgrupp och det 

kommer ju till flickorna oavsett om man inte vill det, så är det så, konstigt vore det 

annars. Det pratas mycket och vissa tjejer, de har ju väldigt stora öron, de hör 

 

 

Goffman (2004) menar att om det finns öppna meningsskiljaktigheter i ett team, 

gör detta att medlemmarna inte kan samarbeta och det skapas förvirring i teamet. 

Ett flertal av de intervjuade påpekar hur viktigt det är att lösa konflikter inom 

personalgruppen i ett tidigt skede för att det inte ska nå ut till flickorna. Detta för 

att undvika att flickorna påverkas och blir störda i sin behandling och 

koncentration av sig själv. För de är ju här för sig själv och inte för någon annan. 

Och det är viktigt att de koncentrerar sig på sig och sina bitar som de ska arbeta 

.   

 

Personalen skapar även förutsättningar för att positiv beteendesmitta ska kunna 

spridas på avdelningen. Lars ger ett exempel på detta då han anser att ett av de 

viktigaste uppdragen han har som personal är att  

 
Skapa en miljö som är bekräftande för tjejerna och där tjejerna känner att de är 

viktiga och de blir lyssnade på och tas på allvar. Och så skapar vi en miljö där vi kan 

bemöta dem med värme och med tydlighet och det smittar av sig såklart, det blir ju 

att de blir lugnare och de mår bättre. Så det är ju klart att vi påverkar dem 

jättemycket. (Lars) 

 

Det uppdrag som personalen har karaktäriseras av institutionens målsättningar, att 

skydda och behandla flickorna för att de så småningom ska kunna slussas ut i 

samhället. Detta uppdrag utgör förutsättningarna för personalens arbetsuppgifter 

och styr kontakten mellan personal och de intagna. Goffman (2005) menar att 
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relationen blir mer solidarisk (ibid.). Exempel på detta är samaktiviteter där 

personalen och flickorna gör saker tillsammans, Kerstin berättar om hur det kan gå 

till när personal och flickor interagerar  
 

Jag tror att man påverkar jättemycket. och vi har ju valt på den här avdelningen att 

vi vill inte gå in och vara de här.. Gestapo liksom. 'så här ska det vara' med makt 

liksom. Vi vill ha en mer familjär, en mer trevlig.. för ska jag vara på jobbet en hel 

helg och göra nästan en arbetsvecka från fredag till söndag så vill jag faktiskt ha lite 

trevligt. Jag vill inte sitta där och 'du gör inte det och du gör inte det' utan ge dem 

samtal och försöka få med tjejerna. Att man är med ute, men spelar pingis, man 

spelar spel, man spelar kort, man går ut och spelar basket. För då tror jag att man gör 

ett gott jobb, och man visar att jag är också mänsklig. Jag kan också göra fel, men då 

kan jag gå och erkänna att 'förlåt, jag gjorde faktiskt fel' och visa att jag är inte 

perfekt för att jag jobbar som behandlingsassistent. (Kerstin) 

 

Detta visar på vad personalen aktivt kan göra för att främja den process som gör 

att positiv beteendesmitta kan uppstå genom att frångå de handlingsmönster som 

vanligen präglar den totala institutionen. 

 
Förutom dessa tillfälliga gränsöverskridanden tycks varje total institution utveckla 

ett antal institutionaliserade handlingsmönster  spontant eller genom imitation  

varigenom personalen och de intagna kommer tillräckligt nära varandra för att 

kunna få en något så när positiv uppfattning om den andra kategorin och med 

förståelse identifiera sig med den andras situation. Dessa handlingar uttrycker 

enighet, solidaritet och förenat engagemang i institutionen snarare än skillnader 

mellan de två nivåerna. (Goffman 2005:72) 

 

Alla intervjupersoner har uttryckt vikten av att som personal vara närvarande 

bland tjejerna ute på avdelningen, för att skapa goda relationer såväl som att 

förhindra negativt beteende så som mobbning, samtal kring droger och konflikter. 

Peter beskriver här hur han ibland kan agera som personal när han märker att 

negativt beteende är på väg att spridas mellan flickorna  

 
Det handlar ju om att vi ska vara nära hela tiden.. men, det går ju inte bara att 

förbjuda 'app, du får inte prata om det där!', det fungerar liksom inte. Det är idioti att 

möta det sådär. Man får i så fall förklara för ungdomen 'vad händer när du pratar 

med henne om det? Vill du ha på ditt samvete att hon blir heroinist?'. Man får jobba 
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med att vidga deras perspektiv. För det här med att säga 'det är inte okej, alltså du får 

inte prata om det' det är.. ja, kriminalvården. Det är skit. Det fungerar inte. (Peter) 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur personal kanske kan kontrollera det 

smittsamma beteendet som ibland uppstår på avdelningen. Även om man som 

personal försöker förstärka ett positivt beteende eller minska eller minimera ett 

negativt beteende hos flickorna på avdelningen menar Peter att man kan dra nytta 

starkaste, ha bäst relation med den som är starkast av eleverna på avdelningen. För 

 

 

Positivt beteende  
 
I detta avsnitt redogör vi för hur personalen upplever att de intagna flickorna kan 

påverka varandras beteende i positiv riktning. Förutom att flickornas beteende kan 

påverkas av faktorer som institutionen i sig och personalens förhållningssätt, 

verkar det som att de i allra högsta grad kan bli påverkade av de andra flickorna. 

Samtliga intervjupersoner har uppgett att de ofta, ibland dagligen, upplever att 

flickorna påverkar varandra i såväl positiv som negativ riktning. Kerstin berättar 

hade en tjej som tröttnade på att en av de andra tjejerna aldrig städade. Hon sket 

fullständigt i detta. Tillsist fick hon den här tjejen till att städa 'Varför ska vi städa 

emellan ibland kan väga tyngre än när personalen kommer med en tillsägelse 

angående samma sak. Goffman (2004) menar att när en teammedlem beter sig så 

olämpligt att de andra medlemmarna inte kan acceptera beteendet, kan de plötsligt 

många gånger att om man blir tillsagd från någon som är jämnårig som ligger lite 

på samma plan 'jag sitter här tillsammans med dig som också är tvångsvårdad' så 

 

 

Många av intervjupersonerna har uttryckt att flickorna ibland försöker påverka 

varandras inställning till missbruk. Detta kan ske genom att de på ett positivt sätt 
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försöker motivera varandra till att sluta missbruka alkohol och droger och kan ses 

som ett försök att skapa en positiv beteendesmitta. Lisa berättar att  

 
Har man en grupp med rätt så unga tjejer som fortfarande är lite naiva i sitt tänk och 

tycker det är häftigt att missbruka och kanske inte är färdiga, så kommer det kanske 

in en tjej på tjugo år som varit med i svängen och vill ha hjälp och är mogen.. Hon 

kan verkligen sätta prägel på och mena att 'Skärp er nu! Hur tänker du?' de tjejerna 

har också en förmåga att köra de här motiverande samtalen och komma med en 

kommentar där den andra ungen 'Vad då liksom?' men just det att får dem att få en 

annan syn på det, det är positivt. (Lisa)  

 

Gemensamt för de intervjupersoner som berättar om liknande erfarenheter av 

positiv påverkan mellan flickorna, understryker att det oftast är de äldre flickorna, 

som Kerstin uttrycker det, som tar en ledande roll i att förmedla budskapet till de 

andra flickorna och på så sätt kan vi se hur positiv beteendesmitta kan uppstå. 

Enligt Goffman (2004) finns i nästan alla team en regissör, regissören är den 

individ som leder teamets framträdande och genom detta har personen i uppgift att 

se till att fördela rollerna och den personliga fasaden som ska användas samt att 

medlemmarna beter sig korrekt under framträdandet. Regissören styr detta genom 

att både lugna och bestraffa teammedlemmarna samt tilldela förmåner av 

varierande betydelse. På så vis kan den äldre flickan ses som en regissör 

exempelvis då hon aktivt väljer att tillrättavisa och upplysa andra medintagna 

flickor om missbrukets baksidor. Lisa berättar om hur en sådan regissör kan 

upplevas  

 
Det kan ju liksom bli en ledarfigur, men inte i det negativa utan liksom tvärtom 

positiva, att det helt plötsligt kan bli ett lugn ute på avdelningen utan att det finns 

någon hierarki eller någon härskarteknik..utan att det är ren..ja jag vet inte vad jag 

ska säga, men..en handpåläggning. (Lisa) 

 

Ett område där majoriteten av de vi har intervjuat säger att flickorna påverkar 

varandra positivt är gällande skolarbetet. Då den dagliga strukturen på samtliga 

institutioner bygger på att flickorna har någon form av aktivitet eller skola som 

någon lite sämre så pushar de på varandra. Om de sitter med skolarbetet ihop, 
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sätter en sig, så är det lättare att fler sätter sig, sådana som kanske inte kan vara 

berättar hur positivt beteende kan smitta när det gäller skolgången  

 
Just nu har vi några stycken som är rätt så studiemotiverade och det är klart, då 

vill ta tag i det, så är det ju klart att det blir lättare än om alla skiter i det och bara är 

kvar här och inte går i skolan. (Lars) 

 

En del intervjupersoner uppger att många av flickorna kommer från trassliga 

familjeförhållanden och ofta har destruktiva relationer. Peter berättar  

 
Det var ett exempel idag när det är en tjej som har en 42-årig amfetaminist till 

pojkvän och när de är intresserade av någon annan kille och han är yngre, då kan 

vissa tjejer vara väldigt snabba och börja skoja lite om detta att 'men det måste ju 

vara bättre eftersom han är ju bara 20?' att då, det är ju mycket bättre. Så de kan 

påverka varandra i relationer. Kanske pojkvänner..det är vanligt också. (Peter)  

 

Citatet ovan kan tyda på att flickorna när det gäller vissa ämnen kan ha lättare för 

att bli påverkade av de andra intagna flickor som befinner sig i samma situation 

som henne och på så sätt har en annan slags samhörighet. Ett flertal av 

intervjupersonerna har upplevt att flickorna skapar goda relationer med varandra 

under tiden de vistas på institutionen, dock verkar det vara svårt för dem att hålla 

kontakten med varandra efter placeringens tid enligt personalen. Även om 

flickorna kommer från olika ställen och har olika bakgrund och social status, 

menar Goffman (2005) att teamframträdandet gör så att dess medlemmar svetsas 

samman oavsett ursprung. Med andra ord är själva vistelsen på institutionen i sig 

tillräckligt stark för att verka som en sammanhållande kraft för dess intagna. 

Utanför institutionen finns således inte samma gemensamma nämnare som gör att 

flickorna fortsätter hålla ihop. 

 

Negativt beteende 

 

I detta avsnitt redogör vi för hur personalen upplever att de intagna flickorna kan 
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påverka varandras beteende i riktning. 

 
Vi hade en tjej som kom klockan 10 på förmiddagen, och klockan 3 på 

eftermiddagen ägde hon hela avdelningen. Lång tjej, väldigt dominant, väldigt 

högljudd. Hon hördes över hela avdelningen. Hon kunde styra de andra med 

järnhand 'du gör det, du säger det. Sitt!' och så satte de sig. Många tjejer blir ju 

det, och du ska ge mig det och du ska låna mig hundra kronor'. Med dels kan de ju 

även få igång de andra tjejerna till exempel att vara taskig mot någon 'nu vill jag att 

du ska vara taskig mot henne' och man pratar skit och man kör igång på det. Så det 

 även de 

tjejerna som triggar varandra. Var för sig är de hur goa som helst, men när de här 

kommer ihop så är det precis som att det blir någon elektricitet där emellan, de ska 

bara jävlas och bara hitta på skit för alla andra och för personal. Alltså de förstör 

hela alltet. Men tar man bort den ena, eller den ena åker iväg så blir den andra som 

ett litet ljus. Så de kan påverka varandra väldigt, väldigt mycket.. (Kerstin) 

 

På detta sätt beskriver Kerstin hur negativt beteende kan smitta på den avdelning 

där hon arbetar. Som vi tidigare beskrivit finns det i nästan alla team en regissör, 

detta är ett tydligt exempel på hur regissörsrollen används till att få de andra att 

agera på ett negativt sätt. När Lars talar om de flickor som han arbetat med på 

avdelnin

(2004) menar att regissören styr skådespelet genom en definition av situationen 

och denna upprätthålls genom en serie interaktioner. I Kerstins beskrivning ovan 

kan man tänka sig att flickorna försöker upprätthålla sin definition av situationen 

-mot- -situation och för att hålla denna vid liv 

kommer serien av interaktioner i fortsättningen att bestå av upplopp, motstånd, 

bråk eller mobbning. Enligt Goffman (2004) kommer de agerande att välja 

teamkamrater som de vet kommer att följa teamets fastslagna linje, detta för att 

undvika att medlemmar avviker från den gemensamma ståndpunkten och för att 

upprätthålla denna så tillåts ingen medlem att tillhöra både teamet, i detta fall 

flickgruppen, och publiken, i detta fall personalen. Skulle någon av flickorna gå 

emot teamet och istället alliera sig med personalen, det vill säga publiken (eller 

motståndarteamet), beskriver Goffman (2004) detta med att en av de viktiga 

uppgifterna teammedlemmarna har är att bevara teamets hemligheter och göra 
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detta genom att hindra de andra medlemmarna från att bli alltför välvilligt 

inställda till publiken (personalen i detta fall) och på så sätt frivilligt eller 

ofrivilligt avslöja sig inför dem. Detta kanske kan bidra till att klyftan mellan 

personal och flickor eller även mellan olika flickgrupper ökar.  

 

gruppen lämnar avdelningen  

 
Man kan se det bara om en stark personlighet är på permission. Då förändras allt.. 

Och de här tysta, lite mer tysta och svaga individerna, de förändras direkt och det 

kan man se på en timme. Det kan du se direkt, en halvtimme. De pratar mer. De syns 

mer. (Peter) 

 

Denna förändring till det positiva som Peter beskriver ovan tyder på att regissören 

kan ha ett starkt negativt inflytande på de andra intagna flickorna. 

 

Goffman (2005) talar om primär och sekundär anpassning där primär anpassning 

sker när en intagen utför en syssla på det sätt som förväntas av denne med hjälp av 

normer som är accepterade av samhället, och motiven för att utföra detta baseras 

på gemensamma drivkrafter samtidigt som den intagne har ett hot hängandes över 

sig. Den intagne anpassas alltså i enighet med institutionens officiella mål och 

finner sig i att leva efter de normer som förväntas av honom. Sekundär anpassning 

innebär att när personen vanemässigt utför en syssla eller en uppgift på ett icke 

legitimt vis och/eller når icke legitima mål. Det vill säga, det intagne gör 

någonting som inte ligger i linje med vad institutionens föreskrifter säger. På så 

sätt undviker den intagne att uppfylla organisationens förväntningar på 

honom/henne (ibid.). En del av den sekundära anpassningen innebär bland annat 

för den intagne att hålla en distans och skapa hinder mellan sig själv och den totala 

institution man befinner sig på, exempelvis genom att förlöjliga personal bakom 

deras ryggar, vara direkt oförskämd, använda sig av slang, gnälla och bråka eller 

nästan principfast vägra att följa avdelningens regler och normer. Detta sker även i 

de fall då den intagne är medveten om att beteendet inte kommer att leda till 

någon positiv förändring (ibid.).  
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Carina berättar att på den avdelning hon arbetar är det inte tillåtet för flickorna att 

prata med varandra i positiva ordalag om berusningsmedel och detta är någonting 

som personalen också arbetar aktivt med att motverka. Trots detta berättar hon att 

Detta kan vara ett exempel på hur flickor som befinner sig på låsbar institution 

använder sig av den sekundära anpassningen för att skapa distans. På så vis skulle 

man kunna förstå varför vissa negativa beteenden uppstår och smittar mellan 

flickorna på en avdelning. Vi har ställt frågan huruvida flickorna kan påverka sin 

egen situation på avdelningen till samtliga intervjupersoner. Sammanfattningsvis 

beskriver man att det flickorna kan påverka oftast rör skolgången, aktiviteter på 

institutionen eller möjlighet till permission. Dock är allt villkorat med att flickan 

ska uppfylla vissa krav samt hålla sig till institutionens regler. I många fall 

anpassar sig flickorna efter detta, då de är medvetna om spelreglerna, men kan 

ofta protestera mot dessa, såväl subtilt som mer explicit. Peter berättar om negativt 

beteende som brukar uppstå och spridas mellan flickorna kring läggningstiden när 

protester och ifrågasättande av regler är något som de flesta av intervjupersonerna 

har erfarenheter av, särskilt kring läggningstider och tobaksintag. Flickorna har 

inte direkt möjlighet att påverka dessa, dock kan de skriva en klagomålshantering 

till högre instanser. 

 

Som tidigare nämnt, menar Goffman (2005) har de totala institutionerna en form 

av uppdrag, beroende på vilka de är till för. En typ av institution kan finnas för att 

dess intagna utgör en, i vissa fall oavsiktlig, fara för sig själv och andra (ibid.). 

struktivt 

fler ungdomar som börjar missbruka omedelbart efter utskrivningen. Vi tolkar det 

som att, för en del, har missbruket inletts eller förvärrats under vistelsen på 

institutionen, vilket knappast är syftet med placeringen. Detta skulle kunna vara 

ett resultat av negativ beteendesmitta som personalen verkar vara medvetna om i 

allra högsta g

varandra så finns det ju en stor smittorisk, både när det gäller kriminalitet, droger 
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Många av intervjupersonerna berättar om risken i att blanda flickor som har olika 

typer av problematik eller har kommit olika långt i sitt missbruk. Peter säger  

 
Jag vet att vi ibland har lågriskare här och de lär sig bara en massa skit här, de får 

absolut inte vara inlåsta. Men vi lever inte i en perfekt värld 

om droger till exempel, eller de lär kanske inte varandra, men du är ungdom, du är 

nyfiken och du har skit hemma. Så får du höra vad benso är. Och amfetamin. (Peter) 

 

 Lars berättar vidare om hur det kan se ut när negativt beteende sprider sig  

 
Man har provat saker som man inte har provat innan, därför att här skaffar man nya 

kontakter. Har man då avvikit, då har de ibland fått ett större nätverk och de känner 

dem som känner dem som känner dem. Visst finns ju en risk i det att..det är klart att 

de har en massa olika kunskaper om saker som inte är bra, och det är klart att de kan 

dela med sig av dem också 'ja men gör du såhär så får du mycket häftigare rus.'.  

 

Samtliga intervjupersoner uppger att de är medvetna om att flickorna talar 

sinsemellan kring alkohol, droger och kriminalitet  i såväl positiva som negativa 

ordalag. För att minimera förskönande samtal om missbruk, har personalen som 

strategi att vara så närvarande som möjligt hos flickorna på avdelningen. Kerstin 

berättar hur det kan gå till  

 
Man talar om för de som påverkar negativt att  

för snacket kommer när de sitter i rökrummet och sitter själva, där är vi tyvärr inte 

med och kan stoppa allting. Men man ser ju också, dels får man in väldigt mycket 

information från tjejerna runt omkring. Det är ju det vi många gånger får gå på, att vi 

har hört talas om att ni pratar om det här, eller gör såhär, eller att du försöker 

påverka henne där. 'Vem har sagt det?' 'Det spelar ingen roll vem som har sagt det, 

men vi har indikationer på detta'. (Kerstin) 

 

närvarande försöker man snappa upp vartenda ord, det beror på vilket sätt de 

uttrycker sig, ta upp det och föra diskussionen till något konstruktivt eller att bara 
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personalteamet har särskilda rättigheter att upprätthålla disciplinen hos varje 

medlem i teamet av intagna. Därför ökar även sannolikheten för negativa 

påföljder. 
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Avslutande diskussion 
 
Vi kommer nu att sammanfatta huvuddragen från kapitlet empiri och analys samt 

därefter diskutera våra slutsatser.  

 

Gemensamt för de tre avdelningar inom SiS där våra intervjupersoner arbetar är 

att de är geografiskt sätt avsides belägna, alla har en inhägnad uteplats och 

samtliga har hela tiden låsta ytterdörrar dit endast personalen har nycklar. 

Flickornas miljö är liknande på alla tre avdelningarna. De har vars ett litet rum 

belägna i korridorer med tillgång till toalett och dusch, det finns även 

gemensamma utrymmen för dem att vistas i under dagtid. Personalen på 

avdelningarna har egna utrymmen till vilka flickorna inte har fritt tillträde. Fasta 

tider och en strukturerad vardag tillämpas på alla avdelningarna. De tre 

avdelningarna tillämpar också olika former av belöningssystem vilka reglerar 

bland annat permissioner, hur fritt flickorna får röra sig på institutionens område 

de kan tillämpa särskilda befogenheter vid farliga situationer vilket innebär att de 

intagna flickorna kan bli fasthållna eller isolerade med fysiskt tvång. 

 

Personalgruppen och flickgruppen kan ses som två olika team, alternativt är den 

ena gruppen publik och den andra ett team. Detta är flytande och förändras hela 

tiden. Personalen framhåller vikten av att hela tiden arbeta nära flickorna och 

finnas tillgängliga ute på avdelningen, detta tillämpas på olika sätt. En viktig 

faktor är också att det inom personalgrupperna inte bör finnas några konflikter då 

detta kan påverka flickornas mående och behandling. Vid samaktiviteter kan vi 

också utläsa att rollbefrielse i vissa fall infinner sig då personalgruppen och 

flickgruppen får ökad förståelse för varandra.  

 

Personalen på de olika avdelningarna upplever till stor del att flickorna kan 

påverka varandras beteende och att de ibland till och med kan tillrättavisa 

varandra eller uppmuntra varandra på ett sätt som inte personalen kan. Vidare 

berättar samtliga intervjupersoner att det oftast finns en ledare bland de intagna 
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tillrättavisa och dela ut belöningar av olika slag till de andra flickorna och detta 

kan ibland ske i en positiv anda. De områden där flickorna kan påverka varandra i 

positiv riktning verkar enligt personal främst vara när det gäller deras skolgång 

under vistelsen, men till en viss del även gällande relationer till pojkvänner. 

Personalen vittnar om att flickorna kan skapa goda relationer till varandra under 

vistelsen på avdelningarna, men att dessa oftast inte håller utanför institutionerna. 

 

Samtliga intervjupersoner berättar att de någon gång har upplevt att de intagna 

flickorna påverkar varandra i negativ riktning. Många av dem menar att detta ofta 

sker när en flicka har en tydlig och stark ledarroll och regisserar teamet av flickor 

genom att utdela kommandon och uppmuntra till negativt beteende så som 

tydligt när denna ledare inte längre befinner sig på avdelningen och att de 

kvarvarande flickornas beteende då kan förändras till det positiva. För att 

flickorna ska skapa en distans mellan sig själva och institutionen kan de utföra 

små symboliska handlingar i protest gentemot personalen så som att småtjafsa och 

ifrågasätta även om det vet att detta inte leder till någon positiv förändring. Det är 

också enligt intervjupersonerna vanligt förekommande att flickorna talar med 

varandra i positiva ordalag om droger och kriminalitet, några har även berättat att 

de kan uppmuntra varandra att testa nya droger och att de på institutionerna skapat 

nya kontakter som möjliggör detta.  Personalen på de tre avdelningarna menade 

alla att en viktig faktor för att förhindra detta negativa beteende är att hela tiden 

vara närvarande ute på avdelningen bland flickorna. 

 

Vi drar utifrån denna studie slutsatsen att beteendet hos de flickor som vistas på 

låsbar institution blir påverkat av ett flertal olika faktorer. Till att börja med kan 

institutionen i sig påverka flickorna, det vill säga den strukturerade sterila miljön 

där flickorna inte har möjlighet att själva välja hur deras omgivning ska se ut då 

den i hög grad är utformad av det säkerhetstänkande som genomsyrar de olika 

avdelningarna. Flickorna fråntas genom den tydliga strukturen och de olika 

belöningssystemen möjligheten att själva bestämma över sin vardag, medan de 

faktorer som flickorna själva kan påverka ligger fortfarande inom institutionens 

begränsande ramar och kontrolleras av denna. Institutionernas utformning både 

fysiskt och strukturmässigt försvårar flickornas möjlighet att distansera sig från 
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varandra, personalen samt institutionen och detta i kombination med bland annat 

den identitetsberövning som flickorna utsätts vid ankomsten till avdelningen kan 

ofta leda till att de blir mer mottagliga för beteendesmitta. Samtidigt måste ett 

tydligt säkerhetstänkande finnas på de olika avdelningarna både för flickornas och 

för personalens skull. Detta för att ingen ska kunna skada sig själv eller någon 

annan och för att kunna uppfylla organisationens mål att flickorna ska kunna 

slussas ut i samhället och leva ett normalt liv.  

 

Utifrån vår analys kan vi se att det är av yttersta vikt med en personalgrupp med 

god dynamik som är konsekvent och arbetar nära flickorna. Personalen måste 

också ha ett medvetet förhållningssätt och en förmåga att göra de intagna flickorna 

uppmärksamma och medvetna om den problematik de har, men också uppmuntra 

till att hålla fast vid de skyddsfaktorer som finns i deras liv. Konflikter inom 

personalgruppen bör lösas direkt då detta annars kan påverka flickornas beteende i 

en negativ riktning. Personalen har ett viktigt uppdrag och ett tungt ansvar när det 

gäller att uppfylla institutionernas tidigare nämnda mål. Ett bra behandlingsklimat 

och förmågan att skapa goda relationer till de intagna flickorna gör att en positiv 

beteendesmitta främjas. Om dessa faktorer inte finns på en institution kommer 

-situation öka det blir lättare att en negativ 

beteendesmitta uppstår och bibehålls då insynen och möjligheten att påverka 

flickgruppen minskar. 

 

Personalen vittnar om att det finns negativ beteendesmitta i större utsträckning än 

positiv beteendesmitta bland flickor som vistas på låsbar institution, men båda 

förekommer i stor utsträckning. Någonting vi uppmärksammade var att 

intervjupersonerna verkade ha betydligt lättare att finna exempel på negativ 

beteendesmitta än positiv vilket vi anser stämma med Levins (1997) resonemang 

om att en vistelse på institution kan påverka individen på ett destruktivt vis, detta 

för att de unga känner att de måste anpassa sig efter omgivningen och 

ungdomsgruppens normer (ibid.). Vi har dock märkt att positiv beteendesmitta 

trots allt förekommer men att de relationer som flickorna skapar till varandra 

främst verkar vara just där och då gällande bland annat skolmotivation, alltså 

verkar den positiva beteendesmittan flickorna emellan verkar upphöra när den ena 

av flickorna lämnar institutionen. Därför tror vi att ett ämne för eventuell framtida 
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forskning bör beröra hur man kan öka och bibehålla den positiva beteendesmitta 

som finns på låsbara institutioner, både mellan personal och flickor och mellan 

flickorna sinsemellan. Vi anser också att forskning angående hur man kan 

förebygga och motverka den negativa beteendesmittan behövs då det enligt 

intervjupersonerna samt tidigare forskning är vanligen förekommande.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Hur gammal är du? 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Har du tidigare arbetat på låsbar avdelning inom SiS? 

Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 

Hur många ungdomar är placerade på avdelningen? 

Hur ser målgruppen ut? 

-Vilken problematik har ungdomarna som blir placerade? 

Hur ser avdelningen ut? (den fysiska miljön) 

Hur lång är den genomsnittliga placeringstiden? 

Erbjuds någon behandling på avdelningen? 

- Vem utför i så fall behandlingen? 

- Hur ser behandlingen ut? 

- Har du blivit erbjuden någon vidareutbildning från din arbetsplats för att kunna 

utföra någon behandling? 

-Vill du beskriva hur ungdomarnas dag på avdelningen kan se ut? 

- Hur ser kvällen ut? 

- Hur ser helgen ut? 

- Finns det något syfte bakom strukturen? (aktiviteter, personaltäthet, måltider, 

permissioner) 

Vill du berätta om era ordnings- och trivselregler på avdelningen? 

Hur upplever du som personal att ungdomarna reagerar på reglerna? 

Vad får det för konsekvenser för ungdomarna om de bryter mot reglerna? 

Hur uppfattar du ungdomarnas inställning till reglerna? 

Hur uppfattar du ungdomarnas inställning till sin tvångsvård? 

Anser du att ungdomarna kan påverka sin egen situation på avdelningen?(önskemål 

om aktiviteter, mat, egentid, behandling, bejaka intressen) 

Har du någon gång upplevt att ungdomarna påverkat varandras beteende på ett 
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positivt sätt? 

- Kan du ge exempel på detta? (attityd, klädsel, humör, språk, åsikter, skola) 

Har du någon gång upplevt att ungdomarna påverkat varandras beteende på ett 

negativt sätt? 

- Kan du ge exempel på detta? (attityd, klädsel, humör, språk, åsikter, skola) 

Hur ofta uppfattar du att ungdomarna påverkar varandras beteende positivt? 

Hur ofta uppfattar du att ungdomarna påverkar varandras beteende negativt? 

Hur tror du att personalen kan främja att ungdomarna påverkar varandras beteende 

positivt? 

Hur tror du att personalen kan motverka att ungdomarna påverkar varandras beteende 

negativt? 

Hur upplever du att ungdomarna talar sinsemellan kring droger, alkohol eller 

kriminalitet? 

- Tror du att ungdomarna påverkar varandras syn kring detta? 

Hur upplever du att ungdomarna talar sinsemellan kring framtiden, utbildning, arbete 

och familj/vänner? 

- Tror du att ungdomarna påverkar varandras syn kring detta? 

Hur tror du att dynamiken inom gruppen påverkar ungdomarnas situation? 

- Har du någon gång upplevt att konflikter och mobbning förekommer? 

            - Har du någon gång upplevt att goda relationer och vänskap uppstår? 

Hur tror du att dynamiken mellan ungdomarna och personalen kan påverka 

ungdomarnas situation? 


