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In Swedish youth- and adolescent residential care and juvenile care, there are today people 
held for either being a threat to themselves, their surroundings or have committed a crime yet 
are too young to be held in prison. There are also youth and adolescents being placed in these 
facilities when their surroundings too have become a threat to their own wellbeing. The aim 
for this study was to find the motivating aspects in their life that impact the will to change 
their behaviour. Thus we wanted to better understand the motivation of youth and 
adolescence. To obtain results, we used a qualitative method to analyze narratives that youth 
and adolescent students have written during their time in school within these facilities, where 
they have had no framework or limitation in their writing process. The documents are on 
yearly basis published and is accessible for citizens when ordered for free and is also 
available electronically through Statens Institutionsstyrelse website. The analysis of the 
empirical data indicated that the relations and networks found both inside and outside the 
facilities are motivational aspects and seem to be a major factor for their wellbeing. What 
seem to reinforce a feeling of competence, as motivational factor, among the narrators was 
their narrated experience of managing to stop using drugs. Their autonomy was also 
interpreted as a factor for motivation and there was findings of coping strategies used to fight 
the difficulties experienced, as well as displaying an interest by also addressing their narrative 
document as a form of help to others in a similar situation. There were findings indicating a 
positive outcome of having internal locus of control among the youth and adolescents, which 
also was promoted to others in similar positions. There was findings which show interests in 
these youth and adolescents to help one another in coping with the context, with many of the 
documents written addressed to other caretakers as means of feedback and help for future 
social care work. 
 
 
Key words: Youth, adolescents, juvenile, care, health, wellbeing, environment, motivation, 
self determination theory, autonomy, relatedness, competence, change, locus of control, 
criminal, behaviour.  
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Förord 
 

Vi vill tacka Statens institutionsstyrelse för deras arbete med ungdomar i deras vård. Detta 

har möjliggjort att ungdomarna under sin vistelse får möjlighet att ge samhället en inblick i 

deras liv på institution och få göra sin röst hörd. Det har också gjort det möjligt för oss att 

utföra denna kvalitativa analys. 

 

Vi vill tacka vår handledare Lupita Svensson med den engagerade handledning du bistått med 

under uppsatsprocessen, framförallt i början där vårt behov av handledning var som allra 

störst. 
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Problemformulering 
  
Ur en samling statistiska rapporter som Statens institutionsstyrelse (SiS) gett ut SiS (2015b), 

Sis i korthet 2015, finner vi att det togs in 1114 ungdomar för vård enligt 2§, 2.3§, 3§, 6§ Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 4 kap 1§ 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) till låsbara och öppna enheter i SiS regi enligt 12§ LVU 

under 2015. SVT nyheter (2016) rapporterade om Ekots granskning som visade att isolering 

av ungdomar skedde vid 787 tillfällen. Detta är en åtgärd som de särskilda ungdomshemmen 

kan använda mot de intagna ungdomarna och där inlåsning sker i upp till 24 timmar, och det 

har enligt granskningen förekommit att ungdomarna vistats i isolering i bara underkläder. 

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg kommenterade uppgifterna med att han inte tycker 

isolering ska förekomma i barn och ungdomsvård och hyser en oro, att det inte är tänkt så 

(Ibid). I förarbetet till LVU står det att isolering i princip inte ska förekomma (SOSFS 

1997:15). 

 

Enligt SiS rapporter (SiS: 2015b) var 434 ungdomar 15 år eller yngre, 621 mellan 16-17 år 

och 249 var arton år eller äldre. Samma år skrevs 1273 ungdomar ut. De flesta av dessa, 574 

ungdomar, skrevs ut efter tre månaders vistelse men det fanns av de utskrivna ungdomarna 

13 som hade suttit på särskilda ungdomshem i mer än två år. I denna beräkning ingår inte 

ungdomar som placerats på institution enligt LSU. Härtill kommer 56 platser och under 2015 

intogs 44 ungdomar mellan åldrarna 15- 17 år. De hade dömts för ett eller flera av följande 

brott; mord/dråp, misshandel, sexualbrott, rån, narkotikabrott, stöld eller inbrott. Strafftiden 

för de intaga enligt LSU under 2015 varierade från 1 månad till närmare 3,5 år. I år 

registrerades 752 avvikningar från ungdomshemmen med ungdomar som placerats enligt 

LVU och SOL och det hade skett 5 avvikningar från ungdomshemmen med ungdomar 

placerade enligt LSU (Ibid). 

 

Aktuellt för LVU- lagen är frågan om delaktighet. Statens offentliga utredningar föreslog 

2015, att lagstiftningen ska förändras och att rättigheten till delaktighet och information bör 

förtydligas (SOU:2015:71). Detta var något som sju år tidigare hade uppmärksammats. 

Gällande delaktighet belyste Mattson (2008), i sin undersökning som handlade om hur 

ungdomarnas delaktighet kom till uttryck i behandlingsplaner på ett Sis-boende och kom 
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fram till att svensk rätt ger få garantier på graden av deltagande (Mattson, 2008). Hennes 

forskningsrapport är en av de rapporter som finansierats av SiS. 

 

Svensson (2007) beskriver det sociala arbetets verksamhet som en normaliseringspraktik. 

Normaliseringspraktiken strävar efter det normala och ofta handlar det om att bistå 

människor som av olika anledningar inte har tillgång till det som konstruerats eller betraktas 

som normalt. Socialt arbete präglas därigenom av vissa normer och värderingar av vad som 

är bra och dåligt samt hur någon eller något bör och inte bör vara (Ibid). Ungdomarna är 

placerade på de särskilda ungdomshemmen antingen av beteendeskäl (3§LVU och 1§ LSU) 

eller av miljöskäl (2§ LVU och 4 Kap 1§ SoL). Det är i beteendena och miljön det sociala 

problemet för ungdomarna anses ligga. Av denna anledning kan det anses vara av vikt att 

studera de faktorer som tycks ligga till grund för en förändring av en ungdoms beteende, och 

försöka reda i vilka förhållanden som kan försvåra en sådan. Vi bör fråga oss vilka faktorer 

som utgör grund för en ungdom att motiveras avvika från det särskilda ungdomshemmet, 

samt faktorer som ligger till grund för att en ungdom motiveras till att uppvisa beteende som 

resulterar i en isoleringsåtgärd eller längre vistelse. Antalet avvikningar och isoleringar av 

ungdomar kan möjligen förstås på två sätt. Dels kan det vara ett resultat av en viss 

problematik med utformningen och utförandet av vården, dels kan det handla om en 

svårighet som kan uppstå i dessa individers möte med det sociala arbetets verksamhet som en 

normpraktik, som ställer vissa krav på individen. 

 

I anknytning till ungdomarnas skolverksamhet, som sker i SiS regi, har viss undervisning 

präglats av att ungdomarna skriver dokument som årligen ges ut i bokformat. Dessa texter 

har ungdomarna skrivit med fria händer. På baksidan av boken från SiS (2015a), jag älskar 

dig ändå, skriver SiS följande: 

 

De skriver om sina liv, om fantasier, drömmar och förhoppningar. Förvånansvärt ofta också mamma 

och pappa. Frånvarande, skymtande i bakgrunden eller öppet kämpande för sina barns bästa. En del 

texter handlar om förhoppningen att få sin familjs förlåtelse för allt som gått snett. De ger en inblick i 

tonåringens frigörselse men samtidigt också saknaden efter familjen. Bakom all frustration lyser 

kärleksförklaringar igenom och en önskan att lämna det som varit bakom sig och försonas med sig 

själv. (SiS, 2015a:218)  
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Kan det möjligen dölja sig material i ungdomarnas dokument som hjälper oss och de själva att 

komma närmare svaret på hur de bäst kan bli hjälpta och bäst kan hjälpa sig själva? 

 

 Syfte 
Syftet är att belysa hur de placerade ungdomarna skildrar sig själva och sin kontext. Vi ställer deras 

skildrande av sig själva och sin kontext i förhållande till motivation vilket möjligen kan utgöra fynd 

som kan ge stöd för samhällets aktörer i utformningen av vård för unga. 

 

Frågeställningar 
- Hur skildrar ungdomarna sig själva och sin kontext? 

- Vilka motiverande faktorer till beteendeförändring kan urskiljas ur ungdomarnas skildringar? 

- Hur kan vi förstå motivation när man är utsatt för tvång? 

 
Förförståelse 
Ingen av oss har någon tidigare erfarenhet av SiS verksamhet, varken privat eller av 

arbetslivserfarenhet och saknar därför referensramar. Vi har båda en förförståelse för 

verksamhet som bedrivs enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Hur vi kom fram till vårt val av område var att en av oss hade fått de 

böcker som utgör vår empiri av en vän. När vi väl läste materialet växte vårt intresse och 

därmed började vi arbeta på en uppsatsplan. 

 

Kunskapsläge 
Viktiga utgångspunkter vid vård av unga 

Det finns flera internationella ungdomsforskare som skriver om vad som bör prägla 

organiseringen inom ramen för det sociala arbetet med ungdomar. Stoneman (2002) menar att 

varje aspekt i samhället som påverkar ungdomen är upplevd annorlunda av ungdomen i 

jämförelse med vuxna. Att beslut som formar aspekterna i samhället skulle bli bättre 

anpassade om ungdomen deltog i formandet av dem. Hen hävdar också att ett effektivt socialt 

arbete med ungdomar präglas av förmågan att relatera till ungdomar och att vara som en vän 

men ändå inte. Vad hen menar är att relationen bör präglas av ärlighet, tilltro, acceptans, 

7 



tjänster och gentjänster precis som en vänskap. Vad som blir viktigt är att också klargöra 

rollerna och de gränser som finns för ungdomen och socialarbetaren (Ibid). Cook (2000) och 

Hirsch et al. (2000) skriver att ett effektivt socialt arbete skapar en känsla av anknytning som 

ungdomar  beskriver som hem. Hirsch et al (Ibid) tillskriver det sociala arbetet med 

ungdomar som framgångsrikt om den framhäver ungdomens förmåga att uttrycka deras 

åsikter, själva få bestämma över deras prioriteringar och ta egna beslut. I direkt relation till 

insititutionsvård har Gilligan (1999) behållningen att ha i åtanke alla de viktiga komponenter 

som ungdomars liv består i, och att dessa kan vara viktiga i ungdomens förändringsarbete. 

Hen menar att när vi tänker oss hur en ungdom som ska vistas i et vårdsammanhang har 

tillgång till sina dagliga relationer ska de inkludera dennes familj, skola, kamrater, grannskap, 

arbetsplats, fritidsintresse och aktiviteter. Samtliga av dessa är en källa till potentiella 

relationer som kan bidra positivt till en ung människas utveckling (Ibid). 

 

  

Samhällsvårdens utveckling 
Det hävdas att övergången från ungdom- till vuxenliv möjligen har blivit mer oförutsägbart 

och farligt (Shanahan, 2000). Att den sociala förändringstakten har ruckat på den tidigare 

bilden av ungdomens övergång till vuxenliv (Wyn & Dwyer, 2000) och underminerat 

konceptet som en linjär övergång. Att den nu bytts ut mot flertalet vägar att gå. Att stater har 

gett upp partnerskapet i att fostra ungdomen i sin utveckling och lämnat över ansvaret till 

individen själv att organisera för att uppfylla kraven för medborgarskap. Ungdomen föreslås 

vara tvungna att identifiera sina möjligheter och koordinera sina liv för sig själva. De skapar 

sina egna liv som respons till diskontinuitet och alla valmöjligheter (Heinz, 2002). Det går att 

koppla till Institutet för framtidsstudiers (2004) rapport som visar statistik över ökade 

löneklyftor, våld, sexualisering, rädslor, utbrändhet, konkurrens och stress. Den slår fast att 

många barns villkor försämrats och diskrimineringen av invandrare ökar (Ibid). 

Socialstyrelsen (2016) flaggar om att antalet heldygnsvårdsplaceringar ökat mellan 

2000-2013 från 6000 till 8000 placeringar. Ökningen kunde inte förklaras med ökad 

immigration med ensamkommande, asylsökande, barn med avslagsbeslut och papperslösa då 

de utgjorde 350, men något som däremot framkom var att 20% av de placerade var 
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utlandsfödda(Ibid). Detta är ett möjligt resultat av de noterade försämrade villkoren för barn 

och den ökade diskrimineringen av invandrare. 

  

Institutionsvård i Sverige 
Vinnerljung (2015) skriver följande i sin rapport: “I allmänhet finns det inte mycket kunskap 

om hur institutionerna i Norden fungerar och om hur det går för ungdomarna” (Ibid). 

Institutionsvård föreslås vara lämplig åtgärd för ungdomar med mycket avvikande beteende, 

men skadlig för mer välfungerande ungdomar (Andrews & Bonta 2010). Risken med 

placering av ungdomar med olika problem i samma boende är att det resulterar i negativ 

inlärning och svårigheter att tillgodose olika behov samt en smittoeffekt. Enligt en studie av 

Levin (1998), hade det resulterat i att ungdomarna hade utvecklat en ungdomskultur. Enligt 

Whittaker & del Valle (2014) saknas det kunskap om sambandet mellan det som erbjuds och 

barnens utvecklingsmässiga nivå och funktion, bortsett från uppfattningen om att barn inte 

bör placeras på institution. En placering som är lämplig för en 13-åring kan vara olämplig för 

en 17-åring (Ibid).  

 

Skyddsprocesser som forskning lyfter som viktiga är föräldrainvolvering och en fungerande 

familj, förmåga till självreglering och självkontroll, social kompetens, skolanknytning med 

skolprestationer, vilka ska prägla det sociala arbetet med ungdomarna. Det är viktigt att flera 

livsområden ges fokus i ett behandlingsarbete. Om inte riskfaktorer från flera olika 

livsområden tas i beaktning, blir en möjlig konsekvens att en institutionsvistelse misslyckas 

med vården (Andrews & Bonta, 2010). 

 

Av de effektstudier som gjorts visar att 80% av ungdomarna begick brott efter att de skrivits 

ut från institutionsvården i Sverige. 70% av de som skrevs ut missbrukade narkotika efter 

utskrivning, vilket ska jämföras med de 60 % som missbrukade innan. Det hade skett en 

ökning (Levin, 1998). Av ungdomarna som hade skrivits ut hade 60% av dem inte avslutat en 

eftergymnasial utbildning vid 25 års ålder (Sallnäs & Vinnerljung, 2009). Av Pettersons 

(2010) studie framkom att 78 % av ungdomarna som hade placerats enligt LSU hade efter 

utskrivning begått nya brott . Institutionsplacerade barn som inte hade placerats på grund av 
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kriminellt beteende löper två och en halv gång så stor risk att bli arresterad för ett kriminellt 

beteende än om barnet hade vistats i fosterhem (Ryan et al. 2008). 

  

Forskning kring ungdomars upplevelser av institutionsvården 
Aspekter som möjligen påverkar ungdomars motivation till förändring skildras i flera studier 

som gjorts. Något som Severinsson (2010) fann i sin studie var att personal och ungdomar 

använde sig av olika diskurser, vilket skapade motstånd hos ungdomarna. De kunde inte 

känna igen sig i de diskurser personalen skapade. Ungdomarnas diskurser syftade på att se sig 

själva som normala och relaterade till andra för dem viktiga människor utanför boendet, och 

personalens diskurser var snarare att rättfärdiga behandlingsarbetet med hänvisningar till 

ungdomarnas olika svårigheter (Ibid). Upplevelser av att inte känna sig bli lyssnad på och att 

bli utsatt för orättvist tvångsomhändertagande var något som förekom i Claezons (2004) 

studie. Hen fann även att de upplevde att behandlingar som personal motiverade utgick från 

stereotypa förståelser snarare än individuella (Ibid). Huruvida ungdomarna upplevde 

institutionsvården som meningsfull blev aktuellt i Levins (1997, 1998) forskning och visade 

att den inte anses som meningsfull och att det är svårt för ungdomarna att se hur den ska 

fungera. Hen menar att i de fallen där institutionsvårdade ungdomars barndomar är fulla av 

negativa inslag och lidande riskerar själva vården att stärka deras identitet som misslyckade 

och kriminella (Ibid). Sallnäs (2000) lyfter miljön som risk för att bidra till stigmatisering och 

svårigheter i att skapa goda relationer, och att ungdomarna ofta upplever ensamhet och 

maktlöshet. De som dock lyckades skapa goda relationer till personal visade sig ha bättre 

upplevelser (Ibid).  

 

Kunskapsklyftor gällande heldygnsvården 
Socialstyrelsen (2016) flaggar om kunskapsklyftor gällande heldygnsvården i stort. Hem för 

vård och boende (HVB) hade 60 insatser och förhållningssätt varav majoriteten inte var 

utvärderade för målgruppen, och en fjärdedel av dem utan genomtänkta arbetssätt utan 

vetenskaplig eller professionell anknytning. Huvudsaklig forskning om institutionsvården har 

gjorts först efter avslutad vård och söker inte förändringar hos individen före, under och efter 

vistelsen. Därför är det svårt att värdera institutionsvistelsen, insatsernas kombination och 

effekter eller när den fungerar som bäst. Socialstyrelsen efterlyser kunskap om vad barnen 
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själva upplevt vara avgörande för att placering ska ge långvarigt resultat och hålla god 

kvalitet (Ibid). 

   

Teori 
I nationalencyklopedin beskrivs begreppet motivation som en psykologisk term för faktorer 

som ger upphov till, formar och riktar individers beteenden mot olika mål. (Öhman, , u,å.). 

Vallerand (2012) uppger att motivation har studerats från många olika perspektiv och att 

forskare genom åren har identifierat två övergripande kategorier av motivation, inre 

respektive yttre motivation. Den inre motivationen berör beteenden som individen av sig 

själv yttrar för att uppnå tillfredsställelse, då det finns en inneboende drivkraft i den aktivitet 

som individen utför genom inre faktorer hos individen. Den yttre motivation omfattar 

faktorer runt omkring individen och berör beteenden som utförs för att uppnå ett visst mål, 

såsom att få belöning eller undvika ett straff (ibid). 

  
Atkinson & Hilgard (2014) uppger att dessa kategorier härrör från två traditionella typer av 

motivationsteorier. Den ena är behovsteorier som betonar inre faktorers betydelse för 

individens motivation. Den andra är incitamentsteorier av motivation, vilka betonar yttre 

faktorer eller externa aspekter och objekt för motivationen. Dessa objekt eller yttre faktorer 

kan ses som ett mål som formas utifrån individens vilja (ibid). 

  
Wright (2015) beskriver hur olika motiv, alltså anledningar att agera, kan påverka individers 

ansträngning i förhållande till ett mål eller måluppfyllelse. Vidare beskriver hen att motiven 

både kan variera i styrka och vara latenta eller aktiva. Ett aktivt motiv vägleder beteendet 

medan ett latent motiv endast har potential att vägleda beteendet. Motiven till ett beteende 

blir mer betydelsefulla beroende av behovets omfattning eller styrka, belöningens värde och 

chansen att individen erhåller belöningen vid utförande av ett visst beteende. I förhållande till 

chansen att individen erhåller belöningen vid ett visst beteende så har också individens tro på 

att beteendet ger ett visst utfall betydelse (ibid). 
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I en metaanalys av 128 studier som fokuserade på olika yttre belöningar och andra yttre 

faktorer, studerade Deci, Koestner & Ryan (1999) yttre motivationens påverkan på den inre 

motivationen. De kom fram till att motiveringsstrategier som fokuserar på användandet av 

yttre belöningar löper stor risk att hämma den inre motivationen, men att de under vissa 

omständigheter inte nödvändigtvis behöver göra det (Deci Koestner & Ryan 1999). 

Beteendets utfall grundar sig delvis på belöningens karaktär, men är främst beroende av 

huruvida individen uppfattar belöningen som kontrollerande eller som bekräftande av 

individens kompetens (ibid). Begreppet kompetens i sin tur härrör från ett annat teoretiskt 

perspektiv vid namnet self determination theory. 

  

Self determination theory 

Self determination theory (SDT) är en teoretisk ansats som utgår ifrån att motivation och 

personlighetsutveckling påverkas av individers inneboende utvecklingsbenägenhet, 

psykologiska behov samt faktorer som främjar de dessa behov. Teorin utgår från att 

människor har tre grundläggande behov som är essentiella för en konstruktiv social 

utveckling, personligt välmående samt en fruktbar naturlig benägenhet att utvecklas och 

integreras. De tre psykologiska behoven benämns som autonomi, social meningsfullhet och 

kompetens (Ryan & Deci 2000). 

  
Behovet av autonomi handlar om individers strävan att uppnå en större frihet eller 

självbestämmande och ha kontroll över sin egen livsriktning istället för att styras av externa 

faktorer. Det berör också social meningsfullhet som ett inneboende behov av skapa och 

upprätthålla meningsfulla relationer med andra. Behovet av kompetens berör individers 

behov av att bemästra nya utmaningar samt utveckla och finslipa olika färdigheter. När 

kompetens uttrycker sig i sin renaste form och snarare bygger på inre motivation istället för 

yttre, så blir individens beteende självbelönande (Holt et al. 2015). 
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Locus of control - kontrollplacering 

Rotter (1966) beskrev sin utvecklade teori Locus of control först 1966, på svenska kallad 

kontrollplacering. Han intresserade sig för och studerade förväntningar personer hade kring 

hur deras beteende kunde påverka händelser. Rotter utvecklade en skala som bedömde detta 

vilken fick signifikans och bekräftade hans teori om att en persons tro kan påverka en 

individs kontrollplacering. Locus betyder lokalisering och innebörden av begreppet är var en 

person lägger kontrollen för det som händer. De som anses ha en inre kontrollplacering 

karaktäriseras av att de själva känner att de kan påverka omgivningen och det som hänt, tar 

ansvar för val, hälsa, relationer, arbete och andra livsaspekter. Eftersom de känner att de har 

kontroll är de även mer benägna än personer som innehar yttre kontrollplacering att försöka 

påverka och förändra sin situation. De som räknas som att de innehar en yttre 

kontrollplacering känner sig istället styrda och påverkade av yttre omständigheter. De 

tenderar att tro på ödet, tur och otur, att andra personer och opåverkbara omständigheter styr 

deras liv, t.ex. religion, kultur, chefer, och tar mindre ansvar för det som skett i deras liv än de 

som har en inre kontrollplacering. Ingen människa har antingen en yttre- eller inre 

kontrollplacering den kan variera mellan inre- till yttre kontrollplacering beroende på 

situationen (Ibid). 

 
Metod 
  
Metodval 
Vi valde att ha en kvalitativ inriktning på vår studie då vi ville fånga individernas 

uppfattningar och tolkningar av den sociala världen, vilket Bryman (2008) beskriver att en 

kvalitativ strategi är bäst lämpad för. Utöver den kvalitativa inriktningen så har vårt metodval 

präglats av att vi hittade dokument som skrivits av ungdomar under deras vistelse på Statens 

institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. Det som lockade oss till att använda denna typ 

av material var främst möjligheten till ett brukarperspektiv från en specifik grupp i en 

specifik kontext. Speciellt i samband med att vi hade haft svårigheter att kunna det med andra 

kvalitativa metodansatser, exempelvis kvalitativ intervju och då främst av etiska skäl. I 

samband med detta fynd framstod den kvalitativa dokumentanalysen som metodvalet för oss. 
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Som May (2001) beskriver så kan ett dokument ses som en bestämd tolkning av en social 

situation som kan berätta något för oss om strävanden, drömmar och sociala relationer vid en 

viss tidpunkt, då dokumentet skapades. Utöver att dokumentet är knutet till en viss tidpunkt 

så är också dokumentet förankrat i det sammanhang eller den kontext som dokumentet skrevs 

i. Som May (Ibid) beskriver det så är den sociala kontexten grundläggande för att kunna 

förstå det som står i dokumentet. På så sätt kan vi förvänta oss att dokument som skapats i en 

SiS-vårdkontext också förhåller sig till denna kontext och kan berätta något om den, så som 

den tolkas av textförfattarna. 

  

May (2001) beskriver vidare att det finns ett flertal sätt att begreppsliggöra dokument på, det 

vill säga ett flertal tillvägagångssätt i analysen av dokument. Vår dokumentanalys har 

inspirerats av en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär ett sökande efter bakomliggande 

teman i det empiriska materialet (Bryman 2008). En problematisk aspekt som Bryman (ibid) 

lyfter är att det med detta tillvägagångssätt är att det sällan beskrivs vilken konkret teknik 

som används i sökandet efter dessa teman. Därmed kommer vi ytterligare beskriva vårt 

tillvägagångssätt och hur vi kommer söka efter bakomliggande teman. 

 

Empiri och urval 

När individer producerar texter som kan kategoriseras som personliga dokument, är det 

viktigt för forskaren att förhålla sig källkritisk samt att föra diskussion kring dokumentets 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. (Bryman, 2008). Därav 

kommer vi föra en diskussion kring dessa begrepp i presentationen av empiri och urval. 

 

Vi har gjort ett målstyrt urval då vi valt dokument som har direkt koppling till våra 

forskningsfrågor (Bryman 2008). De dokument vi valt att analysera är utgivna i pocketformat 

av SiS inom ramen för dess skolverksamhet. De innehåller dokument skrivna av ungdomar 

som vistats på SiS särskilda ungdomshem. I och med att dokumenten är utgivna av en statlig 

myndighet så förstärks empirins autencitet, och myndigheten försäkrar oss om att 

dokumenten är skrivna av ungdomar i denna kontext. Det SiS skriver om dokumenten är att 
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eleverna på SiS skolverksamhet fått fria tyglar att skriva om vad de vill utan att annan part 

redigerat texterna (Statens institutionsstyrelse, 2015). Utifrån SiS beskrivning har 

myndigheten inte redigerat, vilket tillsammans med ungdomarnas fria tyglar stärker 

dokumentens trovärdighet. SiS position som statlig myndighet utgör dock ingen garant för 

dokumentens fullständiga autenticitet och trovärdighet. Vi diskuterade möjligheten att SiS 

kan ha censurerat, redigerat eller valt att inte publicera vissa ungdomars dokument. Att 

materialet omfattas av negativa skildringar av SiS verksamhet talar för att SiS inte har 

påverkat materialet i någon vidare mening, som skulle påverka studieresultatet. Vi har valt 

böckerna SiS (2014) Det började med småbråk hemma- SiS unga berättar 2014 och SiS 

(2015) Jag älskar dig ändå- SiS unga berättar 2015. Det rör sig om sammanlagt 214 

dokument som har ett omfång mellan 1- 6 sidor. Vilka är skildringarna typiskt för och vilka 

kategoriseringar kan vi göra är viktiga frågeställningar för att visa på empirins 

representativitet. Det är inte möjligt att utläsa varken kön eller ålder på ungdomarna som 

skrivit dokumenten i dessa pocketböcker. Namn förekommer i flera fall inte, vilket gör det 

svårt att validera en eventuell könskategorisering (Ibid). För att ge dig som läsare en 

överblick över de ungdomarna som möjligen skrivit i böckerna, och som då också utgör dess 

möjliga representativitet, har vi valt att delge antalet intagna under böckernas utgivningsår 

och ge insyn i antalet och andelen ungdomar baserat efter ålder och kön. Enligt SiS (2014, 

2015) intogs 2615 ungdomar enligt kriterierna för LVU och SoL. 885 ungdomar var mellan 

11 och 15 år med ungefär 40 % flickor och 60% pojkar. 1200 ungdomar var mellan 16 och 17 

år med ungefär 29% flickor och 71% pojkar. 530 ungdomar var mellan 18 och 20 år med 

ungefär 22% flickor och 78% pojkar. De ungdomar som intagits enligt kriterierna för LSU 

var enligt SiS (2014, 2015) 112 ungdomar mellan 15- 21 år med ungefär 3.5% flickor och 

96.5% pojkar (Ibid). Vi är medvetna om att vi på grundval av denna information inte kan 

säga något om representativiteten. Trots att vi ser en överrepresentativitet av andel pojkar, 

och i åldersgruppen 16 till 17 år, kan vi inte utesluta möjligheten att dessa procenttal inte 

stämmer överens med den grupp ungdomar som fått texterna publicerade. Samtidigt är det 

möjligt att det förekommit att en ungdom fått skriva både 2014 och 2015. Det är att tillägga 

en möjlighet att personer som intagits tidigare än 2014 är med och skriver och inte är med i 

framförd statistik. Huruvida de ungdomar som skrivit texterna kan representera samtliga 

ungdomar eller inte, är något som också bör diskuteras. Alla ungdomar som sitter på 

institution har inte skrivit, då hade antalet dokument varit fler. Alla ungdomar har kanske 
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heller inte haft möjligheten. Vi har läst svenska och engelska texter, men möjligen finns det 

ungdomar som inte behärskar skriva eller inte behärskar språken. Texterna kan därför inte 

motiveras representera andra ungdomar än de som skrivit, men det är för den sakens skull 

ändå möjligt att vi ser likheter och olikheter i deras skildringar som kanske kan bekräfta 

andra forskares fynd eller se nya tendenser som kan vara aktuella för myndigheten eller för 

samhället att vidare reflektera över.  

 

Rörande textens meningsfullhet kan diskuteras utifrån vad Bryman (2008) tar upp angående 

aktiva respektive passiva läsare och publik. Studier har visat att mer passiva uttolkare, som 

publik kan ses som i förhållande till en analyserande forskare som ses som en aktiv, ofta 

kommer fram till andra tolkningar. Vi ska vara försiktiga med att dra slutsatsen som 

samhällsforskare gör i sin tolkning av texter, då det i slutsatser från enkäter och data 

framkommer att de är en spegling av personliga tolkningar. Vi uppmanar därför läsaren att 

vara varsam och försiktig i läsandet om de tolkningar som görs (Ibid). Ett dokument som är 

skriven av egen kraft, vilket stämmer in på dessa dokument, kan också motiveras att ses 

utifrån sin kontext och dess underförstådda läsekrets. (Ibid). Ungdomarna som har skrivit 

texterna är medvetna om att texterna offentligt publiceras, och därför är det också möjligt att 

vi, som Bryman (Ibid) lyfter som en synpunkt, behöver se vad dokumenten i grunden är. Att 

det kan vara ett dokument som formulerar specifika syften och som kanske inte helt avspeglar 

verkligheten (Ibid). Denna möjlighet kan ifrågasätta dokumentets trovärdighet. Därför är det 

viktigt att framhålla intentionerna för denna forskning, som inte är att hitta en sanning utan 

snarare försöka förstå ungdomars motivation utifrån vad som kan urskiljas från deras 

skildringar i dokumenten.  

 

Metodansats  

I detta avsnitt lyfter vi metodansatserna som studien utgår ifrån och hur man bearbetar det 

empiriska materialet utifrån dessa metodansatser. Hur metodansatserna praktiskt använts och 

påverkat bearbetningen av det empiriska materialet beskrivs och exemplifieras vidare under 

avsnittet tillvägagångssätt. 

 

 

16 



Hermeneutik 

Den kvalitativa dokumentanalysen har sina rötter i en tolkningstradition kallad 

hermeneutiken vilken syftar till att få förståelse eller skapa mening ur texter, antingen med 

fokus på läsarens tolkning eller författarens intentioner (Widén, 2009). Den hermeneutiska 

metodansatsen kan med fördel kan användas vid studier som fokuserar på studiesubjektens 

upplevelser och där studiesubjekten fått stort utrymme att uttrycka sig fritt (Westlund, 2009) . 

Som Bryman (2008) uttrycker det så handlar hermeneutiken om att klargöra textens mening 

utifrån upphovsmannens perspektiv, en process som inbegriper ett fokus på den sociala 

kontext där texterna producerades i och är sensitiva för. Westlund (2009) framhäver också 

kontexten som viktig i och med att texten skrivits i, och refererar till ett sammanhang vilket 

innebär att kontexten också måste vägas in i helhetstolkningen. Vår studie bygger till stora 

delar på  antagandet att texten inte kan separeras från kontexten, då vi vill fånga ett 

brukarperspektiv på motiverande samt demotiverande upplevelser inom sis-kontext. Vår 

studies hermeneutiska inslag kan relateras till den inriktning som kallas för allmän 

tolkningslära, vilket är den bredaste inriktningen. Detta innebär att vår studie har ett fokus på 

förståelsen av ett budskap och inte förklaringen (ibid). Eftersom förståelsen bygger på 

tolkningar så blir en viktigt del inom hermeneutisk forskning att säkerställa rimligheten i 

tolkningarna som görs. Westlund (2009) framhäver att tolkningens rimlighet bygger på 

antalet texter eller textdelar som styrker den. Ett systematiskt arbetssätt blir enligt Sjöström 

(1994) därmed av stor vikt för att studien inte ska bli godtycklig. Inom hermeneutisk 

forskning brukar del- och helhetsprincipen, även kallad hermeneutiska cirkeln, användas för 

att systematiskt analysera det empiriska materialet och minska risken för godtycklighet. Detta 

arbetssätt innebär att alltid ställa tolkningen av delen i förhållande till helheten och pendla 

fram och tillbaka . Detta handlar inte bara om ett textstyckes förhållande till textens helhet 

utan även en jämförelse mellan olika textstycken och texter för att få en bredare 

tolkningsram. I denna process är det också viktigt att se texten eller textstyckets förhållande 

till sammanhanget eller den miljö där texten skrivits(ibid). I vår dokumentanalys har vi 

genomgående återkopplat delarna till varandra och till helheten för att försöka undvika att 

fastna i ett  inramat tankemönster och fördjupa tolkningen och förståelsen av texterna. 
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Fenomenologi  

Szklarski (2009) beskriver att den fenomenologiska forskningen skapar nya teorier istället för 

att testa redan existerande, vilket gör att den lämpar sig för studier som denna. Forskaren vill 

i sin fenomenologiska forksning ha ett empiriskt material som utgångspunkt istället för teori. 

Även Fejes & Thornberg (2009) uppger att det sällan används specifika teorier i analysarbetet 

av fenomenologiska studier, men tillägger också att analysresultatet ofta relateras och jämförs 

med relevanta teorier.  Likt hermeneutiken så kan också fenomenologin användas för att 

skapa mening i ett empiriskt material, men då genom att strukturera och koda materialet 

istället för att tolka dess innebörd. Utgångspunkten med fenomenologin är att fånga essensen 

av ett fenomen genom att plocka ut de väsentligaste gemensamma nämnarna och 

meningsbärande enheterna (Szklarski 2009). Utöver ett fokus på de väsentligaste delarna av 

ett fenomen så framhäver också Szklarski (Ibid) fokus på ett specifikt fenomen som ett annat 

grundläggande kriterium för fenomenologisk forskning. Fenomenet vi studerar är 

motiverande aspekter inom SiS-vårdskontexten. Avgränsningen av fenomenet  påverkar 

också urvalsprocessen i och med att det empiriska materialet måste omfatta det fenomen som 

studeras. Vår studies likheter med den fenomenologiska ansatsen bygger främst på det 

induktiva förhållningssättet samt struktureringen av det empiriska materialet för att få fram 

meningsbärande enheter och ett urval som omfattar fenomenet som studeras. Den skiljer sig 

också från den fenomenologiska metodansatsen i och med att vårt empiriska material inte 

omfattar direkta skildringar av fenomenet vi studerar. Det är här den hermeneutiska ansatsen 

komplementerar den fenomenologiska i vår studie, genom utgångspunkten att texten inte kan 

separeras från kontexten samt att vi tolkar motiverande aspekter ur ungdomarnas texter. 

 

Tillvägagångssätt 

När vi kodat materialet har vi haft i åtanke, som Jönsson (2010) lyfter, att analysen som görs 

tenderar att bli starkare och djupare när empirin sorteras i begreppsform. Vi började med att 

koda materialet utan teoretiska referensramar och försökte sortera materialet under olika 

begrepp. Etter att ha läst igenom och försökt strukturera materialet ett flertal gånger så hade 

vi formulerat fyra grupper som vi fortsatte att strukturera materialet i. Utifrån dessa försökte 

vi hitta samband och meningsbärande enheter som sedan kom att bli vår resultat. 
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Inre motivation 

I denna grupp placerades dokument vars sammantagna intryck skildrade motivation till 

förändring av sig själv. Detta innebär att individen på något sätt skildrat en egen drivkraft till 

förändring eller vilja att förändras. Detta utesluter inte att yttre faktorer också skildras 

dokumenten. Det som avgör grupperingen är att individen, trots skildringar av yttre faktorer, 

också har ett tydligt fokus på individen själv. Att Dokument placerades i grupp ett grundades 

delvis på specifika och meningsbärande skildringar likt följande exempel: 

  

Nu har jag bestämt mig för att kämpa... har gett mig fan på att det ska ske en förändring innan 

det är försent (B:24) 

  

Jag har bestämt mig att jag ska ändra mig!  (B:31) 

  

Utdragen skildrar tydligt att individerna söker en förändring, vilket är oberoende av vad 

individerna skriver om i den resterande texten. Oavsett om placeringen av flertalet 

texter i denna grupp påverkats av liknande specifika skildringar så innehöll dokumenten 

oftast mer meningsbärande innehåll eller aspekter, både av yttre, inre och ej 

motiverande karaktär. I vissa fall behövde specifika skildringar underbyggas av den 

resterande texten för att tolkas på rätt sätt och därigenom placeras i rätt grupp. 

  

vet att jag gjort fel... borde lyssnat på mina föräldrar... borde gått på mina soc möten... Men jag 

gör vad som måste göras så jag kommer härifrån så fort som möjligt... du är inte här för att få 

vänner det ända du är här för är för att hjälpa dig själv härifrån så fort som möjligt. (B:93) 

  

Om vi bara fokuserar på utdraget ”men jag gör vad som måste göras så jag kommer 

härifrån så fort som möjligt” så kan det vara en indikator på att individen är motiverad, 

främst motiverad av den yttre faktorn att komma bort från SiS. Men anledningen till att 

texten placeras i grupp ett är främst på grund av utdragets betydelse i förhållande till 

textens helhet och andra meningsbärande komponenter, vilket framhävs av citatets 

resterande delar. I just detta exempel handlar det om att individen vet att hen gjort fel 

och skildrar vad hen borde gjort samt förståelse för målet med placeringen är att ”hjälpa 

dig själv”. Det vi vill förtydliga med exemplet är att vi alltid tolkat textens helhet i 

kombination med specifika skildringar. Den resterande texten skulle också kunna 
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innehålla skildringar som inte underbygger tolkningen att individen är motiverad till 

förändring av sig själv. Författaren skulle exempelvis kunna beklaga sig över 

inskränkningar och regler inom institutionsvården och därav göra vad som måste göras 

för att komma ifrån SiS. I så fall hade texten inte utstrålat att individen är motiverad till 

förändring av sig själv utan istället pekat på att individen är motiverad yttre faktorer och 

på så sätt placerats i grupp två, som kommer beskrivas vidare senare i kapitlet. 

  

Dokumenten kunde också placeras i grupp ett utan specifika och tydliga skildringar som 

i tidigare exempel. I dessa fall bygger grupplaceringen på tolkningen av dokumentens 

helhetsintryck som baseras på att flertalet aspekter eller meningsbärande enheter pekar 

på att individen är motiverad till förändring av sig själv. 

  

I början kan det vara svårt att se det, men det blir bättre... Man är bara dum om man slutar 

kämpa, riktigt dum om man slutar hoppas. Ingenting kommer bli bättre om man inte är villig att 

förändra sig själv. Man kan inte skylla på någon annan att man är i den situationen man är i. Det 

är inte soc fel, inte heller snutens. Allt hänger på en själv, man gör sina egna val, väljer sina 

vägar. Första steget till att förändras till en bättre människa, det är ju att börja erkänna sina 

brister, och försöka förändra det dåliga man gör till något bra... När man nått den punkten i sitt 

liv där man slutar skylla över sina problem på alla andra, när man börjar anstränga sig, tvingar 

sig till att börja tänka positivt och må bra, det är då ens förändring har börjat, det är då det börjar 

bli bättre. (A:15) 

  

I citat finns inga skildringar där individen pratar om sig själv eller vad hen vill, det finns 

en avsaknad ”jag”-skildringar. Samtidigt utgörs citatet av skildringar som kan härledas 

till individens erfarenheter, vilka kretsar kring att förändringen måste komma från en 

själv. Oavsett en avsaknad av ett ”jag”-fokus så är helhetsintrycket att individen 

uttrycker inre motivation då hen skildrar en insikt om eller erfarenhet av att en 

förändring av sig själv krävs för att det ska börja bli bättre. Följande exempel är av 

liknande karaktär: 

  

vill börja med att tacka de som bor på Brätte som har gett mig hopp om dagen!... 

Det är lätt att ta saker för givet men samtidigt när du tar något för givet, får du även 

konsekvenser för de saker du gjort... All den smärta och sorg man får bära, all den ångest och 
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förnekelse du skapat. Allt detta måste vi leva med om vi inte gör något åt saken. Så vafan sikta 

högt upp, intala dig själv att du är en vacker person och att du faktiskt vill/kan bättra dig (B:103) 

  

Oavsett om individen inte uttryckligen skriver att hen vill att en förändring ska ske eller 

att hen ska kämpa för förändring, så är helhetsintrycket av texten att individen utstrålar 

inre motivation. Främst på grund av insikten att du får konsekvenser för de saker du 

gjort, vi måste leva med saker om vi inte gör något åt dem och att vi därav ska intala oss 

att vi både vill/kan. Individen fokuserar på sig själv. 

  

Yttre motivation 

I denna grupp placerades dokument som skildrade yttre motiverande aspekter baserat på 

det sammantagna intrycket av texten. I motsats till grupp ett så bygger denna grupp på 

att dokumenten saknar skildringar av inre motivation och ett fokus på individen själv. 

Samtidigt innehåller dokumentet uttryck av motivation som tydligt kan härledas till 

yttre faktorer. I likhet med grupperingsprocessen av grupp ett så kunde specifika 

skildringar påverka att texterna placerades i denna grupp. 

  

... jag kommer kämpa för att få träffa dig igen. (A:27) 

  

Ska sköta mig så jag får flytta hem någon gång, för jag saknar min familj, mina bröder och min 

stad (A:98) 

  

I dessa utdrag grundar sig motivationen på att få träffa en specifik person, att komma 

hem till familjen, bröder och staden. Utdragens gemensamma nämnare är att de skildrar 

motiverande aspekter samtidigt som både utdragen och texterna de tagits ifrån saknar 

skildringar som talar för att individen är motiverad till att göra en förändring. Alla texter 

innehöll inte specifika och tydliga skildringar på att författaren är motiverad, som i de 

föregående exemplen. 

  

Jag ångrar att jag inte skötte mig från första början. Hade redan varit hemma om jag inte stuckit 

alla gånger. Så tips till alla som sitter inne på institution ju fler gånger ni sticker så förlänger ni 

ert LVU. (A:64) 
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Oavsett om utdraget ”jag ångrar att jag inte skötte mig” kan indikera på att individen 

tänker göra en förändring eller åtminstone tänker sköta sig framöver, så finns det 

fortfarande inget fokus på individen själv. Författarens ånger uttrycks i förhållande till 

insikten att hen redan varit hemma om hen skött sig från början, vilket då också är 

motivationens essens i texten som citatet tagits ifrån. Med andra ord är individen inte 

motiverad av inre faktorer, utan av yttre. 

  

Ej motiverad 

I denna grupp placerades texter som av olika anledningar gav ett omotiverande intryck 

till förändring. Detta behöver inte betyda att författaren i själva verket är omotiverad 

utan endast att hen på något sätt skildrat demotiverande aspekter i samband med en 

avsaknad av tydlig yttre och inre motivation. Likt grupperingsprocessen av tidigare 

grupper så tittade vi på meningsbärande enheter, textens delar i förhållande till helheten 

samt textens sammantagna intryck. Oavsett om dokumentet innehöll motiverande 

faktorer så kunde den placeras i denna grupp på grundval av specifika formuleringar 

eller meningsbärande enheter, som tolkats utgöra dess essens. Nedan följer olika 

exempel på specifika skildringar som gjort att dokumentet placerats i denna grupp: 

  

... man väljer vad man gör så om jag nu valt att skita i allt och dricka o ta droger så har jag valt 

det. Jag har valt att bli sån och att göra det så det spelar ingen roll hur länge man är inlåst ingen 

kan hjälpa dig förutom du själv och varför ska man ha hjälp att ändra sig eller varför vill man 

har hjälp att ändra sig? Man har ju gjort ett val... (A:104) 

  

Jag har inget hopp, jag ser ingen framtid... men jag tycker inte andra ska ge upp bara för att jag 

gör det (A:178) 

  

Dessa citat skildrar en tydlig demotivation till förändring där den ena författaren skriver 

att hen valt att leva på ett visst sätt och att hen därav inte vill göra en förändring och där 

den andra uttryckligen uppger att hen gett upp. De specifika skildringarna behöver inte 

vara av lika tydlig karaktär, som i följande exempel: 
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... om 3 månader fyller jag 21 år och blir av med detta LVU:et för gått och hoppas att det 

kommer gå bättre denna gången än alla andra gånger. Men egentligen varför skulle det göra det 

!? (A:136) 

  

...just nu ser jag ingen mening med det här. Det ända jag vill är hem till min familj, det finns 

inget annat jag hellre vill... Jag vet inte vad jag ska göra för att bevisa att jag kan och verkligen 

har viljan. Men SOC skiter i vad man än säger. Dom bara går efter sina dumma regler (B:142) 

  

Om vi tittar på det första citatet så hoppas författaren att det ska gå bättre men ser ingen 

anledning till att det kommer göra det, vilket indirekt talar för att författaren själv inte 

ser en möjlig förändring. I det andra exemplet omnämns en yttre motiverande faktor i 

form av familjen samt en uttryckt vilja att komma hem till den. Samtidigt kan inte 

författaren tolkas vara motiverad på grund av denna yttre faktor, oavsett om den kan 

tänkas spela stor roll för individens motivation. Här får istället skildringarna ”just nu ser 

jag ingen mening med det här” och ”jag vet inte vad jag ska göra” en stor betydelse, då 

de gör att dokumentet framhäver hopplöshet, hjälplöshet eller förtvivlan snarare än yttre 

motivation. Därav har detta dokument tolkats som ej motiverad istället för motiverad av 

yttre faktorer. Med både dessa exempel vill vi också framhäva att vi gjort en distinktion 

mellan hopp/vilja och motivation, då båda placerats i grupp tre trots att den ena skildrar 

hopp och den andra skildrar vilja. Oavsett om hopp och vilja kan relateras till att vara 

motiverad så behöver inte skildringar av förhoppning och vilja att förändras indirekt 

betyda motivation till förändring. Som tidigare nämnt så har vi genomgående tittat på 

de skildrade textdelarna i ljuset av andra textdelar och textens helhet. 

  

Fokus på annat 

Denna grupp kan ses som en uppsamlingsgrupp bestående av texter som inte kunnat 

placeras i de resterande grupperna, trots att majoriteten av gruppen har liknande teman. 

Många av dessa texters innehåll kan fortfarande kopplas till demotiverande och 

motiverande aspekter, skillnaden är att dessa skildringar inte säger något om individens 

egen inställning eller motivation i förhållande till SIS-vården. Vissa texter i denna 

grupp kan exempelvis ha många likheter med gruppen ”yttre motivation”, då många av 

författarna skildrar saknad av betydelsefulla personer. Skillnaden är att författaren inte 

drar några paralleller mellan saknaden och sin egen motivation som författarna gör i 
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grupp två, då de exempelvis också skriver att de ska kämpa för att komma ut till sina 

saknade. På samma sätt finns det likheter mellan vissa texter i denna grupp och grupp 

tre, det vill säga ”ej motiverad”. Det kan exempelvis handla om författare som skildrar 

svåra och jobbiga aspekter av sin situation, sitt eget mående eller sis-vårdskontexten, 

men där skildringarna av dessa demotiverande aspekter inte kan tolkas säga något om 

författarens motivation. Till skillnad från grupp tre så kompletteras dessa skildringar 

inte med uttryck såsom ”jag ser inget hopp”, ”jag vet inte vad jag ska göra”, ”jag ser 

ingen mening med det här” etc. Det gemensamma för texterna i gruppen är att de har 

haft ”fokus på annat”, utifrån vår synvinkel under grupperingsprocessen. Vi bör också 

tillägga att något enstaka dokument av fiktiv karaktär också hamnat i denna grupp, men 

att vi inte använt oss av sådana texter i analysprocessen. 

 

Ytterligare kodning 

Efter att vi delat in materialet i olika grupper började vi leta efter samband mellan 

meningsbärande enheter och i olika texter, både sådana som påverkat grupperingsprocessen 

samt andra demotiverande och motiverande aspekter. Vi tittade både på interna samband 

inom grupperna samt externa samband mellan grupperna. Vi noterade att stora delar av vårt 

empiriska material kunde kopplas till behoven; autonomi, kompetens och social 

meningsfullhet, som Deci & Ryan (2000) framhäver som grundläggande för individens 

motivation. I vår fortsatta strukturering av materialet har vi tagit hjälp av denna teori för att 

ytterligare strukturera materialet. Vi färgmarkerade begreppen med olika färger och utifrån 

detta försökte vi hitta gemensamma nämnare och övergripande teman. Vi tittade både på 

teman inom och mellan våra olika färgmarkerade grupper, men även inom och mellan de fyra 

grupper som vi först strukturerat materialet i. Ur denna struktureringsprocess framkom sedan 

de teman som vi framställt i vårt resultat.  

 

Förtjänster och begränsningar 

Metodens förtjänster bygger främst på användandet av ett redan existerande material och att 

materialets existens därmed är opåverkat av forskaren. Bryman (2008) framhåller denna 

förtjänst som att dokument är av ett icke-reaktivt slag då de inte skapats i ett specifikt 

forskningssyfte. I och med att vi inte behöver producera ett empiriskt material så kan vi heller 
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inte påverka dess utformning och innehåll, vilket vi hade riskerat att göra om vi själva 

producerat materialet, exempelvis genom oönskade intervjuareffekter (Ibid). Användandet av 

dokumentanalys ger istället tillgång till ett opåverkat brukarperspektiv. Detta genom att det 

empiriska underlaget utgörs av dokument skrivna av författare som kan vara frispråkiga och 

inte styras av forskarens referensramar eller påverkas av dennes närvaro. Samtidigt är en 

förtjänst att vi som forskare inte heller påverkas av respondenten på samma sätt som kan ske 

vid en intervju. Bryman (Ibid) lyfter bland annat att kvalitativa resultat kan påverkas av det 

personliga band som etableras med undersökningspersonerna. Begränsningarna med metoden 

kan också härledas till det empiriska underlaget, då vi inte har möjligheten att forma det 

utifrån ett visst studiesyfte eller en specifik frågeställning, utan begränsas till innehållet av det 

valda underlaget. Tillskillnad från en intervjubaserad metod så kan vi inte be respondenten 

utveckla sig eller göra en så kallad respondentvalidering för att stämma av sina tolkningar 

med respondenten (Ibid). 

 

Tillförlitlighet 

Vi har valt att inte använda oss av begreppen reliabilitet och validitet då dessa begrepp är 

förankrade i realismen och förutsätter möjligheten att komma fram till en enda och absolut 

bild av vår sociala verklighet (Bryman 2008).Vi förutsätter istället att det kan finnas fler än 

en förståelse av vår verklighet och har därför valt att använda oss av delkriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa 

benämner Bryman (2008) som alternativa kriterier för att bedöma tillförlitligheten av 

kvalitativ forskning. 

 

Trovärdigheten grundar sig i huruvida forskarens beskrivning accepteras av läsaren, vilket 

delvis bygger på säkerställandet av att forskningen utförts regelrätt samt att forskaren 

stämmer av resultaten med respondenterna. Forskningens överförbarhet bygger på att förse 

läsaren med en utförlig redogörelse av kontexten och det kontextuellt unika, varifrån hen kan 

bedöma kontextens korrelation med annan miljö. Pålitligheten grundar sig i att redogöra alla 

faser av forskningsprocessen för att möjliggöra bedömning av kvaliteten i alla delmomenten. 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att försöka säkerställa forskarens opartiskhet 
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och att hen inte medvetet påverkat undersökningen och dess slutsatser, på grundval av 

teoretisk inriktning eller personliga värderingar (Bryman 2008). 

 

Angående trovärdigheten så har vi redan problematiserat att metodvalet och det empiriska 

underlaget omöjliggör en respondentvalidering. Detta gör att extra tonvikt måste läggas på att 

ge läsaren större inblick i forskningen, så att läsaren själv kan bedöma dess trovärdighet. 

Resterande delkriterier berör också läsarens möjlighet till inblick i forskningen. Antingen 

genom tydlig redogörelse av kontext, forskningsprocess, vilka vägval som gjorts och varför 

dessa vägval gjorts. Vikten av dessa delkriterier kan kopplas till kritik om bristande 

transparens i kvalitativ forskning. Bryman (2008) framhäver att det ibland är svårt att se vad 

som gjorts konkret i kvalitativa undersökningar och att det sällan framgår hur analysen 

genomförts, vilket också leder till frågor om undersökningens slutsatser. Därmed kommer vi i 

det fortsatta arbetet lägga stor vikt vid att försöka uppfylla dessa delkriterier. Dels för en ökad 

transparens och dels för att ge läsaren möjlighet att själv kunna bedöma forskningens 

tillförlitlighet. 

 

Etiska överväganden 

En problematisk aspekt av vår undersökning är att vi inte kan uppfylla informations- och 

samtyckeskravet, vilket enligt Svedmark (2012) innebär en skyldighet att informera om 

studiens syfte och få ett tydligt svar om att individen vill medverka i studien. Men det 

empiriska materialet är utgivet i pocketformat och tillgängliga för vem som helst. Med andra 

ord är de offentliga texter. I praktiken innebär detta enligt Svedmark (ibid) att ingen etisk 

prövning formellt sett krävs. Dokumenten är i sig redan anonyma vilket hindrar oss från att 

bryta konfidentialitetskravet, som innebär att skydda respondenterna från att kunna 

identifieras eller bli uthängda (Ibid). Vi har trots det valt att koda böckernas tryckår.  

 

 

Arbetsfördelning 
Vi har genomgående under arbetets gång arbetat tillsammans, men har under vissa delar delat 
på ansvar. Insamling av empiri delade vi på. Vi satt oftast tillsammans och kodade materialet, 
men det var tillfällen då vi tog varsin lika stor hög och arbetade med det hemma till nästa 
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gång vi sågs. Därefter gick vi igenom varandras kodanteckningar för att säkerställa att vi var 
samstämda i momentet. Vi arbetade tillsammans med att hitta olika teman. Under arbetet med 
uppsatsplanen, som vi till stor del har använt oss av i denna uppsats delade vi upp arbetet 
efter rubriker och hjälptes åt. Inget har lagts till i arbetet utan bådas veto, arbetet har präglats 
av samspel. Vi har suttit i telefon, på grund av geografiska hinder för att kunna reflektera 
över analysen. Vi delade på oss under arbetet med teoretiska utgångspunkter och 
kunskapsläge. Ett viktigt verktyg har varit att dela ett google dokument så vi utöver 
telefonkontakt kunnat ta del av varandras ansvarsdelar. 
 

 
Resultat och analys 
I detta kapitel redogör vi för vår samlade empiri och analyserar denna med hjälp av våra 

teoretiska begrepp kompetens, autonomi, social meningsfullhet, inre motivation, yttre 

motivation, locus of control samt motiv. Vi har skapat rubriker efter de fynd vi gjort i 

materialet och har valt att dela upp analysen därefter.Vi lyfter omotiverande aspekter som 

ungdomarna skildrar för att nyansera och kunna förstå de motiverande aspekterna. Resultatet 

bygger på flertalet citat för att vara transparent och förhålla oss till den hermeneutiska 

forskningen som lyfter vikten av att säkerställa rimligheten i tolkningarna som görs. 

 

Relationer – en motivationsfaktor 

I resultatet framkom att stora delar av empirin på ett eller annat sätt skildrade det sociala 

sammanhanget. Detta indikerar på att det sociala sammanhanget har betydelse för 

ungdomarna. Temat berör individens behov av social meningsfullhet och det inneboende 

behovet av att upprätthålla och skapa meningsfulla relationer med andra (Holt et al. 2015). I 

huvudsak kan vi dela upp det sociala sammanhanget i två grupper av relationer, eller sociala 

sammanhang, som ungdomarna skildrat i dokumenten. Delvis handlar det om relationer inom 

institutionsvården, vilket berör behandlingspersonal och andra ungdomar. Dels handlar det 

om relationer utanför institutionsvården, vilket i huvudsak berör familj, vänner eller en 

partner. Vid sidan av att dessa relationer skildrats med varierande frekvens och på olika sätt, 

så kan de också fylla olika funktioner för ungdomarnas motivation. Om vi vill förstå vilken 

betydelse detta sammanhang har så måste vi först titta närmare på hur ungdomarna skildrat 

dess betydelse. 
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Förhållandet till andra utanför institutionen  

När vi tittar på betydelsen av sammanhanget utanför institutionsvården så framhävs dess 

betydelse ofta genom skildringar av tacksamhet. En ungdom skriver ”Tack alla vänner och 

familj som varit ett stöd de behövs verkligen” (B:148) Till skillnad från exemplet så nämner 

vissa ungdomar speciella personer i detta sammanhang. Det kan exempelvis utanför 

institutionsvården handla om mamma, pappa, syskon eller andra närstående. Det de har 

gemensamt är att relationernas betydelse sällan skildras på ett detaljerat sätt som beskriver 

vad dessa individer faktiskt gör, som har betydelse för ungdomen. Samtidigt kan vi se bredare 

nyanser av dessa relationers funktion som vidare kan belysa hur dessa relationer motiverar 

ungdomarna.  

 

En funktion berör stöttning eller stöd från sammanhanget utanför institutionsvården, vilket 

också nämndes i föregående citat. En ungdom skriver ”Vill tacka min familj och vänner för 

att ni hjälper mig igenom detta, utan er hade jag aldrig klarat denna tiden” (B:98). En annan 

ungdom skriver ”... men hade aldrig klarat det utan min mamma och mina vänner”(A:182). 

Båda citaten framhäver att relationer utanför institutionsvården fyllt en stöttande funktion, 

som för ungdomarna upplevts vara så betydelsefulla att de aldrig klarat sig utan stödet eller 

hjälpen. Ungdomarna tenderar att inte vidare beskriva vad dessa människor gör för att hjälpa 

dem eller hur de faktiskt stöttar dem. 

 

En annan betydande funktion av relationer utanför institutionsvården som framträder ur 

dokumenten berör faktumet att de finns. En ungdom skriver ”Jag vill tacka mina bröder som 

alltid står vid min sida oavsett om jag har fuckat upp det”(A:204). En annan ungdom skriver 

”Jag har min familj som alltid finns och hjälper mig. Dom kommer alltid stå vid min sida vad 

jag än gör...”(B:140). Utöver att skildringarna belyser vikten av att dessa personer finns så 

framhävs också  betydelsen av att de finns trots att ungdomen gjort fel, eller oavsett vad hen 

gör. En annan ungdom skriver ”...tack gode gud för att min familj fortfarande finns kvar vid 
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min sida och fortsätter stötta mig i allt” (B:86). Av detta exempel framhävs ytterligare vikten 

av att dessa individer finns i ungdomens liv, trots allt. En annan aspekt som framträder i 

citaten är att alla belyser vikten av att de finns vid deras sida. Detta kan potentiellt hänga ihop 

med relationernas stödjande funktion. Att ett sammanhang utanför institutionsvården faktiskt 

finns och att dessa personer står på individens sida kan för ungdomen upplevas som 

stöttande. 

 

Utöver att relationerna utanför institutionsvården kan ha en stöttande funktion och vara 

betydelsefulla av det enkla skälet att de finns, så framställs de också som ett motiv för 

individen att förändras. Wright (2015) beskriver begreppet motiv som en anledning att agera, 

vilket påverkar individens ansträngning i förhållande till ett mål eller måluppfyllelse. Vi har 

valt att benämna det som ett motiv till förändring då vi utgår från institutionsbehandlingens 

syfte, det vill säga någon form av förändring, som det huvudsakliga målet. Det vi vill påpeka 

är att individen inte nödvändigtvis behöver ha samma mål som behandlingen syftar till. 

Individen skulle till och med kunna motsätta sig detta mål, vilket kan vara fallet för många av 

de ungdomar som idag vistas på något behandlingshem i SiS-regi. Men om vi utgår från att 

förändringen är det huvudsakliga målet så kan vi i resultatet se att relationer utanför 

institutionsvården av olika anledningar kan ses som ett motiv till att göra denna förändring. 

  

Det kan delvis handla om att ungdomen känner sig ångerfull gentemot familj eller vänner, 

vilket i sin tur kan innebära en benägenhet att förändras. I texterna uttrycks denna ånger på 

olika sätt. En ungdom skriver ”Jag skäms över allt jag har gjort och vad jag har gjort mot min 

familj...”(B:86). En ungdom tackar flera individer från sammanhanget utanför 

institutionsvården och skriver ”...ska inte svika er igen!” (B:95). En annan ungdom skriver  

 

...jag har ångrat mig så fucking mycket, min mamma som har hjälpt mig när jag har det knas! Men jag har 

fuckat upp det och jag ska göra henne så fucking stolt...(A:204).  
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Utöver att denna individ uttrycker ånger så skildrar hen också ett annat motiv till förändring, 

nämligen att göra sin mamma stolt. Detta motiv kan bäst beskrivas som att göra en förändring 

för någon annans skull, ett tema som också skildras av andra ungdomar. 

  
I vissa dokument skildras detta motiv mer eller mindre som ensam nämnare för individens 

motivation. En ungdom skriver “Denna gången lämna jag in mig själv frivilligt… var 

tvungen. För både min kille och brorsans skull.”(A:87). I andra dokument sammanvävs detta 

motiv med en starkare inre motivation. 

 

Jag kämpar för mig själv och framförallt för alla där hemma... Jag kollar tillbaka på allt jag gjort mot 

min familj och ångrar allt så grovt... Jag kommer aldrig förlåta mig själv för det jag gjort.... Men jag 

kommer försöka att gottgöra min familj på alla möjliga sätt (A:12) 

 

Individen uttrycker en egen motivation till förändring genom att skriva att hen kämpar för sig 

själv. Samtidigt framställs relationer utanför institutionsvården som ett starkare motiv till 

förändring då hen också skriver att det är framförallt för dem där hemma som hen kämpar. 

  
Om vi ser till gruppen inre motivation så är ett gemensamt tema att flertalet dokument både 

omfattar ett yttre motiv till förändring i form av relationer utanför institutionsvården, i 

kombination med en egen uttryckt drivkraft. I olika dokument skildras dessa motiv med 

varierande styrka. I föregående citat kunde det yttre motivet tolkas vara starkast. I andra 

dokument skildras motiven med en jämbördig styrka. En ungdom skriver “Jag ska kämpa för 

de jag älskar och för mig själv” (B:24). En annan ungdom uppger att hen saknar familj och 

pojkvän följt av “... nu ska jag kämpa för både deras och min egen skull”(B:27). 

  
Det vi i huvudsak kan utläsa från resultatet är att behovet av social meningsfullhet, i 

förhållande till relationer utanför institutionsvården, utgör ett betydande motiv för 

ungdomarnas motivation till förändring. I likhet med Severinssons (2010) studie, framkom att 
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ungdomarna i stor utsträckning relaterade till betydelsefulla personer utanför 

institutionsvården. Dessa relationer utgör delvis ett betydligt stöd som inte vidare beskrivs i 

detalj, men är även betydelsefulla av den enkla anledningen att de finns. Hur dessa relationer 

påverkar ungdomarnas motivation till förändring kan främst härledas till behovet av social 

meningsfullhet och individens inneboende behov av att upprätthålla meningsfulla relationer 

(Holt et al. 2015). Detta behov skulle kunna ses som individens motiv till förändring då det 

påverkar individens ansträngning i förhållande till målet (Wright 2015). I texterna uttrycktes 

detta genom att ungdomarna skildrade ånger samt skämdes inför nära och kära, men även 

genom uttryck som att de aldrig skulle svika dem igen och/ eller göra dem stolta. 

Ungdomarna skildrade också att de skulle kämpa för relationerna utanför institutionsvården. 

Dessa uttryck indikerar på att förändringen görs för någon annans skull snarare än sin egen. 

Det kan också tolkas som att yttre faktorer, i form av relationer utanför institutionsvården, 

kan påverka ungdomarnas inre motivationen till förändring.  

 

Förhållandet till andra inom institutionen 

I likhet med förhållandet till andra utanför institutionen så framhävs betydelsen av individer 

inom institutionen ofta genom skildringar av tacksamhet. Det handlar då om skildrad 

tacksamhet gentemot personal eller andra intagna som beskrivs utgöra ett betydande och 

avgörande stöd för vissa ungdomar. Samtidigt skildrades också erfarenheter av personal och 

andra intagna med en negativ prägel av andra ungdomar.  

 

En ungdom uppges ha vistats på institution i sju år. För den här ungdomen utgjorde personal 

ett stöd, som hen menade att hen hade allt att tacka för. Föreståndaren på ett boende hade sagt 

något som hen hävdade hade fastnat i huvudet på hen och som fungerat som ett mantra: “..du 

behöver inte mer våld i ditt liv du behöver kärlek kom och ge mig en kram.” (A:141). 

Ungdomen fortsätter med att berätta hur den biträdande institutionschefen hade kämpat för att 

hen skulle få bo öppet och tackade även en tredje institutions personalgrupp där hen hade bott 

en tid.  
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En annan ungdom skrev likt flera andra om de andra boende på institutionen. Hen skildrar de 

övriga boende som ett stöd: 

 

Jag vill börja med att tacka alla de som bor på brätte som har gett mig hopp om dagen! E, Du är så 

vacker och underbar person...C, Låt aldrig någon ta din torra humor. Din humor fördriver tiden och får 

oss här på brätte att tänka framåt! <3 (B103) 

 

En ungdom skrev att institutionerna var en av flera avgörande faktorer för hens välmående, vid sidan 

av relationer hen hade utanför institutionen: 

 

Det var ni som fick mig att tro på mig själv, utan er hade jag aldrig klarat av den väg jag gott! Varje 

dag är en dag närmare hemåt kämpa och stå ut du kommer hem tillslut! (B:102) 

 

En ungdom skriver att hen inte har någon annan ungdom att vara med, vilket kan tolkas vara 

något som hen saknar: 

 

När ångesten kommer så blir det bara värre när dem håller i mig. Man har ingen ungdom att vara med. 

Jag träffar dom i skolan och på lunchen men jag måste sitta i ett eget bord med 2 personal. Det är så det 

är att ha enskild vård. (A:160) 

 

 

I kontrast till ungdomarna som hade positiva erfarenheter av personal och andra intagna så framkom 

också negativa skildringar av dessa relationer. En ungdom skildrar en negativ upplevelse av 

institutionens miljö samtidigt som hen upplever att personalen möjligen inte bryr sig om hen. 

 

Man sitter instängd mellan 4 väggar… Skriker efter hjälp men ingen hör. känns som att ingen bryr sig. 

Man är ensam med sina tankar mycket (B159)  

 

En annan ungdom upplever att personalen inte tar tag i det jobbiga klimatet som råder mellan 

ungdomarna. 

 

Där jag sitter är det bara tjejer och det kan vara jävligt jobbigt för det går så sjukt mycket skitsnack! Tror 

ni personalen gör något åt saken? Nej inte ett skit… (B159) 

 

För vissa ungdomar var det specifika personer bland de andra intagna ungdomarna som de 

inte stod ut med. 
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...avdelningen är ju kaos för det finns ju 2 personer som gör mig galnare än en pundare som inte får sitt 

tjack… varje gång man ser någon av de 2 som man gör typ var 30 sekund så vill man ju slita av huvudet 

på dom och pissa i hålet och sedan sätta tillbaka huvudet på dom igen… (A147) 

 

Det kan således upplevas vara negativt att vistas med vissa av ungdomarna, vilket kan bero på 

att de själva inte får välja umgänge, något som också skildras som en negativ upplevelse av 

en annan ungdom som skriver följande: 

 

… jobbigaste var att man inte fick gå ut och att man hade en liten yta att leva på och tvingades bo med 

andra personer man inte valt att bo med. (A77) 

 

Av det vi kan se i resultatet så kan relationerna inom institutionsvården både ha en 

motiverande och omotiverande betydelse. Resultatet kan både återkopplas till begreppet 

social meningsfullhet och behovet av att skapa meningsfulla relationer samt begreppet 

autonomi, behovet av självbestämmande (Holt et al. 2015). Att ungdomarna valt att skildra 

dessa relationer och även skildrat dem som betydelsefulla, påvisar att individens behov av 

social meningsfullhet även omfattar relationerna inom institutionsvården. Även de 

omotiverande skildringarna av relationerna kan ytterligare belysa behovet av relationer som 

är meningsfulla. I likhet med Gilligan (1999) kan vi se att relationer inom institutionsvården 

kan vara viktiga i förändringsarbetet och potentiellt bidra till en positiv utveckling. Till 

skillnad från relationerna utanför institutionsvården så kan vi inte med samma tydlighet se 

några tendenser på att relationerna inom institutionen utgör ett motiv till förändring, det vill 

säga en anledning att anstränga sig gentemot ett mål (Wright 2015). Samtidigt tenderar dessa 

relationer att ha en stor betydelse för individerna, då de fyller en stödjande funktion och gör 

vardagen mer uthärdlig. I likhet med Sallnäs (2000) resultat så kunde vi se att de som 

skildrade goda relationer till personal också tenderade att ha en bättre upplevelse av 

institutionens miljö. I Sallnäs studie lyfts också miljön som en risk då den kan bidra till 

stigmatisering samt upplevelse av maktlöshet och ensamhet (Ibid). Att mildra dessa 

upplevelser kan utgöra en potentiell funktion som personal kan fylla i förhållande till 

ungdomarnas motivation. Mot bakgrund av vårt resultat vill vi också lyfta att andra intagna 

ungdomar kan påverka upplevelsen av miljön, både negativt och positivt.  
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Om vi tittar på de negativa skildringarna i förhållande till andra intagna så kan dessa både 

belysa behovet av social meningsfullhet samtidigt som det också berör behovet av autonomi. 

För vissa ungdomar utgjorde relationerna till andra intagna ingen meningsfullhet, medan 

andra skildrade dess negativa effekt i förhållande till behovet av autonomi och att inte själv få 

välja vilka man bor med. En möjlig tolkning vi kan göra utifrån detta är att ungdomarnas 

behov av social meningsfullhet kan påverka individens behov av autonomi. Det vi menar är 

att ett uppfyllt behov av socialt meningsfullhet genom relationerna till andra intagna, kan 

påverka hur individens behov av autonomi tar sig i uttryck. Potentiellt kan goda relationer till 

andra intagna leda till att individen inte upplever samma behov av autonomi. På samma sätt 

skulle negativa relationer potentiellt kunna leda till att individen upplever ett starkare behov 

av autonomi. Det skulle exempelvis kunna handla om att negativa relationer förstärker viljan 

att komma bort från institutionen. Detta skulle i sin tur kunna göra att behovet av 

självbestämmande, som inskränks i och med placeringen, blir mer påtagligt för individen.  

 

I relation till den ungdom som inte glömmer vad föreståndaren sa och att hen gav hen en 

kram och som fungerat som ett mantra, så fick Galbo (1989) en liknande erfarenhet som 

lärare. Elever hon hade haft 25 år tillbaka i tiden återberättade råd hon hade gett dem, och en 

annan elev berättade om betydelsen av att få använda hennes hem som mötesplats för en 

utflykt med sina kompisar. Dorothy Rowe är psykolog och var år 2007 rankad som en av de 

femtio smartaste människorna i Storbritannien. Hon var med om ett möte med hennes 

historielärare som kom att förändra hennes liv genom en simpel uppmaning (Cotterell, 2007). 

Debold et al  (1999) fann att ungdomar uppskattade när lärare beter sig naturligt och 

personligt, och nämner händelser som visar att de personligen bryr sig om studenten. Att vara 

autentisk är något som psykologer hävdar är grundläggande och något studenter 

värdesätter(Ibid). Att det kan ha en positiv inverkan på behandlingen och att det kan öka 

ungdomars motivation är möjligt. Topor (2008) skriver vikten av att se hela människan och 

att det är av betydelse för det sociala arbetet generellt. Att vara tillgänglig, vara närvarande, 

lyssna och kommentera kan betyda mycket när en person har det som svårast (Ibid).  

 

Stödresurser i form av kamrater är något som är en värdefull resurs i arbete med en rad olika 

inlärnings- och anpassningsproblem i skolan menar Cowie (1999). Att unga snarare 

diskuterar sina problem med kamrater än med personal. Den här formen av stöd fick först 
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stöd från studier kring klasskamrater som handledde varandra i en strukturerad läromiljö. 

Därefter fortsatte studier påvisa resultat som bekräftade att klasskamrater är till stor hjälp att 

hantera utmaningar som studenter står inför. Cowie (Ibid) lyfter den enorma potential som 

kamratledda interventioner har för att fördjupa vår medvetenhet om interpersonella relationer 

och upplysa oss om kontroveriella aspekter i våra liv i dagens samhälle(Ibid). Ungdomar 

skapar relationer inom institutionsvården som skildras som hälsosamma. Dock visar det sig 

vara vissa ungdomar som inte har eller ges möjlighet till det. Möjligen kan det bero på den 

forskning som visar risker med att sammanföra ungdomar med olika behov, och som i sin tur 

resulterat i ett generellt antagande om att det ska vara skadligt. Claezon (2004) fann i sin 

studie att ungdomarna upplevde sig ha utsatts för orättvisa tvångsomhändertanganden, att de 

inte kände sig lyssnade på under omhändertagandet och att personalen motiverade 

behandlingar utifrån förståelser som var stereotypa snarare än individuella (Ibid). Möjligen 

kan stereotypa förståelser även appliceras på ungdomars behov av och grad av umgänge med 

andra institutionsplacerade ungdomar.  

 

Ungdomars råd till andra ungdomar  

Flera texter tolkas rikta sig till andra ungdomar och innehåller olika uppmaningar om hur de 

på bästa sätt kan förhålla sig till sin situation. Texterna har återkommande teman och 

förmedlar hur de bör förhålla sig till institutionen, till tiden, de skriver upplyftande och 

uppmuntrande till andra ungdomar, att de ska ha ett konsekvenstänk och de delar med sig av 

sina egna erfarenheter och hur de själva klarar själva vistelsen.  

 

Ungdomarnas texter innehöll uppmaningar om hur andra ungdomar bör förhålla sig till 

institutionen. En person skriver om sin förståelse för hur jobbigt det kan kännas att placeras. 

Hen skriver också om sin upplevelse av att personalen inte vill väl och är oförstående men 

ändrar sedan ton och skriver att hen ska bita ihop, att det fanns en anledning till varför hen 

var där, och avslutar med “Men på något sätt måste man inse att dom bara vill hjälpa 

en”(A:212). Liknande budskap förekommer i alla fyra kodgrupper och möjligen försöker de 

skrivande stötta ungdomarna i att skapa en känsla av tillit till den bedrivna vården. Vissa 

ungdomar skriver längre stycken riktade till andra ungdomar.  
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Det jag vill säga är att socialen sätter er på SiS pga att de bryr sig om er och vill er väl! Jag trivs ändå 

på SIS och ni borde tänka på att de placeras er på SiS hem pga att de faktiskt vill hjälpa er att få ett bra 

liv och ett normalt liv! Socialen gör helt rätt i att sätta er på SiS för ni kommer inte att bo på SiS hela 

livet eller så utan tänk såhär: - Det är nu för en kort stund och sedan har ni resten av livet på er att ha 

kul. Detta är en hjälp på traven. (A:21) 

 

Ungdomarna skriver också, riktat till andra ungdomar, att de vet att vissa processer kan vara jobbiga 

men nödvändiga. Ungdomarna tolkas anta vägledande roller. Att de, när de har fria händer att skriva 

om vad de vill väljer att rikta sin text till andra ungdomar på detta sätt i denna omfattning går att tolka 

att det kan finnas ett behov de själva har identifierat och försöker fylla. En ungdom skriver ”Det 

suger, men våga visa att du behöver hjälp och har dina problem annars kan ingen hjälpa dig” (B:63). 

De skrivande ungdomarna vill förmedla att det är avgörande för andra intagna ungdomar att de låter 

sig bli hjälpta och ser positivt till stödet. 

 

 I relation till budskapens innehåll, att ungdomen ska se att personalen bara vill hjälpa dem, 

har flera ungdomar som grupperades i gruppen som som gav omotiverade intryck till 

förändring skildrat personalen på ett sätt som tolkas att det finns svårigheter att göra det. De 

skriver att de är svikna av socialtjänsten, att de blir orättvist behandlade och att de inte blir 

informerade. En ungdom skriver följande om sitt förhållande till personalen: 

 

 

Under min tid där så slogs jag med vakterna pga orättvisa, kränkningar, maktmissbruk osv...efter varje 

gång blev man inkastad i isoleringen i allt från 10 h till 24 h efter 24 h var dom tvungna att ta ut mej 

därifrån men det behövdes bara vara i några sekunder innan man kunde få ytligare 24 h pga dom kände 

för att göra så. (A:95) 

 

 

 

Ett annat tema som är återkommande är uppmaningar för hur ungdomar bör förhålla sig till 

tiden. 

 

Så till alla er ungdomar som sitter på SiS:Det varar inte för evigt, det är bara en viss tid i ert liv och sen 

får ni tillbaka er frihet! Jag lovar er att allting inte varar för evigt. (A:10) 
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De uppmanar andra ungdomar att inte rymma, att tänka på vad de säger och vad de gör och 

ställer retoriska frågor som  “seriöst vad vinner du på att rymma?” (B:93) De tolkas skriva 

hur de ska bete sig för att allt ska gå bra. Det går att tolka som att de skrivande ungdomarna 

försöker hjälpa andra som kan tänkas läsa deras texter. Vissa ungdomar skriver på sätt som 

kan ses som att de försöker stärka den läsande ungdomen genom att skriva exempelvis “Håll 

ut den tiden du sitter och försök att tänka positivt för de kan inte bli värre än vad det är nu ;) 

Du ska inte sitta där för alltid ju.. Stay strong!” (A:17) 

 

Ett annat tema som genomgående återfinns oberoende om det skrivs om konsekvensen av 

beteenden, förhållande till institutionen eller tiden är att den skrivande ungdomen tror på 

läsarens förmåga att klara det hela.  

 

Alla ni tjejer som sitter på SiS tro på er själva, för jag tror på er. När ni är beredda att ge upp tänk till en 

sista gång. Även ni är värda ett bättre liv. Folk står med öppna armar och försöker hjälpa er, öppna 

ögonen och ta hjälpen. Ni är starka, tro bara på er själva och hitta er vilja. Ni är krigare och guld värda. 

(B:105) 

 

Till er alla därute: Fortsätt kriga med livet. Finn er inre styrka och glöm aldrig att det aldrig är försent 

att ändra på något! (A:130) 

 

De skrivande ungdomarna uppmanar till att tro på sig själv, att tänka efter när en kanske vill 

ge upp, lyfter aspekten värdighet, den inre styrkan och att det aldrig är försent för förändring. 

Att de skriver i termer av att de tror på de läsande ungdomarna, att de är starka och att det 

bara handlar om att tro på sig själv går att tolka som att de skrivande ungdomarna vill 

påverka deras motivation.  

 

Ungdomarna skriver om sina egna erfarenheter. I flera fall skriver de avskräckande om 

droger och hur det slutar om de fortsätter att leva på sätt som gör att de ges den här typen av 

vård.  

 

Tänk till på vad fan ni håller på med för tillslutkommer soc att skita i er och då kommer ni stå där helt 

ensamma utan att ens ha ett hem att gå till. Droger slutar oftast bara med tre saker, antingen 
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institutioner, fängelset eller så dör du. Soc låser in oss bara för att dom vill hjälpa oss och inte för att 

jävlas, det kan kännas skit men dom gör det för vårat eget bästa. Det tog mig tre år att inse allt det här, 

men bättre sent än aldrig, nu kommer jag kämpa för ett liv för jag vill inte leva så som jag har gjort. 

Håll huvudet högt och kriga på, allt går om man vill. (B:140). 

 

Den skrivande ungdomen tolkas försöka förmedla vikten av att inse att det är de själva som 

kan göra förändringen och att det är avgörande att göra den genom avskräckande skildringar 

av konsekvenser om den inte görs. Att ungdomen väljer att skildra att det tog tre år att inse 

det tolkas som att ungdomen verkar för att andra kan komma till insikt snabbare. 

 

Ungdomarna skriver hjärtfigurer i sina texter och tolkas försöka förmedla att de bryr sig om 

den de skriver till, att de är måna om att det ska gå bra för andra i deras situation. En ungdom 

skriver “testa mitt tips och sköt dig så går allt bra jag lovar!! Lycka till bror och syster<3” 

(A:69). Med sina erfarenheter skriver de som att de försöker förmedla att de som läser inte är 

ensamma om sin svåra situation. Att synliggöra att de läsande ungdomarna inte är ensamma 

om sina känslor kan vara något som av de skrivande ungdomarna ses som stöttande och 

fungera som vägledande. Så här skriver två ungdomar:  

 

Allt är jobbigt i början, de vet alla men sen blir de bara lättare och lättare och man är både glad och sur 

det går upp och ner. Du som läser detta, de är många som vet hur de är men hoppas du lyckas med de 

du vill ha de gött. (B:148) 

 

Tro mig jag gick igenom en massa saker, blev utnyttjad.. Men jag gick vidare och slutade med 

drogerna, mår bättre nu... Bygg upp ditt självförtroende, var stark och håll huvudet högt det funkar. 

(B:170). 

 

Själva fenomenet med att ge stöd har yttrat sig genom att intagna ungdomar på SiS med hjälp 

av sina texter ger råd till andra ungdomar. De bär på erfarenheter och kunskaper som de väljer 

att förmedla.  Möjligen blir stödet en resurs för framtida ungdomar som kommer i kontakt 

med institutionsvård och läser texterna. Begreppet kompetens är i detta sammanhang svårt att 

koppla till de skrivande ungdomarnas motivation till att göra en förändring. I vissa fall kan 

det tolkas som att ungdomarna har bemästrat en utmaning som de nu vill dela med sig av. Vi 

kan inte i någon vidare mening relatera budskapen till begreppet kompetens.  
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Budskapen upplevs förmedla att ungdomen har kontrollen genom ett aktivt handlande och val 

av förhållningssätt. Locus of control syftar just på vart individen förlägger bestämmandet 

över sitt eget liv. Den som har en inre kontrollplacering anser sig själv styra över sitt liv och 

har makt att påverka sin egen tillvaro, och det förhållningssättet har forskning visat ge 

gynnsamma utfall och bättre psykisk hälsa. Den som har yttre kontrollplacering anser sig inte 

kunna påverka sin situation, att det är andra som styr, slumpen, turen eller orubbliga krafter 

och visas inte vara gynnande (se Luthar, 1991). Vi kan med hjälp av begreppet se vilka 

möjligheter som finns hos ungdomar att hjälpa andra ungdomar i samhällsvård. Det är möjligt 

att teoretisera kring huruvida ungdomarnas motiv för att skriva till varandra på detta sätt 

grundar sig i ett behov de möjligen själva kände i den initierande fasen. Texterna tolkas rikta 

sig till ungdomar som inte är motiverade till förändring. Det är inte omöjligt att budskapen 

skulle påverka ungdomars motivation till förändring och kontrollplacering, och att det är vad 

de skrivande ungdomarna syftar till att åstadkomma. Därmed kan vi också dra paralleller till 

de kamratledda interventionernas potential som Cowie (1999) skriver om, och att stöd i form 

av kamrater kan vara en värdefull resurs på SiS-institutioner och öka ungdomars motivation 

till förändring och kontrollplacering. 

 

Kontrollplacering har använts som en indikator på hur mycket personal använder sig av 

bestraffande åtgärder som svar på ungdomars problembeteende på ungdomsfängelser och 

ungdomsvårdsinrättningar. Resultaten som Marsh och Evans (2006) fann och presenterade 

tyder bland annat på att personal med högre grad av yttre kontrollplacering tilldelar mer 

bestraffande åtgärder. De fann signifikanta skillnader mellan personal som hade och som inte 

hade genomgått utbildningar i anger management, familjerådgivning, utvecklat färdigheter 

genom livet eller på något sätt fått stöd i att förändra sitt eget beteende. De som ägnat sig åt 

det tilldelade i mindre utsträckning bestraffande åtgärder än de som inte hade ägnat sig åt det 

(Ibid). Detta kan vara en förklaring på fenomenet. Att personalen innehar en yttre 

kontrollplacering i sammanhanget och själva inte tror på att ungdomen själv kan göra 

förändringen, vilket resulterar i bestraffande åtgärder i syfte att de ska hjälpa ungdomen att 

förändra beteendet. Det kan även vara en förklaring till varför isolering förekommit i den 

utsträckning som gjorts under 2015 (SVT nyheter 2016). Om inte personalens behållning 
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präglas av yttre kontrollplacering kan det resultera i att ungdomarna själva, om de behandlas 

därefter, har en högre grad av yttre kontrollplacering som visats inte vara gynnande. 

Resultaten som Marsh och Evans (Ibid) presenterar menar de bidrar till den knapphändiga 

forskning som berör rehabilitering av ungdomar och som riktar sig till personal. De lyfter 

också vikten av adekvat och rikta utbildning som förflyttar institutionspersonal och 

ungdomsvården mot en positivare modell (Ibid).  

  

Miljön 

Inre motivation i förhållande till miljön 

Fokus hos de ungdomar som skildrade en inre motivation och som bara skildrade sin miljö 

var skildrandet varierat och med inslag av både positivitet och negativitet gällande miljön.  

 

Av de ungdomar  skildrade en inre motivation till förändring, kunde följande teman urskiljas; 

tack till institutionen, insikt att omhändertagandet var till för att hjälpa dem och att 

förändringen ligger hos en själv, insikten om detta tog lång tid för många att förstå,  att vara 

redo för en förändring, insikt om att det är en tillfällig insats, insikt om hur deras relation till 

andra viktiga personer för dem äventyras.  

 

I texter som skildrade ungdomars inre motivation och som skildrade miljön skrev en ungdom 

att tack vare behandling den fått har den återfått fungerande relationer med sin familj, och 

tackar tidigare stöd i form av kontaktperson och skriver “..tack T för att du försökte ditt bästa, 

men jag var inte redo att sluta”(B86). Att vara redo, och att det för många tar tid är 

återkommande i texterna  och många som skildrar inre motivation till förändring skriver även 

att tvångsomhändertagandet var deras räddning, i likhet med den ungdom som användes som 

exempel som tackar institutionen. En ungdom skriver “Så om jag inte hade bott på hem eller 

institution hade jag nog inte levt nu” (B:31). Ungdomen skildrar en destruktiv bakgrund som 

sträcker sig långt tillbaka i tiden (Ibid). Att få en förståelse för personalens välvilja 

framkommer likt ungdomarnas budskap till andra ungdomar även hos de ungdomar som 

kodats som att ha skildrat inre motivation. Samma ungdom skriver också ”Det var lite svårt 
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de första första veckorna, men sen har jag börjat fatta. De gör allt för att hjälpa mig och 

komma på rätt spår igen” (B:33). Såhär skriver en annan ungdom: 

 

Efter flera år på olika behandlingshem börjar man inse hur mycket man egentligen förändras. Men som 

sagt, det kan ju ta några år innan man börjar fatta. (A15) 
 

En möjlig förklaring till varför insikten kan dröja kan genom en ungdoms text förstås. 

Ungdomen hade först inte förstått varför denne placerats, men efter att ha fått prata med sin 

socialsekreterare framkom det att de ville att ungdomen skulle börja ta sin medicin igen 

regelbundet och att ungdomen skulle komma igång med skolan igen. Ungdomen skriver “Och 

eftersom jag inte tyckte det var en sån stor grej så beslutade jag mig för att kämpa mig 

igenom den lilla tiden jag skulle vara här”(A:100). I detta fall verkar det som att ungdomen 

inte fick klarhet i sin vistelse på SiS innan socialsekreteraren informerade ungdomen om sin 

vistelse på institutionen. En annan möljlig förklaring som skildras av ungdomarna själva är att 

utan frihet ges insikt och tid att tänka (A:123) och likaså för en annan som också menade att 

konsekvensen blir att en får tid att värdera liv och val (A:48). Vidare skriver ungdomen som 

blev informerad av sin socialsekreteraren om vad som gällde hur hen tillslut själv valde att 

göra mer omfattande förändringar: 

 

När jag kommer ut härifrån kommer jag börja på ruta ett. Jag vet att det kommer vara svårt att lämna 

gamla vänner och skaffa nya men jag kommer må bra av det i slut ändan. Det är ändå bara jag som kan 

ändra på min värd inte soc inte polisen inte min mamma inte min pappa och inte mina vänner bara jag. 

Men de kan stötta mig i allt som kommer att hända. så nu tänker jag göra om och göra rätt. (A:100). 

 

Möjligen var det för denna ungdom en kombination av att dels bli informerad om vilka 

förändringar de ville se i ungdomens beteende i en kombination med den tid som ungdomen 

vistades på institution en tid som utgjorde grunden för förändringen. Flera av ungdomarna 

som skildrar en inre motivation skriver i termer av att det är dem själva som kan göra 

förändringen, och inte någon annan. När de väl skriver det har det till störst del skildrats i 

form av budskap till andra ungdomar och därmed behandlats i det avsnittet. 

 

Ett tema som förekommer i ungdomarnas texter är skildring av en inre motivation och 
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skildringar av relationer såväl inom som utanför institutionen. Dessa skildras vara en 

motivationsfaktor. Själva miljön och dess konsekvenser för ungdomen i relation till den 

sociala meningsfullhet som beskrivs av dem tolkas ha gett dem insikter. Två ungdomar 

skriver hur de riskerar sina relationer de har utanför och hur vistelsen har gjort att de lärt sig 

uppskatta dem: 

Det enda man gör här är att tänka och ju längre tid man tänker desto mer ångest får man. Man börjar 

ångra och man börjar tänka om. Jag vet nu vad jag bör och inte bör göra när jag kommer ut. Det här har 

varit en grov läxa för mig att lära. Jag har lärt mig att uppskatta människorna jag älskar. (A:123). 

 

Jag har inte bott hemma på 3-4 år, vill inte du bo hemma eller?...men har ni tänkt på av de händer me 

familjen? Mamma som sitter i soffan och håller i ett foto på dig och gråter och din pappa som är 

besviken, om du har en lillebror han ser dig som en förebild mannen lägg ner med skiten! (A204). 

 

I texterna skildras olika aspekter som kan vara betydelsefulla för ungdomarnas motivation. 

Det handlar främst om insikter som individen av olika anledningar har fått i samband med 

vistelsen på institutionen. Vissa beskriver insikten om personalens välvilja som betydelsefull 

men går inte vidare in på hur de fick denna insikt eller varför den är betydelsefull. Vi kan 

dock anta att denna insikt kan främja goda relationer till personalen och därmed också skapa 

en bättre upplevelse av institutionens miljö (Sallnäs 2000). Det mest framträdande temat av 

insikt berör  tidsaspekten. För en ungdom tog det år innan hen “började fatta”, för en annan 

tog det veckor. Vissa skildrade att inskränkningen av autonomi gav tid att tänka eller 

resulterade i individen fick tid att tänka och värdera sina livsval, vilket föranledde insikten om 

att något ska förändras. Om vi återkopplar till Wright (2015) så kan tidsaspekten utgöra en 

faktor som påverkar huruvida ett motiv är aktivt eller latent, det vill säga vägleder beteendet 

eller endast har potential att vägleda. Återkommande i texterna nämns just tiden som något 

avgörande för individens inställning och motivation till förändring.  

 

Skildring av yttre motivation i förhållande till miljön. 

I vissa skildringar kan ungdomen tolkas se sin miljö som problematisk. Delar av vården 

skildras också som problematisk för den enskildes förmåga till framförhållning, vilket kan 

tolkas vara av vikt för den enskilde ungdomen. Texten slutar med att uppmana till att göra 

som institutionen säger, och att det är först utanför institutionen som en förändring kan ske: 
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Jag känner att min handläggare har lagt mig i förvar här och jag känner att varken min hälsa eller min 

mina åsikter har någon betydelse för henne för att man inte mår bra av att dagligen vistas bland 

människor som är självmordsbenägna, deprimerade eller psykiskt sjuka . Det finns så mycket negativ 

energi runt omkring mig och det gör mig oftast till en del av det”......”hur ska jag kunna spendera tid på 

att tänka hur jag vill göra framöver när jag inte ens vet vad som kommer hända med mig efter min 

utredning, klart jag planerar att gå i vidare skolan och ha en utbildning men för övrigt har jag ingen 

aning”.... “Jag tycker att du som läser det här och sitter på låst bara borde sköta dig även om det är svårt 

och man känner sig maktlös för när du är fri igen kan du kanske göra en förändring, tro mig du kan inte 

göra så mycket annat för att komma härifrån. (A:58) 

 

En annan ungdom skriver att hen rymt mycket och suttit länge. Att bli inlåst och utsättas för 

begränsningsåtgärder upplevs vara det som ges mest fokus i texten, och att komma ut och bli 

fri tolkas vara det viktiga: 

 

..rymde ja va borta i 2 månader sen tog polisen mig och körde mig till långanäs, började rymma 

därifrån och allt blev kaos kom  till Råby sen tillbaks till långanäs rymde flera gånger igen sen kom 

chefen på långanäs & sa att jag har fått ett datum när jag skulle flytta till Perstorp tänkte fuck inte 

Perstorp hade hört värsta grejerna om Perstorp att det var riktigt stränga personal & regler, så jag och 

en till fick en ide att skruva oss ut, så vi började och vi trodde aldrig att vi skulle lyckas men vi 

lyckades och blev skit glada och levde livet men 6 dagar senare tog dom mig & körde mig till perstorp.. 

(A:76) 

 

De som skildrade både sin miljö och relationer i förhållande till andra skildrade ett lättande 

på åtgärder och ökad kontakt med personer de hade relation med som motiverande: 

 

Jag får komma hem varje vecka och får gå ut själv. Jag ångrar att jag inte skötte mig från första början. 

Hade redan varit hemma om jag inte stuckit alla gånger. Så tips till alla som sitter inne på institution ju 

fler gånger ni sticker så förlänger ni ert LVU. (A:64) 

 

Jag har firat jul, nyår, födelsedag och alla hjärtans dag här, de söög!! Men jaja jag har börjat åka hem 

på helger och de är chill chill. Jag har träffat mina vänner som jag har saknat sååå mycket!<3 Jag ska 

snart flytta till den öppna avdelningen ,LÄNGTAR!!! (B:47) 

 

Ett återkommande tema var vikten av att få komma ut och känna frihet. 
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Min behandlingskonferens gick åt helvete igår eftersom jag fick veta att jag ska stanna inlåst ett 

tag till. Jag vill inte vara kvar här eftersom jag mår skit, har hemlängtan, vill vara med kompisar, 

känna friheten och andas den friska luften..”, “..men nu sköter jag mig för att få flytta hem och 

kommer att få flytta hem.(A:210) 

 

Utöver frihet utgör en andra chans, någon eller något som väntar utanför en möjlig 

motiverande faktor för individen: 

 

Är på utredning så jag kommer vara här i minst 8 veckor. Saknar friheten och alla vänner. Har pratat 

med min advokat att jag vill ha en andra chans på HVB- hemmet som jag var på innan jag kom hit, 

men shiit då måste jag verkligen skärpa mig och visa att man kan lita på mig. Måste lyda allt dem säger 

och sköta mig, inte rymma. (B:57) 

 

Något som skiljde sig åt mellan ungdomarna som skildrade motivation och de som inte 

skildrade någon motivation var att de i lägre grad än de motiverade ungdomarna skildrade 

relationer utanför institutionen och innanför institutionen. Miljön skildrades vara en negativ 

aspekt som skapar ohälsa hos dem. Här beskriver en av ungdomarna detaljerat sin 

boendemiljö, och något som kan vara omotiverande: 

 

..så var jag tvungen att gå in i isolering och bli nakenvisiterad….För att man inte skulle ha med sej 

otillåtna föremål. Sedan fick jag andra kläder och dom tog mina vanliga kläder, blev sedan eskorterad 

av 2 stora killar till mitt nya “rum” som jag såg mera som en cell… dörren var ca 17cm tjock, rummet 

var 2.5 meter långt och 1.5 m brett. Där inne fanns en liten säng till höger om dörren, längst ner stod en 

“byrå” som var placerad längst in i högra hörnet det var från golv till taket utan några luckor, ett fönster 

bredvid byrån till vänster som var totalt skottsäkert som resterande rutor på hela anläggningen rummet 

var nästan helt ljudisolerat och allt var 100% brandsäkert. Hällens avdelning var byggd som en kvadrat 

med korridorer, längst ner fanns 6 rum som låg på rad efter tre rum så var det en tjock dörr som var 

genomskinlig med skottsäkert glas som vakterna enbart hade tillgång till det delade av våra rum i 3 och 

3. (A:95) 

  
Om vi återkopplar till autonomi så beskriver Holt et al. (2015) att begreppet berör individens 

strävan efter större frihet eller självbestämmande, samt strävan efter att ha kontroll över sin 

livsriktning istället för att styras av externa faktorer. I resultatet yttras behovet av autonomi 

genom skildringar av en längtan bort från institutionen, en längtan till frihet samt genom 

skildringar och upplevelser av institutionens inskränkningar av individens autonomi. 
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Om vi återkopplar till Wright (2015) så kan vi se att behovet av autonomi utgör ett starkt 

motiv, det vill säga anledning, för vissa ungdomars motivation till förändring. Det handlar om 

att individens strävan efter frihet eller strävan bort från institutionens kontrollerande ramar 

motiverar individen till förändring. Andra ungdomar uttrycker endast negativa upplevelser 

som kan kopplas till begreppet autonomi. Det handlar exempelvis om fängelseliknande 

skildringar av institutionen. Dessa skildringar kan belysa individens behov av autonomi 

samtidigt som behovet, för dessa ungdomar, inte tycks utgöra ett motiv till förändring. Vi kan 

inte svara på varför vissa ungdomar skildrar behovet av autonomi som ett motiv till 

förändring medan andra inte gör det. Det kan handla om att motiv både vara aktiva och 

vägleda beteendet samtidigt som de kan vara latenta och endast ha potential att vägleda 

(Wright 2015). I resultatet kan vi också se vissa aspekter som potentiellt kan påverka 

huruvida motivet är latent eller aktivt. Det kan handla om en saknad efter sammanhanget 

utanför institutionen, en upplevelse av frihet i samband med helgvistelser hemma eller 

insikten om att individen skulle varit hemma nu om hen skött från början.  

 

En upplevelse av förbättring som motiv till förändring 

 

Ett fåtal ungdomar har skildrat tillfredsställelse och stolthet över sig själv eller sitt beteende, i 

samband med någon form av förändring. Att dessa skildringar kan tolkas vara motiverande 

grundar sig på antagandet att tillfredsställelse med en förändring också indikerar på en inre 

motivation att fortsätta i samma spår. Det handlar om att individens beteende är 

självmotiverande. För att förtydliga temat så vill vi inledningsvis återkoppla till self 

determination theory och begreppet kompetens, som i sin renaste form innebär att individen 

gör något för sin egen skull utan att påverkas av yttre faktorer (Holt et al. 2015). Att vara 

tillfredsställd med, och stolt över en förändring skulle således kunna ses som ett motiv till 

förändring, det vill säga att individen är motiverad att göra något för sin egen skull. Vi måste 

dock förtydliga att vi fortsättningsvis kommer lyfta fram skildringar som indikerar på en stark 

inre motivation som kan kopplas till begreppet kompetens. Samtidigt har samtliga av dessa 

skildringar  tagits från texter som också innehåller yttre motiv till förändring.  
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Det som är mest framträdande för temat är att ungdomarna skildrar en upplevelse av 

förbättring i samband med någon form av förändring. En ungdom tackar sin familj samtidigt 

som hen skildrar stolthet över sig själv.  

 

Jag gillar den tjejen jag är idag, det är ni som hjälpt mig ur mitt drogberoende. Även tackar jag mig 

själv för att jag är redo att sluta (B:95) 

 

Citatet belyser att individen är nöjd med sig själv idag och hänvisar till en avsaknad av ett 

tidigare drogberoende. Ungdomen har upplevt en förbättring i samband med förändringen 

och gillar den person hen blivit. En annan ungdom skildrar tillfredsställelse med avsaknaden 

av samma problematik: “Nu idag har jag varit ren i 193 dagar och jag har aldrig mått bättre” 

(A:132). 

 

Individen skulle kunna tolkas vara stolt över förändringen, men kan främst beskrivas vara 

tillfredsställd med den. Tillskillnad från föregående citat så berör upplevelsen av förbättring 

individens mående istället för individens person. En annan ungdom skildrar den upplevda 

förbättringen med fler detaljer.  

 

Jag är mycket stolt över att kunna säga att jag är drogfri, jag känner mig mycket fräschare och mår 

bättre. Jag tänker klarare, och även tagit tag i skolan. (B:87) 

 

I citatet uttrycks stolthet över avsaknaden av droger vilket fått individen att må bättre, känna 

sig fräschare och tänka klarare, men kan också tolkas ha föranlett framgångar i skolan.  

 

Resterande resultat under samma tema skildras på liknande sätt som de tre föregående citaten. 

En intressant aspekt vi noterade är att förändringen som föranledde att ungdomarna upplevde 

en förbättring, till största delen berörde upphörandet av droganvändning. I själva verket var 

det endast två ungdomar som upplevde en förbättring i samband med en annan typ av 

förändring. Den ena ungdomen skildrar en upplevelse av förbättring som främst kan härledas 

till det psykiska måendet som hen till viss del fått bukt med. Samtidigt har denna förändring 

ett samband med avsaknaden av droger.  
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Vardagen består mest av rösterna, ångesten och rädsla… Hårshet och pillerna, dämpade rösterna, fick 

mig lugn och jag mådde bra för en gångs skull… Men jag har till viss del lärt mig hur jag ska klara av 

vardagen. Jag är inte helt frisk, jag har många saker kvar… Jag saknar mitt knark, min lycka, min 

utväg. När jag knarka´t behövde jag ej höra rösterna eller lyda deras regler. Men rösterna började 

tränga igenom drogerna, så jag började höja och höja på både pillerna och hårshet, dubblade doserna 

varenda gång jag hörde rösterna igen. Nog mitt sämsta beslut, “til the end you´ll have to face your 

problems anyways” (B:63) 

 

Av citatet framkommer att individen haft problem med röster som hen tidigare hanterat med 

droger, vilka hen också uttrycker en saknad efter. Det kan också tolkas som att individen 

använde drogerna som flykt från sina problem, främst i samband med ungdomens egna citat. 

Individen framhäver också en upplevelse av förbättring i och med att hen till viss del lärt sig 

att klara av vardagen. I citatet framgår inte tydligt vad det är som förbättrats eller vad som 

förändrats. I samband med att individen saknar drogerna som var hens utväg, så kan 

förändringen främst tänkas beröra rösterna som individen nu behöver hantera utan droger.  

 

Det andra exemplet som inte berörde en förändring av droganvändning handlade istället om 

impulskontroll och koncentrationssvårigheter.  

 

Jag har varit riktigt skev alltså tro mig. Från att få ständiga utbrott och inte kunna koncentrera mig så 

kan jag kontrollera min ilska ganska ofta… Jag kan sitta i skolan för det mesta och koncentrera mig. 

(A:141)  

 

I citatet skildras en upplevd förändring genom att individen jämför hur hen har varit med hur 

hen är nu. Tidigare kunde individen inte koncentrera sig och fick ständiga utbrott. Nu kan 

individen kontrollera sin ilska och koncentrera sig oftare.  

 

Trots att det empiriska materialet innehåller få skildringar som direkt kan kopplas till 

begreppet kompetens, så framträder ett tydligt tema bland dessa skildringar. Det handlar om 

att skildringarna på något sätt innehåller en upplevelse av förbättring i samband med en 

förändring. Detta kan tolkas som att en upplevelse av förbättring påverkar individens inre 

motivation till förändring. Som Wright (2015) beskriver det så kan individens motiv, alltså 

anledningar att agera, både variera i styrka samt vara latenta eller aktiva. Det aktiva motivet 
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vägleder beteendet medan det latenta endast har potential att vägleda. I förhållande till detta 

så skulle en upplevelse av förbättring kunna ses som en orsak till att ett latent motiv blir 

aktivt, men kan också tolkas påverka motivets styrka. Wright (2015) beskriver vidare att 

individens tro på att beteendet ger ett visst utfall har betydelse för motivets styrka. Att 

individen upplevt en förbättring i samband med en förändring kan potentiellt öka individens 

tro på att beteendet ger en viss effekt eller belöning. I detta fall handlar det om en ökad tro på 

förändringen faktiskt leder till en förbättring som exempelvis kan beröra att individen mår 

bättre eller blir tillfredsställd med sig själv och sin person. Upplevelsen av förbättring skulle 

således kunna ses som ett motiv till förändring som förstärker individens inre motivation.  

 

Sammanfattning 
Vår avsikt med denna uppsats har varit att få en djupare förståelse för ungdomarnas 

motivation till förändring i en institutionsvårdskontext. Vi har funnit ett flertal faktorer som 

kan vara betydande för ungdomars motivation som kan leda till beteendeförändring, utifrån 

deras skildringar. Med den teoretiska ansatsen har vi tolkat att behovet av social 

meningsfullhet och autonomi är betydande för individens motivation till förändring. 

Ungdomar skildrar inte bara vikten eller avsaknaden av deras sociala meningsfullhet, de 

tenderar också att aktivt verka för en social meningsfullhet genom att ingå nya relationer med 

andra intagna och personal. Vissa ungdomar skildrar umgänget med andra på institutionen 

som negativt medan andra ungdomar skildrar den som något positivt. Samtidigt som 

forskning avråder ungdomar med varierande beteendeproblematik att vistas med varandra, 

och att det har som konsekvens att det föder mer beteendeproblematik, så framträder också 

ungdomars skildringar av varandras samvaro som en motiverande aspekt. Från det 

pedagogiska forskningsfältet har studier kring klasskamratsstöd förekommit och kan utgöra 

en kontrast till behållningen att en sådan relation kan föda beteendeproblematik.  

 

Ungdomarna har också i stor utsträckning verkat för andra som kan tänkas komma i kontakt 

med institutionsvårdskontexten genom att förmedla sina egna erfarenheter och råd som kan 

utgöra ett stöd för andra .Enligt vår tolkning har de skrivande ungdomarna med hjälp av sina 

texter försökt ge råd och påverka andra intagna ungdomar i deras förhållande till 

institutionen, till tiden, deras beteende och dess konsekvenser samt försöker stärka andra 
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ungdomars förmåga och tro på sig själva. I deras texter skriver de om vikten av att inse att att 

det ligger hos en själv att förändras och påverka sitt eget liv, vilket går att relatera till 

begreppet locus of control och inre kontrollplacering. Tolkningen blir därmed att det är inre 

kontrollplacering som de skrivande ungdomar förespråkar. Ett möjligt hinder för att kunna 

inneha inre kontrollplacering är hur personal kan påverka utvecklingen negativt. Ett exempel 

är om personal själva har yttre kontrollplacering och handlar därefter genom bestraffande 

åtgärder som svar på problembeteenden hos ungdomarna. Dessa tendenser har ungdomarna 

skildrat i sina texter. Detta kan enligt vår tolkning påverka ungdomens egen kontrollplacering 

negativt.  

 

Utifrån ungdomarnas skildringar har vi tolkat behovet av autonomi och social meningsfullhet 

som starka motiv till en beteendeförändring. Behovet av autonomi berörde främst en längtan 

bort från institutionsvården och en längtan till friheten. I vissa fall skildrades endast autonomi 

i negativ bemärkelse utan att kunna tolkas som ett motiv till förändring. Därmed blev det 

intressant för oss att lyfta aspekter som möjligtvis kan påverka huruvida motivet är aktivt 

eller latent, det vill säga vägledande eller endast potentiell vägledare för beteendet. Vi tolkade 

att tidsaspekten, saknaden av relationer och en upplevelse av frihet som möjliga faktorer som 

kan påverka huruvida motivet är aktivt eller latent. I likhet med behovet av autonomi så 

framställdes också behovet av social meningsfullhet som ett starkt motiv för en 

beteendeförändring. Ett motiv som kan härledas till begreppet social meningsfullhet och 

behovet av att upprätthålla meningsfulla relationer. Vi tolkade det som att vissa ungdomar 

främst var motiverade till förändring för någon annans skull, ofta familjens. För vissa 

ungdomar var det familjen som ungdomen kände ånger samt skämdes inför och som hen 

skulle göra stolt. Av vissa ungdomar skildrades behovet av social meningsfullhet som ett 

ensamt motiv till förändring. Men oftast skildrades motivet med jämbördig styrka i 

förhållande till ungdomens egen, inre, motivation. I jämförelse med begreppen autonomi och 

social meningsfullhet så innehöll empirin få skildringar som kunde kopplas till begreppet 

kompetens. Detta kan potentiellt belysa att ungdomarna främst motiverades av yttre faktorer. 
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Det kan också ha handlat om en svårighet i att tolka individers behov och betydelsen av 

kompetens. I förhållande till begreppet kompetens kunde vi dock se att en upplevelse av 

förbättring i samband med någon form av förändring främjade individens inre motivation och 

kunde ses som ett motiv till förändring. Vi tolkade att upplevelsen av en förbättring i 

samband med någon form av förändring innebar en ökad tro på att ett visst beteende ger ett 

visst utfall. I texterna framkom att ungdomarna främst upplevde en förbättring i förhållande 

till avsaknaden av droger. Att ha upplevt denna förbättring kan då tolkas påverka individens 

inre motivation att fortsätta hålla sig borta från droger, då hen har en ökad tro på att detta 

leder till något bra för hen själv. I förhållande till begreppet kompetens skulle då individen 

snarare göra detta för sin egen skull än att påverkas av yttre faktorer. 

 

Slutdiskussion 

Syftet med studien var  att belysa hur de placerade ungdomarna skildrar sig själva och sin 

kontext. Vi ställer deras skildrande av sig själva och sin kontext i förhållande till motivation 

vilket möjligen kan utgöra fynd som kan ge stöd för samhällets aktörer i utformningen av 

vård för unga. I förhållande till att behoven autonomi och social meningsfullhet utgjort starka 

motiv till förändring, och att stora delar av den inre motiverade gruppen innehållit yttre 

motiverande faktorer, så har studien också väckt vissa frågor. 

 

Vi har i studien tolkat individens motiv i förhållande till syfte med institutionsvården som 

berör någon form av beteendeförändring, det vill säga att det huvudsakliga målet är en 

förändring.När vi belyste hur ungdomarna skildrande sig själva och sin kontext i förhållande till 

deras motivation framkom att autonomi och social meningsfullhet utgjort starka motiv till 

förändring, och att stora delar av den inre motiverade gruppen innehållit yttre motiverande 

faktorer. Med hänvisning till den framträdande vikten av relationer och social meningsfullhet 

föreslås det vara av vikt att finna en lösning på problematiken snarare än att isolera de 
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enskilda ungdomar som uppvisar en svår beteendeproblematik.  En tanke som väckts är att 

dessa motiv också skulle kunna ses som det huvudsakliga målet utifrån ungdomarnas 

synvinkel. Det vore intressant att vidare studera vilka huvudsakliga mål ungdomar på 

behandlingshem har. Berör dessa mål individens behov av autonomi och social 

meningsfullhet snarare än att göra en förändring? En allmängiltig utgångspunkt i socialt 

arbete är att se vart klienten befinner sig i sitt liv för att möjliggöra en förändring. 

 

I förhållande till ungdomarnas skildringar som kunde kopplas till kompetens så framkom 

också ett tema som vore intressant för vidare studier. Ungdomarna skildrade främst en 

upplevd förbättring i förhållande till en specifik typ av förändring. Upplevelsen av förbättring 

berörde i stor utsträckning upphörandet av droganvändningr. Vi började spekulera kring 

varför upplevelsen av förbättring till stora delar berörde ett så homogent problemområde. E 

tänkbar anledning kan vara att en förändring av droganvändning, av olika anledningar, är 

enklare att uppleva en förbättring av. Vi vet dock inte vilka anledningar detta potentiellt är 

och kan inte besvara frågan. Det vore dock intressant att vidare studera området, från då vi i 

vår studie kom fram till att en upplevelse av förbättring kan ses som ett motiv till förändring.  

 

Något som ungdomarna skildrade i anknytning till sin kontext, oberoende av deras 

motivation var hur de skrev till andra ungdomar om hur de enligt ungdomarna bäst kunde 

förhålla sig till sin situation, och som präglades av en inre kontrollplacering. Samtidigt 

skildrades relationen mellan ungdom och personal som en svårighet för att kunna uppnå inre 

kontrollplacering. Vad forskningen kring fenomenet förespråkat hade utveckling av 

personalens kompetenser behövts och skulle möjligen påverka ungdomarnas förmåga att 

möjliggöra viktiga relationer med personal, som tidigare forskning menar kan gagna 

ungdomen i sin behandlingsprocess.  
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Bilaga  – Tillvägagångssätt 
 
  

Lärandemål 
  

Kunskap och förståelse 
1. Att kunna formulera ett undersökningsbart forskningsproblem som är relevant 
för socialt arbete. 

2. Att utförligt kunna redogöra för teorier och tidigare forskning av relevans för 
det valda forskningsproblemet. 

3. Att självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt kunna söka vetenskaplig 
litteratur inom givet kunskapsområde och använda denna. 
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