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Förord 
 
Först och främst vill vi säga att studien har varit ett lärorikt och givande äventyr för oss som 
författare. Vi hoppas att det kommer bli en intressant läsning för dig som läsare! 
 
Vi finner området väldigt intressant och denna studie kan vara ett första steg till något som skulle 
kunna bli en riktlinje till exempelvis en D-uppsats då vi är övertygade om att studien väcker mer 
funderingar än vad den ger svar. 
 
Vi vill förstås tacka de som bidragit till att studien varit genomförbar: 
- Ett stort tack till alla intervjupersoner! 
 
Vi vill även tacka hon som gjort skrivandet hanterbart och även lärt oss otroligt mycket: 
-  Ett varmt tack till Eva Olsson, vår handledare och guru för denna tid! 

 



Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att ge förståelse för hur arbetet kan se ut på ungdomsinstitutioner genom 
att försöka ge en bild av professionellas arbetsmetoder, rutiner, tillvägagångssätt samt ge en insikt 
i hur de resonerar kring vad ”det goda mötet” innebär för dem 
Arbetsprocessen började med att kontakta institutioner och planera för intervjuarbetet. Vi fick 
fem intervjutillfällen på tre olika institutioner. Efter att ha skrivit ut intervjuerna urskilde vi det 
talande, koder och indikatorer, som nyckelord. Utifrån det skapade vi teman vilka gav oss det vi 
sökte men även information utöver vår frågeställning. Utifrån denna kunskap diskuterade och 
relaterade vi berättelserna till vår valda litteratur i vårt resultat och analyskapitel. Som ett avslut av 
uppsatsen diskuterar vi kring den nya kunskap vi införskaffat efter resultat och analysdelen. 
Tidigt i uppsatsen redogörs en litteraturgenomgång med teorier vi anser vara relevant för att föra 
resonemang kring den verklighet vi börjar förstå.  
En slutsats av studien är att det är svårt att hitta en balansgång mellan faktorer som rör den 
professionellas arbete. För ett bra arbete krävs t.ex. att man inte är trött eller tankspridd i mötet 
med ungdomen. På ungdomsinstitutionerna, förklarar de professionella att det krävs struktur, 
bestämdhet och hårdhet samtidigt som det ska balanseras med omhändertagande, lyhördhet och 
kärlek. Som professionell ska man vara ”kärleksfull och hård som flinta”. 
 
 
 

Abstract 
 
Our principal aim is to get a deeper understanding about the work at youth institutions by 
looking at the professionals work methods, routines and lines of actions. We also are going to 
find out how the professionals discuss the concept “the qualitative meeting”. 
The working process started with contacts with the institutions and to plan the work with the 
interviews. We had five occasions with interviews at three different institutions. After 
transcription of the interviews we distinguished the most important, codes, indicators as 
keywords. From here we created themes which gave us what we were looking for and beyond 
that information in addition to our specific questions. From this knowledge we discussed and 
placed the statements in relation to our chosen literature, which became the chapter of result   
and analyses. As a result of this written composition we discuss the new knowledge we had from 
the outcomes and the analyse part, in a final chapter.  
There is a description in the beginning of this composition regarding the literature with theories 
we find relevant for the discussion regarding the reality we are beginning to understand. 
A conclusion of our study is that the professionals experience their job very hard when they need 
to find a balance between facts that affects their job. The feeling of a good job requires for 
example that you are awake and here in the moment with the youth. At the institutions the 
professionals, told by their own stories, need structure, hardness and to be definite, at the same 
time they need to find the balance to be caring, keen and affectionate. As a professional you 
should be “strict and affectionate.” 
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1. Inledning 
 
I samhället finns det ett stort antal ungdomar som lever ett destruktivt vardagsliv med olika 
problem, hårda attityder, fattigdom, kriminalitet och missbruk. Vi har ett stort intresse för och 
känner ett varmt engagemang till ungdomarna. Dessa ungdomar befinner sig mitt emellan barn 
och vuxenlivet och håller på att finna sina vägar att gå i livet. För många av dem går samhället in 
då ungdomen inte kan hantera sin vardag och fattar beslut om hur ungdomens närmsta framtid 
kommer att se ut.  
I vårt framtida yrke är ungdomar en stor och viktig målgrupp och det är därför relevant att skaffa 
kunskaper kring hur deras vardag ser ut. Denna kunskap ligger bland annat i förståelsen kring vad 
som rör ungdomarnas känslor, verkligheter och sätt att resonera. 
 
Efter att, i en tidigare kurs, ha läst och granskat avhandlingen ”Val av livsstil, problemungdomars sätt 
att hantera verklighet och konstruera identitet”, författad av Stig-Arne Berglund1, växte många 
funderingar fram hos oss kring arbetet med problemungdomar. Avhandlingen gav oss ökad 
förståelse i hur ungdomarna har det och vilka möjligheter som finns för dem. Att få en förståelse 
för att de handlar utifrån vad de upplever vara det enda alternativet i en situation, gav oss en 
annan syn på arbetet med dessa ungdomar. Berglund diskuterar det socialpedagogiska arbetet 
med ungdomarna och belyser bl.a. att det är i goda möten goda skäl uppstår och att det måste beröra.  
 
Enligt Sallnäs2 har institutionsvård för ungdomar förändrats de senaste decennierna, från att ha 
varit till största dels offentligt finns det nu många små privata institutioner. Samtidigt med 
ökningen av den privata sektorn har även antalet ungdomar inom socialtjänsten ökat och allt fler 
har placerats utanför det egna hemmet. Ökningen har även lett till att kostnaderna för ungdomar 
att vistas på institutioner har blivit betydligt dyrare. 
De privata institutionerna kan vara vinstsyftande verksamheter som t.ex. en firma eller ett 
handelsbolag eller ickevinstsyftande i form av en ideell förening. Marknad som begrepp har 
börjat användas i samband med ungdomsinstitutionerna vilket innebär att de privata 
institutionerna är producenter som ska etablera sig och konkurrera om ”varor”. Det handlar med 
andra ord om att de säljer vård dygnvis till kommunerna som har ansvaret att placera 
ungdomarna.3  
 
Våra funderingar kring arbete med ungdomar är många. Vi undrar hur mycket det kostar 
samhället och vilka resultat som uppnås. Arbetet med målgruppen är komplicerat då många av 
ungdomarna återgår till sina tidigare livsstilar efter vistelsen på ungdomsinstitutionerna, en av 
institutionerna vi har besökt hade en återfallssiffra på 90 procent. Går det att mäta den förändring 
som har skett hos ungdomen under vistelsen på institutionen? Vad är ett uppfyllt resultat? 
Resultat för ungdomen eller för samhället?  
 
Ungdomarna tillbringar lång tid på institutionerna. De kan vara frihetsberövade och 
omhändertagna av samhället och är då inte där på egen begäran. Det kan läggas mycket resurser 
på en ungdom och dennes problematik, men hjälper det? Vi har många funderingar kring arbetet 
på institutioner men kommer inte att besvara alla då vi har valt att inrikta oss på de professionella. 
 
Studiens målgrupp är professionella som arbetar med ungdomar på ungdomsinstitutioner i åldern 
tretton till tjugoett som inte följer samhällets normer och på något sätt är marginaliserade eller till 

                                                 
1 Berglund, 1998. 
2 Sällnäs, 2005. 
3 Sallnäs, 2005. s. 228 ff. 
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och med exkluderade ur samhället. Ungdomarna lever destruktivt, ofta i ett missbruk och/eller i 
kriminalitet. Institutionerna har som avsikt att dels vårda och behandla ungdomen men också att 
hålla bråkstakarna borta från gatorna. Institutionerna har utformade mål och arbetsmetoder att 
arbeta utifrån för att nå ett resultat med ungdomen.  
Det är väldigt utbrett idag att arbetet ska anpassas efter de individuella behoven ungdomen har. I 
de flesta målbeskrivningar för ungdomsinstitutioner klargörs tydligt att ungdomen ska ges 
möjligheter att förändras, utvecklas, behandlas och vårdas.   
 
Vår förförståelse och upplevelse är att institutionerna har kulturer och normer som ungdomen 
skolas in i. Personalen på institutionerna tillbringar hela dagarna med ungdomarna och är därför 
en del av kulturen och bildandet av normerna.  
Den professionella som träffar ungdomen varje dag på institutionen får chansen att lära känna 
och komma intill ungdomen. Utöver miljön är den professionella själv verktyget inom detta 
arbete och det är därför viktigt för oss att få förståelse i hur det fungerar. Hur ser arbetet ut 
utifrån den professionellas synvinkel? Vad krävs för förutsättningar för ett bra arbete? Vad är ett 
bra arbete? Vi vill veta hur de professionella resonerar kring sitt arbete. Hur personalen bygger 
relationer till ungdomarna, förhåller sig till arbetets kultur och normer samt vad de har för 
värderingar finner vi mycket intressant och relevant. Vi har en förförståelse där vi tror att 
personalen påverkar ungdomarna och vardagen på institutionen i stor utsträckning. Vi vill därför 
undersöka om de påverkar ungdomarna i det arbete de utför. 
 
För att tydliggöra textens innehåll kommer här några begreppsdefinitioner av ord som 
återkommer texten igenom. 
 
Professionell: att ha ett arbete som man blir avlönad för, oavsett om man är utbildad inom området 
eller inte.4 I studien används ordet professionell om intervjupersonerna. 
 
Det goda mötet: ett möte/samtal mellan den professionella och ungdomen där parterna når fram till 
varandra på ett konstruktivt sätt. Mötet ger även en ökad förståelse hos både parterna då den 
professionella kan sätta sig in i ungdomens situation, samt att ungdomen i mötet kan se och finna 
skäl och anledningar till att vilja ändra på sin livssituation.5 Definitionen har vi hämtat från 
Berglunds tankar kring ”I goda mötet skapas goda skäl”.6

 
”Magkänsla”: begreppet är ett talspråk som används i situationer där intuitionen talar för vad som 
är rätt och fel.7 I studien återkommer begreppet ofta i empirimaterialet.  
 
”Personkemi”: även detta begrepp kommer från talspråket och är ett annat ord för hur människor 
kommer överens och känner för varandra.8

                                                 
4 Författarnas egen tolkning 
5 Författarnas egen tolkning 
6 Berglund, 1998. 
7 Författarnas egen tolkning. 
8 Författarnas egen tolkning. 

 6



2. Syfte och Frågeställning 
 
Syftet med studien är att bidra till en förståelse för hur arbetet kan se ut på ungdomsinstitutioner 
genom att försöka ge en bild av professionellas arbetsmetoder, rutiner, tillvägagångssätt samt 
bidra till en insikt i hur de resonerar kring vad ”det goda mötet” innebär för dem. Utifrån de 
professionellas beskrivning av kunskaper, känslor och upplevelser kring det goda mötet, vill vi 
söka förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att mötet ska komma till stånd. 
Vi har preciserat oss till de professionellas berättelser om arbetet med ungdomarna.  
 
”När, var och hur sker det goda mötet?” och ”Vilka redskap har man som professionell?” är två frågor som 
styr studien.  
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3. Bakgrund och teori  
 
3.1 Arbetet på institutionerna  
 
3.1.1 Inledning 
 
Intervjupersonerna i denna studie arbetar på tre olika institutioner vilka var för sig har olika 
ideologier, teorier och metoder om hur arbetet ska utföras och om hur ungdomarna kan uppnå 
resultat. Till de vanligaste hör de som vi kommer att ta upp i detta avsnitt. Anledningen till att vi 
anser att det är viktigt att ha en kunskap om hur de olika arbetssätten ser ut beror på att de 
präglar hela organisationerna inklusive de professionellas sätt att agera, resonera samt deras 
attityder till ungdomarna.  
 
3.1.2 Miljöterapi 
 
Hagqvist och Widinghoff jämför miljöterapi med ett terapeutiskt samhälle, en organisation eller 
en ideologi, men förklarar det som en behandlingsprincip. Denna behandlingsprincip bygger på 
det grundläggande antagandet att hela institutionen påverkar de boendes attityder och 
förhållningssätt.9 Delar som medicin, sysselsättning, motion och psykoterapi är enligt Gordan 
inte i fokus då det är helheten som ska ha betydelse. Man strävar efter att på ett planerat och 
sytematiskt sätt påverka den yttre miljön och umgängesformer. En central grund i miljöterapi är 
också att samspelet mellan personal och klienter ska vara medmänskligt och respektfullt.10

 
Det som kallas miljöterapi är ett stort område som är svårt att beskriva på ett sätt just för att det 
bedrivs på så många olika sätt. Om det är miljöterapi eller inte avgörs på vilket sätt behandlingen 
bedrivs. Vad som enligt Hagqvist och Widinghoff är kännetecknande för den miljöterapeutiska 
verksamheten är att det är öppen kommunikation, demokrati- medbestämmande och ansvar för 
alla i gemenskapen. Ungdomarna ska delta i egen och andras behandling och personalen fungera 
som lärare som ifrågasätter och ständigt granskar ungdomarna. Det ska finnas en 
verklighetskonfrontation genom frivillighet där ett gemensamt mål är bestämt samt att det ska 
finnas kontakt utåt, verksamheten ska alltså inte vara isolerad från omgivningen. Det ska även 
finns en tydlig struktur där principer för problemlösning, system av regler och målbeskrivningar 
är noga klargjorda. Nyckelord inom miljöterapin är dialog vilket betyder att personalen strävar 
efter förståelse hos klienterna menar Hagqvist och Windinghoff som även påvisar att det 
avvikande beteendet kan vara användbart i dialoger mellan personalen.11  
 
Man strävar efter att ständigt hålla en pedagogisk aspekt till liv då uppfostrandet och 
tillrättaläggandet av vardagslivet används som terapeutiskt instrument. Den vuxne, personalen, 
ska fungera som jagstärkande, gränssättare och container vilket förutsätter att en relation 
utvecklas mellan ungdom och vuxen. Miljöterapi står för familjeliv, hushåll och ett liv i 
gemenskap med andra.  
Den professionellas roll är en dubbel relation, å ena sidan en hjälp och stöd relation och å andra 
sidan en personlig relation två människor emellan. Den professionella ska enligt Hagqvist och 

                                                 
9 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 203 
10 Gordan, Palmgren, 2000.   
11 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 19 ff. 
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Widinghoff avstå från maktutövning genom sin professionella position och bör även vara 
införstådd med att relationen kommer att upphöra med tiden.12   
 
Att skapa och upprätthålla en fruktbar behandlingskultur kräver att personalen ständigt 
reflekterar och kommunicerar med en hög grad av ärlighet och medvetenhet. Det anses också 
viktigt att inte tänka ”vi och dom” utan VI i kollektivet enligt Hagqvist och Widinghoff.13

 
Ett syfte med institutionsvård är att fostra och resocialisera tillbaka ungdomarna till samhällets 
normer vilket det ges stora möjligheter till på institutionerna där personalen lever så tätt med 
ungdomarna i den gemensamma vardagen. Enligt en studie av Cederlund, ”Aktiviteters betydelse för 
ungdomar på institution”,14 anser personalen att det centrala i arbetet med ungdomar är att skapa 
möten. En aktivitet kan vara en förutsättning för ett mötes existens. Personal som deltog vid 
studien poängterade att dessa möten benämns som nyckelord och är mycket värdefulla. 
Cederlund menar att ”möten kanske till och med är en av de viktigaste komponenterna i förändringsarbetet”.15

Strukturen på en institution bör vara uppbyggd så att ”möten” ska uppstå i vardagen. Aktiviteter 
och arbetssysslor kan i många situationer tvinga ungdomarna till att göra ett val eller att ta 
ställning. Detta leder dock ofta till konflikter och konfrontationer vilket kan ses positivt då det 
används i arbetet med ungdomen.  
Det krävs en pedagogisk förmåga hos personalen då denna ska välja aktiviteter där inte 
ungdomen alltid misslyckas, lyfta fram det som är bra hos ungdomen och hitta det ungdomen 
lustfyllt kan bygga vidare på.16  
 
Hagqvist och Widinghoff belyser en av personalens uppgifter vilken är att ge ungdomarna 
förutsättningar till att leva ett så normalt liv som möjligt vilket är motsägelsefullt då det aldrig kan 
bli ”normalt” att bo på institution. Diskussionerna i personalgruppen kring vad som är normalt 
behöver hämta näring utanför institutionssfären. Ungdomen påverkas i många situationer av 
personalens normer, värderingar och moral.17  
 
Att som barn eller ungdom placeras på en institution innebär, enligt Sallnäs, att någon annan än 
de biologiska föräldrarna tar över ansvaret. Dessa barn och ungdomar får under sin uppväxt dela 
sitt vardagsliv och relatera till andra vuxna än den egna familjen18. Placeringen kan vara av kort 
eller lång natur. Ett alternativ till den renodlade ungdomsinstitutionen är ett s.k. HVB hem (hem 
för vård och boende). HVB hem kan vara både små eller stora i omfattningen samt likna den 
gamla varianten av institutioner eller se ut som ett familjehem.19 Enligt Sallnäs är 
institutionsvården i Sverige ett fenomen det inte forskats så mycket om vilket har lett till att vi vet 
väldigt lite om detta ämne. Det finns inte heller någon regelrätt utvärdering av HVB hem som 
arbetar familjelikt.20 Institutionsvården har sedan lång tid tillbaka en idé om att efterlikna en 
familj i den mån det går. Historien går tillbaka till 1900-talets början då man i England började 
lansera idén om familjeliknande institutioner ”Cottage Homes”21. Sallnäs menar att det är ett 

                                                 
12 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 71 ff. 
13 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 172 
14 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 174 
15 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 175 
16 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 173 ff. 
17 Hagqvist, Widinghoff, 2000, s. 195 
18 Sallnäs, 2003. s. 2 
19 Sallnäs, 1999. s. 124 ff. 
20 Sallnäs, 2003. s. 14 
21 Sallnäs, 1999. s. 128 
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försvar mot den kritik som säger att barn och ungdomar inte bör vistas på ett dygnet-runt-
institution då det kan leda till att de känner sig ensamma. 22  
 
Runqvist skriver att på institutioner som arbetar miljöterapeutiskt används vardagens små och 
stora problem för att ändra ungdomarnas beteenden och utifrån det försöka forma ungdomen till 
att kunna leva tillsammans i grupp. Enligt Sundin23 saknas det en entydig definition av begreppet 
miljöterapi men en övergripande beskrivning är att ”institutionens emotionella klimat är gynnsamt för 
behandling och att alla medarbetare deltar i denna behandling.”24 Miljöterapi har tidigare betraktas som en 
behandlingsmodell men har mer och mer gått över till att ses som ett sätt att organisera 
behandlingsarbetet. En annan definition av miljöterapi är ”en systematisk utformning av miljön så att 
den erbjuder möjligheter till en aktiv medverkan av alla deltagare i behandlingsarbetet.”25

 
I vår studie gör sig miljöterapi aktuell då två av institutionerna uttrycker sig för att ”behandlingen 
är miljöterapeutisk” eller att ”institutionen vilar på en miljöterapeutisk grund”.26

 
3.1.3 Medlevarskap  
 
Thelander förklarar medlevarskapet som en slags teknik eller ett redskap för personalen i arbetet 
med ungdomar då det innebär att de bor tillsammans. Medlevarskapet är vanligt förekommande 
på institutioner som arbetar miljöterapeutiskt och i kollektiv. De vuxna, personalen, lever under 
liknande villkor som ungdomarna i kollektivet, men med skillnaden att de är där på frivillig basis 
och att de är avlönade för att vara där.27 Utifrån det menar Hagqvist och Widinghoff att 
individerna ingår i ett system av ömsesidiga beroenden. Ungdomarna verkar inom ett socialt 
system där det finns beroenden och materiella villkor som delvis gäller båda parter. 
Medlevarskapet ska innefatta vissa kriterier som t.ex. gemensamma måltider och att personalen 
bor på arbetsplatsen. Det kan vara svårt att urskilja det faktiska handlandet och agerandet på en 
arbetsplats där det råder medlevarskap. Börjesson menar här att ”Man beaktar behandlingen som 
något som sker utan behandlare.” 28

Medlevarskapet innebär helt andra premisser för arbetaren än den som arbetar på bestämda tider 
och lämnar institutionen efter arbetets slut. Att arbeta som medlevare kan innebära en viss 
socialisering in i institutionens kultur där det avvikande kan blir normalt och det normala kan bli 
avvikande. Överlevnadsvillkoren kan även bli direkt motstridiga de utanför institutionen. Alltså, 
den vård som ges av en institution som utövar medlevarskap blir inte vilken vård som helt, utan 
just denna institutionens vård som är påverkad och styrd av dess kultur och normer osv. 29

Medlevarskapet kan anses vara en grundsten i behandlingsmetodiken. Det är dock ingen garanti 
att medlevarskapet ska minska polariseringen av ”Vi och Dom” eller förutsätta symmetriska 
relationsmönster och öppna samtal. Men för att uppnå detta krävs det ett arbete med ambition 
där omprövningar, förbättringar och en ständig kamp är en ständigt pågående process.30  
 
Hagqvist och Widinghoff förklarar att ett medlevarskap innebär uppmärksamhet, vakenhet och 
nyfikenhet på hur andra mår och dess orsak. Medlevaren ska själv reflektera över sin egna 
psykiska hälsa och bakomliggande reaktioner till det och sitt humör. Det krävs också ett öppet 
                                                 
22 Sallnäs, 1999. 
23 Runqvist, http://www.stat-inst.se/documents/1997_6.pdf, 060517 
24 Runqvist, http://www.stat-inst.se/documents/1997_6.pdf, 060517. s. 3 
25 Runqvist, http://www.stat-inst.se/documents/1997_6.pdf, 060517. s. 3 
26 Information hämtat från två av studiens institutioner. 
27 Thelander, 1979, s. 133 
28 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 45 
29 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 39  
30 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 153 ff. 
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och vardagligt reflekterande över de sociala samspelen och signalerna i omgivningen. 
Kommunikationen medlevarna emellan är mycket viktig då olika åsikter ska ventileras för att inte 
orsaka spänningar och irritationer. En förutsättning för att fungera som medlevare är att 
personen medvetet väljer en kollektiv livsstil och förstår innebörden av gränser mellan arbete, 
fritid och bostad. Medlevaren ska känna mening och lust att arbeta med ungdomarna. Det krävs 
ett engagemang i att vilja skapa en hemtrevlig miljö, se till att alla trivs och att vilja umgås med 
ungdomar kvällar och helger samt att finna det meningsfullt. För att ge den mest rätta och bästa 
behandlingen till alla individer krävs att medlevaren förhåller sig och tar hänsyn till nya ungdomar 
med nyfikenhet, flexibilitet och kreativitet.31  
 
De institutioner som arbetar miljöterapeutiskt i vår studie relateras även till medlevarskapet då de 
formulerar sig så att de ”tillämpar medlevarskap” eller ”arbetar i medlevarskap”.32

 
3.1.4 KBT 
 
KBT (kognitiv beteende terapi) är en inlärningsteoretisk terapiform som bygger på att man kan 
lära om och lära in nya beteenden. Det är ett samlingsnamn för olika kognitiva och 
beteendeterapeutiska terapiformer. 
Lardén, som är psykolog inom den kognitiva beteende terapin och i tiden mycket känd inom 
forskningen och arbetet kring KBT metoden, menar att KBT kan användas som en metod för 
socialt och psykologiskt behandlingsarbete med ungdomar. För att tillämpa KBT används 
tekniker och program.33 KBT ämnar att påverka och ändra ett felaktigt eller icke funktionellt 
tankesätt som t.ex. att dra oproportionerliga och extrema slutsatser. Individen ska lära sig att 
skilja på tankar som är kopplade till depressioner samt tankar som visar på självförakt. Detta 
beror på att individen kan överföra sitt eget dåliga självförtroende på andra personer, anse att de 
tycker illa om han/henne, fast det egentligen är individens egna tankar det rör sig om. 
I terapiformen arbetar individen och terapeuten med övningar som ska ge en grundläggande 
positiv självkänsla samt med att komma fram till vilka antaganden som är individens egna 
respektive andras för att på så sätt ta reda på vad som är sant och inte. Det innebär även att få 
individen att ändra på sitt synsätt om sig själv.  
I KBT strävar man efter att ge individen verktyg att se sig själv med rättvisa ögon för att kunna 
komma underfund med vad som är relevanta respektive icke relevanta tankemönster, samt att 
kunna styra sin egen självbild och sitt beteende.34

 
Inom KBT finns det en stark koppling mellan individen och omgivningen, här och nu. Det första 
en KBT terapeut kan göra, enligt de flesta program, i mötet med en individ är att utföra en 
beteendeanalys som är väldigt individuell då varje människa är unik. Analysen ska undersöka vad 
det är som gör att individen t.ex. har negativa och depressiva tankar om sig själv, med andra ord 
komma fram till vart problematiken ligger.  
Faktorer som terapeuten ser till vid analysen är bl.a. sociala brister, feltolkningar av den egna 
kroppen, samt individens tolkningar av omgivningen. KBT kan användas inom ett flertal olika 
områden.  
KBT är en metod som inte lägger fokus på den hjälpsökandes bakgrund, utan istället på här och 
nu situationer. 35

                                                 
31 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 168 
32 Information hämtat från två av studiens institutioner. 
33 Lardén, 2002. 
34 Cullberg, 2003. s. 430 ff. 
35 http://www.kbt.nu/,  060429 
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Lardén menar att det viktigt med relationen personal- ungdom där förtroendet har stor betydelse 
i arbetet. Han belyser vikten av tron på förändring och respektfullhet människorna emellan i ett 
KBT inriktat arbete.36

 
Två av vår studies informanter arbetar på samma institution där ”behandlingen bedrivs inom 
ramen för en mycket tydlig och förutsägbar struktur/miljö och utgår från kognitiv beteendeterapi 
(KBT)”.37

 
3.1.5 Kritik och svårigheter med institutionsbehandling av ungdomar 
 
Det är svårt att veta den exakta effekten med ungdomsbehandlingen på institutioner. Utan något 
redovisat resultat och med bristande information om hur det går efter vistelsen har det lett till att 
det finns mycket stor variation i institutionsutbudet. Eftersom det inte finns någon säker kunskap 
om effekten av behandlingen blir valet av placering väldigt slumpartad. Många ungdomar placeras 
på den ena institutionen efter den andra utan att visa på positiv utveckling. Enligt Clarke är det 
inte ovanligt att ungdomar placeras på en institution bara för att det finns en ledig plats och inte 
för att behandlingsformen skulle passa individens behov.  
Arbetet med beteendeförändring kan visa sig positivt under perioden ungdomen vistas på 
institutionen men beteendet kan vara oförändrat när ungdomen återvänder ut i samhället igen. 
Det är ett problem att beteendeförändringen inte kvarstår efter utskrivningen då det uppfattas 
som resultatlös behandling. Det är även ett problem att de resultat som finns av 
institutionsbehandling är oerhört varierade samt att resultaten i genomsnitt är dåliga. 38

 
Ytterligare ett problem med institutionsbehandlingen, menar Andersson, är smittoeffekten 
ungdomarna emellan. Ungdomar med asociala eller avvikande beteenden kan i kontakten med 
andra ungdomar med liknande problem orsaka negativ utveckling. Det blir en riskfaktor att samla 
ungdomar med problem på samma ställe, då risken finns att umgänget orsakar mer negativ 
utveckling än positiv. Ungdomarna kan förstärka sina asociala attityder samt förmedla sina 
kriminella kunskaper. Om det bildas subkulturer utifrån kriminella kunskaper och kriminella 
handlingar är det svårt för personalkulturen att påverka. Ju starkare ungdomarna känner 
tillhörighet till subkulturen ju svårare blir det att återvända till det vanliga samhället och dess 
normer. 
Behandlingssammanbrott är då ungdomen eller någon annan part av något skäl avbryter 
behandlingen innan ungdomen uppnår de satta målen. Detta kan vara svårt att se tydligt då 
ungdomen kan anses ”klar” av t.ex. socialsekreteraren som placerat ungdomen. Ett annat avbrott 
är rymningar vilka har en rad olika förklaringar och konsekvenser. Det är viktigt, enligt 
Andersson, att som professionell veta om det är rymning till eller från något vilket är en 
balansgång men relevant för behandlingen.39

 
Vanlig kritik mot miljöterapi är, enligt Clarke, att den är svår att granska och utreda. På alla 
institutioner som bedriver miljöterapi finns möjligheten att tillämpa bra och dålig miljöterapi. 
Risken finns alltid att göra ungdomarna till underdåniga, fogliga och välskötta robotar. Vanliga 
negativa inställningar är t.ex. ”Jag kan inte se att skattebetalarna ska behöva betala för att de här 

                                                 
36 Lardén, 2002. s. 41 ff. 
37 Information hämtat från en av studiens institutioner.  
38 Clarke, 1974. 
39 Andersson, 2003. 
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människorna ska få åka bort och bada”40 där det största motargumentet är upplevelsen av att 
miljöterapi är oseriöst.41

Det har varit vanligt att miljöterapin har uppfattas som en regellöshet satt i system. Personalen 
har ansetts ha en allt för styrande och aktiv roll. Det finns en balansgången mellan att en 
institution bedriver en konstruktiv miljöterapi med inslag av att regler, struktur och gränser som 
bidrar till självtillit och trygghet och att bedriva en allt för hård behandling. En för hård 
miljöterapi kan innebära en för strikt regelanpassning, för snäva gränser och en hård struktur. 
Detta kan leda till en ytanpassning hos ungdomen och att faktorer som motivation och 
förändring inte påverkar ungdomen nämnbart. Den kanske mest allvarliga kritik mot miljöterapi 
är att det finns många som påtalar att den är svagt teoretiskt grundad. Det finns ingen bra teori 
bakom det terapeutiska samhället.42

 
Enligt Gordan är konflikter, splittring och utbrändhet några exempel på vad som ofta 
förekommer i kollektiv med medlevarskap. Även om fast vilja och engagemang finns hos 
personalen kan starka känslor från omgivningen med sorg, smärta och påfrestningar bli för tungt 
för de anställda att bära. 
Vidare skriver han att ett annat problem med medlevarskapet är att en del av personalen har 
andra arbeten på sina lediga veckor från institutionen. Då personalen inte har vilat upp sig mellan 
arbetsveckorna och därför inte har ork att ge sitt bästa i arbetet kan den minskade arbetsorken bli 
ett problem för ledningen på institutionen som ansvarar för behandlingen av ungdomarna.  
Ett ytterligare problem som kan dyka upp är att medlevarens egna upplevelser och erfarenheter 
av t.ex. traumatiska händelser eller sorg kan leda till en stark inlevelse eller konstruktiv empati till 
ungdomens problem. Det kan innebära att medlevaren tar över och bestämmer i situationer som 
ungdomen kan klara själv och genom det handla oprofessionellt. Våra blinda fläckar påverkar oss 
alla men att ha självkännedom är en förutsättning för att kunna hålla isär egna och andras 
problem.43

Hagqvist och Widinghoff påpekar även att som medlevare förutsätts det att man inte har några 
problem med att avstå från ett glas vin till maten och att man trivs i kollektivet samt ser 
möjligheter i behandlingsarbetet.44

                                                 
40 Clarke, 1974. s. 84 
41 Clarke, 1974. kap. 5-6 
42 Hagqvist, Widinghoff, 2000.  
43 Gordan, 2000. 
44 Hagqvist, Widinghoff, 2000. s. 169 
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3.1.6 Sammanfattning 
 
Mellan de olika arbetssätten finns det både likheter och olikheter. De beskrivningar som följer är 
våran tolkning av ovanstående teorier.  
 
Den mest synliga skillnaden mellan institutionerna i vår studie är att den institution som arbetar 
utifrån KBT skiljer sig från de andra institutionerna då personalen inte bor på institutionen utan 
arbetar i skift antingen på dagen eller på natten.  
 
Miljöterapins grundtanke är att socialisera en ungdom genom att de professionellas arbete ska 
syfta till uppfostring och tillrättavisning i vardagliga skeenden. Personalen ska även fungera som 
jagstärkande gränssättare för ungdomen. I likhet med miljöterapins tankar ska medlevarskapet 
utgöra ett system av ett ömsesidigt beroende personal och ungdomar emellan. Man kan säga att 
medlevarskap används i miljöterapeutiskt syfte. Här finns det även en likhet med KBT då det i 
metoden finns en stark koppling mellan individen och omgivningen, samt att konfrontationer 
sker i här och nu situationer. I KBT läser den professionella av ungdomens kroppsliga reaktioner 
och tolkar ungdomens beteende vilket kan kopplas till miljöterapins och medlevarskapets 
arbetssätt att hela tiden vara uppmärksamma på ungdomen.  
 
Den stora likheten behandlingsmetoderna emellan ligger i det tänkta resultatet där alla tre 
metoder arbetar för en förändring från ungdomens destruktivitet till konstruktivitet. 
 
En vanlig kritik mot ungdomsinstitutioner är att kunskapen är bristande gällande effekten av 
behandlingsarbetet och att det inte går att kontrollera det arbete som utförs.  
Risken med ungdomsinstitutioner är att den beteende förändring som sker under vistelsen inte 
kvarstår då ungdomen kommer ut i samhället. Andra riskfaktorer är smittoeffekten, 
behandlingssammanbrott och att personalens personliga behov kan ta stor plats, gäller framförallt 
i medlevarskapet. Allmänheten har en kritisk syn på institutionsarbetet överlag.  
 
3.2 Tidigare forskning  
 
Att hitta tidigare forskning i form av empiriska studier kring vår studies ämne var inte lätt. Den 
forskning som finns runt det ”goda mötet” eller det motiverande samtalet faller ofta under 
sjukvård, missbruksvård samt samtal inom skolvärlden.  
 
Tärnfalk45 har gjort en studie om personal på ett antal ungdomsinstitutioner utifrån ett uppdrag 
från Sis (statens institutionsstyrelse). Enligt några av intervjupersonerna anser de sig ha bra 
kunskaper inom juridik men det som saknas är utbildning i olika behandlingsprogram för att 
genom det kunna utvidga institutionernas arbete. Andra intervjupersoner från slutna institutioner 
kände däremot att de inte hade tillräckligt med juridisk kunskap om hur de ungas rättigheter såg 
ut. Enligt Tärnfalk var det även på flera institutioner en efterfrågan av utbildning i 
samtalsmetodik, konflikthantering och krisbearbetning samt metoder om hur de i vardagen ska 
kunna arbeta djupare med ungdomarnas brottslighet vid grova brott som våldtäkt eller dråp. Det 
finns även en brist på utbildning i invandrar- och religionsfrågor.46

 

                                                 
45 Tärnfalk, http://www.stat-inst.se/documents/2001_6.pdf. 060517 
46 Tärnfalk, http://www.stat-inst.se/documents/2001_6.pdf. 060517 
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Holmqvist,47 docent i psykologi, och forskningsstuderande Lang och Hill har skrivit rapporten 
”Ger ART bättre behandlingseffekter”. ART är ett verktyg inom den kognitiva beteende terapins 
behandling som bland annat går ut på att lära ungdomarna olika tillvägagångssätt att handskas 
med sin aggressivitet. Övergripande handlar rapporten om behandlingsframgång då studien är 
utförd som utvärdering av metoder på tre ungdomshem. Författarna skriver bl.a. om. 
socialsekreterarnas bedömning av behandlingen, om förutsättningar till att metoden ska utföras 
på korrekt sätt enligt teorierna och om behandlingsrelationerna. Studiens främsta slutsats var att 
personalens professionalitet är viktigare än valet av metod vid behandling av 
problemungdomar.48  
 
Därmed övergår vi till en redovisning av vår litteraturgenomgång och de teoretiska 
utgångspunkter vi funnit vara relevanta för vårt uppsatsarbete. 
 
3.3 Samtalet 
 
3.3.1 Inledning 
 
Att ha ett arbete som handlar om att hjälpa och stötta sina medmänniskor kräver en förståelse av 
hur den andra tänker och känner, med andra ord empati. Den professionella är ingen tankeläsare 
utan behöver samtalet som ett verktyg för att få insikt i ungdomens liv. Ett samtal handlar inte 
bara om att lyssna utan även om att läsa av den andres kroppsspråk. I det professionella samtalet 
bör man som lyssnare även lyssna till sig själv då alla människor bär med sig erfarenheter som 
påverkar en som person samt ens sätt att se på andra.  
 
3.3.2 Om det professionella samtalet 
 
Zimsen49 som tillhör den psykodynamiska skolan skriver om samtalet som den professionellas 
viktigaste arbetsinstrument. För att få ut någonting av samtalet måste den professionella lyssna. 
Hon skriver även att människan gömmer sig bakom ord och som lyssnare bör man därför ta 
hänsyn till andra faktorer som är talande och ger betydelse för budskapet. Sakinnehållet behöver 
inte vara det relevanta utan känslorna som uttrycks på andra sätt kan vara betydligt viktigare.  
 
Till lyssnandet hör även att man uppfattar atmosfären, om den är varm, lugn, spänd eller på något 
sätt full med känslor. Zimsen uttrycker sex regler för den som ska hjälpa: undvik att dra 
förhastade slutsatser, generalisera inte, var vänlig, ta dina känslor i bruk för personen och dennes 
problem men bli inte personens personliga vän, håll klart för dig dina fördomar, förneka inte dina 
normer,  gör inte det som personen själv kan utföra, respektera den hjälpsökandes egna behov att 
välja problemlösningar och att fatta beslut.50

 
Det professionella samtalet skiljer sig från det vardagliga samtalet som man har med familj och 
vänner, på flera olika sätt menar Zimsen. I det professionella samtalet är det fokus på den 
hjälpsökandes problem och de egna problemen frånses. De både samtalsparterna riktar 
tillsammans in sig på det mål som samtalet ska sträva efter och som hjälpare kan man använda sig 
av riktlinjer och metoder för att nå målet. Under samtalet ska den professionella stötta, vägleda 
och upplysa. I hjälprelationen är det viktigt att den professionella är medveten om sin påverkan 

                                                 
47 Holmqvist, www.stat-inst.se/document/forskning%201_05.pdf. 060621  
48 Holmqvist, www.stat-inst.se/document/forskning%201_05.pdf. 060621 
49 Zimsen, 1998. 
50 Zimsen, 1998. s. 54 f. 
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som person. Det är nödvändigt att ha klart för sig vad syftet är med samtalet samt vilket mål man 
strävar efter.51

  
Det är en förmåga, hävdar Zimsen, att lyssna till den hjälpsökande och att få en god kontakt som 
sedan håller. Det kan hända att parterna får en ovanligt fin kontakt och den hjälpsökande känner 
stort förtroende och kan berätta mycket om känslor osv. Detta kan dock leda till att denne 
känner sig generad nästa gång dem ses för att han/hon sagt för mycket. Hjälparen ska inte sträva 
efter att personen han/hon samtalar med ska avslöja hela sig själv vid första mötet. Detta kan 
leda till att personen känner sig utlämnad med en känsla av obehag och osäkerhet.52

 
För att vara en god medhjälpare krävs förmåga till medkänsla, inlevelse och intressen för sociala 
och medmänskliga förhållanden. Men det är en svår fråga hur mycket hjälparen kan identifiera sig 
med den han/hon ska hjälpa. Om hjälparen är allt för engagerad försvagas omdömet och 
sakligheten. Hjälparen orkar heller inte ta med sitt arbete hem utan måste ha avstånd för att ha en 
friskhet i mötets stund. Är hjälparen känslomässigt engagerad i den hjälpsökandes problem kan 
det leda till negativa konsekvenser. En för nära känsloengagerad relation tär på hjälparens 
tolerans, tålamod och förmåga att visa tillit.53

 
Som hjälpare, bör man enligt Zimsen, utgå från klientens egna normer, förutsättningar och behov 
för att resultat ska uppnås. Om man moraliserar och fördömer på förhand förlorar man 
möjligheter till att hjälpa. I mötet med personer i hjälpsituation är det viktigt att göra klart från 
början vad som är rimligt att uppnå och vad man kan förvänta sig.54 Ska vi kunna vara till nytta 
för en annan människa, måste det ske på dennes villkor.55

 
3.3.3 Feedback i samtalet 
 
Feedback är en reaktion på en reaktion som vi människor alltid får uppleva när vi är tillsammans 
med andra. Vi ger och tar feedback, positiv och negativ, utan att tänka på det. Med feedback kan 
vi råka såra andra eller själva känna oss förolämpade.  
Det finns olika typer av feedback, positiv feedback är när vi förmedlar observationer och 
reaktioner på ett sätt som ökar personens möjligheter till utveckling, att växa och nå mål. Negativ 
feedback är när personen upplever signaler som går emot handlingar och beteende. Detta kan 
leda till minskad självkänsla  
Värderande feedback är när egna värdenormer används och icke värderande feedback är när man 
tydligt uttrycker hur man uppfattat budskapet där den andre inte omedelbart sätts i 
försvarsställning. Objektiv feedback är när man tydligt använder sig av egna känslor relaterat till 
vad man hör i mötet med den andra.56  
 
Människan vill ge feedback för att kontrollera, för att styra in den andra på vad vi anser är det 
rätta och för att visa hur duktiga vi själva är genom att demonstrera duktighet. Ytterligare 
förklaringar till att vi ger feedback är att vi vill få utlopp för våra egna känslor men även att vi vill 
hjälpa människan att nå det mål hon strävar efter och genom det bidra till hennes utveckling. Det 

                                                 
51 Zimsen, 1998. kap. 11-12 
52 Zimsen, 1998. kap. 11-12 
53 Zimsen, 1998. kap. 11-12 
54 Zimsen, 1998. kap. 11-12. 
55 Zimsen, 1998. s. 22 f. 
56 Zimsen, 1998. kap. 19 
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är emellertid svårt att ta emot feedback då vi kan känna oss angripna, kritiserade, kontrollerade 
eller dirigerade men även i vissa situationer straffade.57

 
3.3.4 Samtal som utvecklar 
 
Det viktiga med ett samtal är att vi förstår varandra och kommer varandra närmre. Ett bra samtal 
uttrycker, enligt Ronthy–Östberg och Rosendahl, ömsesidig respekt, ärlighet, öppenhet och 
åsiktsfrihet. ”Du kan inte ändra på andra, hur gärna du än vill. Det enda sättet är att skapa förändring är att 
börja med sig själv.”58

 
I ett samtal måste vi lyssna som tidigare påpekats.59 För att lyssna med bästa resultat räcker det 
inte att höra med öronen utan att lyssna med alla sinnen. Tolka med hjärnan vad budskapet 
betyder, se det vi ser, känna och förstå helheten. Att vara en god lyssnare handlar om att anpassa 
sig efter den talandes rytm, ha ögonkontakt, vara intresserad och visa detta med kroppsspråket. 
Den goda lyssnaren ska visa empati och respekt, inte avbryta, vara positiv och se fler möjligheter, 
tolka flera signaler och våga vara tyst.60

 
Ronthy-Östberg och Rosendahl skriver att förmågan att hantera känslor är olika hos människor. 
När vi känner oss sårade och hotade gråter en del medan andra kan höja rösten och uttrycka sig 
på annat sätt än verbalt. En del visar muskelstyrka då andra blir stumma i starka känslomässiga 
situationer när vi inte kan uttrycka oss. Som hjälpare är det viktigt att veta hur man kan bete sig 
om samtalspartnern börjar gråta, visar likgiltighet eller blir ilsken.61

 
Vad som främjar hjälpmottagandet, förklarar Zimsen, är ömsesidighet när det gäller inlärning, 
sökandet, tillväxt, öppenhet och förtroende m.m. Det är viktigt med en gemensam 
problemlösning, jämlikhet, friheten till sina egna känslor och ett gemensamt experimenterande. 
Det som hämmar hjälpmottagandet är bl.a. misstro, känslan av träning och undervisning, 
tillrättavisning, känslan av manipulering, känslan av att bli styrd, hjälparens demonstration av sin 
egen duglighet och att hjälparen använder sig av bestämda standardmetoder.62

 
”Genom att lyssna med uppriktigt intresse till din medmänniska och försöka förstå henne kan du ändå vara till 
stor hjälp i denna svåra värld.”63

 
3.3.5 Det äkta samtalet 
 
Som tidigare författare har nämnt är det viktigt att både parterna i det motiverande samtalet ger 
av sig själva och att det råder en atmosfär av öppenhet och ärlighet. Detta är något som även 
Buber64 beskriver som en förutsättning för att, det han kallar, ett äkta samtal ska komma till 
stånd. Buber skriver även att parterna måste ha utrymme samt vara villiga att yttra vad som faller 
honom eller henne in för att det äkta samtalet ska kunna hållas. Det bör även råda ett 
accepterande av varandra, vilket inte behöver innebära att parterna gillar varandra men att de 
respekterar den andre som samtalspartner och som människa. Det äkta samtalet utmärks av en 

                                                 
57 Zimsen, 1998. kap. 19 
58 Ronthy - Östberg, Rosendahl, 1994. s. 14 
59 Zimsen, 1998. 
60 Ronthy - Östberg, Rosendahl, 1994. s. 33 ff. 
61 Ronthy - Östberg, Rosendahl, 1994. s. 52-58 
62 Zimsen, 1998. s. 116 
63 Zimsen, 1998. s. 135 
64 Buber, 1995.  
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autenticitet som skapas i nuet, om någon av parterna börjar fundera kring hur det han/hon säger 
påverkar samtalet, är det inte längre ett äkta samtal. Det äkta samtalet måste med andra ord 
utgöras av ärlighet och ömsesidighet. Att hålla ett äkta samtal med en annan individ är inte något 
som kan förutbestämmas eller arrangeras, utan det är något som växer fram under samtalets gång. 
Buber talar inte om det professionella samtalet då det äkta samtalet inte innehåller några 
maktskillnader. Buber har, när han talar om samtalet, en utgångspunkt i filosofin.65

 
3.4 Den professionella 
 
3.4.1 Inledning 
 
I arbetet med ungdomar på institutioner använder personalen sig själva som arbetsredskap. De 
fungerar som vuxna förebilder som ska vägleda ungdomen till ett mindre destruktivt levnadssätt. 
Det är därför viktigt att de har olika egenskaper som främjar detta och inte låter sig styras av de 
egna inre behoven så att det går ut över ungdomen. Den professionella bör kunna resonera kring 
sig själv, ha en god självkännedom samt ha förmågan att känna empati. 
 
3.4.2 Personliga egenskaper hos den professionella 
 
Enligt Holm66 krävs det att det finns en inre kompetens hos den professionella för att kunna 
utföra sitt arbete. Det handlar om att ha kunskap om sina psykologiska försvar, omedvetna 
drivkrafter, ambivalenta motiv och omedveten kommunikation, det krävs även en praktisk 
kunskap samt erfarenhet.  
Det andra som behövs i den inre kompetensen är självkännedom vilket handlar om att kunna 
hantera sina egna känslor och behov på ett sätt så de inte styr kontakten med ungdomen.  
Man måste även som professionell vara medveten om sina problemområden som till exempel 
typiska sätt att reagera på i vissa situationer. Det handlar om att ha en inre medvetenhet vilket är det 
största skyddet för ungdomens integritet och är även grundläggande för ett professionellt 
förhållningssätt.  
Holm menar att den professionella även ska ha förmågan att känna empati, vilket innebär att den 
professionella kan sätta sig in i ungdomens känslor och utifrån det se den bakomliggande 
problematiken. Att känna empati innebär att de egna känslorna inte får styra.  
Självreflektion handlar om att kunna se och att ta ett steg åt sidan för att betrakta sig själv. Det 
innebär även att man kan se sin egen påverkan i samspelet med ungdomen.  
Den sista egenskapen är att det professionella bör ha självdisciplin vilket innebär en kännedom av 
de egna känslorna och behoven för att i vissa situationer kunna hålla tillbaka dessa. Det handlar 
t.ex. om att den professionella inte ska låta sitt eget dåliga humör gå ut över någon annan. Enligt 
Holm är detta den professionellas etiska krav att klara av.67  
Om den professionella inte är uppmärksam på sina egna behov kan han/hon drabbas av det så 
kallade ”hjälparsyndromet”. Hjälparsyndromet handlar om att den professionella har en längtan efter 
makt vilket leder till att han/hon gör hjälpsökaren beroende av honom/henne själv. 
Hjälparsyndromet innebär med andra ord att den professionella har en läggning som gör att 
han/hon vill hjälpa till och gör sig därför oumbärlig i relationen med ungdomen. Detta är ett sätt 
att tillfredställa sina egna behov. 68

 

                                                 
65 Buber, 1995. s.66 ff. 
66 Holm, 2003.  
67 Holm, sid. 42 ff.  
68 www.regionuppsala.se/documents/d285_FoUTema_990903_referat.pdf, 060512 
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Holm förklarar att i relationen professionell/ungdom finns det en beroendeställning vilket gör att 
det är viktigt att den professionella ser till att genom respekt skapa en trygghet för ungdomen. 
Det kan bland annat ge uttryck i att den professionella visar att ungdomen har rätt till sina känslor 
och åsikter. Men något som den professionella bör ha förståelse för är att detta inte innebär att 
han/hon inte kan sätta gränser eller säga ifrån i situationer där det krävs. Holm menar att om den 
professionella väljer att inte göra det i en sådan situation är det ett bevis på brist av respekt. En 
annan egenskap som den professionella bör ha är viljan att förstå, vilket innebär att man måste 
lyssna aktivt och försöka sätta sig in i det som sägs av ungdomen.  
En förutsättning för att den professionella ska kunna uppträda professionellt är att denne vågar 
visa ungdomen sin medmänsklighet och personlighet. När Holm pratar om att vara personlig är 
hon tydlig på att skilja mellan personlig och privat. Att vara personlig handlar om att vara 
närvarande som medmänniska med sina egna känslor, tankar och erfarenheter och att vara den 
människa man faktiskt är.69

 
Människan lär sig vad den kan förvänta sig av omvärlden. Topor uttrycker att oväntade 
handlingar från den hjälpandes sida kan förmå att bryta igenom brukarens känsla av den 
hopplöshet den lever i. Brukaren måste få känna sig sedd och hörd för vad just denne är och har 
gjort. 70

 
Professionella ersätts i dag enligt Topor, med outbildade som, han kallar för amatörer. 71 
Amatören handlar spontant utifrån sina  känslor medan den professionelle har en utbildning, får 
en lön och ska ha kontroll över sig själv i relationen och förhållningssättet. Det behöver 
nödvändigtvis inte vara en kompetensskillnad mellan den professionella och amatören, men om 
en utbildad får lön för vad den gör är den professionell. Topor menar att den professionella kan 
hålla tillbaka sin spontanitet och låter inte empatin övergå till sympati. Om relationen är ett 
verktyg för hjälparen måste verktyget kontrolleras. 72

 
3.4.3 Empati 
 
Ordet empati kommer från grekiskan ”empatheia” som betyder känsla, lidande vilket översatts till 
inkännande. En mer psykologisk förklaring till ordet är ”att upplevelse- eller känslomässigt ”veta” vad en 
annan människa känner i ett givet ögonblick i sin privata värld”.73

Empati ur ett psykodynamiskt synsätt innebär en plötslig kunskap samt en förståelse av en annan 
människas känsloläge  
Det finns enligt Holm flera typer av empati vilka är affektiv empati som är den känslomässiga 
empatin, kognitiv empati, den intellektuella empatin, prediktiv empati som innebär förmågan att 
uppfatta och bemöta en annan människas känslor i en aktuell situation, egenskaps empati där 
empatin ses som en egenskap. Empatin kan även delas upp i empatisk förståelse samt empatisk 
kommunikation/empatiskt beteenden. 
 
Att lära sig att känna empati är en s.k. jagprocess som kommer till stånd genom olika 
jagfunktioner. Att kunna känna empati kan ses som en process som delas in i en upplevande och 
affektiv fas och en intellektuellt värderande och realitetstestande kognitiv fas. Det sker en ständig 
växling mellan den affektiva och kognitiva fasen där den professionella, i den kognitiva fasen, 
testar och utformar hypoteser om den andres inre psykiska tillstånd. Genom att kunna känna äkta 

                                                 
69 Holm, 2003. 
70 Topor, 2004, s. 139 ff. 
71 Topor, 2004. 
72 Topor, 2004, s. 216 ff. 
73 Holm, 2003. s. 68 
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empati kan den professionella skapa en kontrollerad regression hos hjälpsökaren som kan leda till 
att denne får tillgång till för-, och omedvetna affekter, fantasier, associationer och perceptioner 
som i sin tur kan utlösa andra känslomässiga tillstånd. 74

 
3.4.4 Det mellanmänskliga 
 
När Buber talar om det mellanmänskliga handlar det om förmågan att ta ansvar för våra 
medmänniskor, att trots meningsskillnader kommunicera med varandra på ett uppriktigt och 
respektfullt sätt. Det handlar även om att komma varandra nära och att ta varandra på allvar. En 
mellanmänsklig relation innebär framförallt en äkthet i relationer, något som är djupare än de 
ytliga sociala relationerna. De sociala relationerna är enligt Buber relationer mellan människor 
som t.ex. arbetar på samma arbetsplats. De har gemensamma erfarenheter men relationen är inte 
djupare än så. Den sociala relationen innebär att individerna har en gemensam existens men inte 
nödvändigtvis en personlig relation. Individerna undantränger sina personliga sidor och istället 
råder det en kollektiv personlighet i gruppen.75

 
3.5 Motivation 
 
3.5.1 Inledning 
 
För att en förändring ska kunna ske hos en individ måste det finnas en vilja, en motivation. Utan 
den kan det inte genomföras en fulländad förändring då det hela bygger på att individen känner 
att en förändring är nödvändig. Att man som professionell på ungdomsinstitutioner måste arbeta 
motiverande beror på att ungdomarna i många fall inte själva kan se att en förändring är 
nödvändig eller inte vet hur en förändring kan genomföras. Vi anser därför att ett motiverande 
förhållningssätt är ett bland de viktigaste arbetsredskapen den professionella bör använda sig av.  
Det finns mycket skrivet om just motivationsarbete och nedanför refererar vi till delar av den 
litteraturen. 
 
3.5.2 Motivation - den professionellas ansvar 
 
Att arbeta med utsatta och exkludera ungdomar är enligt Beck, Wright, Newman & Liese,76 
extremt svårt, vilket beror på att ungdomarna inte själva ser sitt beteende som problem utan en 
del av dem själva. I psykoterapin brukar denna företeelse kallas för att ungdomarna är jag-syntona 
och innebär att det som omgivningen betraktar som ett problem ser ungdomen som en del av sitt 
sätt att vara.  
För att skapa en förändring hos målgruppen måste personalen som arbetar med ungdomarna 
enligt Lardén motivera dem till att förändra sitt liv. Han menar vidare att om en behandling ska 
leda till förändring är det nödvändigt att både ungdomen och behandlaren har motivation och att 
motivation är något som ska betraktas som ett dynamiskt fenomen snarare än något som finns 
eller inte finns. Det är upp till behandlaren om institutionens arbete ska vara motiverande eller 
inte, han/hon måste ta på sig ansvaret att ett sådant arbete genomförs. Att ansvaret ligger på 
behandlaren beror bland annat på att man som behandlare inte kan räkna med att ungdomen är 
naturligt motiverad till en förändring och då framförallt inte om ungdomen är omhändertagna 
inom tvångsvård som t.ex. LVU.77

                                                 
74 Holm, 2003. s. 74-75 
75 Buber, 1995. s. 9 ff. 
76 Lardén, 2002. s. 39 
77 Lardén, 2002. s. 39 f. 
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3.5.3 Motivationsarbetets fyra F 
 
Lardén,78 som är psykolog i den kognitiva beteendeterapin, ser motivationsarbetet som en 
process innehållande fyra F vilka står för Förtroende, Feedback, Förstärkning och Förändring. 
De fyra komponenterna utgör ekrarna i motivationsprocessen och är något som 
behandlaren/terapeuten bör ha med sig arbetet igenom. Lardén menar även att de fyra F:en är 
centralt i arbetet med antisociala ungdomar och här följer en redogörelse av hans fyra F.  
 
Det första F:et handlar om att ungdomen måste känna förtroende för både behandlingen och 
terapeuten, och helst även känna att terapeuten kan hjälpa ungdomen till en bättre livssituation. 
Det är viktigt att ungdomen inte känner att terapeuten har ett övertag eller är ute efter att sätta dit 
honom/henne. Förtroendet är något som terapeuten måste arbeta med hela 
behandlingsprocessen igenom, även om en god relation har skapats parterna emellan är det 
viktigt att hela tiden arbeta med att hålla det vid liv. Ett viktigt arbete vid sidan om det är även att 
få ungdomen att känna att han/hon bidrar minst lika mycket i arbetet mot en förändring som 
terapeuten gör. 79

 
För att förändringsarbetet ska fortskrida måste terapeuten ge ungdomen feedback, vilket innebär 
att han/hon måste vara öppen, ärlig och tala om för ungdomen vad han/hon tycker om dennes 
ansträngningar och arbete mot en förändring. Finns det en ärlig och öppen kommunikation 
parterna emellan ger det ungdomen förutsättningarna att kunna tala öppet om sina problem, 
tankar och funderingar runt omkring. Att ha en ärlig och öppen kommunikation innebär att 
terapeuten ska ge både negativ och positiv kritik, men den negativa kritiken ska vara i konstruktiv 
form så att ungdomen får redskap till att göra en förändring. Att ge konstruktiv kritik innebär 
också att terapeuten ger kritik mot ungdomens beteende inte mot dennes personlighet. Att ge 
feedback handlar om att ge förstärkning på positiva beteenden.80

 
Det tredje F:et handlar om just förstärkning, men innebär här att ungdomen ska få något positivt 
eller slippa undan något negativt om denne tar del av behandlingen. Det är viktigt att det är de 
sociala beteendena som förstärks, i annat fall kan det bli så att terapeuten får ungdomen ännu 
djupare in i det antisociala beteendet. Ett sådant exempel kan bland annat handla om att 
terapeuten håller med ungdomen i negativ kritik om institutionen eller om tvångsvården. Lardén 
skriver även om vikten av att variera sina förstärkningar för att på så sätt kunna behålla dess 
styrka. Att ge en förstärkning kan ske på flera olika sätt exempelvis med kroppsspråket, 
poängsystem eller belöning.81

 
Det sista F:et är förändring och handlar om vikten av att ungdomen själv känner att en förändring i 
positiv riktning har skett. Enligt Lardén är den ideala situationen att förändringen har skett 
genom en naturlig effekt av behandlingen. Förändringar tar lång tid att genomföra och de tar små 
steg i taget, för att ungdomen inte ska ge upp på vägen bör terapeuten därför under 
behandlingens tid uppmärksamma små förändringar som genomförs. 82  
 

                                                 
78 Lardén, 2002. 
79 Lardén, 2002. 
80 Lardén, 2002. 
81 Lardén, 2002. 
82 Lardén, 2002. 
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3.5.4 Motivation – en inre förändring 

”Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligande liv som 
möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta natur: att vara konstruerad, målinriktad, 
social och aktiv.” 83

Motivationsarbetet syftar till en inre förändring hos människan, en känslomässig omdaning. Det 
handlar om att frigöra individens inre kraft att själv ta ansvar för sitt liv genom att bland annat 
handla på ett konstruktivt sätt. En sådan förändring som motivationsarbetet är ute efter tar ofta 
lång tid men under tidens gång kommer de inre förändringarna ge uttryck i yttre beteenden och 
handlingar.84 Revstedt85 skriver att ju mer motivationsarbetet inriktar sig på de yttre faktorerna 
desto större risk är det att personen blir utbränd. En viktig faktor i det motiverande arbetet är 
därför individens egen målsättning. Att bara försöka leva upp till behandlarens eller 
organisationens målsättning kan leda till att individen känner att hans/hennes förändringsarbete 
är meningslöst, vilket kan innebära att han/hon ger upp. För att undvika en sådan situation bör 
behandlaren se klientens förändringsarbete som en del av sin målsättning, det vill säga skaffa en 
gemensam målsättning parterna emellan.86  

3.5.5 Motivation och behandlingsrelation  
 
För att en behandlare ska kunna hjälpa en individ att genomföra en förändring med 
motivationsarbete måste det, enligt Revstedt, finnas en känslomässig relation parterna emellan. 
Den viktigaste egenskapen behandlaren bör ha är att vara sig själv beroende på att genom att vara 
öppen och ärlig når parterna snabbare en konstruktiv relation och utifrån de ett resultat. Revstedt 
menar att det till och med är viktigare att lita på sig själv som behandlare än att lita på de metoder 
man har lärt sig.  
Behandlaren hjälper individen till förändring genom att möta denna i nuet och i det ögonblick 
som individen befinner sig i för stunden. Att arbeta motiverande handlar om att hela tiden arbeta 
för en förändring, det handlar inte så mycket om att finna diagnosen. Att sätta en diagnos på en 
människa menar Revstedt kan liknas med att se denne som ses obehandlingsbar, i 
motivationsarbetet måste man tro på att alla innerst inne har motivation och därför är diagnoser 
oviktiga. 87  
 
3.5.6 Förändringsarbete 
 
Att som individ ha en vilja att förändras är sammankopplat med faktorer som delaktighet, tilltro, 
trygghet, självförtroende och information. Dessa olika faktorer är enligt Angelöw88 
förändringsarbetets plattform. Andra förutsättningar för att en förändring ska kunna genomföras 
är att individen själv känner att det finns ett behov till eller en önskan om förändring, att andra 
människor i omgivningen och individen själv tror på förändringen, samt har en realistisk syn och 
en inre känsla av trygghet. Faktorerna har alla en del i det motivationsarbete som krävs för att en 
förändring ska komma till stånd.   
För att individen ska kunna känna en förändringsvilja måste dennes önskan ha övergått till 
handlingsberedskap som förknippas med en offensiv attityd. Enligt Angelöw kopplas 
                                                 
83 Revstedt, 2002. s. 39 
84 Revstedt, 2002. Lardén, 2002.  
85 Revstedt, 2002. 
86 Revstedt, 2002. s. 41 
87 Revstedt, 2002. 
88 Angelöw, 1991. 

 22



förändringsviljan samman med engagemang och stimulans och om dessa känslor kan hållas vid 
liv finns möjligheten till förändring ska kunna genomföras.  
Att individen känner trygghet är en av förutsättningarna för en förändring ska ske, men det 
innebär inte att individer som saknar en grundtrygghet inte kan förändras, utan det kan istället 
vara så att otrygghet kan fungera som en drivkraft. Förändringen i sig för alltid med sig känslor av 
otrygghet.89

                                                 
89 Angelöw, 1991. s. 87 ff. 
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4. Metod 
 
4.1 Inledning 
 
Metodkapitlet innehåller en redogörelse av hur studien har genomförts. Här tydliggörs vilka 
metoder vi har valt att använda samt hur vi har gått till väga för att införskaffa data och hur vi har 
bearbetat materialet. Metoden ger även en kort beskrivning av vårt urval samt information om 
respondenterna. I slutet av kapitlet för vi även en diskussion kring etik samt om studiens validitet 
och reliabilitet.  
 

4.2 Metodval 
 
Utifrån vår studies syfte och frågställningar har vi valt att använda kvalitativ metod. Vi har vidare 
valt att använda oss av intervjumetoden då vi ansåg att en enkät-, eller observationsstudie inte 
skulle ge oss de data vi ville ha. Observation skulle kunna ge ett intressant perspektiv men då 
skulle studien utgå från vårt perspektiv och tolkningar och inte de professionellas. Enkät skulle 
inte ge svar på vår frågeställning då vi vill få en förståelse av känslor och upplevelser utifrån 
berättelser från våra informanter. Att göra en enkätundersökning innebär att de professionella 
inte skulle få tillräckligt med utrymme att berätta fritt.  
 
Studien är abduktiv vilket innebär att vi som författare kontinuerligt har resonerat kring vad som 
ligger bakom den information och data som intervjupersonerna gett oss. Diskussioner har förts 
kring upplevelser som informanterna förmedlar och vi har sökt tolkningar och förklaringar till 
deras utsagor genom att återkoppla till olika teorier. Abduktion innebär att man pendlar mellan 
empiri och teori. Till en början i en abduktiv studie formuleras ett hypotetiskt mönster som kan 
förklara det fall som studien ska undersöka, d.v.s. man försöker ge ett förslag till en djupare 
teoretisk grund. I det andra steget i en abduktiv studie prövas hypotesen i ett nytt fall för att 
genom det kunna utveckla och fördjupa den ursprungliga hypotesen eller teorin och göra den 
mer generell.90

 
Studien är således kvalitativ med ett tankesätt som liknar hermeneutiken. Att studien är kvalitativ 
beror på att vi som författare vill skaffa förståelse kring de professionellas känslor och 
upplevelser utifrån deras berättelser. Med en kvalitativ studie menas att datainsamlingen är 
fokuserad på ”mjukdata” som kvalitativa intervjuer och tolkande analyser.91

Hermeneutik är en humanvetenskap som studerar människans kulturella verksamheter för att 
tydliggöra den avsatta och uttryckta meningen bakom fenomenet.92 Att ha en hermeneutisk 
utgångspunkt innebär att vi som författare har en förförståelse av fenomenet som studien ska 
undersöka men att vi utifrån empirin tolkar det bakomliggande budskapet och meningen för att 
därigenom får en ny förståelse. Vi har även en viss förväntning och förståelse innan studien 
genomförs, som vi sedan reviderar, fördjupar eller omformulerar i dialog med vårt 
undersökningsmaterial.93  
Hermeneutiken handlar om att tolka, översätta, förtydliga, klargöra, förklara och att säga 
meningen bakom händelser. Det handlar med andra ord om ett sökande efter en existentiell eller 
djupare mening. Varje del av fenomenet är beroende av helheten vilket gör att faktorer som 

                                                 
90 Patel, Davidsson, 2003. s. 24 
91 Patel, Davidsson, 2003. s. 14 
92 Kvale, 1997. s. 50  
93 Starrin, Svensson, 1994. s. 59 
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kultur och bakgrund är en förutsättning då en människas beteende och handlingar ska 
undersökas.94  
I analys och bearbetning av data har vi använt oss av riktlinjer från grundad teori.95 Genom att 
använda oss av grundad teori tekniker fick vi en tydlig struktur på hur vi kunde använda och 
urskilja det relevanta från intervjuerna. Men på grund av tidsbrist har vi inte i vår studie kunnat 
använda oss av grundad teori fullt ut, utan istället använt det som ett hjälpmedel. 
 
4.3 Urval 
 
Vi har valt ut tre ungdomsinstitutioner och kontaktat dem. Den person vi kom i kontakt med på 
institutionen har sedan valt ut lämpliga intervjupersoner. Det enda kravet vi hade på 
intervjupersonerna var att de hade en yrkeserfarenhet som de kunde berätta om.  
  
4.4 Information om respondenterna 
 
I studien har det deltagit fem professionella som arbetar på tre olika ungdomsinstitutioner. Vi har 
valt att ge dem ett annat namn än vad de egentligen har för att garantera deras anonymitet. Vi 
kallar dem för Stefan, Ulla, Niklas, Karin och Frank. De är i åldrarna 25 till 50 år med olika 
utbildningar och erfarenheter.  
Stefan har arbetat på ungdomsinstitution under några år och har en utbildning utanför området. 
Ulla har en erfarenhet på närmare 20 år samt en utbildning inom området hon har även utöver 
det vidareutbildat sig. Niklas har läst några fristående kurser inom området och har arbetat under 
en kortare tid med ungdomar. Karin har utbildning inom området samt vidareutbildning och har 
en lång erfarenhet av att arbeta på institutioner. Frank har ingen utbildning inom området och 
har jobbat med ungdomarna under en kort tid, han är yngst av intervjupersonerna. Ulla och 
Karin är äldst och har längst erfarenhet.  
Samtliga intervjupersoner är yrkesverksamma som behandlingsassistenter.  
 

4.5 Tillvägagångssätt  
 
4.5.1 Intervjuerna  
 
Vi tog kontakt med tre institutioner via telefon och ställde förfrågan om intervjumöjligheter. 
Bemötandet var positivt, svårigheten var bara att boka tider för intervjuerna. Till slut fick vi sex 
intervjuer inbokade.  
Vi har använt en intervjuguide som var delvis strukturerad, med stödord för att få ett öppet 
samtal, vilket vi även fick. Vi konstruerade vår intervjuguide, som finns som bilaga 1, utifrån ett 
antal frågeområden som vi ville täcka in. Vi fick fram ett antal ämnesord som rubriker, och 
konkreta sakord som följdfrågor som vi valde att inte precisera som hela frågor. Anledningen till 
det beror på att vi ville ha många olika variationer på teman, då vi ville fånga så många olika 
upplevelser som möjligt och fånga in vårt syfte.  
Intervjuerna skedde på de professionellas arbetsplatser och bandades, för att fånga all data, det 
vill säga allt som sades. Det var ingen av intervjupersonerna som ställde sig motvilligt till 
bandningen. Varje intervjutillfälle tog en timme. 
 

                                                 
94 Starrin, Svensson, 1994. s. 58 ff. 
95 Guvå, Hylander, 2003. 
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4.5.2 Bearbetning och analys 
 
Efter varje intervjutillfälle lyssnade vi noga igenom vad som sades för att sedan ordagrant skriva 
ut intervjuerna. I bearbetningen av intervjuutskrifterna använde vi oss av riktlinjer från grundad 
teori genom att plocka ut indikatorer, koder och utefter det bilda teman som sedan blev grunden 
i resultat och analyskapitlet. Vi har under hela studiens skrivprocess använt oss av dessa 
indikatorerna, koder och teman som uppslag då många av dem har varit väldigt talande.  
Exempel på teman är ungdomen med koden känslor hos ungdomen där indikatorerna bl.a. var 
irritation, oro och svartsjuka. Ett annat tema var förändring med koden motivation som innehöll 
indikatorer som pusha som en coach, få honom att inse att vi gör detta tillsammans och tvinga 
fram motivation samt temat det goda mötet med koden förutsättningar för ett möte som innehöll 
indikatorer som avspänd och neutral miljö, full uppmärksamhet och intresse från båda håll. 
I analysdelen har vi använt oss av teori, empiri samt våra egna tankar kring de professionellas 
arbete på ungdomsinstitutioner. För att få fram teorier kring studiens ämne har vi gjort en 
litteraturgenomgång med olika synvinklar på hur arbetet på institutionerna ser ut och vilka 
egenskaper professionella bör ha samt vilka krav som ställs på dem i arbetet. 
Analys och resultat är sammanvävt då vi fann det lättast att svarar på studiens syfte och dess 
frågeställning på detta sätt. Vi utgick från olika indikatorer och citat i vårt resonemang och 
relaterade det till teorin.  
Vi har även valt att belysa teman som inte hör specifikt till syftet då vi anser att de bidrar till att ge 
en helhetssyn samt en djupare förståelse för den professionellas berättelser och verklighet. I och 
med att studien har ett tankesätt som liknar hermeneutik har vi försökt finna bakomliggande 
meningar i de professionellas utsagor och vi har studien igenom bearbetar vår egen förförståelse. 
 
4.5.3 Bortfall 
 
Målet med studien var att vi skulle få sex intervjuer med professionella på tre olika 
ungdomsinstitutioner, vilket vi till en början även bokade in. När vi skulle genomföra den sista 
intervjun och var på plats på institutionen, upptäckte vi ett missförstånd med tiden. 
Intervjupersonen kunde inte avsätta en timme till oss då och bad om att få boka en ny tid. Men 
på grund av tidsbrist valde vi att inte genomföra den sista. Bortfallet av intervjun har förmodligen 
påverkat resultatet i den mån att vi inte har fått två perspektiv på den ena institutionens arbete. 
Det kan komma till betydelse då det finns skillnader i arbetssätt som präglas av institutionens 
kultur och normer. Trots bortfallet gjorde vi bedömningen att de data vi fått genom de andra 
intervjuerna var tillräckligt för att kunna genomföra studien.  
 
4.6 Etiska reflektioner 
 
Innan intervjun fick respondenten en blankett gällande ”intervjuvillkor” som ett avtal för 
intervjun, där underskrift av alla parter förutsattes för att intervjun skulle genomföras. 
Intervjuvillkoret innehåller all information om respondentens rättigheter och frivillighet. Villkoret 
innehöll även ett godkännande av inspelning av intervjun. Respondenterna informerades om vårt 
syfte och vår redovisningsform. Studien igenom har vi använt oss av forskningsrådet HSFR:s 
forskningsetiska principer som består av informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Informationskravet och samtyckekravet tillfredsställer vi genom intervjuvillkoret. Det är bara vi 
som författare som har tillgång till data som kan spåras till intervjupersonerna samt att vi förstör 
bandinspelningarna och intervjuutskrifterna då studien är slutförd. Genom det så anpassar vi oss 
även efter konfidentialitetskravet. För att uppfylla det sista kravet, nyttjandekravet, kommer det 
insamlade materialet att endast användas för forskningsändamål.  
 

 26



Ur ett vidare etiskt perspektiv har vi avidentifierat intervjupersonerna genom att ge dem nya 
namn, inte specificera utbildning, exakt ålder samt vilken institution de arbetar på. Faktorer som 
ålder, kön, utbildning och erfarenhet är relevanta i vårt resonemang i analysen vilket gjorde att vi 
fick ett etiskt dilemma då sådana egenskaper kan röja intervjuernas identitet. Lösningen på 
dilemmat blev att vi inte skrev ut exakt ålder och specifik utbildning. Ett annat etiskt dilemma är 
att intervjupersonernas fallbeskrivningar om ungdomar kan igenkännas av andra och ungdomen 
själv. Vi anser dock att berättelserna inte är så utförliga att en sådan igenkänning kan komma till 
stånd. 
 
4.7 Validitet och reliabilitet 
 
Att ha en studie med god validitet innebär att studien undersöker det som den ämnar göra. Det 
handlar om huruvida studien svarar på det som forskaren avsåg att undersöka, att den med andra 
ord mäter det som ska mätas. Att reliabiliteten är god handlar om att studien är gjort på ett 
tillförlitligt sätt, att resultatet är pålitlig. Validiteten och reliabiliteten påverkar varandra vilket 
innebär att det inte går att bortse från den ena eller andra i en studie. Validitet och reliabilitet blir i 
kvalitativa studier mera sammanflätat med varandra än i kvantitativa studier, och därför svårare 
att bedöma var för sig. 
 
I vår abduktiva studie har vi försökt säkerställa validiteten genom att studera hur empirin 
stämmer överens med de teorier vi valt, samt funderat över om våra frågor verkligen fungerat så 
att de mätt det vi avsåg att mäta. Vi har genom det säkerställt att det finns underlag för de 
slutsatser som studien drar. Kunskap utöver frågeställningen har funnits och även då det inte 
berör syftet anser vi att det är betydelsefullt för sammanhanget. 
 
En åtgärd för att höja reliabiliteten var att vi gav intervjupersonerna möjlighet att korrekturläsa de 
utskrivna intervjuerna innan bearbetning av materialet. 
 
I en kvalitativ studie som denna, där vi har undersökt enskilda professionellas upplevelser, går det 
inte att generalisera resultatet. Studien utgår från fem enskilda personers berättelser vilket är allt 
för få av en stor population. Det innebär att studiens resultat inte går att överföra på alla 
professionella som arbetar på ungdomsinstitutioner.96

                                                 
96 Patel, Davidson, 2003. s. 98 ff. 
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5. Resultat och Analys 
 
5.1 Intervjupersonerna 
 
Vi har valt att kalla intervjupersonerna för Stefan, Ulla, Niklas, Karin och Frank. De är i åldrarna 
25 till 50 år med olika utbildningar och erfarenheter. Stefan, Niklas och Frank är yngre och har 
inte lika lång yrkeserfarenhet som Ulla och Karin. 
 

5.2 Del 1. Samtalet och det goda mötet 
 
5.2.1 Det goda mötet  
 
Definitionen av vad som anses vara ett bra möte var olika intervjupersonerna emellan. Frank 
tyckte att ett lyckat möte var då han och den unge har kommit överens, de har haft ett trevligt 
och strukturerat möte där de hunnit gå igenom allt som fanns på agendan. Han påpekade även 
vikten av att den unge fick utrymme med sina frågor och funderingar.  
Karin beskriver det goda mötet som väldigt individuellt beroende på vem ungdomen är och vart 
den står. Ett bra samtal kan vara då Karin och ungdomen börjar prata om saker som har hänt 
bakåt samt vad som ska ske framåt. Samtalet kan även vara av relativt negativ natur som t.ex. en 
tillrättavisning av ett dåligt beteende hos ungdomen och ändå kännas bra då Karin menar att det 
inte behöver vara en bra “magkänsla” för att ett samtal ska vara bra, det kan lika gärna vara tungt 
och jobbigt, men nödvändigt.  
Niklas berättar att ett bra samtal innebär att ungdomen är intresserad och inte är rädd för att 
prata. Om ungdomen inte vill prata så blir det mer som en utfrågning eller monolog ”det 
underlättar ju samtalet absolut att man är två”. Han belyser även relationens och förtroendes betydelse 
i samtalet för att få kvalitet.  
Med hänvisning till litteraturen talar Revstedt97 om vikten att man som professionell i ett 
motivationsarbete inriktar sig mot ungdomens inre faktorer, då individen lätt kan känna att 
motivationsarbetet är meningslöst om det är den professionellas och organisationens målsättning 
som efterlevs. Han menar vidare att parterna tillsammans måste komma överens om hur arbetet 
ska genomföras och skaffa en gemensam målsättning.  
Detta tolkar vi som att det måste finnas en ärlighet och öppenhet om hur man är och fungerar 
som person, att den professionella får en förståelse för ungdomens inre processer för att en 
förändring ska kunna genomföras. 
När en av intervjupersonerna talar om vikten av att mötet ska vara som mellan två vuxna 
människor tolkar vi det som att den professionella vill att ungdomen ska vara mer vuxen än vad 
han/hon egentligen är. Vi tänker på dem som gråter varje kväll vid inlåsning, de är långt ifrån 
vuxna. Stefan berättar: ”En del kan sitta och leka med små bilar på rummet, köra bilbana och sådana grejor, 
dem är nog ganska små”.  
Är det svårt som professionell att möta ungdomen där den befinner sig känslomässigt? Bör inte 
den professionella möta ungdomen där den är? Är det skillnad mellan institutionerna, eller beror 
det på den professionella, att den egna gränsen säger emot, att man inte klarar av att se 
ungdomen som barn utan måste göra den ”vuxen” för att kunna hantera situationen? 
 
Hur den professionella klarar av att möta ungdomen tror vi kan bero på vilken empatisk förmåga 
han/hon har. Har man inte förmågan till prediktiv empati uppfattar man kanske inte vad 

                                                 
97 Revstedt, 2002. 
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situationen står för och kan då heller inte bemöta den. Vi drar slutsatsen att ett gott möte då kan 
gå till förlust.  
Att kunna känna kognitiv empati i en sådan här situation kan innebära att man som professionell 
förstår att ungdomen har genomgått en regression. Som professionell kan man även uppfatta 
situationen genom affektiv empati, vilket innebär att man känslomässigt förstår ungdomen.98  
 
5.2.2 Tillfällen till samtal under en vanlig dag  
 
Tillfällen att ha ett möte med ungdomen finns under hela dagen och vid medlevarskap även 
under natten. Karin talar om vikten att ta situationen då den kommer och då hon menar att det 
händer så mycket under dagen att man kontinuerligt får ta ett samtal. Att boka en tid innebär att 
man missar en massa viktiga tillfällen och situationer. 
Frank däremot vill helst boka in möten med sina ungdomar, han menar att detta ger dem tid att 
under dagen fundera på vad han/hon vill ta upp, samt att förbereda sig, Detta skapar enligt 
honom en känsla hos ungdomen att mötena är viktiga och till för honom/henne. Franks 
resonemang om samtalsbokning ger oss en fundering kring att ungdomarna inte vågar samtala 
impulsivt i stunden utan att det ska vara mellan fyra ögon på bestämd tid. Det kan även vara så 
att man som professionell kan ha ett större behov av struktur än vad ungdomarna har, vilket kan 
påverka möjligheten att fånga ögonblicket när det uppkommer. 
 
Ungdomarna är talande i sitt språk och Ulla och Karin ger en bild av att de läser av och uppfattar 
när det är läge att samtala. I intervjuerna med Stefan och Frank kan vi se att det under dagen 
finns många tillfällen att samtala på djupet med ungdomarna, som när någon gråter eller leker 
med bilar. Men det verkar som att intervjupersonerna inte själva ser det då de värdesätter andra 
faktorer som att förstärka ungdomarnas beteenden. Stefan berättar att om det inte är något 
särskilt så lämnar man ungdomen ifred.  
  
Mer spontana möten finns det tid för vid måltiderna, morgonsamlingen och då framförallt vid 
diskussioner som gärna dyker upp vid lunchen då ungdomarna börjar vakna till. Ett annat bra 
tillfälle är på kvällen innan läggning då den professionella kan checka av hur dagen har varit. Vi 
drar här slutsatsen att ”avchecknings” samtalen kan vara bra på kvällen, medan djupare och 
viktigare samtal kräver mer energi och friskhet av personalen och föredras därför att äga rum 
under dagen.  
De flesta möten sker spontant vid varje tillfälle eller vid speciella situationer som t.ex. när 
familjemedlem till en ungdom varit med om någon olycka, då får man som personal sitta och 
stötta och trösta. 
 
Flera av de professionella talar om vikten att vara mellan fyra ögon t.ex. när man är ute och 
promenerar eller är på ungdomens rum, men att det även kan hända saker när man spelar fotboll 
eller pratar politik etc.  
Det blir ofta impulsiva möten och genom medlevarskapet, som förekommer på två institutioner 
av tre, gör vuxna och ungdomar ständigt saker tillsammans. Ulla menar att det är på eftermiddag, 
kvällen som känslorna blommar ut och samtal måste ske, hon berättar att hon alltid ställer upp 
och prata med en ungdom. 95% av Ullas tid går ut till att samtala och hon poängterar att samtal 
även sker under nattetid. Här uppkommer en tanke hos oss om ”friskhet i mötets stund”99 då vi 
knyter an till det som tidigare nämnts att djupare samtal bör hållas under dagen. 
 

                                                 
98 Holm, 2003. s. 74 ff. 
99 Zimsen. 1998. kap 11-12 
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Samtal prioriteras och Ulla försöker alltid att möta en ungdom i situationen. Niklas menar att det 
är viktigt att reda ut konflikter i situationen och samtala med en gång medan Frank pratar om att 
om en ungdom visar på dåligt humör eller beteende på morgonen kan man konfrontera det 
senare då ungdomen är på bättre humör. Niklas berättar att det ofta blir impulsiva samtal vilket 
ska tas tillvara på då det bl.a. leder till en bättre relation mellan ungdomen och den vuxna. Andra 
samtal som Niklas nämner är möten med socialen, ledarsamtal, kill- och tjejmöten samt 
terapisamtal.  
Det som framkommer är dock att ambitionen att mötas i ögonblicket stöter på många hinder. 
Den professionelle kan vara för trött, det finns annat som måste göras och den professionella kan 
även känna sig oförberedd. 
 
5.2.3 Här och nu situationer  
  
Ulla berättar att ungdomarna är väldigt talande i sitt kroppsspråk vad gäller måendet och hon och 
Karin ger en bild av att dem läser av och uppfattar via ungdomarnas kroppsspråk när det är läge 
att samtala. Vid sådana samtal är målet att lyssna och stötta för att ungdomen ska må bättre. 
Karin finns alltid tillänglig för samtal när hon är fysiskt närvarande påpekar hon. Samtal sker 
mellan 7 och 22 men oftast efter skoltid och inte alltför sent om hon själv får välja. Det är 
dagligen prat om viktiga saker bl.a. genom att de lever i en miljöterapeutisk miljö där ungdomarna 
ska anpassa sig efter de riktlinjer som finns. Karin lyssnar på sin intuition om det är läge att 
samtala med en ungdom eller inte.  
 
Flera av intervjupersonerna talar om här och nu situationer gällande att hålla samtal med 
ungdomarna. Att jobba utifrån ett sådant arbetssätt är en del av miljöterapin där institutionerna 
ska påminna så mycket som möjligt om ett ”vanligt” hushåll. Samtal kan, enligt Karin, ske när 
som helst, vart som helst och ger ett exempel på samtalsämnen som hur man sköter sin tvätt och 
hygien etc.  
Här och nu situationer är något som även Stefan talar om och då framförallt när det blir olika i 
situationer i t.ex. matsalen. Han berättar att om ungdomen inte beter sig som han/hon borde så 
går han genast in och tillrättavisar. Arbetssättet är en väg till att ändra beteenden hos ungdomen 
som inte anses passa in i samhällets normer.   
Här och nu situationer verkar vara ett ideal i arbetet men som i verkligheten verkar vara svårt att 
leva upp till. 
 
5.3 Del 2. Att använda sig själv som redskap 
 
5.3.1 Egenskaper och faktorer hos den professionella  
 
Enligt Holm krävs det att det finns en inre kompetens hos den professionella för att kunna utföra 
sitt arbete. Den ska ha kunskap om sig själv, självkännedom, inre medvetenhet, empati, 
självreflektion och självdisciplin.100

 
Alla intervjupersoner talar starkt om den respekt som måste finnas mellan den professionella och 
ungdomen, vilket även Holm skriver om. Att ha ett nonchalant och föraktande bemötande leder 
till en beroendeställning parterna emellan. Att behandla ungdomen så som man själv vill bli 
behandlad talar Frank om vilket man kan återkoppla till Holms teori. Om den professionella går 
in i relationen med ett ärligt och öppet förhållningssätt kommer parterna längre. Frank talar även 
mycket om vikten av att visa att man bryr sig om ungdomen. Han menar att det är grundläggande 
                                                 
100 Holm, 2003. sid. 42 ff.  
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för ett bra förhållande och för att mötet med ungdomen ska bli konstruktivt, han menar även att 
ungdomen känner på en gång om det finns en genuin vilja att stötta och finnas där som en 
vägledare. Holm skriver att ett förhållande som inte präglas av ett äkta intresse inte heller leder till 
att ungdomen tar den professionella på allvar.101  
 
Att verkligen bry sig, att känna engagemang och att ha en vilja att stötta ungdomarna i ett 
förändringsarbete är något som lyser igenom intervjuerna. 
Faktorer och egenskaper som intervjupersonerna beskrev som viktiga hos en professionell som 
arbetar på en ungdomsinstitution var att den ska vara ödmjukhet, ha självkännedom, vara 
kärleksfulla och hårda som flinta, kunna sätta gränser och struktur, måste vilja för att kunna ge 
behandling, pusha och inspirera (Stefan), vara respektfull, engagerad, motiverad, fokuserad, att 
man bryr sig, ha insikt om att personalen inte är där för behandling utan för att behandla, att man 
måste våga ta tjuren vid hornen, belysa det positiva (Frank), bestämda, trygga, empatiska, ha en 
vilja att stötta, finnas 24 timmar om dygnet (Karin). 
Vad som Ulla anser är förutsättningar i arbetet med ungdomar är att det finns vilja att hjälpa, 
empati, att man visar att man känner med ungdomen och bryr sig samt ärlighet kring sina känslor, 
relationer och omgivningen. Niklas belyser att man ska vara vaken i sitt arbete och ha koll på sin 
roll vilket han kallar för sammanhangsmäkleri. Begreppet innebär att den professionella har en 
förståelse för vilken roll han/hon har på institutionen samt vilken uppgift man har i olika 
sammanhang. Att man är en vägvisare och har en strävan åt rätt håll. Han tycker även att det är 
viktigt att man är säker på sig själv, har ambition, är beredd att lyssna, att utvecklas själv och som 
medlevare och använda sig av varandra i personalen för att ungdomen ska få en helhetsbild.  
 
5.3.2 Empati  
 
Vad är egentligen empati för den professionella och hur yttrar den sig på 
ungdomsinstitutionerna? 
Utifrån våra intervjuer har vi förstått att ordet empati är något som alla intervjupersoner tycker är 
viktigt i deras dagliga arbete med ungdomarna. Men vad är deras tankar kring empati?  
 
Av våra intervjupersoner har vi förstått att några av ungdomarna som de möter i sitt arbete är 
hårda och kalla inombords. De har vid ung ålder begått brott som vi inte ens skulle kunna 
fantisera om och har även dragit på sig en attityd och ett beteende som är minst sagt svårt att 
bemöta med respekt och empati.  
Frank säger i sin intervju att en bra dag för honom är när han har kunnat ge ungdomarna ett 
negativt besked och dem har tagit det till sig utan att det har skett ett upplopp eller att det har 
blivit kalabalik. Ur detta drar vi slutsatsen att det är som professionell i vissa situationer en 
balansgång hur man ska kunna sköta sitt arbete och samtidigt behålla lugnet på institutionen. Hur 
bemöter man en ungdom med respekt som visar inget av detsamma tillbaka? Kan man känna 
empati som professionell samtidigt som man som privatperson tar starkt avstånd från ungdomen 
och deras bakgrund till varför de befinner sig på institutionen? 
 
Ulla anser att det krävs av den professionella att den har empatisk förmåga och att denne 
använder sig av den till rätt nivå. Hon menar att det inte hjälper någon att agera ”Florence 
Nightingale”102 men empatin ska användas in i det sista. Karin menar att empatin är högst 
personlig och att vi alla använder den på olika sätt. Att den professionella ska arbeta utifrån 
                                                 
101 Holm, 2003. sid. 49 
102 Florence Nightingale var en engelsk sjuksköterska som på 1800-talet reformerade (förbättrade) 
vården av sjuka, särskilt av sårade soldater i krig. http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1, 
060615 
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empatin är dock en självklarhet menar Karin. Vi upplever att det som att man som behandlare 
ska kunna känna empati för att utföra ett relevant och ärligt arbete. Balansgången är dock viktig 
då det lätt styr över till sympati eller att man känner samma ångest och hopplöshet som 
ungdomen.  
Att ha förmåga att känna olika sorter av empati kan hjälpa den professionella att hantera och 
möta ungdomar i olika situationer.103

 
5.3.3 Det mellanmänskliga  
 
Att skapa en atmosfär av mellanmänsklighet innebär att den professionella och ungdomen måste 
kunna tala med varandra på ett uppriktigt och respektfullt sätt. Det måste även ta varandra på 
allvar samt försöka komma varandra nära då det handlar om att skapa en äkthet i relationen, 
något som är djupare än vanliga sociala relationer.  
Att skapa ett förtroende och en bra relation är något som majoriteten av intervjupersonerna 
nämner. Men är det en mellanmänsklig relation som de tänker på?  
 
I intervjun med Stefan talar han om att han bara i nödvändiga situationer har ett samtal med 
ungdomarna, i övrigt låter han dem vara. Detta tyder på att det snarare är en social relation 
mellan parterna som enligt Buber104 innebär att människorna har en gemensam existens men inte 
nödvändigtvis en personlig relation.  
Samma tendens kan vi även se hos Frank där han har svårt att acceptera vissa värderingar hos 
ungdomarna. Då mellanmänsklighet handlar om att kunna acceptera varandra trots 
meningsskillnader har han inte heller någon mellanmänsklig relation till ungdomarna.  
Hos Ulla däremot kan man urskilja att hon, snarare än sociala relationer, försöker komma nära 
den mellanmänskliga. Hon är inte rädd för att visa sin egen personlighet eller fatta sina egna 
beslut, hon deltar med andra ord inte i en kollektiv personlighet som den sociala relationen 
utmärks av. Hon, i linje med den mellanmänskliga relationen, tar ansvar för ungdomarna och 
tvekar inte för att skapa djupa relationer.  
I intervjun med Frank kunde vi ibland urskilja vissa stunder som påminner om 
mellanmänsklighet, t.ex. då han berättar att han satt hos en ungdom ett helt dygn då en av dennes 
anhöriga gått bort: 
 
”i såna lägen så har man ju fått stöttat och fått ta extra arbetspass här och varit så mycket med eleven som möjligt 
och kanske suttit i 24 timmar med honom och vi har kramats och vi har gråtit och han har känt att man har 
brytt sig om honom (…) när den här killen har muckat så har man ju haft väldigt bra kontakt med honom…” 
 
Feedback och förstärkning som ges av personalen påverkas av personligheterna. Normer, 
värderingar, åsikter och ställningstaganden på institutionen blir formade och speciella för just 
denna institution. Vi vill här hänvisa till Hagqvist,105 som antyder att alla institutioner har egna 
personligheter som behandlingen. Vart vi vill komma med detta är att vi tror på det 
mellanmänskliga där den professionella agerar, delvis, utifrån sina känslor men att det är viktigt 
med balansgången till vad som är rätt och fel. Vad har ungdomen rätt att tycka? Vad är ett 
acceptabelt beteende?  
De intervjuade förmedlar åter att deras arbete är en ständig balansgång mellan olika sätt att 
bemöta, beröra och hantera olika situationer. 
 

                                                 
103 Holm, 2003. s. 74 f. 
104 Buber, 1995. 
105 Hagqvist, Widinghoff, 2000. 
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5.3.4 Tillfredställelse av de egna behoven och att använda sig själv som 
verktyg 
 
Alla människor har inre behov som vi på ett eller annat sätt försöker att tillfredställa. Att finnas 
till för andra människor kan leda till att man blir bekräftad och uppskattad för den man är, samt 
att man kan finna en mening med livet i att hjälpa andra. Att leva ut sina behov kan man som 
professionell göra på ett konstruktivt sätt som kan påverka både sig själv men även ungdomen. 
Men om man som professionell inte har rätt kunskaper kan de egna behoven gå ut över 
ungdomen på ett väldigt negativt och destruktivt sätt. 
 
En professionell med ett hjälparsyndrom arbetar så att hjälpsökaren endast får hjälp om han/hon 
uppfyller den professionellas önskningar vilket även kallas för skenanpassning.106

På institutionerna använder personalen sig själv som verktyg vilket innebär att de egna behoven, 
värderingarna och normerna påverkar arbetet. Om en professionell har en läggning av att vilja ha 
makt kan det innebära att han/hon tar bort ungdomens egen förmåga till förändring och på så 
sätt göra den beroende av sig själv. En av intervjupersonerna berättar hur en ungdom som 
tidigare varit på institutionen ringer på natten och har hamnat i trubbel. Att den unga ringer till 
just den professionella kan bero på att det finns ett förtroende parterna emellan, men en annan 
förklaring kan även vara att den professionella har ett hjälparsyndrom där den ungas egen makt 
har tagits ifrån honom/henne. Intervjupersonen hjälpte den unga mitt i natten att reda ut 
problemen genom att bestämma vad som skulle göras. Är det bra att ta ifrån den ungas ansvar på 
det sättet då den unga inte ens är kvar på institutionen, är det ett bevis på att den professionella 
verkligen bryr sig? Eller är det ett exempel på hur hjälparsyndromet kan komma till uttryck? Och 
hur ”bra” är detta för den professionella?  
 
Ett annat exempel på ett inre behov är att en tydlig maktfördelning kan existera mellan den 
professionella och ungdomen. Det kan komma till uttryck genom att den professionella har ett 
behov att ha kontroll på alla ungdomar på institutionen eller att den professionella väljer att 
konfrontera ungdomarna, med vad han/hon anser vara ett felaktigt beteende, ett bra tag efter det 
att en situation har uppstått. Att arbeta på det sättet känns mer som att sätta dit ungdomen än ett 
konstruktivt sätt att ändra ett beteende. Till skillnad från det arbetssättet så betonar dock de flesta 
intervjupersonerna vikten av att konfrontera ungdomen på en gång då de visar på ett 
oacceptabelt beteende.   
 
I intervjun med Ulla berättar hon att hon själv inklusive alla som arbetar på hennes institution är 
eldsjälar och att personalen måste ge upp hela sitt sociala liv när de arbetar.  
Vår uppfattning av att vara en eldsjäl är något väldigt positivt då vi kopplar det till en 
professionell som brinner för sitt arbete och är villig att kämpa i sin yrkesroll. Samtidigt som det 
är viktigt att det finns eldsjälar på ungdomsinstitutionerna som verkligen bryr sig om ungdomarna 
ser vi en fara i att man som professionell i vissa situationer inte klarar av att hålla den balansgång 
som krävs för att inte gå in i hjälparsyndromet. Kan man som professionell som bor på 
ungdomsinstitutionerna vara eldsjäl hela tiden och i så fall är det bra att vara det? Vi har tidigare 
nämnt vikten av att ha en friskhet i stunden, att som professionell vara klar i huvudet för att 
kunna hantera olika situationer. Den professionella bör hela tiden reflektera över sig själv för att 
göra ett bra arbete. Risken med att vara en allt för starkt eldsjäl kan leda till att man tillslut blir sitt 
yrke, man ger upp allt annat i livet som familj, vänner och integritet för att hänge sig och sin 
identitet helt till institutionen, man ”blir” sin yrkesroll. 
 

                                                 
106 www.regionuppsala.se/documents/d285_FoUTema_990903_referat.pdf, 060512 
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Vid sidan av behoven har människan även värderingar och normer som vi lever efter, de fungerar 
som våra referensramar över vad vi anser är accepterande och inte.  
Att arbeta på en ungdomsinstitution innebär vidare att man som professionell måste acceptera de 
normer och värderingar som institutionen präglas av, man måste tro att det man gör är det rätta. 
Niklas ger en beskrivning av det: 
 
”man lär sig ett sätt att hantera det, att man lär sig ett sätt att påverka normer, man lär sig att man måste 
anpassa sig och förhålla sig till normerna” 
 
Alla institutioner har sina egna tankar om vad den bästa vården är för ungdomarna och på 
institutionerna emellan finns det både likheter och olikheter. Till skillnad från ungdomarna kan 
den professionella välja en annan arbetsplats om han/hon inte kan acceptera arbetskulturer med 
dess normer och värderingar. Det är även viktigt att göra det om ens egna referenser inte 
stämmer överens med institutionens, då det krävs att den professionella står bakom och är 
övertygad om att ungdomen får rätt behandling. Om inte den känslan finns kan den 
professionella inte fullt ut motivera ungdomen. Det handlar med andra ord om att den 
professionellas behov måste stämma överens med institutionens mål och metoder för att arbetet 
ska utföras på ett bra sätt. Men samtidigt bör den miljöterapeutiska institutionen innehålla flera 
olika personligheter för att komplettera varandra.   
Intervjupersonerna reflekterar kring sina institutioners normer och Niklas säger att om man inte 
kan leva upp till den kultur som är får man byta arbetsplats. 
 
5.3.5 Förståelse av ungdomarnas bakgrund kontra de egna normerna och 
värderingar  
 
En sak som vi reagerade på i intervjuerna var att de professionella ibland var lite motsägelsefulla i 
sina svar. De var noga med att tala om att det är viktigt att man som professionell som arbetar 
med den här målgruppen är medveten om ungdomarnas bakgrund, deras problematik och 
svårigheter, att de har en del värderingar som kan vara både rasistiska och högerextrema. 
Samtidigt går det att urskilja i intervjuerna att några av de professionella har svårt att acceptera 
det och kan till och med se det som ett hot mot sig själva:  
 
”när de pratar om högerextrema åsikter som om homosexuella eller så då ryser jag men å andra sidan så vet vi 
vart vi har varandra då, killarna vet vart de har mig…” (Frank) 
 
Vi blir förvånade över att den professionella väljer att ta åt sig av ungdomarnas åsikter istället för 
att tala med ungdomarna om det och försöka få till stånd en förändring i deras värderingar och 
attityder. Vart finns då den förståelse som man tidigare talade om, förståelsen om deras bakgrund 
och källan till värderingarna? Vi tolkar det som att den professionella har svårt att bortse från sina 
egna värderingar. Han vet hur han borde tänka men när han hamnar i svåra situationer tar ändå 
de egna normerna och värderingarna över. Att man reagerar så som professionell kan bero på 
flera olika saker och är förmodligen väldigt individuellt. Det kan bero på den egna bakgrunden, 
brist på utbildning inom området, dålig självkänsla eller bristande självkännedom etc. Detta kan 
även kopplas till objektiv feedback då man som professionell ger uttryck för sina egna känslor i 
ett möte med en individ eller en grupp. 
 
Zimsen107 skriver att det är viktigt att man som hjälpare kan skjuta sina egna bekymmer åt sidan 
och hålla sina normer, värderingar och upplevelser under kontroll. Men samtidigt nämner hon 

                                                 
107 Zimsen, 1998. 
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även att alla människor har med sig ett bagage med gåvor, egenskaper och kunskaper men att den 
professionella bör ha kunskap om hur han/hon fungerar i vissa situationer och varför.108 Hon 
säger även att om man som professionell ska kunna vara till nytta för en annan människa i en 
hjälpsituation så måste det vara på den andres villkor .109

 
5.3.6 Förutsättningar för en bra “magkänsla” och för ett bra möte 
 
Vi var intresserade av att ta reda på vad det var som gjorde att den professionella kände att den 
hade gjort ett bra jobb, att han/hon hade fått en bra “magkänsla” och var tillfreds med sitt 
arbete. En förutsättning som var återkommande i alla intervjuer var när den professionella kunde 
se att han/hon bidragit till att en positiv förändring har skett hos ungdomen.   
Förändringarna kunde vara av stor och liten karaktär, det kunde handla om att ungdomen 
intresserat sig för att läsa skönlitterära böcker eller börjat fundera över sin framtid i form av 
utbildning, jobb etc.  
Ett bra möte ska ske mellan fyra ögon och helst i en ostörd och lämplig miljö (inte t.ex. ute på 
utflykter). Ungdomen ska kunna känna sig trygg och avslappnad vilket Frank menar att en neutral 
miljö bidrog till, han gav som exempel institutionens besöksrum som en lämplig plats att hålla ett 
möte på. Medan några av de andra intervjupersonerna tyckte det gick bra att hålla möten och 
samtal med ungdomarna i deras eller i sitt eget rum. Men de var heller inte främmande vid tanken 
att ett bra möte kan hållas direkt på plats vid ett impulsivt möte, som t.ex. i matsalen. 
Ungdomen ska vara på någorlunda bra humör och må relativt bra psykiskt. Frank tycker även att 
ungdomen ska kunna känna att den kan slappna av, känna sig bekväm och säga vad den tycker 
utan att behöva oroa sig för negativ respons. 
Gemensamt för intervjupersonerna är att den professionella inte får vara för trött, varit i dispyter 
med andra ungdomar tidigare under dagen samt inte vara på dåligt humör.  
 
”senare på kvällen kan vara lite känsligt, jag får inte vara för trött”(Karin) 
 
”har man pratat i elva timmar så ger förmodligen inte nästa samtal lika bra som om man är utvilad och har sitt 
första” (Niklas) 
 
Man ska även vara fokuserad för att ett bra möte ska komma tillstånd samt engagerad och 
motiverad. Att ha ett bra och avslappnat kroppsspråk och ett genuint intresse för ungdomen är 
fler förutsättningar som tas upp.  
Den professionella bör även vara insatt i ungdomens problematik samt inse vad ungdomens 
största problem att jobba med är. 
Men det är inte bara hos den professionella som förutsättningarna för ett bra möte bör finnas 
utan även hos den unga. Ungdomen ska känna att mötet är till för honom, att det är viktigt och 
Frank talade om vikten av att ungdomen känner att det är två vuxna människor som sitter och 
pratar, han liknade även mötet som ett affärsmöte.  

                                                 
108 Zimsen, 1998. s. 10 ff. 
109 Zimsen, 1998. s. 22 f.  
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5.4 Del 3. Motivation och förändringsarbete 
 
5.4.1 Motivation - förutsättning till förändring och grunden för ”det goda 
mötet”  
  
Intervjupersonerna pratar om motivation som en förutsättning till förändring. Stefan nämner vid 
ett tillfälle att ”det finns elever som har förändrat sig mycket och nu lever ett bra liv men det är ju inte många”. 
Ämnet motivation är viktigt då institutionerna ger ungdomarna en möjlighet och tillfälle till 
förändring, men hur ser de professionella på motivationsarbetet? Stefan pratar om att han 
försöker odla ett intresse och att t.ex. föreslå att ungdomarna ska läsa böcker. Ibland händer det 
att han når fram och i ett exempel uttryckte han sig så här:  
 
”det är väl lite flyt ibland när dem tänker till och provar och det är inte så jäkla farligt att läsa en bok och man 
hittar motivation” 
 
Frank är ensam att prata om jämförandet ungdomarna emellan som en faktor till motivationen 
hos ungdomen.  
 
”de försöker härma efter, det är deras egna lilla motivator dem strävar alltid efter att få så mycket, att få komma 
till så öppna former som möjligt, det är det som de är motiverade till.”  
 
När motivation visar sig hos ungdomen menar Frank att man ska avvakta och se hur seriöst det 
egentligen är. Om ungdomen ska få igenom en önskan att göra en aktivitet eller liknande beror 
det på hur denne har skött sig den närmsta tiden, då personalen lyssnar på önskemålet och 
överväger beslut. Om ungdomen ska få sin önskan bemött, motivationen tillfredsställd, ska 
ungdomen förtjäna det.  
 
Niklas har en annan åsikt. Han menar att man näst intill kan tvinga ungdomar till aktiviteter för 
att föda motivation. Niklas ger ett exempel där det handlar om att åka skidor vilket ungdomen till 
en början kan tycka är skrämmande och otäckt: ”får man åka några gånger så att man fattar grejen så 
uppstår en form av intresse och ser tjusningen med, man ser vinsten att lära sig något”. En förutsättning för 
detta är dock att det finns förtroende parterna emellan, vilket Niklas pratar upprepande om. Det 
är viktigt att vilja, ha motivation och finna intresse till det man gör. För att som personal motivera 
ungdomen pratar Niklas om att ständigt stötta och pusha mot rätt riktning, se framåt och se det 
som en process och att det är viktigt att som professionell själv inte ge upp och på så vis överföra 
hopp till ungdomen.  
 
Ulla ser inte motivationsfrånvaron hos ungdomen som ett hinder: 
 
”jag tror att man kan göra en del förändringsarbete med omotiverade människor. Att man liksom kanske pratar 
med dom fast dom kanske inte vill det (…) fortsätter vi och behandlar dem på samma sätt som dem som vill ha 
hjälp så…vi ger oss inte så ger dom tillslut efter.” 
 
På Ullas institution använder de sig av en terapeut som har motivationssamtal när ungdomen är 
väldigt negativ. Karin pratar om att de ungdomar som finns på hennes avdelning redan har en 
viss insikt eller vilja till förändring när de placeras, men på frågan om hur hon ser motivation hos 
ungdomen svarar hon; ”ja den syns inte alltid kan jag ju säga”. Hon resonerar kring att man konstant 
arbetar motiverande och att man förr eller senare hittar motivationen.  
 
Motivation är viktigt och vi har förstått att det finns olika sätt att arbeta motiverande på olika 
institutioner. Vi har tolkat litteraturen som att det är viktigt att ta till vara på motivation när den 
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kan anas. När en intervjuperson berättar att ungdomarna ska förtjäna att bli lyssnade på och hålla 
kvar önskan tillräckligt lång tid får vi känslan av att ungdomarnas motivation kan försvinna och 
hopplösheten tar åter över. Vi tolkar det som att när den professionella väljer att lyssna på 
ungdomen bara då den förtjänar det, kan han/hon gå miste om ett steg mot rätt riktning i 
ungdomens liv. Önskningarna står kanske för mycket annat än att bara få exempelvis spela 
fotboll, vilket intervjupersonen nämner som exempel, det handlar kanske om viljan att vara 
normal, lära sig något, bli någon, positiv sysselsättning, viktigt intresse att bära med sig osv.  
 
Först tyckte vi att Niklas resonemang om att nästan tvinga en ungdom till aktiviteter eller sysslor 
lät hårt. Men när vi funderade kring det kom vi fram till att det kanske är så att om man har ett 
bra förtroende till en vuxen som pushar och inte ger sig kan det vara en öppning till en 
prestation. Prestationen i sig, oberoende på resultatet, är ungdomens egna då den kan känna att 
den utfört något. Vi tolkar det som att personalen i Niklas exempel fungerar som ungdomarnas 
drivkraft vilket de verkar behöva för att prestera något.  
 
Revstedt110 pratar om motivation där människan av sin natur har en strävan till att konstruera, nå 
mål, vara social och aktiv och vi tycker att Niklas resonemang kan stämma överens med detta. 
Murray111 menar att motivationen innehåller två viktiga komponenter, drivkraft och 
mål/belöning, vilket kan relateras till att ungdomarna måste ha en drivkraft eller mål för att visa 
motivation men också att motivationen måste till för att det skall bli ett gott möte mellan ungdom 
och behandlare. Ungdomarnas motivation tycks påverka personalens upplevelse av om det är ett 
gott möte eller inte. 
  
5.4.2 De fyra F:en – grunden i motivationsarbetet  
  
Lardén112 talar om de fyra F:en i motivationsarbetet, Förtroende, Feedback, Förstärkning och 
Förändring. De fyra F:en utger ekrarna i ett motivationsarbete och är även enligt Lardén centrala 
i arbetet med antisociala ungdomar.  
F:en är något som den professionella bör ha med sig dagligen i sitt arbete vilket vi även genom 
våra intervjuer även kan se att de har.  
 
Förtroende är en grundpelare i arbetet med ungdomen menar de flesta vi intervjuat. Att det ska 
finnas ett förtroende i relationen mellan den professionella och ungdomen innebär att ungdomen 
ska kunna lita på den professionella och på institutionens arbete. Det måste med andra ord 
skapas en relation grundad på tillit parterna emellan.   
Niklas pratar om att det är viktigt att få ungdomen att testa nya grejer och kopplar återigen till 
förtroendet: ”Ja precis, så förtroendet och ja… det är ett redskap för att de ska våga testa nya saker.”. 
 
Vad som är viktigt enligt Lardén är att ungdomen inte känner att behandlaren är ute efter att sätta 
dit henne eller honom eller att behandlaren har övertag. Detta tycks vara ett svårt och 
motsägelsefullt uppdrag för de professionella, vilket belyses genom att Frank säger att han och 
ungdomen ska förhandla mellan fyra ögon. Uttryck i sammanhanget är t.ex. ”bara du och jag” , ” jag 
förbereder mig för mötena också” och då han berättar att ungdomarna vet att de inte kan lura honom: 
”han går inte att blåsa”. Frank verkar noga med att berätta att han har makten och kontrollen över 
samtalet. Han verkar också utgå från att ungdomarna försöker luras. Detta belyser att det kan 
vara svårt att skapa förtroende mellan ungdom och professionell när maktskillnaderna är så 
tydliga och det kanske till och med är så att makt är en förutsättning för att kunna hantera 
                                                 
110 Revstedt, 2002. s. 39 
111 Murray, 1971. s. 18 
112 Lardén, 2002. 
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ungdomarna. De professionellas uppdrag och arbete, att skapa en förtroendefull relation, är med 
andra ord både motsägelsefullt och svårt att hantera. 
Att förtroende ändå anses så viktigt framförs t.ex. av Niklas som vid flera tillfällen belyser 
förtroendets betydelse bl.a. när han säger: ”att man ska våga förändras ökar ju mer förtroende man har för 
varandra, ju mer benägen är man ju att våga förändras.” (Niklas) 
 
Vad gäller feedback så talar flera av intervjupersonerna om att det är viktigt. Karins resonemang 
kring feedback tycker vi stämmer in med Lardéns teori som säger att förändringsarbetet kräver 
ett ärligt, öppet och talande bemötande samt respons av ansträngningar vilket ges genom 
feedback. Karin talar mycket om feedback och då både positiv och negativ.  
Hon berättar att ungdomarna får positiv feedback i den mån som de behöver det, men menar 
även att man inte ska överdriva med att ge positiv feedback, ”en person som har varit här i tolv 
månader han får inte beröm varje dag han kommer upp så ser det inte ut”. Enligt Karin är feedback, både 
positiv och negativ, ett oerhört viktigt verktyg och att det är genom det som ungdomen själv kan 
se sin egen utveckling; ”den unge ser sin egna utveckling så klart då, framförallt den positiva.” 
Vissa dagar finns det inte så mycket utrymme till att ge feedback men då brukar Karin någon 
gång under dagen sammanfatta det som har hänt och ge kritik till ungdomen.  
Det ligger i människans natur att ständigt ge och ta emot feedback, positiv som negativ. Positiv 
feedback är när vi förmedlar observationer och reaktioner på ett sätt som ökar personens 
möjligheter till utveckling, att växa och nå mål.113 Vi relaterar starkt feedback till motivation och 
förändringsarbete och anser att detta hör ihop.  
 
Frank belyser i stor utsträckning att det är viktigt att ge feedback. Ungdomarna på hans 
institution är inte vana att få beröm utan de är till och med vana att tystnad från omgivningen är 
lika med ett medgivande. Frank erkänner för oss att han i början, på sin arbetsplats, klagade och 
gav otroligt mycket negativ feedback. Men efter ett tag insåg han att det faktiskt fanns små 
positiva saker ungdomarna gjorde och började ge positiv feedback på allt han kunde hitta: 
”relationen på ett annat sätt blev ju positiv att man inte bara klanka på de negativa sakerna och att man 
berömmer en grej bland sju negativa saker.” Han belyser även ”försöka berömma så mycket mer än fördöma”. 
Han märkte att ungdomarna blev gladare och att de lyssnade på honom. Hans mening med detta 
är att belysa de fina talanger som finns och att få fram ett bra beteende. Frank ger också en bild 
av hur relationen mellan den professionella och ungdomen kan utvecklas över tid, hur han bygger 
upp en relation med den unge och hur han själv som professionell upptäcker den unge som 
individ. 
Hos Frank kan vi även urskilja att han ger värderande feedback då han berättar att: 
 
”jag värderar det ju för att jag försöker få fram ett bra beteende, jag känner att det krävs en värdering och dem 
lyssnar på våra värderingar, det har en funktion för dem märker jag.” 
 
Angående förstärkningen behöver den för att behålla sin styrka varieras via belöning, kroppsspråk 
och poängsystem. På en av institutionerna lyser förstärkningen igenom i hela arbetet. De har till 
och med ett system som de arbetar utefter för att se om ungdomarna sköter sig eller inte. Gör de 
inte som de ska blir det negativa konsekvenser och vice versa, i form av inskränkningar eller 
utökning av ungdomens fritid som t.ex. permissioner, vara i ”musikrummet” och spela fotboll 
med ett lag i närliggande kommun. Belöning/bestraffning ges ut efter ungdomens prestation och 
ska verka för att den unga ska ändra ett destruktivt beteende. Men det är inte bara genom 
systemet som de professionella på institutionen arbetar förstärkande utan det återkommer hela 
deras intervjuer igenom. Lardén skriver om förstärkning, att som professionell hålla med 

                                                 
113 Zimsen, 1998. kap. 19 
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ungdomen i dennes negativa åsikter om institutionen kan innebära att den professionella leder 
ungdomen in i ett ännu mer antisocialt beteende, Frank talar om något liknande då han säger att: 
 
”Sen går ju killarna alltid och är ledsna och vissa gråter för att dem är här, dem tycker att det är jätte jobbigt med 
inlåsningen och ganska många har tårar i ögonen, när det är lördagskväll och klockan börjar närma sig elva då 
på nått sätt får man ju själv inte börja vråla hit och dit eller på nått sätt spä på det här utan det är något som 
han måste arbeta sig igenom (…) och inte låta dem falla in i något utan det är det sista de behöver, någon som 
tycker synd om dem…”  
 
De olika ungdomsinstitutionerna arbetar, har vi förstått, mycket med förstärkningssystem även då 
de valt att kalla det vid andra namn som t.ex. feedback. Genom intervjupersonerna kan man även 
urskilja att förändring av ungdomens beteende är en av de viktigaste uppgifterna de professionella 
har.  
Då Stefan pratar om förstärkningen och hur den används på institutionen får vi en mycket 
svartvit bild av hur en bestämd norm finns som mål. Ungdomen väljer själv hur den vill uppföra 
sig och vet innan hur konsekvenserna av sina handlanden följer. Hur påverkar det de 
professionellas arbete? Enligt våra tolkningar verkar det som att det finns lite plats kvar för den 
professionella att ta egna initiativ till hur arbetet ska utföras, då förstärkningssystemet är så 
genomgående i arbetet.  
Vi tror att om personalen fastnar i ett kollektivt tänkande kring sitt arbete, som en slags ram som 
man inte kan eller vågar gå utanför, påverkar det arbetet i den mån att ett nytänkande hämmas. 
Vidare har vi funderingar kring om det är medvetet eller inte hos personalen att de befinner sig 
inom ramen. 
Vi vill relatera till Topor114 där han pratar om brukarens behov att få bli sedd och hörd för vem 
just denna är samt vilken positiv påverkan personalens oväntade handlingar kan ha på känslan av 
hopplöshet.  
 
Begreppet förändring och förändringsarbete är något som genomsyrar alla intervjuerna, och vikten 
av att ungdomen har en vilja att förändras är en förutsättning för att en förändring ska kunna ske, 
menar samtliga intervjupersoner. Men vad är det egentligen för förändring som de talar om? 
Handlar det om att ungdomen ska förändra sitt destruktiva beteende eller att de ska förändras så 
att de passar in i samhällets normer, eller bägge delarna? Kan ungdomen förändras till det 
positiva och fortfarande inte stämma överens med normen, är det vilken förändring som helst 
man som professionell ska stötta eller ska man försöka få dem att välja en ”rätt” väg? Vilka 
förändringar anses som bra respektive dåliga?  
Lardén antyder att förändringar tar lång tid och att små steg i rätt utveckling bör uppmärksammas 
vilket Ulla beskriver att man gör på hennes institution. Där har de delmål för att kolla av 
färdigheter som i sin tur uppmärksammas och uppmuntras. Lardéns tankar återkommer även i 
intervjun med Frank då han beskriver att han hela tiden berömmer ungdomarna efter små och 
stora prestationer  
Karin berättar om en konkret situation där hon tillsammans med ungdomen har lyckats få denne 
att tänka över sitt gamla liv och sina vänner, där ungdomen med Karins stöd har kommit fram till 
att det krävs en förändring och byte av umgänget.  
Frank ser en förändring i ungdomar som börjar fundera över sin framtid, de börjar undersöka 
olika alternativ till utbildningar och jobb samt små förändringar som att vilja börja spela fotboll. 
Stefan talar om en förändring där en ungdom efter ett samtal med honom har kommit fram till 
att han vill börja läsa skönlitterära böcker.  
 

                                                 
114 Topor, 2004. s. 139 
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Förändringar är något som verkar betraktas som positiva på samtliga institutioner och något som 
de professionella strävar efter. Flera av intervjupersonerna vill beskriva den ideala händelsen som 
ett tillfälle då han/hon stöttat en ungdom till en förändring. Att se ungdomarna förändras verkar 
vara mycket viktigt för de professionellas egen motivation och för deras känsla av att har gjort ett 
bra arbete. De professionella beskriver här både små och stora förändringar, men framförallt så 
finns ett behov hos de professionella att se någon form av förändring för att de skall anse sig 
själva göra ett bra jobb. 
 
En förändring av ungdomens beteende är en förutsättning för att denne ska ta sig ur kriminalitet, 
missbruk och destruktivitet, men också för de professionellas uppfattning av sitt arbete. Hur kan 
man som professionell se till att det händer?  
Karin talar om vuxna förebilder, om trygghet och struktur. Stefan talar om vikten av mål och 
utbildning, Frank om att ungdomarna måste få en realistisk världsbild. Niklas pratar om 
vägledning och Ulla om revansch i livet. Det är med andra ord så att de professionella har olika 
och egna bilder av hur förändring uppnås, men en gemensam strävan där förändring av och för 
den unge är målet. 
 
5.4.3 Förändringsarbete - och det svåra med att använda sig själv som 
arbetsredskap 
 
Förändringsarbetets plattform är att som individ ha en vilja att förändras vilket är sammankopplat 
med faktorer som delaktighet, tilltro, trygghet, självförtroende och information.  
Andra förutsättning för att en förändring ska kunna genomföras är att andra människor i 
omgivningen och individen själv tror på förändringen samt en realistisk syn och en inre känsla av 
trygghet.115 Topors116 teori kring hjälpandet handlar om att hjälp utöver det vanliga, som t.ex. 
oväntade handlingar från den professionella, har möjlighet att bryta känslan av hopplöshet hos 
hjälpsökaren.  
Institutionerna använder sig av metoder som KBT etc. med olika belöningssystem där ungdomen 
belönas eller får positiv feedback på ett önskade beteendet. Topor menar att brukaren måste 
känna sig sedd och hörd vilket uppfylls då behandlaren bara riktar uppmärksamhet på just 
ungdomen i situationen.117 Vi upplever det som att Topors teori handlar om att gå utanför sina 
roller som professionell och hjälpsökande för att kunna se varandra som unika människor. Att 
respektera varandra för vem man innerst inne är och inte bara se till det yttre. Det handlar även 
om att ge en människa en chans att visa upp sitt rätta jag. Att leva upp till det kan vara svårt om 
institutionen präglas av en kollektiv personlighet.118

 
En fråga som vi ställer i vår analys är om den professionella i en situation då ungdomarna helt 
plötsligt väljer att följa institutionens regler och ordningar, går in och undersöker anledningen till 
förändringen. Har det skett en förändring hos ungdomen eller är det kanske så att makten och 
auktoriteten hos de professionella är så stark att ungdomarna väljer att följa reglerna p.g.a. rädslan 
över vad som händer annars? En av intervjupersonerna säger: 
 
”vissa blir som en pappa direkt åt grabbarna och de får en otrolig otrolig respekt och vissa kanske passar sig för 
vad de säger och de är väldigt spända inför personalen för dem känner igen sin egna pappa…” (Frank).  
 

                                                 
115 Angelöw, 1991. s. 87 ff. 
116 Topor, 2003. 
117 Topor, 2004. s. 139 ff. 
118 Buber, 1995. 
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Vad finns det för möjligheter för den professionella att se och uppmärksamma ytanpassning, dvs. 
då ungdomarna anpassar sig här och nu till institutionen. Kan de professionella se om ungdomen 
anpassar sig för att genom det klara sig under vistelsen eller om det verkligen har skett en inre 
förändring?  
 
Lardén119 beskriver ungdomsproblematik som extremt svårt och för att det ska kunna ske en 
förändring i ungdomens destruktivitet krävs det att den professionella motiverar ungdomen till 
att vilja förändra sitt liv. Att stötta ungdomen till en förändring är något som samtliga 
intervjupersoner berör men vid frågan att det är den professionellas ansvar att motivera 
ungdomen till en förändring skiljer sig intervjupersonerna åt. I intervjun med Stefan berättar han 
att det måste ske en förändring men att det är ungdomen själv som har ansvar för att genomföra 
den. Samtidigt talar han varmt om vikten att försöka motivera ungdomen att få dem att prova nya 
saker. Han säger vidare att han hoppas på att han har gett ungdomen något när de lämnar 
institutionen: 
 
”att man har sått ett litet frö om inställningen till livet och förändring eller utbildning, att han kanske om 15 år 
tänker att ”ja den där knäppa behandlingsassistenten, jag skulle nog ha lyssnat på honom” ja att man väcker 
någonting i alla fall, jag tror att man gör det”  
 
Niklas liknar Stefan i sitt resonemang då han säger att han önskar att ungdomarna ska få med sig 
något från institutionen och att det är viktigt att personalen serverar möjligheter.  
Karin talar istället om att det är en förutsättning att stabila, trygga vuxna finns vid sidan om 
ungdomen och får dem att inse att en förändring är möjlig och kanske även nödvändig. Karin 
tror att det är omöjligt för ungdomen själv att kunna förändra sin destruktivitet, att de behöver 
ett stöd och kanske till och med direktiv för att komma på hur de ska ta sig dit. Men samtidigt 
markerar hon att det måste finnas en egen vilja hos ungdomen, det går inte att förändra en 
människa om inte denne vill det själv.  
 
Karin beskriver även hur hon som professionell arbetar för att stötta ungdomen:  
 
”för att uppnå kanske mål eller målen med den unga eller att få personen i fråga att gå framåt eller att utvecklas i 
positiv riktning så tror jag att mitt viktigaste verktyg är just att en god relation är förutsättning för lyckas i det 
behandlingsarbete, god eller nära”.  
 
5.4.5 Frivillighet kontra tvång 
  
Vi hade en förförståelse att det skulle vara stor skillnad på ungdomens motivation beroende på 
om han/hon placerats på en ungdomsinstitution frivilligt eller under tvång, vilket även Lardén 
skriver om. 120 Hur påverkar det de professionellas arbete?  
 
Frågan om placering på frivillig basis genom Sol (socialtjänstlagen), eller tvång genom LVU 
(lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård), diskuteras olika av kvinnorna. 
Ulla hävdar att det är bättre med tvångsplaceringar då ”…alla som ska vårdas borde vårdas på 
tvång…”. Ulla tycker att ”det är på gränsen till barnmisshandel att lägga det här viktiga beslutet på ett barn 
som är i ett missbruk om hon ska vara i behandling eller inte. De är inte kapabla till att fatta det beslutet.” 
 

                                                 
119 Lardén, 2002. 
120 Lardén, 2002. 

 41



Karin däremot menar att ”det är ju inte så enkelt att jobba med behandling om inte ungdomen är motiverad 
själv så det är ett fåtal som placeras där mot sin vilja”. Hon vill tydligt belysa att det är ovanligt att 
placeringar sker via LVU på hennes avdelning, men resonerar vidare ”man jobbar ju med motivation 
lika mycket och förr eller senare så hittar man den oavsett om det är en Sol placering eller en LVU.”. Karin 
avslutar diskussionen med att berätta att resultatet är oberoende av vilken placering de har medan 
Ulla säger ”Jag tror ändå att dem som gör frivillig vård, generellt, går det sämre för”. Ulla berättar om 
erfarenheter då ungdomarna skriver ut sig när en motgång i förändringsarbetet närmar sig och att 
de tänker hundra gånger om dagen om de ska skriva ut sig eller stanna lite till, ibland hotar 
ungdomarna med att skriva ut sig om de inte slipper att t.ex. diska.  
 
Utifrån Ullas resonemang tolkar vi det som att de professionella måste motivera de ungdomar 
som är på institutionen av frivillig basis extra mycket i vissa situationer. Är ungdomen där under 
tvång finns det inga tankar hos dem om dem ska skriva ut sig eller inte, vilket gör att de 
professionella inte behöver motivera ungdomen till varför han/hon bör vara på institutionen. 
Den professionella kan istället inrikta sig mer på ungdomens behandlingsarbete. 
 
5.4.6 Vad behöver ungdomarna? 
 
En viktig förutsättning för att ungdomen ska kunna få till stånd en förändring är enligt Karin att 
det finns en trygghet och att den är i en förutsägbar miljö. 
Vi tolkar det som att ungdomen måste befinna sig i en miljö och träffa människor som tillåter 
ungdomen att landa, att ungdomen kan få vara så liten eller stor som den själv vill och att det 
egna ansvaret ligger på någon annan en stund.  
Niklas anser att ungdomen behöver trygghet, kontinuitet, hemlik miljö där man kan känna sig 
hemma, återkopplingar till hur samhället ser ut utanför institutionen och att man vet hur saker 
och ting fungerar. 
 
Stefan pratar om sina ungdomar som ”tuffa på och små inuti”, att ungdomar som är runt 16-17 
år ligger inne på sina rum och leker med bilar, vilket visar på att de inte är mer är 9-10 år 
emellanåt. Men den svåra balansgången där är att ungdomarna är mittemellan barn och vuxen 
åldern och är i en ”sund” situation i ett skede då ungdomen börjar bryta sig loss från sina 
föräldrar och så smått börja klara sig själv. Att ha en problematisk bakgrund, som majoriteten av 
dessa ungdomar har, innebär att när de kommer till institutionen så måste de börja knyta an till 
människor och följa regler och ordningar samtidigt som kroppen säger att han/hon ska bryta sig 
ur osjälvständigheten och börja klara sig själv. Vad ger det för biverkningar? Vissa har även, för 
att hänvisa till det som tidigare nämnts, ett behov av att vara små, att få leka med sina bilar, att få 
sitta i en vuxens knä och bara få vara liten, hur påverkar det ungdomens utveckling? Är det för 
sent att ha en bra barndom? 
Stefan berättar att ungdomarna på hans institution behöver: 
 
”ökat självförtroende, utbildning, ett mål, säkert gå igenom en massa saker som har hänt innan, ändra beteende, 
kärlek, deras beteende är så ofta inrutat det beror på bakgrunden, många har levt i en kriminell familj alla är 
kriminella och har suttit på kåken, de är tankade när de är uppväxta och de ändrar man inte på en dag, det är 
inte lätt”  
 
Frank säger att ungdomen behöver få en insikt om sin egen kropp och hur den fungerar. De 
måste förstå att det är ok och helt normalt att vara förbannad ibland och att visa det så inte allt 
byggs på inombord så det bara smäller en dag. De måste även få insikt i hur de själva fungerar i 
vissa situationer och framförallt förstå hur andra fungerar t.ex. varför en kille gråter. Vidare 
tycker han även att ungdomarna behöver positiv kritik, de behöver få höra vad de är bra på även 
om det är väldigt små och till synes betydelselösa saker. Att få positiv kritik är något som 
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verkligen saknas hos ungdomarna, de flesta har under sin uppväxt bara fått höra vad de inte klara 
av och vad de inte är bra på.  
Stefan berättar i sin intervju om en ungdom på institutionen som hade gjort något bra vilket 
ledde till att han gav honom beröm, senare berättade ungdomen för Stefan att det var första 
gången som han hade fått beröm och att han därför inte visste hur han skulle ta emot det. 
 
Något som flera tar upp är betydelsen av struktur kring ungdomarna. Karin berättar att 
ungdomarna känner sig trygga när hon arbetar pga. att hon är bestämd, hård och har en tydlig 
struktur som enligt henne inger en trygghet. Både Stefan och Frank pratar även de om vikten av 
att ha en strukturerad vardag och möten med ungdomarna. Stefan förklarar ”det gäller att sätta 
gränser, det är det det handlar om, det är ju ingen som har satt gränser till dem, och ja struktur” 
Det handlar om ungdomar som kommer från trasiga bakgrunder. Ungdomarna har med sig 
många trauman, men vad som är generellt menar Ulla är att det inte har funnits vuxna där: 
 
”Antingen har de inte funnits med alls eller så har de inte kunnat skydda dem mot övergrepp och sånt”  
 
Hon belyser även vikten med att fungera som förebild och visa att hon är en vanlig Svensson 
som kan leva sitt liv utan kriminalitet, droger och destruktivitet.  
 
Många av ungdomarna bär det sociala arvet vilket innebär att de själva inte ser någon annan 
möjlighet än att fortsätta i sin fars och kanske till och med farfars fotspår inom kriminaliteten. 
Stefan berättar om hur han med en ungdom försökte peppa honom till att ändra sin livsstil och 
inte gå in i den tunga kriminaliteten men ungdomen berättar att ”ja men min farfar har suttit 40 år på 
kåken och det kommer jag också att göra…” 
 
Ungdomarna är starkt präglade av det sociala arvet och de har redan vid tidig ålder fått stämpeln 
kriminell. Med tanke på Beck, Wright, Newman & Liese,121 teorier om att ungdomar är bland den 
svåraste målgruppen att arbeta med pga. att de ser sin problematik som en del av sin identitet kan 
tydlig urskiljas här, då ungdomen till och med sätter sin farfars livsstil som en stämpel på sig själv.  
 
Vi tolkar det som att arbeta som professionell innebär en väldigt svår kombination mellan att vara 
goda förebilder som vuxna och som en vanlig ”Svensson”, samtidigt som man ska vara 
”perfekta” som terapeuter. Som hjälpare ska den professionella vara vänlig mot ungdomen men 
inte bli en personlig vän. Man ska även vara kärleksfull och ta sina egna känslor i bruk för 
ungdomen samtidigt som man ska vara hård som flinta och sätta regler, hålla struktur samt inte 
utföra något som den unge själv kan göra.122 Stefans kommentar om att den professionella 
behöver vara kärleksfull och hård som flinta tycker vi är oerhört talande för de professionellas 
arbete.  

                                                 
121 Lardén, 2002. s. 39 
122 Zimsen, 1998. s. 54 f. 
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5.5 Del 4. Organisation och personal 
 
5.5.1 Försvar av organisation 
 
Av de fem genomförda intervjuer är fyra av dem mycket noga med att försvara institutionen och 
sin roll på arbetsplatsen. Exempel som ”Här jobbar det ett gäng eldsjälar…”, ”Vi finns ju här för dom 
liksom”, ”Så att man lämnar allt man har bakom sig, man lämnar sitt sociala liv för att jobba här.”  
Temat om normer är känsligt då vi bland annat fick som svar. ”Alltså jag tycker inte att vi har så 
konstiga normer, vi har ju samma normer som man har uti samhället” ett bestämt svar från 
intervjupersonen som plötsligt intog försvarsposition.  
 
En annan intervjuperson som vi också upplevde ändrade inställning till samtalet från att vara 
öppen och berättande till att vara mer reserverad svarade att denne absolut var ok med normerna 
på arbetsplatsen men i nästa mening frågade vad vi menade med normer. Vi hade en fråga som 
rörde att oddsen i samhället talar emot att en förändring sker hos ungdomen under 
institutionstiden. I en intervju fick vi som svar att detta var främmande framförallt på denna 
institution. 
Kan det vara så att i och med att ungdomarna som vistas på institutionerna har en låg status i 
samhället, att deras känsla inför detta har ”smittat” av sig på personalen, att man måste försvara 
det man har då det upplevs som att man befinner sig i underläge. 
Frågan är annars varför de inte vill diskutera att siffran på ungdomar som fortsätter sitt 
destruktiva liv efter tiden på institutionen, är så pass generellt hög som den är i Sverige. En 
motsvarande fråga är dock hur mäts förändringen hos ungdomen? Kan det ha skett förändringar 
som inte uppmärksammats? 
  
5.5.2 Olika kontexter olika behov 
 
Vad som är viktigt att ha i åtanke är att ungdomsinstitutionerna är väldigt olika uppbyggda med 
skilda teorier, verksamheter samt olika problematiker hos ungdomarna. En del av ungdomarna är 
dömda att vistas på institutionen pga. av brott genom LSU medan andra är där genom ett LVU 
eller en SOL placering. Detta gör att det råder stora skillnader mellan de tre institutioner som vi 
har besökt och vad man måste lägga på minnet är att de olika kontexterna leder till att det finns 
olika behov och det går därför inte att generalisera svaren som intervjuerna gav.  
 
Skillnaderna på ungdomsinstitutioner påverkar även tankar kring empati och att visa sina känslor. 
Frågor som, kan man som professionell känna empati för en ungdom som har begått ett 
bestialiskt brott, dyker upp samt, går det att släppa sina värderingar och normer i arbetet?  
Hos en av intervjupersonerna kunde vi även urskilja att han ibland hade svårt att acceptera 
ungdomarna och deras problematik, det verkade även som att det fanns en viss rädsla hos honom 
då han talar om att det kan bli upplopp bland ungdomarna pga. att de fått ett negativt besked. 
Vågar man då som professionell vara auktoritär och sätta gränser när man vet att detta kan leda 
till upplopp och våldsamheter, föder inte det en viss rädsla inför att säga emot ungdomarna? Kan 
man känna empati samtidigt som man är rädd? Kan man stötta någon som man är rädd för? Kan 
man helhjärtat gå in i sitt arbeta och tro på en förändring samtidigt som man är rädd?  
Zimsen123 talar om att hjälparen måste utgå från hjälptagarens egna normer, förutsättningar och 
behov för att resultat ska uppnås. Att fördöma och på förhand moralisera är att förminska 

                                                 
123 Zimsen, 1998. 
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hjälpmöjligheten.124 Anledningen till att ge negativ feedback kan bero på att man som 
professionell är rädd att såra, rädd för en aggressiv reaktion, rädd för att missförstås, man är rädd 
för att man har missuppfattat situationen eller en rädsla för att man inte känner till ungdomens 
bakgrund.125

 
5.5.3 Ålder och erfarenhet 
  
Vid analysen av intervjuerna kunde vi urskilja att det fanns vissa likheter och olikheter som vi tror 
härrör från intervjupersonernas erfarenhet, utbildning samt ålder. De kvinnliga 
intervjupersonerna visade mest likheter vilket vi tror beror på att de är relativt lika i de tidigare 
nämnda faktorerna. 
 
5.5.3.1 Ulla och Karin 
 
Ulla och Karin är jämställda i ålder och erfarenhet. Vi upplever ett engagemang hos dem båda då 
de talar om ungdomarnas revansch och väg här i livet. Det finns både likheter och olikheter i 
deras sätt att resonera kring arbetet och bemötandet av målgruppen.  
Både Ulla och Karin pratar om att stötta och att få ungdomen att må bättre och båda nämner 
begreppet ångest. Ulla berättar att samtal från anhöriga kan göra mer skada än nytta och hon 
kallar det för ångestpaket, ”anhöriga ringer vilket är ett jätte ångestpaket”.  
Karin berättar att det är bäst att gå på sin intuition när hon läser av ungdomarna och ofta läser 
hon av en ångestklump vilket inte är lätt att reda ut: ”diskutera en ångestklump i magen är det ju inte 
säkert att vi kommer till ett mål på många samtal, om vad ångesten består i (…) det kan ju ta jättelång tid.” 
 
Ulla betonar återkommande vikten med medlevarskapet, att personalen alltid är tillgängliga, 
behandlingsassistenterna på hennes arbetsplats är ett ”…gäng eldsjälar som aldrig skulle säga nej till att 
jaga någon som sticker eller sitta uppe på natten om någon vill prata…”. På Karins arbetsplats finns det 
”alltid”, tid att prata då hon finns där dygnet runt men ”även om jag mycket undantagsvis tar samtal på 
natten” ska det vara av viktig karaktär. Vi vet inte om dessa uttalanden innebär en likhet eller 
olikhet. Först uppfattar vi att Ulla sitter uppe hela nätterna medan Karin gärna inte vill bli störd i 
sin nattsömn men vid vidare resonemang drar vi slutsatsen att de båda arbetar jämförbart, med 
nattsamtal vid behov.  
 
Något som både Ulla och Karin är ense om är att ungdomarna behöver olika faktorer utanför 
institutionen för att ett lyckat förändringsarbete ska uppnås. Det är inte ovanligt att ungdomar 
har vistats på fler olika institutioner innan de kommer till Ullas eller Karins institution. ”Att vi gör 
ett försök och kanske är det så att alla dom här ställena har gett en liten pusselbit och när han då kommer till oss 
som sista stället kanske han får ihop pusslet.”(Ulla). Som svar på frågan vad en ungdom behöver för att 
förändras får vi av Karin: ”…faktorer som kanske inte bara institutionen kan bidra med…” 
 
Resonemanget kring normer förs olika av Ulla respektive Karin. Ulla menar att hon gör vad som 
krävs för att hjälpa den unga. Känner hon vad som är det rätta så möter hon ungdomen där. Ulla 
berättar om en av många situationer där hon fattade eget beslut om att en kille skulle flytta 
tillbaka till institutionen efter att ha frånvarit under en tid. Samtidigt satt en del av arbetslaget i 
konferens för att bestämma huruvida de skulle handla i den specifika situationen, medan Ulla 
själv handlade i frågan utifrån sin syn på tillfredställandet av behovet. 
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125 Zimsen, 1998. kap. 19 

 45



 ”Och det slutade ju bra men jag blev ju ifrågasatt naturligtvis. Att jag fattade de besluten själv då. (…) Hade 
jag gått med på deras plan så hade jag tappat min trovärdighet.”  
 
Resonemanget hos Karin angående normer styrs av vilken grad det handlar om.  
”…är det liksom av den digniteten som kan äventyra institutionen och min arbetsplats rykte och den delen så är 
det så klart att jag rådgör med min chef…” Karin verkar anpassa sig mer efter normer än Ulla då hon 
säger: ”ser jag att det är ett behov hos ungdomen så går jag vidare med det, finns det möjlighet att lösa det utifrån 
våra riktlinjer och normer så gör vi det.”  
 
Kanske är det så att både Ulla och Karin står för mycket av normbildningen då de båda kallar sig 
för informella ledare och på så sätt har indirekt legitimitet att bryta mot normerna. Karin 
beskriver hennes roll följande:  
 
”alltså min roll på (namnet på avdelningen) är förhållandevis en ledarfigur i den bemärkelsen om det nu kan 
kallas för en informell roll och en person som liksom vet vad hon tycker och tänker och en person som står 
tämligen stadigt på jorden och det tror jag för deras del så innebär det när jag jobbar trygghet, det innebär struktur, 
de vet exakt vad som gäller och de vet vart de har mig.”  
 
Ulla svarade på frågan om hennes informella roll, tydligt och bestämt:  
 
”jag är en informell ledare, informell handledare för personalen. Jag sitter ganska högt upp på någon stol men jag 
är inte i ledningsposition på pappret.”  
 
Ulla gör vad hon tror är det rätta för ungdomen, oavsett normer inom alla hierarkier. Hon säger 
t.ex.:  
 
”Om det nu skulle vara så att behoven går utanför våra ramar och mot vad vi gör så gör jag det, och det har jag 
gjort hela tiden.” 
 
Karin bryter mot normer i arbetslaget men anpassar sig gentemot högre styrning. Vi upplever det 
som att hon vill tillfredsställa institutionens ledning då hon aldrig bryter mot normerna utan deras 
samtycke.  
Ulla däremot verkar inte tveka om att bryta mot normerna för ungdomens skull. Huruvida detta 
påverkar ungdomen kan vara relevant då vi tror att Ulla kan få ungdomen att känna sig speciell 
och utvald, precis som Topor skriver om.126

Karin står mer fast vid vad institutionen står för och det positiva för ungdomen här är tydlighet 
och struktur.  
Vi ser likheter mellan kvinnorna i deras arbetssätt, vilket kan bero på att de har liknande 
behandlingsmodeller på institutionerna. Vi ser även en likhet i deras sätt att se på samtalet med 
ungdomarna då de har liknande mål och strategier för vart mötet ska leda.  
 
5.5.3.2 Stefan, Frank och Niklas 
 
De manliga intervjupersonerna har mer likheter sinsemellan än vad de har med de både kvinnliga. 
En yngre arbetsförmåga, outbildad och relativt ny på arbetsfältet är Niklas. Hans berättelser är 
något tunnare och vi anar mer osäkerhet i resonemangen. Vad vi anser tala för detta är t.ex. när 
Niklas ska berätta om samtal på strukturell basis, om samtalsterapi säger han: 
 

                                                 
126 Topor, 2004. 
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 ”det är egentligen inte jag så jättebra på att svara på så där exakt hur det går till, men de har någon form av 
psykodynamiska grundtankar och…ja det som sägs där stannar där”, ”Men det är väl också så att man rotar i 
det som kommer upp…” och ”Sen i och för sig det man planerar dag för dag är ju soc möten och sånt…”  
 
Vad gäller normer verkar inte Niklas vara bekväm i alla situationer ”..det är omöjligt att göra en lista 
på allt som gäller” och han säger även att det är viktigt att veta ”i vilka situationer man ska öppna käften 
och säga något och var man bör kolla och inte kolla och vad man bör släppa igenom och inte och vad som är 
viktigt.”  
 
Både Frank och Stefan talar om betydelsen av att det finns en färdig plan för ungdomen när den 
ska ut från institutionerna. De talar även om skola, arbete, praktik, ordnat boende samt bra 
kontakt med socialen. De påpekar även vikten av en realistisk verklighetsuppfattning, t.ex. då 
Frank berättar att han brukar tala om för ungdomarna att det krävs mer i livet än en fin bil full 
med snygga tjejer. Stefan är inne på samma spår då han försöker få ungdomarna att inse det 
positiva med att leva ett liv utanför kriminaliteten. Han berättar för dem att det kan innehålla ”vin, 
kvinnor och sång” med en skämtsam klang.  
Det som dock skiljer de båda åt är Franks positiva syn på att institutionen kan få den unga att 
förändras. Han väljer att se till det procenttal av ungdomarna som tar sig ur kriminaliteten trots 
en hög siffra som säger emot. Stefan däremot verkar uppgiven vid tanken att ungdomarna kan 
förändras och börja leva ett bra liv inom lagens gränser. Han berättar att det har hänt att 
ungdomar har börjat om och lever idag ett drogfritt liv utan kriminalitet, men den gruppen är 
väldigt liten. Han hänvisar flera gånger under intervjun till den höga siffra av återfall som existerar 
på hans institution. 
 
Frank är relativt ung, outbildad och ny på området. Vi upplever att mycket i hans resonemang 
talar för att han är osäker och behöver ha en viss makt i relationen till ungdomarna samt att han 
ständigt ska förhandla. Han avslutar sina möten med ”vi har en deal du och jag.” Frank skulle heller 
aldrig bryta mot normerna och han jämför ungdomssamtalen som medarbetarsamtal. Han verkar 
inte vara rädd för att samtala med ungdomarna och i vissa delar av hans berättelse verkade det 
nästan som att han försökte provocera fram diskussioner med ungdomarna. 
Han har även ett intressant genusperspektiv då han vid ett flertal tillfällen under intervjun nämner 
att han berömmer ungdomarna genom att säga ”det där gjorde du som en man”, vilket vi då upplever 
att han vill förhandla genus. Han vill visa ungdomarna hur en man ska vara och bete sig, 
socialisera dem efter sina egna åsikter och värderingar kring genus.  
 
Stefan är mycket osäker på sin roll och hela institutionens inflytande på den unges liv. Han anser 
sig själv inte vara kompetent att svara på frågorna då han inte har någon erfarenhet att relatera till. 
Däremot kan vi få känslan av att han ser vad ungdomarna behöver men han har tappat hoppet 
om att behoven kan tillfredsställas. Han kan inte resonera kring sin formella eller informella roll 
inom organisationen och det verkar som att han inte förstår vad vi menar med normer. Han tar 
heller inte gärna samtal med ungdomarna om det inte är nödvändigt.  
 
5.5.3.3 Genus 
 
En slutsats som vi drar utifrån materialet är att de både kvinnorna verkar mer självsäkra och 
trygga i sitt yrke, vilket förmodligen beror på att de både är utbildade och har en lång erfarenhet. 
Ingen av männen har någon examen inom området och heller ingen längre erfarenhet då den 
längsta är på tre år. Dessa faktorer kan vara bidragande till att männen är mer osäkra på sin 
arbetsplats och sina yrkesroller.  
Vi tror inte att behandlingsassistenternas kön spelar så stor roll i behandlingsarbetet, utan det 
som skiljer de kvinnliga och manliga åt är deras utbildningar och erfarenheter. En av de få 
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genusskillnader vi kan urskilja i intervjuerna är då de berättar att ungdomarna i vissa situationer 
söker sig till samma kön för kill-, eller tjejsnack. En annan skillnad vi kan se mellan könen är att 
kvinnorna belyser vikten av att följa sin intuition, läsa av samt att använda sig av sina känslor i 
arbetet. Männen upplevs vara mer tydliga i sitt arbete, urskilja rätt och fel och betona vikten av att 
tillrättavisa ungdomarna. Vår slutsats av genusbetydelse är att det behövs både manliga och 
kvinnliga förebilder på institutionerna för ungdomarnas skull, men inom personalen så har det 
ingen betydelse.  
Vi tror istället att utbildning, erfarenhet, den informella rollen och den egna personligheten som 
den professionella har är mer avgörande i samspelet än könet, då både kvinnorna har en informell 
ledarroll.  
 
5.6 Sammanfattning och slutsatser av resultat och analys 
 
Utifrån de intervjuer som vi genomfört med fem professionella har vi fått en tydligare bild av hur 
arbetet ser ut på de olika ungdomsinstitutionerna. Vi har fått fram faktorer som har en viktig roll i 
ett motiverande samtal samt egenskaper som den professionella bör ha för att göra ett bra arbete.  
 
För att kunna arbeta motiverande talar samtliga intervjupersoner om vikten av att det finns ett 
förtroende mellan dem själva och ungdomen. För att ett förtroende ska komma till stånd måste 
det finnas en relation grundad på tillit. En av de professionella talar även om förtroendet som ett 
redskap till att få ungdomen att testa nya saker.  
 
En annan faktor som påverkar det dagliga arbetet är feedback och förstärkning. Genom att 
använda sig av de både faktorerna syftar personalen på institutionerna till att ändra på 
ungdomarnas destruktiva beteenden. Feedback och förstärkning blir därför viktiga verktyg för de 
professionella i deras arbete med ungdomarna.  
 
En fjärde och kanske den viktigaste komponenten i motivationsarbetet är förändring. En 
förändring hos ungdomen verkar vara det som arbetet på institutionerna syftar till och flera av 
intervjupersonerna talar om att de anser att det gjort ett bra arbete då de har stöttat den unga till 
förändring. Förutsättningen för att ungdomen ska förändras är att det finns en vilja hos 
honom/henne, den viljan är något som de professionella ska hjälpa ungdomen att hitta. För att 
genomföra en förändring behöver ungdomarna trygga och stabila vuxna, det bör även finnas en 
tydlig struktur, kontinuitet och återkoppling till samhället utanför institutionen. 
 
Vidare undrade vi hur de professionella tänkte runt det goda mötet och fick där olika 
definitioner. En av intervjupersonerna talade om det goda mötet som ett samtal då han kommit 
överens med ungdomen och uträttat det som står på hans agenda. En annan talar om det goda 
mötet som något väldigt individuellt från ungdom till ungdom, och ger sedan ett exempel på ett 
samtal då den professionella och ungdomen börjar prata om saker som hänt tillbaka i tiden. En 
tredje intervjuperson talar om det goda mötet som en kommunikation då han känner att han fått 
med den unga i resonemanget, det är inte en monolog utan ungdomen deltar i diskussionen. 
 
I alla intervjuerna menar de professionella att tillfällen till samtal finns under hela dagen och vid 
medlevarskap, även under natten. De flesta talar om att ta situationer och konflikter med en gång 
då de dyker upp, en annan metod är att ta samtal när ungdomen har lugnat ner sig efter en 
konflikt. Intervjupersonerna menar också att det är viktigt att fånga tillfället när det kommer att 
hålla ett samtal. Här kan vi dock se att det inte alltid är så lätt att ”fånga” stunden när den 
kommer. Det finns flera hinder här, t.ex. att de professionella helt enkelt är för trötta, att de har 
varit i dispyter med andra ungdomar tidigare under dagen eller att de är på dåligt humör. Inom 
medlevarskap kan det även vara svårt att ha ”friskhet” i stunden då man t.ex. har arbetat två 
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veckor i sträck, och på den fjortonde dagen har börjat ställa in sig mentalt på att åka hem. Andra 
faktorer som kan komma i vägen för det goda mötet är att ungdomen inte själv är redo för ett 
samtal eller att den professionella inte kan acceptera eller möta den unga i dess normer och 
värderingar.   
 
Institutionerna är olika vad gäller arbetstider, behandlingsmodeller och målgrupper vilket gör att 
behandlingsarbetet tenderar till att bli olika då behoven skiljer sig åt. Vi tror att de olika 
institutionerna har en egen kultur uppbyggd av normer och värderingar som påverkar 
personalens arbete och behandlingen.  
 
Vidare talar intervjupersonerna om olika faktorer som den professionella själv bör ha. Exempel 
på sådana egenskaper är en inre kunskap om sig själv, visa respekt till ungdomen samt att bemöta 
de unga som man själv vill bli bemött. Ödmjukhet, ha självkännedom, vara engagerade, 
motiverade, kunna ta tjuren vid hornen samt vara kärleksfulla och hårda som flinta är några fler 
egenskaper som de professionella ansåg vara viktiga. Det måste även finnas en vilja att hjälpa och 
stötta de unga.  
 
Att känna empati är enligt alla intervjupersoner viktigt men då ungdomarna som målgrupp är så 
olika på de tre institutionerna skiljer sig åsikterna om hur empatin bör ser ut. Några av de 
professionella talar om att empatin inte får handla om att tycka synd om ungdomen, då det är det 
sista de behöver. En av de professionella menar att hennes empati tar sig olika uttryck beroende 
på hur ungdomen är. Balansgången mellan att känna empati och sympati är ibland svår, men att 
känna sympati menar den professionella, hjälper inte ungdomarna i deras förändringsarbete.  
 
En svårighet som några av intervjupersonerna verkade ha var att de i vissa situationer tillsammans 
med ungdomarna har svårt att bortse från sina egna värderingar och normer då ungdomens gick 
emot dessa. Vi har en fundering om det kan bero på att de professionella inte har en tillräcklig 
utbildning i området och därför inte en kunskap om hur de egna känslorna bör undanhållas.  
 
En slutsats som vi tycker oss kunna dra av det våra intervjupersoner berättar är att det är en svår 
och ständigt närvarande balansgång i detta att använda sig själv som ”verktyg” i behandlingen av 
ungdomarna. De måste hitta en balans i hur mycket de engagerar sig för att inte ”offra sig själva”, 
och de måste hitta en balans mellan att visa ”kärlek och att vara hård som flinta”.  
Ungdomarna befinner sig i en period mittemellan barn och vuxenlivet och flera av de 
professionella talar om vikten att ungdomarna har vuxna omkring sig. Vi tolkar det som att 
ungdomarna har ett behov av föräldragestalter som står för omsorg, vägledning och 
gränssättning. Gränssättningen må vara hård ibland men nödvändig liksom omsorgen bör 
innehålla ett kärleksfullt bemötande.  
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6. Diskussion 
 
Vi anser i stort att vi fått svar på våra forskningsfrågor samt ytterligare kunskap utanför syftet. Vi 
har insett att använda sig själv som verktyg, att vara mellanmänsklig, empatisk, kärleksfull och 
hård som flinta är en konst.  
Vi har även förstått är det svårt att måla upp och beskriva den ideala, perfekta professionella 
ungdomsbehandlaren.  
 
Syftet med studien var att skaffa förståelse för hur arbetet kan se ut på ungdomsinstitutioner 
genom att försöka få en bild av professionellas arbetsmetoder, rutiner och tillvägagångssätt. Vi 
ville även få en insikt i hur de resonerade kring vad ”det goda mötet” innebär för dem. 
Vi har fått förståelse i att det är olika beroende på institutionens kontext och människorna som 
befinner sig där. Överlag kan det goda mötet ske varsomhelst, när som helst och hursomhelst. 
Det viktiga som professionell är att vara lyhörd, empatisk, möta ungdomen i sin verklighet, att 
vilja hjälpa och att använda sig själv på rätt sätt. Vi får dock känslan av att de behöver vara trygga 
i sig själva, ha en ärlig ambition och en förmåga att ständigt balansera empati och personlighet 
samt ”mjukhet och hårdhet.” Vi upplever att det är nödvändigt med både spontana möten och 
möten på fasta tidpunkter. En tanke kring tillfällen är att man som professionell kan ta tillfället i 
akt, när man t.ex. är ute på en bilresa med ungdomen, att ha ett spontant möte, vi kallar det för 
bilterapi. Där är det ingen som stör, parterna behöver inte kolla varandra i ögonen, det finns 
saker att titta på utanför och tryggheten att det är deras stund som ingen kan komma att avbryta 
tror vi ger stora förutsättningar till ett gott möte.  
 
Att arbeta som professionell inom det sociala arbetsfältet tror vi är en mycket svår balansgång.  
Vi tror att utbildning är ett måste. Outbildade gör många gånger ett bra jobb då de bl.a. möter 
ungdomar och skapar relationer. Men hur länge orkar de outbildade lyssna, finnas där och hjälpa 
utan teorier och strategier om ett legitimt arbete och hanterandet av egna känslor.  
Särskilt svårt är det förmodligen då man som personal inte har någon utbildning där man har fått 
lära sig hur man bearbetar och tacklar sina egna känslor och behov, då det precis som Holm127 
skriver, krävs en inre psykologisk kunskap hos den professionella. Samtidigt så tror vi att de 
outbildade är viktiga i sig då de inte ger samma sken av att vara myndighetspersoner, som många 
av ungdomarna har dåliga erfarenheter av. På grund av det kanske det finns större möjligheter för 
den outbildade att skapa en bättre och mer nära relation till ungdomen då denne vet att det som 
berättas förmodligen inte går vidare och blir till åtgärder. Många av ungdomarna är förmodligen 
rädda för att börja prata om sin erfarenhet och problematik då bearbetningen av det kan komma 
att bli svår. Att prata med en utbildad innebär förmodligen i större grad att det som berättas 
urskiljs och det blir en större förståelse där uppföljning och insatser blir resultatet. Hos den 
outbildade är det större chans att ungdomen kan finna sympati och tillfällig tröst men 
förmodligen inte en djupare bearbetning av problematiken, då denne inte ser eller förstår vad den 
ungas berättelse betyder.  
Den outbildade har inte heller samma kunskaper att reflektera över sitt förhållningssätt och 
arbetet med ungdomen. Vi tror att det kan leda till att den outbildade lättare kan drabbas av 
hjälparsyndromet då han/hon inte har samma kunskap om sitt inre psykologiska försvar, 
omedvetna drivkrafter, ambivalenta motiv och omedvetna kommunikation. För att nå den 
kunskapen krävs det enligt Holm en praktisk kunskap samt erfarenhet.  
 
Vi menar att det inte räcker att som professionell vara snäll och ha en vilja att ta hand om 
ungdomarna, egna inre faktorer som trygghet, självkännedom, respekt samt en förmåga att säga 
                                                 
127 Holm, 2003. 
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nej är en förutsättning för att göra ett bra jobb. För att ungdomen ska bli bemött på rätt sätt, bli 
sedd och rätt uppmärksammad tror vi dock att det krävs olika personligheter bland personalen 
som kan ta på sig olika roller. Uttrycket ”kärleksfull och hård som flinta” tror vi tyder på detta. 
Det gäller framförallt på institutioner som eftersträvar en familjelik känsla, då en familj innehåller 
olika individer och roller.  
 
Ungdomen måste offra mer än viljan till förändring. Att ha en vilja att ändra sitt liv innebär inte 
att det automatiskt kommer att ske en förändring. Samtliga intervjupersonerna i studien talade 
om ungdomens vilja som en förutsättning till förändring men vi tror att ungdomen även bör äga 
andra egenskaper som självförtroende, tillit till sig själv och andra, samt en tro på att hans/hennes 
liv kommer att kunna bli annorlunda.  
Att drabbas av en motgång eller ställas inför en förändring är något som målgruppen förmodligen 
upplever som väldigt svårt. Men vi har en tro att det genom dessa motgångar och svårigheter kan 
ske en utveckling hos ungdomen, att han/hon börjar växa och genom att klara av situationen få 
ett ökat självförtroende och en bättre självkänsla. För att se vad ungdomen behöver i sin 
utveckling tror vi att den professionella behöver den empatiska förmågan. Vi tycker även att de 
professionella ska vara hårda mot ungdomen i vissa situationer för att den unga ska ta sig igen 
motgångar, men den professionella bör även veta vart gränsen går till att driva ungdomen för 
hårt. Ett exempel på det är när en ungdom har gjort något självdestruktivt, att man då som 
professionell tydligt tar avstånd till handlingen men inte till personen. Vi tror att 
självdestruktivitet i många fall är en trygghet och ett sätt att kontrollera sin vardag för 
ungdomarna, det är därför viktigt att de professionella hjälper och stöttar den unga att finna en 
annan trygghet i livet. Vidare tror vi att självdestruktiviteten går hand i hand med den ångest som 
ungdomarna har. De professionella bör försöka hitta alternativ och redskap till ungdomen att 
hantera ångesten vilket vi tror kan leda till att självdestruktiviteten minskar. 
 
En viktig fråga som relaterar till vad våra intervjupersoner talar om är, vad innebär det att vara en 
eldsjäl? Kan man koppla av och på den rollen? Är det eldsjälarna som blir utbrända, och i så fall 
är det så snällt om man tillslut inte räcker till för ungdomarna? Vi funderar även kring hur länge 
man kan anses vara eldsjäl, är det för hela livet eller tills faktorer talar emot? Exempel på dessa 
faktorer kan vara att oddsen talar emot en lyckad behandling samt motgångar och besvikelser. Vi 
vill belysa vikten av att den professionella har ”friskhet” i stunden i mötet med ungdomen. 
Fundering kvarstår dock kring friskhet i stunden under omständigheterna med medlevarskapet. 
Är det möjligt att kombinera friskhet i stunden i mötet med medlevarskapet vilket kan innebära 
möten dygnet runt i upp till perioder om två veckor?  
 
När det gäller extrema värderingar och resonemang från ungdomens sida tycker vi att man ska 
lyssna på ungdomen och ställa frågor till bakgrund och känslor kring ämnet. Kan det vara så att 
värderingar och ställningsstaganden bara är en attityd och ett sätt att identifiera sig på? Vi undrar 
även om det är det rätta att alltid tillrättavisa och ge feedback på ett felaktigt beteende eller 
uttalande. Vi anser att man bör ställa sig själv frågor som: Vad vill egentligen ungdomen? Vad 
betyder dessa signaler? Är detta för att provocera eller vad kommer dessa känslor ifrån? Vi tycker 
att dessa frågor är relevanta för den professionella att fundera kring, då vi tror att det kan ge en 
bättre förutsättning för det goda mötet. 
Om ungdomarna är stigmatiserade, har en bestämd roll, och på ett eller annat sätt hela tiden 
kräver uppmärksamhet har vi en tanke om att det är viktigt att tolka beteendet och signalerna och 
urskilja vad det relevanta i bemötandet ska bestå av. När ”oacceptabla” åsikter och ”felaktigt” 
handlande dyker upp hos den unga är det viktigt att urskilja det som är positivt och även vända 
det negativa till positiva egenskaper. T.ex. gängledaren, som informell ledare, är ju bra på att få 
folks uppmärksamhet, planera och styra. Detta menar vi att den professionella kan 
uppmärksamma, låta ungdomen få kännedom om och göra något positivt med. Genom att 
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diskutera kring värderingar och vad de innebär samt att möta ungdomen på dennes nivå kan man 
visa på att ungdomen inte är värderingarna utan att man kan fritt välja ställningstaganden. Den 
professionella bör även ge ungdomen verktyg till hur man motiverar sina åsikter och att sätta rätt 
ord på det man vill uttrycka. Det är viktigt att ungdomen blir accepterad som människa och inte 
blir sedd som ett problem med taskiga värderingar. Vi tycker att den professionella bör vara 
medveten om sina egna handlingar och dess konsekvenser då vi tror att ett positivt bemötande 
och attityd hos den professionella kan leda till en bättre atmosfär på institutionen samt större 
förutsättningar för det goda mötet. Problematiken som ligger här är att den professionella ska i så 
stor utsträckning som möjligt vara glad, positiv och kärleksfull samtidigt som man ska se vart 
gränserna går för ungdomarnas beteende och vart man behöver gå in med hårdhet och struktur.   
 
Utifrån vår studie drar vi slutsatsen att de olika institutionerna har egna ”kollektiva 
personligheter” som handlar om att institutionen har fått en egen kultur av värderingar och 
normer samt att behandlingsmetoder, som t.ex. miljöterapi, har fått institutionens egen prägel. Vi 
tror att det är, i den kollektiva personligheten, viktigt att någon i arbetslaget vågar tänka nytt i 
situationer för att t.ex. undvika generaliseringar. Men detta kan förmodligen vara problematiskt 
då man kan vara rädd för att hamna utanför och känna sig utstött. 
En ungdomsinstitution bör innehålla olika personligheter hos personalen för att öka 
möjligheterna till att kunna bemöta olika ungdomar. Olika personligheter kan även vara bra då 
“personkemin” inte stämmer överens mellan ungdom och vuxen. Men vi vill inte heller påstå att 
man ska undvika relationer eller diskussioner när “personkemin” inte stämmer överens, utan att 
det i vissa situationer kan vara en grund för utveckling eller en god relation.   
Den kollektiva personligheten leder förmodligen till att personalen känner en trygghet och 
samhörighet om han/hon väljer att ingå, men å andra sidan kan det även vara ett hinder i arbetet 
med ungdomen då man inte vågar bryta normer ens för den unges bästa. Buber128 talar om att 
den kollektiva personligheten innebär ytliga relationer där människor i en grupp har en gemensam 
existens men inte personliga relationer, hans definition stämmer delvis med vår. Vi menar dock 
att personligheten påverkar inte bara relationerna utan institutionens miljö, normer och 
värderingar.  
 
I studien har vi tagit upp ämnen som oddsen emot, värderingar och normer, “personkemi” samt 
överföring. Dessa faktorer är något som skulle kunna störa den professionella i mötet med 
ungdomen, därför bör han/hon skaffa sig ett förhållningssätt som inte påverkas av de egna 
negativa känslorna. Vilken arbetsplats man än befinner sig på kommer man att ställas in för olika 
dilemman och situationer som skapar starka känslor hos en. Det som är särskilt viktigt när man 
arbetar inom ungdomsinstitutioner är att man har kunskaper om hur man bearbetar känslorna för 
att de inte ska gå ut över ungdomarna. Vi tror att förutsättningen för att arbeta på ett sådant sätt 
är att den professionella har kunskaper om sitt egna psykiska försvar samt sin intuition. Om den 
professionella inte tycker om ungdomen, inte kan känna empati och tycker att relationen är 
motbjudande, vad är den bästa strategin? Ska den professionella försöka tvinga sig till att arbeta 
med den unga eller helt enkelt låta ansvaret ligga på en arbetskamrat? 
Vi anser att den bästa lösningen i en sådan situation är att erkänna läget för sig själv, diskutera 
med arbetslaget och urskilja problemet.  
Men vi är medvetna om att detta i vissa situationer är lättare sagt än gjort. Kan man känna empati 
för en ungdom som har begått ett fruktansvärt våldsbrott eller något grovt kriminellt? Hur 
kommer man nära ungdomen för att kunna ha ett givande och bra samtal? Vad hjälper?  
 

                                                 
128 Buber, 1995. 
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Vi tycker att det är oerhört viktigt att den professionella vågar använda sig själv som verktyg i 
arbetet med ungdomar. Att våga tro på sig själv att man har förmåga att hjälpa och stötta 
ungdomarna är väldigt relevant i deras arbete. Precis som Revstedt129 säger är det viktigare att lita 
på sig själv som behandlare än att lita på de metoder man har lärt sig. Vi tror att en stor trygghet i 
arbetet är insikten om att man som professionell vill ungdomarna väl, att man arbetar för deras 
skull utifrån deras verklighet men även en förståelse om att man aldrig fullt ut kan förstå 
ungdomen. Att använda sig själv som verktyg innebär även att man bör möta ungdomarna på ett 
sätt som man själv vill bli bemött på.  
 
Vad vi i stort kan komma fram till är att det är en ständig balansgång i arbetet. Den professionella 
ska vara kärleksfull och hård som flinta. Vi vill även tillägga att vi tror på humor i ungdomens 
vardag. Humor om destruktivitetens mönster och inslag. Humor om värderingar och 
normaliseringsprocessen. Humor om felsteg och misstag. Humor om livet som ska levas utifrån 
varje individs egen verklighet. 
 
Slutligen angående vårt syfte vill vi säga att vi tror att alla människor har en förmåga att påverka 
och beröra sina medmänniskor på gott och ont. Vi tycker därför att det är viktigt att 
professionella på ungdomsinstitutioner inser sin betydelse på arbetsplatsen samt vilken uppgift de 
har. Genom den professionellas egen känsla av mening och sammanhang i sitt arbete, kan den 
professionella aktivt här och nu se ungdomens sammanhang med dess historia och framtid för att 
i dagens möte ge ungdomen något som finns kvar livet ut.  
 
Avslutningsvis vill vi säga att vår studie har lett till funderingar över fortsatta intressanta 
forskningsarbeten som t.ex.  
De olika behandlingshemmens behandlingsmodeller, hur påverkas personalen av dessa?  
De olika behandlingshemmens kontexter utöver behandlingsmodell, t.ex. frivillighet kontra tvång, 
hur påverkas personal av detta? 
Vad tar ungdomen med sig efter behandlingstiden? Hur har institutionen format den ungas liv? 
Uppsatsen ger uppslag till vidare forskning runt flera intressanta ämnen som vi snuddar vid och 
som man kan gå djupare in i.  
 

                                                 
129 Revstedt, 2002. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
 

• Bakgrundsvariabler: 
 

- Kön 
- Ålder 
- Utbildning 
- Yrkestitel 
- Hur lång arbetserfarenhet  
 

• Beskriv en vanlig arbetsdag: 
 

- När och vart äger möten och samtalsstunder rum under en vanlig arbetsdag? 
- konkreta situationer 

 
 

• Kommunikation 
 

- Vardagliga/impulsiva 
- Behandlingssamtal/planerade 
- Mål och mening med mötet/samtalet 

 
• Förutsättningar 

 
- Miljö 
- Tid 
- Inre förutsättningar 
- Hos den professionella 
- Hos ungdomen 

 
• Förändringsarbete 

 
- Vad krävs för en förändring hos ungdomen? 
- Vad krävs i relationen professionell/ungdom? 
- Förstärkningens betydelse i förändringsarbetet? 
- Konkret situation då ungdomen är motiverad till förändring 
- Skillnaden mellan frivillighet/tvång 

 
• Den ideala situationen/händelsen 

 
- Faktorer för en bra “magkänsla”? 
- När har du gjort ett bra jobb? Varför? 
- Beskriv ditt bemötande 
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• Arbetskultur 
 

- Resonemang kring arbetsplatsens normer 
- Vad är din informella roll? 
- Är det ok att bryta mot arbetsplatsens normer då man känner att det är det enda 

sättet att hjälpa ungdomen på? Konkret händelse? 
 

• Misslyckat möte 
 

-  Kan du beskriva ett misslyckat samtal? 
- Oddsen emot 
- “Personkemi” 
- Stämplingsteori 

 
• Dina känslor 

 
- När väcks dina känslor i relationen till ungdomarna? 
- Vilja 
- Sympati 
- Empati 

 
• Uppföljning 

 
- Förstärkning 
- Feedback 
- Fånga upp nyckelord 

 
• Avslut 

 
- När känns avslutet bra? Konkret situation 
- När känns inte avslutet bra? Varför? 
- När upplever du att du gjort en personlig påverkan? 
- När upplever du att organisationen har påverkat? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuvillkor 
 
Vi är två studenter från Karlstads Universitet som heter Emelie Askerskär och Kristin Gamberg. 
Vi läser programmet social omsorgsvetenskap med inriktning mot socialpedagogik. I vår 
utbildning har vi nu kommit fram till att skriva C-uppsats, vilken vi har valt ska handla om 
professionellas upplevelser och tankar kring arbetet på ungdomsinstitutioner. 
 
För att genomföra vår datainsamling har vi slumpmässigt valt ut två professionella från tre 
institutioner som vi ska intervjua under en timme vardera. För att underlätta då vi ska göra vår 
analys ska vi använda oss av bandinspelning om inte intervjupersonen invänder.  
Intervjuerna avidentifieras och konfidentialitet garanteras. Detta innebär att varken namnet på 
intervjupersonerna eller institutionerna kommer att skrivas ut eller användas. Intervjuerna 
avidentifieras i samband med utskrift och det är endast vi som uppsatsskrivare samt vår 
handledare som kommer att läsa intervjuerna. Både bandinspelningar och utskrivna intervjuer 
kommer att förstöras när uppsatsarbetet är avslutat. 
Deltagandet i våra intervjuer är frivilligt och intervjupersonen kan när som helst under uppsatsens 
gång avstå att delta eller välja att intervjudata inte får användas. 
 
För att undvika missförstånd får även intervjupersonerna möjlighet att korrekturläsa sina egna 
utskrivna intervjuer.  
 
C-uppsatsen kommer att redovisas i rapportform samt vid ett seminarie, uppsatsen kommer att 
bli en offentlig handling som kommer att vara tillgänglig på Karlstads Universitetsbibliotek.  
 
 
 
 
Emelie Askerskär   Kristin Gamberg 
Tel.: xxxx-xxxxxx   Tel.: xxxx-xxxxxx 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
 
Jag vill ta del av materialet i form av: 
 
att korrekturläsa intervju utskriften 
 
att få ett exemplar av den färdiga C-uppsatsen 
 
 
 
Godkännande av villkoren: 
 
 
______________________________ 
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