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FÖRORD 
Vi vill rikta ett stort tack till de två pojkar som medverkat och delgett oss sina personliga 

upplevelser. Utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill 

även tacka institutionen, institutionschefen och vår kontaktperson, som gett oss insyn i deras 

arbete och hjälpt oss att finna intervjupersoner.   

 

Tack till vår handledare som har givit oss konstruktiv kritik och uppmanat oss att vidga våra 

tankegångar. Slutligen vill vi tacka våra sambos för stödet under denna tuffa process och 

familjen Karlsson för markservice i vår slutfas. 
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INLEDNING 

Bakgrund och problemformulering 
Den 28 juli 2007 publicerade Dagens Nyheter en artikel om unga förövare som dömts enligt 

lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU 1998:603). Artikeln handlade om att 

dessa ungdomar ofta står utan stöd efter strafftidens slut. LSU infördes i Sverige för sju år 

sedan och det har blivit mer och mer tydligt att ungdomarna inte får den vård och hjälp de 

behöver när de lämnar institutionen (dn.se). Andreassen (2006) beskriver en liknande 

situation. Informationen om hur det går efter institutionsplaceringen samt riktlinjer för 

institutionsbehandlingen är otillräcklig. Det råder en betydande brist på forskning vad det 

gäller sambandet mellan insatser och resultat om institutionsbehandling av barn och ungdom. 

 

Ungdomsvåldet har uppmärksammats mer och mer av samhället under de senaste 

decennierna. Den övergripande åsikten i samhället är att ungdomsbrottsligheten har ökat, 

detta är svagt underbyggt eftersom det är svårt att få fram konkreta fakta. Det man dock har 

konstaterat är att ungdomsbrottsligheten är som mest utbredd bland unga män i storstäder 

(Estrada & Flyghed, 2001). I syfte att minska ungdomsbrottsligheten infördes den 

frihetsberövande påföljden sluten ungdomsvård som trädde i kraft den 1 januari 1999. Sluten 

ungdomsvård ersätter fängelse för ungdomar som begått brott innan de fyllt 18 år. Tanken är 

att unga lagöverträdare i så stor utsträckning som möjligt inte ska placeras inom 

kriminalvården eftersom detta kan förstärka den unges bild av sig själv som kriminell 

(Westfelt & Öberg, 2002).  

 

Under verkställigheten av påföljden LSU ska vård och behandling stå i fokus. Det 

övergripande målet för behandlingsinsatserna är att de ska underlätta den unges anpassning i 

samhället och till de normer och värderingar som råder där. Behandlingsinsatserna skall även 

syfta till att stärka ungdomen och ändra dennes kriminella beteende (SiS rapport 1998:3). 

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för den unge och ska tillsammans med Statens 

institutionsstyrelse (SiS) planera vårdtidens utformning (stat-inst.se).  

 

I studier och undersökningar som finns presenterade inom området och som har granskats, 

finner författarna att forskningen brister i att fånga ungdomarnas upplevelser om sin 

institutionsvistelse och tiden efter utskrivning. Därför vill vi rikta in oss på att göra 

ungdomarnas röster hörda och undersöka vilka upplevelser tidigare placerade ungdomar har 
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om sin vistelse på institution och tiden efteråt. Studien utgår från en SiS institution med LVU 

och LSU placerade pojkar. Institutionen arbetar efter en lösningsfokuserad 

behandlingsmodell, denna modell utgår från att se lösningar istället för problem. Man strävar 

efter att vända ett negativt tankesätt till ett positivt. Den unge får i behandlingen hjälp att själv 

sätta upp realistiska mål för att öka motivationen att vilja förändras. Syftet är att stärka den 

unge och hjälpa honom finna nya verktyg att hantera sin vardag. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad de unga lagöverträdarna har för upplevelser av 

institutionsvård, lösningsfokuserad behandlingsmetod samt av vardagen efter utskrivning 

Frågeställningar  

� Vilka upplevelser har unga lagöverträdare av sin placering på institution?  

� Har dem upplevt någon förändring i sin livssituation tiden efter avslutad placering? 

� Har de fått med sig några verktyg för att upprätthålla ett icke kriminellt beteende? 
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METOD 
I detta avsnitt redovisas studiens metod, tillvägagångssätt och genomförande. Studiens 

utformning, urval, förberedelse och datainsamling diskuteras. En redogörelse för hur data har 

hanterats samt hur analyseringen har kategoriserats görs därefter. Reflektioner görs gällande 

studiens validitet, reliabilitet och generalisering. I slutet av metodavsnittet tar författarna upp 

metodproblem och etiska reflektioner som vi under studiens gång har stött på. 

Hermeneutisk tolkning och kvalitativ forskningsintervju 
I studien söks efter upplevelser och förändringar hos en människa som har genomgått en 

tvångsinsats. Författarna vill lyfta fram deras berättelse för att se hur de har påverkats och 

förändrats i samband med sin vistelse på institution. Hermeneutiken ger tolkningsmöjligheter 

utifrån den enskildes subjektiva upplevelser och erfarenheter. Studien utgår från en kvalitativ 

ansats med halvstrukturerade intervjufrågor för att intervjupersonen med egna ord ska kunna 

beskriva sina upplevelser. En kvalitativ metod ger öppenhet, närhet och möjlighet att se 

människans subjektiva upplevelsevärld (Kvale, 1997).  

Urval 
Urvalet är strategiskt för att finna de intervjupersoner som har bäst kunskap och personliga 

erfarenheter inom det valda området (Halvorsen, 1992). En av författarna till studien har 

tidigare erfarenheter från institutionen som gav oss tillåtelse att göra studien, med 

restriktionen att de tog första kontakten med pojkarna. Urvalskriterierna var pojkar som blivit 

dömda till sluten ungdomsvård enligt Brottsbalken (1962:700) 32 kap 5 § om överlämnande 

till särskild vård och som avslutade sin vårdinsats under 2007 och första kvartalet 2008. Deras 

påföljd verkställdes enligt lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård. 

Förmedlingen av intervjupersoner skedde genom att en person på institutionen tillfrågade 

pojkarna om samtycke att vidarebefordra namn och telefonnummer till författarna, som 

därefter tog kontakt.  

 

I första skedet bestämdes att urvalet skulle gälla pojkar som avslutade sin vård under 2007 

och som befann sig inom en geografisk bredd som gjorde det möjligt att genomföra intervjuer 

ansikte mot ansikte. Efter flera försök från institutionens sida att finna medverkande fick 

urvalet utvidgas till att inkludera de som avslutade sin vård under första kvartalet 2008. 

Urvalet breddades geografiskt och inkluderade hela Sverige. Författarna hade beslutat att 

analysera fyra pojkars upplevelser men studien fick på grund av svårigheter att finna 
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intervjupersonen basera sig på två pojkars berättelser. Författarna fick kontakt med tre pojkar 

som önskade medverka men fick ett bortfall när en pojke uteblev vid intervjutillfället. 

Analyseringen av materialet ger därför inte lika många infallsvinklar som var utgångspunkten 

från början. Om detta påverkar resultatet i studien kan författarna inte svara på men ansåg att 

det var av betydelse att göra de två pojkarnas röster hörda. Eftersom det inte fanns möjlighet 

att resa till den ena intervjupersonen fick den intervjun ske per telefon. 

Förberedelse och datainsamling 
Vid författarnas första kontakt med pojkarna redogjordes studiens syfte och de etiska 

riktlinjerna, innan tid för intervju bokades. Studien grundar sig på en intervju där författarna 

och intervjupersonen möttes samt en telefonintervju. I samband med intervjutillfällena gavs 

ytterligare information muntligt, och även i pappersform när intervjupersonen och författarna 

möttes personligen (se bilaga 1). Vid samtycke bokades tid och plats för intervjun, var och när 

intervjun skulle ske var främst efter önskemål från intervjupersonen, detta för att ge ökad 

bekvämlighet för honom. En diktafon införskaffades och användes till intervjuerna.   

 

Intervjuerna varade i cirka 45 minuter vardera. Intervjufrågorna (se bilaga 2) är halv 

strukturerade med utgångspunkt från syfte och frågeställningar. Frågorna ställdes i en viss 

ordningsföljd och inriktades på pojkens upplevelsevärld innan och under institutionsvistelsen 

samt tiden efter utskrivning. Registreringen av intervjun skedde genom bandinspelning för att 

intervjuarna skulle kunna koncentrera sig på intervjupersonen och hans berättelse (Kvale, 

1997). Vid intervjutillfällena medverkade båda författarna. En var huvudansvarig för 

intervjun och förde samtalet. Den andra författaren reflekterade och kom med följdfrågor. 

Anledningen till att båda medverkade vid intervjuerna var framförallt för att få bättre 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. Det ger även båda författarna samma närhet av 

intervjupersonen och dennes berättelse när analyseringen ska ske.   

Databearbetning och analys 
Intervjuerna skrevs ner ordagrant med några få undantag då intervjupersonerna berättar om 

detaljer som ökar risken för identifikation, speciellt för institutionen. Den information som 

författarna kommit överens om att reducera, ansågs inte påverka analysens resultat nämnvärt. 

Vid transkriberingen från text till tal har författarna valt att ta med längre pauser och skratt, 

andra ljud från intervjupersonen eller intervjuarna har tagits bort. Då båda författarna 

närvarade under intervjuerna kunde den skrivna texten kontrolleras så att den överrensstämde 

med intervjusamtalet. Det är viktigt att i analysen ha medvetande om att när tal omformuleras 
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till skriven text sker en tolkning av författaren, även om det sker ordagrant. Det finns ingen 

absolut riktig utskrift (Halvorsen, 1992). I intervjuerna är intervjupersonernas namn fingerade, 

de har själva fått välja de påhittade tilltalsnamnen.  

 

Intervjumaterialet presenteras genom en sammanfattning av pojkarnas berättelser. För att få 

en god överblick delades materialet in i kategorier. En grundlig genomgång av de nedskriva 

intervjutexterna gjordes för att finna intervjuernas gemensamma nämnare. Texterna delades in 

i två kategorier, till kategorierna skapades tre underrubriker: • Upplevelser: institutionen, 

personalen och behandling. • Förändringar: personligt, relationer och sysselsättning. 

Resultatredovisningen presenteras i ett avsnitt, för att i följande avsnitt analyseras, sist 

presenteras ett diskussionsavsnitt. 

Reliabilitet och generalisering 
Det faktum att intervjuerna har utgått från ett frågeformulär stärker reliabiliteten. De spontana 

följdfrågorna har inte blivit desamma vid de olika intervjutillfällena vilket kan ge en 

begränsad pålitlighet. För att förstärka reliabiliteten har författarna noggrant beskrivit studiens 

gång vilket ger läsaren en möjlighet att följa processen och därmed kunna upprepa 

undersökningen. Författarnas pålitlighet kan ifrågasättas då de under intervjun kan ha ställt 

följfrågor som uppfattas som ledande (Kvale, 1997). För att motverka detta har författarna 

utgått från att försöka ställa så öppna följdfrågor som möjligt.  

 

I kvalitativa studier kan generaliserbarheten vara svår att värdera. Därför har författarna valt 

att göra en analytisk generalisering av intervjuernas resultat. Diskussionen har utgått från att 

finna likheter och skillnader från tidigare forskning för att styrka de slutsatser som dragits. 

Generaliserbarheten kan stärkas då det finns stödjande belägg sedan tidigare (Kvale, 1997). 

Av intervjuerna som sammanställts kan slutsatsen dras att pojkarna har liknande upplevelser 

av sina placeringar. Följande diskussion om generaliseringen i studien kan upplevas 

motsägelsefull men belyser olika väsentliga synvinklar. Å ena sidan kan resultatet gå att 

jämföras med andra institutionsplacerade ungdomar eftersom de deltagande 

intervjupersonerna inte har någon anmärkningsvärt annorlunda bakgrund än andra i den 

gruppen. Å andra sidan kan studien begränsas då den baserar sig på få intervjupersoner samt 

att alla människor har individuella upplevelser av samma situationer beroende på olika 

bakgrunder, omständigheter och personligheter.  
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Metodproblem 
I processen att transkribera intervjuerna från bandinspelning till text kan vissa ord av 

betydelse ha fallit bort vilket kan påverka resultatet. När författarna sedan analyserar resultatet 

föreligger en potentiell risk att misstolkningar görs av informationen. För att minimera risken 

för att detta händer har författarna tagit till följande åtgärder: • under intervjuerna har båda 

författarna närvarat för att båda ska ha en likvärdig bild av intervjuförfarandet • under 

transkriberingsprocessen har vikt lagts vid att noggrant och upprepade gånger lyssna igenom 

det inspelade materialet • i resultatet har författarna till viss del använt sig ordagrant av det 

som pojkarna sagt och försökt att inte omformulera alltför mycket.  

 

Författarna har bristande erfarenhet av intervjuförfarandet vilket kan leda till att information 

går förlorad exempelvis genom att man missar att ställa relevanta följdfrågor och inte 

”tillåter” pauser. På grund av en medvetenhet om detta har författarna försökt kompensera det 

genom att läsa på om intervjuförfarandet samt vara två medverkande som backar upp 

varandra. På grund av att en av intervjuerna gjordes per telefon blev det andra förutsättningar 

i och med att man missade ”närkontakten” som man hade vid det andra intervjutillfället. Vid 

telefonintervjun fann båda intervjuarna att det var svårare med spontana följdfrågor samt att 

lägga in naturliga ”konst-pauser”. Trots detta ansåg författarna att vikten av en till 

intervjupersons upplevelser vägde tyngre för resultatet än vikten av den fysiska närvaron.  

 

En av författarna har sedan tidigare en koppling till institutionen, detta kan ha hotat den 

partiska förmågan vid analyserandet då förhållandet till institutionen riskerar att påverkas. 

Författaren har tidigare haft kontakt med den ena intervjupersonen vilket kan ha lett till att 

han har känt sig hämmad i sin berättelse. Detta har krävt reflekterande och den andra 

författarens opartiska medverkan har varit av betydelse. I reflekterandet har det begrundats att 

studien inte hade varit genomförbar om författaren inte haft en relation till institutionen. 

Tillsammans bestämdes att den andra författaren under hela processen skulle ha i bakhuvudet 

att ifrågasätta sin medförfattares tankegångar. Vid intervjun med den pojke som författaren 

träffat tidigare bestämdes att den andra författaren skulle vara den aktiva intervjuaren. Detta 

för att pojken i så stor uträckning som möjligt skulle känna sig opåverkad.  

 

Eftersom institutionen måste vara delaktig i urvalet har det stått över författarnas makt att 

kontrollera vilka som har fått vetskap om vilka pojkar som deltagit i studien. Institutionens 

urval av intervjupersoner har under tidens gång ändrats. Det kan hända att dem endast har fått 
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tag på intervjupersoner som har en positiv inställning till institutionen. Tanken har slagit oss 

att de pojkar som har en negativ inställning till institutionen inte vill medverka. Författarna 

vet inte om så är fallet men det är ett problem som har tagits i beaktande i diskussionen.  

Etiska reflektioner 
Under studiens gång har författarna haft de etiska aspekterna på näthinnan eftersom det 

särskilt vid kvalitativa studier krävs en ständigt pågående etisk diskussion. De etiska frågor 

som är relevanta för studien har lyfts fram. För att studien skulle vara genomförbar gav 

pojkarna samtycke till kontaktpersonen på institutionen som vidarebefordrade deras 

kontaktuppgifter. Vid kontakttagandet med pojkarna gavs ytterligare information om studiens 

syfte samt frågades återigen om deras samtycke till medverkan. En förklaring gavs att det 

baserade sig på frivillighet och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  

 

För att skydda intervjupersonerna från identifiering så har fingerade namn använts och ingen 

detaljerad bakgrundsinformation har tagits upp. Utmärkande material som framkommit under 

intervjuerna och som ansågs eventuellt kunna öka identifierbarheten har tagits bort. Vikt lades 

vid att informera att institutionen kommer att få ta del av studien och att absolut anonymitet 

inte kan garanteras. Den etiska problematiken stärktes i samband med att det medverkade så 

få intervjupersoner då risken ökade att institutionen skulle kunna identifiera de medverkande.  

 

Intervjupersonens fördel vid medverkande samt kunskapen denne kan bidra med ska uppväga 

skaderisken som intervjupersonen kan bli utsatt för i och med sin medverkan (Kvale, 1997). 

Fördelarna för pojkarna har enligt författarna vägt tyngre än den eventuella skaderisken. 

Fördelarna är att de får en chans att göra sina röster hörda och att de som läser studien kan få 

en fördjupad kunskap om de placerade pojkarnas tankar kring institutionsvård. Den institution 

som studien har utgått från får möjlighet att ta del av ny kunskap om det arbete de utför. 

Pojkarna har genom att medverka vid intervjun fått en möjlighet att reflektera över sin 

situation samt fått känna att deras åsikt och deras erfarenheter är av betydelse. Författarna har 

tagit i beaktande att frågorna som ställs kan riva upp gamla sår och har därför lagt vikt vid att 

avsluta intervjun i gott samförstånd. En skaderisk som kan komma att uppstå är när pojkarna 

får ta del av den kompletta studien, de kan då tänkas uppleva eventuella misstolkningar i 

analysen. Ytterligare skaderisk som kan tänkas uppstå är att pojkarna i efterhand ångrar viss 

information som de har delgett författarna, exempelvis för att fylla ”pinsamma” pauser och 
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därför inte tagit sig tid att tänka igenom sitt svar. För att minska ovannämnda skaderisker har 

pojkarna informerats om att författarna finns tillgängliga per telefon vid funderingar. 
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BAKGRUNDSINFORMATION 
I detta avsnitt behandlas relevant information om SiS, institutionen, ungdomar, risk- och 

skyddsfaktorer samt lösningsfokuserad behandlingsmetod. 

Statens institutionsstyrelse  
Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet vars uppdrag är att vårda 

omhändertagna ungdomar samt vuxna med missbruksproblematik. Sammanlagt finns det 45 

institutioner runtom i landet varav 32 stycken är för ungdomar. Förutom placerade enligt 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och enligt lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) ansvarar SiS för ungdomar mellan 15 till 17 år som har dömts 

till fängelsestraff enligt 32 kap 5 § Brottsbalken om överlämnande till särskild vård.  

Verkställigheten på institutionen sker utifrån lag (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård (stat-inst.se). Forskning har visat att ungdomar som döms enligt LSU har 

samma behov av vård när det gäller missbruk, relations och skolproblem som de placerade 

enligt LVU (Socialstyrelsen, 2002). Tidsperioderna för LSU-placerade varierar mellan 14 

dagar till fyra år (SiS rapport 2004:5). Vilken institution som placeringen blir på är beroende 

av brottets art, rymningsbenägenhet och samhällets behov av skydd (SiS Rapport 1998:3).  

Institutionen 
Under 2007 hade institution totalt 28 LSU-dömda på institutionen. I verksamhetsberättelsen 

för 2007 beskrivs att institutionen använder sig av en vårdkedja som går från utredning till låst 

avdelning till öppen behandling/utsluss. I vårdkedjetänkandet tar de naturligt in familjen och 

socialtjänsten, som ska ta över efter utslussningen. Utgångspunkten i behandlingen är utifrån 

ett lösningsfokuserat förhållningssätt men de arbetar även med nätverksmöten, Agression 

Replacement Training (ART), relationskunskap och andra terapimetoder. Institutionschefen 

uppger i en intervju med författarna att institutionen har drivit ett lösningsfokuserat projekt 

sedan 1999, men att det har blivit en gemensam linje för hela institutionen sedan 4-5 år 

tillbaka. Valet av förhållningssätt skiljer sig något från andra ungdomsinstitutioner i Sverige, 

där de flesta arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).  

 

Den lösningsfokuserade metoden tilltalade institutionen på grund av att den gör ungdomarna 

och deras familjer delaktiga i sin egen behandling. Det är en samarbetsmodell som bygger på 

att ha och visa respekt för varandra. Institutionschefen berättar att under perioden med 

lösningsfokus har de märkt av färre våldsincidenter och rymningar. Detta tror han själv har att 
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göra med deras förändrade förhållningssätt. Även om han anser att de fortfarande har mycket 

att utveckla och förbättra så anser han att vistelsen är bra för ungdomarna. Institutionschefen 

har själv varit delaktig sedan 1985 och beskriver en stor utveckling. Institutionschefen uppger 

att tidigare var inställningen att ungdomarna skulle ”veta hut och lyda, högskolekompetens 

hos personalen var inget man föredrog”. Sedan dess har institutionen utvecklat 

behandlingsmetoder som bygger på klinisk erfarenhet och evidens. Alla i personalen har idag 

motsvarande minst 30 högskolepoäng inom vård och behandling. I verksamhetsberättelsen 

uppges att nyanställd personal får utbildning inom lösningsfokuserat förhållningssätt.  

 

SiS uppger olika verksamhetsmål om hur ungdomsvård ska bedrivas. De anser att alla 

ungdomar ska erbjudas fullständig skoldag på grundskole- eller gymnasienivå. Institutionen 

arbetar med att utveckla och förstärka utrednings- och behandlingskompetensen när det gäller 

missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder. En utbildning av missbrukarutredare har 

påbörjats samt att ytterligare två psykologer har anställts för att öka behandlings- och 

utredningskompetensen. En utredning eller en sammanställning av tidigare dokumentation 

görs på alla ungdomar som är LSU-placerade längre tid än två månader. Även en strukturerad 

bedömning kring risken för återfall i våldskriminalitet görs.  

 

I institutionens verksamhetsberättelse står att de påbörjat uppföljningar för de ungdomar som 

varit placerade enligt LSU i form av nätverksmöten i deras hemmiljö. Uppföljningarna sker 

tre veckor, åtta veckor och sex månader efter utskrivning. Syftet är att säkerställa att det 

arbete som ungdomarna har påbörjat fortsätter som planerat. Det är betydelsefullt att göra 

uppföljningar för att se hur det går för ungdomarna. 

Ungdomar 
De som döms till sluten ungdomsvård är ofta skyldiga till grov brottslighet, cirka 85 - 90 

procent är dömda för våldsbrott som rån, misshandel, mordförsök eller mord. De unga är 

framförallt pojkar från storstäder, under 2003 dömdes 102 ungdomar till sluten ungdomsvård 

varav en var flicka. En stor del av de dömda har tidigare blivit dömda för brott eller haft 

omfattande insatser från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2002). Andersson & Johansson 

(2004) menar att det finns två utmärkande grupper ungdomar som vårdas utanför sitt hem. 

Den första gruppen är ungdomar med emotionella, sociala och beteendemässiga problem och 

stora svårigheter i skolan. Den andra gruppen är ungdomar som kommer från familjer där 

föräldrarna har omfattande problem i sitt föräldraskap och ofta har ett eget missbruk eller lider 
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av psykisk sjukdom. En kombination av dessa egenskaper/omständigheter är vanligt bland de 

barn och ungdomar som vårdas på institution.   

Risk- och skyddsfaktorer 
Enligt Bergström (2002) går det inte att förklara varför somliga blir kriminella men det har 

visats att vissa risk- och skyddsfaktorer är av stort betydelse. Han redovisar en övergripande 

studie om samband som leder till en kriminell livsstil. Sambandet är tydligast när riskfaktorer 

som kriminella vänner, antisocial personlighet, kriminell historia, skolproblem, instabila 

familjeförhållanden, missbruk och arbetslöshet föreligger (Bergström, 2002). 

Bakgrundsfaktorer i den unges liv som exempelvis manligt kön, låg socioekonomisk status 

och invandrarbakgrund ger ökad risk för en negativ utveckling. Risken att hamna i 

kriminalitet ökar vid en tidig debut av beteendestörningar (Estrada & Flyghed, 2001). 

Individuella personlighetsdrag kan spela in i utvecklandet av en kriminell identitet, som 

exempelvis attityd, temperament, impulsivitet och empatisk förmåga. Ofta finns ett samspel 

mellan personliga egenskaper och nätverket kring den unge (Andreassen, 2003). En tillåtande 

inställning till lagöverträdelser hos den unge minskar den sociala kontrollen. Den unge berörs 

då inte av andras reaktioner i lika stor utsträckning som andra och det underlättar att bryta mot 

normer (Estrada & Flyghed, 2001). 

   

Hirchis teori om sociala band handlar om vad som får individer att inte begå brott, han 

framhäver den sociala kontrollen som en viktig faktor. De brottsreducerande banden består av 

anknytning och nära relationer med familj och vänner, strävan att nå mål och framgång i 

samhället, involvering i aktiviteter samt en inre övertygelse att det är moraliskt viktigt att följa 

de regler som gäller i samhället (Estrada & Flyghed, 2001).  Skyddsfaktorer ska dämpa eller 

förhindra negativ utveckling. Saknas skyddsfaktorer helt är det en mycket hög risk att 

utveckla beteendeproblem (Andreassen, 2003). Personlighetsdrag som kan motverka 

utvecklandet av beteendeproblem är: begåvning och problemlösningsförmåga. I nätverket är 

stödjande och tillgivna föräldrar och syskon tillgångar. När det gäller den unges sysselsättning 

är motivation till sin utbildning och aktivt deltagande i föreningar skyddande faktorer 

(Bergström, 2002).  

Lösningsfokuserad behandlingsmetod 
Lösningsfokus är en behandlingsmodell som utvecklats av Insoo Kim Berg och Steve De 

Shazer under 1970– och 80– talen. Lösningsfokus inriktar sig på att informera sig om 

klientens förhoppningar och mål, kartlägga de tillgångar klienten har samt styrka redan 
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påbörjade positiva utvecklingar. Man vill att klienten ska formulera sig positivt, det vill säga 

vända på de negativa uttrycken, exempelvis ändra: ”jag ska inte svära” till ”jag ska använda 

ett fint språk”. På så sätt görs problem om till mål, därefter diskuteras hur målet kan uppnås 

istället för hur problem ska lösas. Sannolikheten att nå mål beror på hur stark önskan man har 

att nå målet samt hur stark tro man har på att lyckas med detta. Målets lockelse och 

trovärdighet är av betydelse för motivationen att sträva efter det. Furman & Tapani (2003) 

beskriver förändringens sju steg: • omformulera problem till mål • gör målen intressanta • 

formulera gripbara mål • redovisa etapper på vägen mot målet (delmål) • gör målet trovärdigt 

• betona vikten av varje framsteg • var generös med att visa uppskattning (Furman & Tapani, 

2003). 

Skillnader och förändringar 
Skillnaden på lösningsfokus och andra metoder är synen på förändring, i lösningsfokus läggs 

stor vikt vid undantagen från problemen. Synsättet är att det är lättare att bygga lösningar 

utifrån förändring som redan skett, hur liten den än är, jämfört med att skapa något som inte 

finns. Det är lättare och mer överkomligt för klienten att upprepa ett redan existerande 

”positivt” beteende än att ändra ett negativt problematiskt beteende (Berg, 1994). Ibland 

benämns saker som problem för att göra det begripligt. Om en klient har ett så kallat 

”problembeteende” är de vana vid att människor betraktar de som ”svåra”. Om klienten 

känner att behandlaren har inställningen att han/hon är ”svår” börjar denne också betrakta sig 

som ”svår” och det leder till att klienten utvecklas till ett ”svårt” fall. Om behandlaren 

däremot bemöter klienten på ett oväntat sätt så kommer även klienten att se sig själv på ett 

annorlunda sätt (De Shazer, 1997). 

 

Med utgångspunkt från omständigheterna (undantagen) kring klientens positiva beteende kan 

man se vad det kan göras mer av för att öka det positiva beteendet. Om klienten kan upprepa 

undantagen som leder till positiva förändringar blir problemsituationen med tiden mer 

hanterlig och förhoppningsvis försvinner den till slut. Förändringar kan ske i form av känslor, 

upplevelser och beteenden. Då man förändrar sina känslor till ett problem ändras även 

uppfattningen om problemet vilket resulterar i ett annorlunda beteende som i sin tur leder till 

förändringar på känslor och upplevelser. Upprepningar av framgångsrika beteenden är 

nyckeln till lösningar (Berg, 1994).  
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Regler, mål och faser 
Inom lösningsfokus finns tre regler, dessa är: • Om det inte är trasigt, låt då bli att laga det. • 

Om du vet vad som fungerar, gör då mer av det. • Om det inte fungerar, upprepa det inte utan 

gör något annorlunda. Enligt Berg (1994) är oklara mål den vanligaste orsaken till att 

lösningsfokuserade terapeuter kör fast. Syftet med att ha ett uppsatt mål är att det ska uppnås 

och hur det ska uppnås, så kallade mål och delmål. Målet ska vara så litet och enkelt och 

möjligt att uppnå. Målen ska därför vara realistiska och möjliga att uppnå på grund av att 

klienten behöver framgångar, inte misslyckanden, för att få ökat självförtroende. Målet ska 

beskrivas som ett annorlunda, positivt och konkret beteende och får inte beskrivas som en 

avsaknad av ett negativt beteende. Det är viktigt att det är klienten själv som sätter målen 

utefter något han/hon själv vill förändra så att målet blir meningsfullt, det är omöjligt att ändra 

på något som klienten inte vill ändra på. Behandlaren ska hjälpa klienten att nå sina uppsatta 

mål genom att ställa frågor som hjälper klienten att själv finna vägen dit. Det speciella med 

lösningsfokus är att behandlaren följer klientens mål, inte tvärtom som i så många andra 

behandlingsmodeller (Berg, 1994). 

 

Lösningsfokus faser är: • beskriv problemet • utveckla välformulerade mål, • sök undantag • 

ge feedback som avlutning på samtalet • utvärdera klientens framsteg. Det bästa sättet att 

finna en lösning är att få en beskrivning av klienten av vad som kommer vara annorlunda när 

problemet är löst. I och med detta skapas en förväntning på en positiv förändring. Den 

lösningsfokuserade samtalsmetoden bygger till största del på två grunder, dessa är: att 

formulera mål inom klientens referensram samt att utveckla lösningar utifrån undantag som 

klienten redan har gjort. Man frågar aldrig varför inom lösningsfokus (Berg & De Jong, 

2005). 
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TIDIGARE FORSKNING 
I det här avsnittet redovisas tidigare dokumenterade studier om institutionsvård, 

behandlingsinsatser, ungdomars upplevelser av institutionsvård samt lösningsfokuserat 

förhållningssätt. 

Institutionsvård 
Andreassen (2006) skriver att i Sverige och andra länder visar undersökningar generellt 

negativa resultat av behandling på institutioner. Gruppen med kriminellt beteende är en 

svårbehandlad grupp och det finns ingen specifik metod som kan appliceras på alla 

problematiska ungdomar. För många ungdomar sker en synbar förändring under 

institutionsvistelsen, men de återgår ofta till sitt gamla beteende efter utskrivning. 

Forskningen kring resultatet av behandling och dess effekter är dåligt utvärderat. Ungdomarna 

har individuella behandlingsbehov som är svåra att tillfredställa då lämplig behandling för 

individen kan utebli när placeringen i flera fall sker utifrån vart det finns plats. Samma 

problem kan uppstå om omplaceringar sker efter att behandling har påbörjats (Andreassen, 

2006). Delaktighet i sin egen behandling är viktigt, speciellt vid tvångsvård där motivationen 

ofta är låg. Forskning visar att motivation och delaktighet är viktiga för själva resultatet (SiS 

Rapport 1998:3). 

 

I Sverige utför SiS den mesta forskningen om institutionsvård och då främst med inriktning 

på de slutna ungdomshemmen. I en rapport från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), SiS och 

Socialstyrelsen om unga lagöverträdare som överlämnats till sluten ungdomsvård görs en 

utvärdering och uppföljning på det nya påföljdssystemet. SiS ska ha samråd med 

socialtjänsten men rapporten visar att det inte sker, samarbetet har svagheter kring 

planeringen av vården samt vid utslussningen. Skälen till svagt samarbete kan förklaras med 

att pojkarnas kontakt till socialtjänsten är frivillig och att socialtjänsten inte prioriterar LSU-

dömda på grund av den tunga arbetsbelastning de har. Rapporten visar att ett fåtal pojkar har 

kontakt med socialtjänsten ett halvår till ett år efter utskrivning (Socialstyrelsen, 2002).  

Behandling  
För några årtionden sedan hade samhället en pessimistisk syn på effekten av kriminellt och 

antisocialt beteende hos unga. Under de senaste årtiondena har den synen ändrats och blivit 

ersatt av en mer positiv syn. Antagandet att ”ingenting fungerar” ersattes av antagandet att 

”någonting fungerar” som i sin tur övergick till frågan ”vad fungerar?”. De 
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behandlingsmetoder som har fokus på flera aspekter är mer effektiva än de metoder som 

fokuserar specifikt på en aspekt av problemet. Personalens attityd mot de unga förövarna är av 

vikt för framgången med behandlingen. Det har konstaterats att det förhållningssätt som är 

mest framgångsrikt är att visa auktoritet, att ge den unge ett eget ansvar och ge 

uppmärksamhet efter den unges emotionella behov. Den unges känslor och tillgivenhet till 

personalen är relaterad till personalens känslor mot den unge. Den här tvåsidigheten är av vikt 

i behandlingen och kan möjligtvis påverka resultatet. Om de unga uppfattar 

behandlingsmodellen som användbar finns det hopp att lyckas. Det är naturligt att de unga 

efter behandlingsperioden bedömer behandlingen efter det upplevda resultatet. Om de lever 

ett socialt accepterat liv kan de koppla det samman med behandlingen (Holmqvist, 2007). 

  

Det är viktigt att institutionerna inte bara inriktar sig på den unges egna beteendemönster utan 

även vänder sig till andra områden. Det ger goda resultat att förbättra relationen till familj och 

vänner och ge en möjlighet till utbildning och aktiviteter. Institutionen behöver se det 

individuella behovet hos den unge och ta fram de områden som är specifikt för honom eller 

henne. Faktorer som att institutionsmiljön är så lik den vanliga miljön som möjligt och att 

kontakter knyts med andra ungdomar med icke kriminellt beteende är tillgångar för att 

förändra ett kriminellt beteende. Detta är svårt inom de slutna institutionerna där det ofta är 

tvärtom. Vid institutionsvård är det en risk att behandlingen riktas inåt institutionen och att 

samhället runt omkring glöms bort. I en utvärdering av ett ungdomshem har det visats att för 

att få en framgångsrik behandling efter utskrivning krävs det en anslutning till den unges 

familj och hemmiljö. En stor del av den unges problematik finns i dess nätverk och måste 

därför ses ur ett större sammanhang (Andreassen, 2003).  Orsaker till dåliga 

behandlingsresultat kommer från att behandlingen missar den yttre omvärlden och att 

ungdomarna blir för isolerade. Ungdomarna behöver bygga upp sin självkontroll och 

självbestämmande under behandlingen för att kunna hantera sin frihet vid utskrivning (SiS 

Rapport 1998:3). 

 

Generellt går det att se att beteendeförbättringar är svåra att upprätthålla om den unge 

återvänder till samma miljö som tidigare, särskilt om stödet från vuxna är svagt. 

Involveringen av familjen i behandlingen är av vikt då flertalet av ungdomarna återvänder 

hem. För att få goda resultat i familjebehandling är inriktning på förbättringar av 

föräldrakompetensen, omsorg inom familjen, kommunikation och konflikthantering är fyra 

väsentliga delar. Dock visar undersökningar att familjen inte är den enda miljön som påverkar 
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den unges möjligheter utan även skola, vänner och aktiviteter är bidragande orsaker i 

upprätthållandet av en positiv förändring (Bergström, 2002).  

 

Under behandlingen bör ungdomarna lära sig strategier och ges nya verktyg för att kunna 

hantera den miljö som de återvänder till. Det har visat sig att även om den unge utvecklas och 

förändras under sin vistelsetid, gör sällan miljön som han/hon återkommer till det. Även om 

institutionen har involverat familj, vänner eller andra bör man ha i beräkningarna att de inte 

kunnat gör en förändring. Det gäller då att den unge har strategier att hantera den 

riskfaktorfyllda miljön (Andreassen, 2003). Under institutionsplacering har ungdomar kommit 

i kontakt med vuxna som hjälpt dem att utforma starka identiteter. När de återvänder till 

samhället efter placeringstidens slut tar de med sig den nykonstruerade identiteten. När 

ungdomar med beteendeproblem är mottagliga för strategier kan det leda till en positiv 

identitetsutveckling. Det i sin tur gör de mer kapabla att fatta genomtänkta beslut. En 

förklaring till ett problematiskt beteende på institution kan bero på en känsla av maktlöshet. 

Ungdomarna stämplas ofta av andra som hopplösa vilket till slut leder till att de definierar sig 

själva som det. Tiden på institution ger ungdomarna med beteendeproblem en möjlighet att 

med hjälp av behandling och personal konstruera motståndskraftiga identiteter (Ungar, 2001).  

Ungdomars upplevelser 
I en undersökning gjord i Sverige där sex ungdomar intervjuades om sin tid på 

behandlingshem svarade de intervjuade att de hade varit i behov av hjälp. De relaterade 

problemen till sin livssituation innan de kom till behandlingshemmet, exempel på problem 

kunde vara en kris i familjen eller problem i skolan. Det var under undersökningen tydligt att 

de unga detaljerat mindes sitt första intryck av hemmet. De mindes personer, ljud, tankar, 

bekymmer och oro. Ungdomarna hade många tankar om personalen och sade sig märka om de 

”brydde sig på riktigt” eller bara såg de som ”fall”. Det var stor skillnad på hur ungdomarna 

upplevde föräldrarnas kontakt med hemmet. Antingen tror ungdomarna att kontakten 

upplevdes som jobbig för föräldrarna eller så upplevde dem att personalen och föräldrarna 

höll med varandra och ingen stod på deras sida (Johansson, 2006). 

 

Att vara på samma institution samtidigt betyder inte att man har samma upplevelser. De sex 

ungdomarna i studien har levt i samma miljö och mött samma personal under en kortare eller 

längre period, men deras berättelser skiljer sig åt. Den unge har interagerat med miljön på sitt 

eget unika sätt. Individuella faktorer kan spela en viktig roll i hur en vistelse på institution 
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upplevs och minns efteråt. Individuella erfarenheter tidigare i livet och personliga egenskaper 

påverkar hur situationer och relationer upplevs (Johansson, 2006). Upplevelser och 

erfarenheter av institutionsvistelsen är påverkade av omständigheter tidigare i livet och 

påverkas av individens sätt att relatera till andra personer. Institutioner har en egen ”kultur” 

som grundar sig på personalens kompetens och behandlingsmodellen dem använder sig av. 

Intervjuerna gjordes två till tre år efter att intervjupersonerna levde på behandlingshemmet, 

trots det var känslorna, situationerna och personerna därifrån tydligt ihågkomna. Ungdomarna 

refererade mer till upplevelsen av att bo på institution och mindre till upplevelsen av 

behandlingen. Det var relationerna till de vuxna och de andra ungdomarna och erfarenheten 

att bo på institution som var viktigast för ungdomarna. Slutsatsen i studien är att det är viktigt 

att vara observant för de individuella erfarenheterna hos ungdomarna som är på institution. De 

är sårbara och lever ofta på institutionen ett år eller mer. Hur den tiden upplevs är ett samspel 

mellan den unges erfarenheter tidigare i livet, relationerna på institutionen samt speciella 

händelser under vistelsen. Relationen mellan ungdomarna och personalen är av stor vikt för 

hur vistelsen upplevs (Johansson, 2006).  

Lösningsfokuserat förhållningssätt 
Den lösningsfokuserade korttidsterapin är flexibel och anpassningsbar och passar därför bra 

vid exempelvis institutionsvård. Det är ett arbetssätt som är utformat att vara kort och 

effektivt. De Shazer gjorde uppföljning av 28 klienter för att ta reda på behandlingens resultat. 

Han följde upp klienter sex månader och 18 månader efter avslutad behandling och frågade 

om de hade uppnått sina mål med terapin eller upplevde att en förbättring hade skett. I den 

första studien visade De Shazer framgång hos 82 % av klienterna. Nästa år gjorde han en 

liknande undersökning men med fler klienter, det resultatet visade på 72 % framgång. (De 

Shazer, 1997). 

 

Gingerich´s (2000) forskningsöversikt på studier om lösningsfokus visade på en förbättring 

vid användande av lösningsfokus i institutionsvård. Lösningsfokus var bättre än ingen 

behandling alls eller ”standard” behandling vid institutionsvård. I samband med annan 

behandling är det dock svårt att urskilja effekten av lösningsfokus. En av studierna i 

översikten var gjord på 40 unga förövare som var på institution, 85 procent hade uppvisat ett 

våldsamt beteende och 90 procent var återfallsförbrytare. Ungdomarna delades i två grupper, 

en behandlingsgruppen och en kontrollgrupp. Båda grupperna fick en gruppsession och tre 

privata sessioner innan behandlingsgruppen fick 10 veckors behandling med lösningsfokus. 
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Genom frågeformulär visade det sig att behandlingsgruppen gjorde fler framsteg i 

problemlösning och hade högre självförtroende vad det gällde sin förmåga att upprätthålla 

förändringar än kontrollgruppen. Behandlingsgruppen hade högre optimism inför framtiden, 

större empati, visade färre antisociala tendenser och mindre narkotikaberoende än 

kontrollgruppen. En uppföljning sex månader senare visade att 20 procent i 

behandlingsgruppen och 42 procent i kontrollgruppen hade rymt eller flyttats från öppen till 

sluten avdelning (Gingerich, 2000).  
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INTERVJUERNA 
I detta avsnitt redovisas det insamlade materialet från intervjuerna genom en sammanfattning 

av pojkarnas berättelser. Sammanfattningen är uppdelad i två kategorier: upplevelser och 

förändringar med tre underrubriker vardera. Pojkarnas fingerade namn är Pelle och Ras. De 

har båda varit på institutionen men är utskrivna sedan en tid tillbaka.  

Upplevelser 

Institutionen 
Pojkarna ställer sig positiva till sin institutionsvistelse. Pelle berättar att han tyckte att det 

kändes konstigt i början på institutionen innan han lärde känna människorna där, men 

efterhand kändes det bättre och blev ”en vardag”. Han beskriver att institutionen blev som ett 

hem, han vaknade på morgonen, gick till jobbet och kom tillbaka på eftermiddagen. Ras 

börjar sin intervju med att berätta att det var som ”en väckarklocka” att komma till 

institutionen, han kände att det var dags att skärpa till sig. Han uttrycker att han fick mycket 

hjälp att ändra sin livssituation där. Ras berättar om vårdkedjan, han säger att de under 

utredningsperioden undersöker ”hur man fungerar, vad man har för bakgrund och umgänge 

samt vilken miljö man kommer ifrån”. Det som var svårast för Ras under utredningsperioden 

var alla möten med psykolog och behandlingsassistenter. Steget därefter, den låsta 

avdelningen beskriver han som en påfrestande period på grund av att han inte fick göra så 

mycket men säger samtidigt att det inte var någon brist på sysselsättning. Han säger att det var 

alla restriktioner som hörde till den låsta avdelningen som gjorde att han kände sig rastlös och 

att tiden gick sakta. Ras hade uppfattningen att man ”måste vara på ett särskilt sätt” på en 

institution innan han kom dit men väl där upplevde han det inte alls så. Han kände istället att 

han inte alls behövde bevisa något utan att han kunde vara sig själv och ju längre tid som gick 

desto mer slappnade han av. Pelle säger att han fick lära sig mycket på institutionen, som ett 

exempel på det berättar han att han tidigare inte kunde städa på grund av att han aldrig hade 

gjort det. På institutionen blev han tvungen att lära sig städa eftersom ingen annan gör det åt 

en.  

Personalen 
Första tiden på institutionen kände inte Ras någon gemenskap med behandlingsassistenterna 

men upplevde inte heller att relationen dem emellan var dålig. Han berättar att personalen var 

bra på alla avdelningar men att personalen på den öppna avdelningen var bättre än de på de 

låsta avdelningarna. Som förklaring till det säger han att det nog beror på att ”man kom 
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närmare personalen på öppen avdelning för att man gjorde mer saker tillsammans”. Han 

fortsätter sitt resonemang med att säga det kanske inte beror på personalen utan på de hårdare 

restriktioner man måste hålla sig till på de låsta avdelningarna. Pelle som har varit på andra 

institutioner tidigare upplevde att den här institutionen var den bästa på grund av att 

personalen var trevliga och ”brydde sig mycket”. Pelle säger att han kunde skämta med 

personalen och göra saker tillsammans med dem. Han säger att det inte var så på andra 

institutioner, där upplevde han att personalen ”jävlades mycket mer med ungdomarna”. Denna 

åsikt delar Ras som berättar att han inte gillar den ”traditionella auktoritära ledarstilen” som 

han anser att andra institutioner har. Pelle upplever att personalen på institutionen inte 

utnyttjade sin maktposition utan istället fick han själv vara med och bestämma vad han ville 

göra, vilket han anser var bra. Ras har liknande upplevelser då han berättar att personalen var 

lyhörda för hans önskemål om sysselsättning och framtidsplaner. Pelle uttrycker att han ibland 

saknar personalen från institutionen. 

Behandlingen 
När Ras kom till institutionen hade han inga förväntningar på att han skulle få en bra 

behandling. Han säger att han inte fick någon behandling utan mer ”satt av tiden”, enligt 

honom ansågs det varken av personal eller honom själv att han behövde någon behandling. 

Han uttrycker dock att han tycker att behandlingen blev bättre när han kom till öppen 

avdelning och uttrycker upprepade gånger hur bra han upplevde behandlingsformen 

lösningsfokus. Hans upplevelse av lösningsfokus var att han själv fick vara delaktig i beslut 

rörande honom. Han anser att det lösningsfokuserade förhållningssättet är mycket bättre än 

den ”gamla traditionella stilen”. I överlag upplevde Ras att det var fokus på individen under 

hans tid på institutionen, bland annat genom veckosamtal där pojkarna hade chans att ta upp 

om någonting hade hänt och för att se så att allt fungerade bra. Han uttrycker vidare att ju 

friare former han befann sig i, ”desto mer svensk blev man”. Han kom med tiden längre bort 

från ”den traditionella ghettostilen”. ”Man integrerades bra, det svenska språket förbättrades 

och man lärde sig mer om kultur och traditioner”.  

 

Pelle pratar om sitt missbruk innan vistelsen påbörjades. Han uppger att han inte har fått hjälp 

och behandling tidigare. Han gick igenom sin abstinensperiod på egen hand (detta skedde 

under tiden han satt i häkte). På frågan om han har fått någon hjälp från institutionen för sitt 

missbruk säger han att den enda gången man pratade om droger var när man hade ART. Han 

anser dock att han har klarat sig bra ur missbruket och att det efter de tuffa veckorna i häktet 
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bara känts bättre och bättre att vara drogfri. Båda pojkarna nämner ART men går inte djupare 

in på behandlingsmetoden. Pelle säger att han redan innan han kom till institutionen hade 

bestämt sig för att ändra sin livsstil. Han har gjort en stor förändring och han är ”inte samma 

person idag som tidigare”. Han har svårt att specificera vad som var behandling på 

institutionen men det han tar upp är att han och personalen samtalade och att dem arbetade för 

att finna en tillfredsställande sysselsättning åt honom. Ras berättar utförligt om arbetet som 

personalen lade ner på att tillsammans med honom finna en sysselsättning som passade 

honom. Personalen har i båda fallen hjälpt pojkarna att utifrån deras intressen hitta en 

meningsfull sysselsättning. 

 

Ras satte inte upp några mål eller delmål under sin vistelse utan hade inställningen att han 

skulle ”sitta av tiden”. Till sin ”egen förvåning” läste han upp flera betyg vilket han idag 

känner har lett till positiva förändringar i hans vardag, han har nu mer fritid än han annars 

skulle ha haft. Pelle hade inte några konkreta mål eller delmål som han strävade mot under sin 

tid på institutionen. Det han nämner är att han och personalen tillsammans arbetade för att 

finna en sysselsättning som han trivdes med. Han har satt upp mål som han strävar mot idag, 

dessa är att skaffa ett fast arbete och körkort. Han har god insikt i vad som krävs från hans 

sida för att få ett arbete, han förstår att det inte är någonting som han kommer få ”serverat”. 

Ras har mål med sin framtid, han vill arbeta med förebyggande arbete med ungdomar. Enligt 

honom är ungdomar framtiden, han säger ”att det inte ser så ljust ut just nu” och ”att jobba 

med ungdomar är givande för själen”. Kring samarbetet med pojkarnas familjer upplevde 

Pelle att familjen blev mer delaktiga i hans liv när han befann sig på institutionen än de hade 

varit tidigare. De hälsade på en gång så de visste vart han bodde, hur han hade det och hur 

hans dagar såg ut. Ras säger att hans familj var involverad trots att han inte ville det. Han 

kände att det var hans ”problem” och att han ville ta itu med det själv. Familjen hälsade på 

och fanns där för honom trots att han själv hellre ville ”stå på egna ben”.  

Förändringar 

Personliga 
Pojkarna uttrycker att de idag värdesätter sin frihet och förstår dess betydelse. De pratar om 

en positiv förändring hos sig själva. Ras uppger att han var rastlös innan han kom till 

institutionen och säger upprepade gånger att han har ”mognat” och kopplar det till hur han 

hanterar sin vardag nu, att det går bra för honom. Han tänker efter mer nu och är försiktigare. 

”Jag har insett att mitt tidigare sätt att leva inte är rätt väg att gå och att det inte lönar sig att 
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leva så” säger Ras. Han säger sig ha blivit en erfarenhet rikare och därför tror han inte att han 

kommer upprepa samma misstag. Pelle beskriver att han inte var någon bra person tiden innan 

han kom till institutionen. Han ”höll på med mycket dumheter” säger han. Under tiden han 

satt häktad hade han mycket tid att tänka och kom under den tiden fram till att han inte vill 

förstöra sitt liv. ”Jag ville förändras för min egen skull och för min familjs skull. För att 

förändras måste man vilja det själv, det är bara viljan som räknas” säger Pelle. De främsta 

förändringarna i Pelles liv är att han slutat begå brott och knarka och numera är en mycket 

lugnare person. Han har blivit känsligare och har större förmåga att sätta sig in i andras 

situation nu, förut brydde han sig inte lika mycket om andra människor. Han tycker att ”vara 

känslig och kunna prata om sina känslor inte är något att skämmas för”. Pelle uppger att han 

idag hanterar svåra situationer annorlunda än tidigare. Om han bli arg går han därifrån, han 

väljer att vara ensam en stund, ”ta en cigg och lugna ner sig”. Han uppger att han vid 

känslomässigt jobbiga situationer har kompisar och mamma som finns där och lyssnar.  

 

När Ras pratar om hur han tror att andra upplever hans personliga förändring säger han att det 

nog mest är familjen som märker en skillnad hos honom. Om han hade ”fortsatt som förut” 

hade de märkt det. Han tror att andra upplever honom som ”lojal, givmild och respektfull”. 

Förändringen som omgivningen märker hos Pelle är enligt honom själv sättet han pratar med 

dem på. Han beskiver att han kan sitta ner och prata lugnt med sina nära nu. Innan var det 

”mest skrik och bråk” eller så pratade han inte med dem alls. Pelle tror att hans familj och 

vänner tycker att han är lugnare idag. 

Relationer 
Ras säger att relationen till familjen mestadels har förbättrats, att de på ett sätt har kommit 

närmare varandra genom att de idag ”berömmer varandra mer”. På ett annat sätt har de 

kommit längre ifrån varandra på grund av att tilliten har gått förlorad. Han har gett sin familj 

ett löfte om att inte göra om vissa saker som han har gjort tidigare. Ras beskriver att hans 

kriminella beteende har orsakat hans familj mycket lidande. En positiv förändring anser sig 

Pelle ha fått i relationen till sin familj både under och efter placeringen. Idag uppger han att 

han kan umgås med sin familj och göra saker tillsammans med dem. De har en fungerande 

vardag ihop, vilket inte var möjligt tidigare då relationen till familjen var betydligt sämre. 

Pelle uppger att saknaden efter familjen är en del i förändringen på grund av att han inte vill 

såra de mer och vill vara ärlig mot dem.  
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Vänskapsrelationerna har förändrats i Pelles liv sedan han skrevs in på institutionen. Tidigare 

umgicks han bara med kriminella och andra som tog droger. Med tiden har han tagit avstånd 

från sina forna vänner och de har endast en sporadisk kontakt idag. Hans beskriver att 

drogerna var det gemensamma i deras relation och de var inga riktiga vänner. De 

vänskapsrelationer han har idag är med barndomskompisar som han har återupptagit 

kontakten med. Under tiden Pelle knarkade hade han inte så mycket kontakt med dem då de 

tog avstånd från droger. Ras säger att han hade ”väldigt många kompisar men få vänner” tiden 

innan han kom till institutionen. Det var få som han verkligen litade på. Han har sporadisk 

kontakt med sina forna vänner idag men uppger sig mer eller mindre har brutit kontakten med 

dem. Han säger dock att han respekterar dem och att de respekterar honom. Ras åsikt är att 

han själv får stå för sina handlingar och detsamma gäller för hans vänner. Han anser att ”det 

är de män nog att göra”. 

Sysselsättning 
Om sin tidigare sysselsättning uppger Pelle att han gick i skolan men var inte där för att 

plugga, han ”spelade basket, rökte lite och hängde” istället. Även Ras gick i skolan men säger 

att han inte ”brydde” sig så mycket. Han uppger att hans beteende är relaterat till att han 

kommer från ett segregerat område. ”Det står skrivet att vi skulle hålla på som vi gjorde, 

kriminaliteten hörde till vardagen och var inget okänt, det var något som fanns där”.  

 

Pelle uppger att han under tiden på institutionen insåg att det var av vikt att ha en 

sysselsättning så att man inte återgår till kriminaliteten efter frigivning. I dag sysselsätter han 

sig med praktik dagligen och hans främsta mål är att finna ett fast jobb. Han har sedan 

utskrivning kommit fram till att han ska satsa på att arbeta istället för att studera då han anser 

sig vara mer praktiskt än teoretiskt lagd. Ras arbetar mycket efter sin utskrivning, han 

praktiserar och håller dessutom på att få en utbildning till ett yrke. Ras är politiskt aktiv och 

på sin fritid pratar han med de unga i sina hemtrakter och försöker visa dem att det finns en 

annan väg att gå. Tidigare tror han att de såg upp till honom på grund av hans kriminella 

livsstil men nu ser dem att han ”bara är en snubbe som vill göra rätt för sig” enligt honom 

själv. Han säger sig vilja ha ett bra arbete, han anser att ”utan ett bra jobb är enda utvägen 

utanför lagens arm”. Ras vill någon dag i framtiden ”kunna köpa en bil och ett hus på sitt eget 

namn utan att ha kronofogden efter sig”. 
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ANALYS 
I analysavsnittet tolkas resultatet utifrån tidigare presenterad bakgrundsinformation och 

tidigare forskning. 

Upplevelser 

Institutionen 
Johansson (2006) förklarar att en institutionsvistelse upplevs på olika sätt utifrån de 

individuella erfarenheter man har. Han beskriver att institutioner har en egen kultur som 

skapas av personal och behandling och att relationen till personal och andra ungdomar är en 

viktig del under vistelsen för den unge. Detta upplevde pojkarna i studien som beskriver sin 

placering på institutionen i positiva ordalag och till stor del kopplar det till relationerna på 

institutionen. De säger att de fick en rutin på hemmet, med uppstigning, mat, sysselsättning 

och god gemenskap med personal och ungdomarna. ”Institutionen blev som ett hem” säger 

Pelle. En förklaring till pojkarnas positiva upplevelser av institutionen kan kopplas till det 

som institutionschefen berättar: att den tidigare inställningen var att pojkarna skulle ”veta hut 

och lyda” men att man nu har en annan inställning. Den inställning de har idag utgår från att 

finna undantag, bygga lösningar och inte fokusera på problem. De försöker hitta förändringar 

och bygga vidare på dem. Ras berättar att personalen var lyhörda för hans önskemål och att 

han själv fick vara med och bestämma i beslut som rörde honom. Det här har samband med en 

av grunderna i lösningsfokus som är att personalen ska lyssna till den unges mål och sedan 

hjälpa honom att finna sin egen väg att nå dit (Berg, 1994).  

 

I Johanssons (2006) studie om ungdomar i institutionsvård refererade de unga mer till 

upplevelsen av att bo på institution än till upplevelsen av behandlingen. Detsamma gäller för 

Pelle som har svårt att säga vad som är behandling men pratar mycket om tryggheten på 

institutionen. Ras däremot nämner upprepade gånger att han tyckte att den lösningsfokuserade 

behandlingsmetoden var bra och någonting som han ”märkte mycket av”. Ras 

uppmärksammade det framförallt genom att de placerade pojkarna fick vara med att fatta 

beslut, inom de ramar som måste följas. Han säger ”utifrån det så kunde det fixas”. Detta kan 

kopplas till den lösningsfokuserade behandlingsmetoden där det är viktigt att den unge själv 

får utforma målet för att det ska kännas meningsfullt. Målet ska vara realistiskt och möjligt att 

uppnå eftersom att det behövs framgångar för att stärka den unges självförtroende (Berg, 

1994).  
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Personalen 
I Johanssons (2006) studie uppger de medverkande ungdomarna att de kunde märka om 

personalen brydde sig på riktigt eller om personalen endast såg de som ”fall” (Johansson, 

2006). Ras gillar inte den ”gamla traditionella auktoritära stilen utan gillar den 

lösningsfokuserade stilen då man själv får involveras”. Det bästa resultatet fås om personalen 

visar auktoritet i samband med att de ger den unge ett eget ansvar. Han understryker vikten av 

personalens attityd mot ungdomarna för att behandlingen ska ge gott resultat. Den unges 

känslor mot personalen är relaterad till personalens känslor gentemot den unge och den 

tvåsidigheten är av vikt i behandlingsarbetet (Holmqvist, 2007). Detta stämmer överens med 

vad pojkarna i studien uppger om behandlingen och personalens förhållningssätt: att 

relationen mellan ungdomar och personal är av stor vikt för hur upplevelsen av 

institutionsvistelsen blir. Det är normalt att de unga bedömer behandlingen efter resultatet det 

har gett. Om deras liv efteråt är socialt accepterat kan ungdomarna koppla det samman med 

behandlingen de fått (Holmqvist, 2007). 

 

Pelle som har varit på andra institutioner tidigare upplevde att personalen på den här 

institutionen var bättre för att ”de brydde sig mer” samt att de inte utnyttjade sin maktposition. 

På dem andra institutioner som han har varit på upplevde han att personalen ”jävlades mycket 

mer med ungdomarna”. När personal utnyttjar sin maktposition kan det leda till att den unge 

uppvisar ett problematiskt beteende för att behålla en känsla av kontroll i en annars maktlös 

situation (Ungar, 2001). Paralleller kan dras till det som institutionschefen berättar om att de 

har märkt av färre våldsincidenter och rymningar sedan de införde det lösningsfokuserade 

förhållningssättet. Det kan ha att göra med att personalen under samtalen med pojkarna 

försöker stärka deras resurser och uppmärksamma den positiva förändring de redan gjort 

(Furman & Tapani, 2003). ”Man uttömde alltihopa” säger Ras och syftar på veckosamtalen 

som personalen har med pojkarna, han uttrycker vidare att ”det var fokus på individen”.  

Behandlingen 
Det är viktigt för den unge att vara delaktig i sin egen behandling, särskilt vid tvångsvård.  

Genom ökad delaktighet ökar motivationen hos den unge (SiS rapport 1998:3). Detta 

verifieras av Ras som uttrycker att han hade låg motivation, hans inställning var att han inte 

behövde någon behandling utan bara skulle ”sitta av tiden”. Men ju öppnare former han kom 

till desto mer uppskattade han att han fick vara delaktig i sin egen behandling och 
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framtidsplanering. Pelle ansåg att det var bra att han fick vara med och bestämma. De öppnare 

formerna under placeringen ger bättre resultat, om behandlingshemmet missar att integrera 

den yttre omvärlden och ungdomarna blir för isolerade kan de hämmas i sin utveckling och 

får därmed svårare att hantera sin frihet (Andreassen, 2003).  

 

Ras säger att de unga där han bor nu har en ny syn på honom, han tror att de idag tycker att 

”han är en snubbe som försöker göra rätt för sig” motsatt till tidigare då de såg upp till honom 

för hans kriminella livsstil. Tidigare studier om lösningsfokus i samband med institutionsvård 

visar att tiden på behandlingshem kan ge en möjlighet att skapa en stark identitet som 

ungdomarna sedan kan ta med sig ut i friheten, personalen kan ha en del i deras 

identitetskonstruerande (Ungar, 2001). Ras uttrycker att han kom bort från sin ”gamla 

ghettoidentitet” och under tiden på institutionen integrerades han mer i samhället genom att 

han fick möjlighet att förbättra sitt svenska språk samt fick lära sig om traditioner och kultur.  

Förändringar 

Personliga 
I en av studierna i Gingerich´s (2000) forskningsöversikt om ungdomar som får 

institutionsvård behandlades behandlingsgruppen med lösningsfokus och kontrollgruppen fick 

ingen specifik behandling. Behandlingsgruppen redovisade större självförtroende gällande sin 

förmåga att upprätthålla förändringar, större optimism inför framtiden, större empati, visade 

färre antisociala tendenser och mindre narkotikaberoende än kontrollgruppen (Gingerich, 

2000). Liknande förändringar går att se i Pelles och Ras beskrivningar av sin utveckling under 

tiden på institution, de beskriver att de har färre antisociala tendenser i sitt beteende nu 

jämfört med tidigare. Det ändrade beteendet hos pojkarna kan ses utifrån lösningsfokuserad 

behandlingsmetod som fokuserar på att få den unge att förändra sina känslor till sina problem. 

Lyckas man gemensamt i behandlingen genomföra en förändring av känslorna kan det leda 

till en ändring av beteendet. Upprepningar av ett positivt beteende kan i sin tur stärka den 

unge (Berg, 1994). Pelle säger att han har större empati idag, numera kan han sätta sig in i 

andras situationer, förut brydde han sig inte så mycket om andra och hur de kände. ”Det är 

mer en mognadsgrej”, beskriver Ras sitt förändrade tänkesätt. 

 

De individuella personlighetsdragen spelar en stor roll i den unges process att lära sig hantera 

sitt temperament och sin impulsivitet samt öka den empatiska förmågan. Om en förändring av 

personlighetsdragen sker kan det leda till en ökad chans att den unge lyckas få en fungerande 



    32 

vardag efter institutionsvården (Andreassen, 2003). Man kan tydligt se att Pelle har fått med 

sig ”verktyg” för att hantera sin vardag, han har fått en ökad självkännedom och beskriver 

denna förändring med stor insikt. Pelle uttrycker att han numera kan hantera sin ilska bättre än 

han kunde innan, han känner av sitt humör bättre och vet vad han ska göra när han blir arg. 

Han går då ifrån och är ensam en stund, för att han vet att han är den enda som kan lugna ner 

sig själv. Det föreligger ett behov för ungdomarna att bygga upp sin självkontroll och sitt 

självbestämmande under behandlingen för att kunna hantera friheten de kommer till efter 

utskrivning (Andreassen, 2003). Pelle anser sig ha förändrats mycket under sin tid i 

institutionsvård, han är numera mer känslig och lugn samt beskriver sig ha en större förmåga 

att prata om sina känslor. Man kan se Pelles förändring i samband med behandlingsgruppen i 

Gingerich´s (2000) forskningsöversikt där behandling med lösningsfokus ledde till positiva 

förändringar som ökat självförtroende i att kunna upprätthålla förändringar, ökad optimism 

inför framtiden och ökad empati.  

 

I den lösningsfokuserade behandlingsmodellen utgår man ifrån att det är omöjligt att ändra på 

något som den unge själv inte vill ändra på. Det är därför av vikt att det är den unge själv som 

”kommer på” vad han vill ändra på (Berg, 1994). Som Pelle säger ”Jag ville förändras för min 

familjs och min egen skull, det är viljan som räknas”. Pojkarna beskriver en stor förändring 

hos sig själva under tiden på institutionen, ingen av dem har återgått till sitt gamla beteende 

efter utskrivning utan beskriver istället att de vill fortsätta bygga på det ”nya” liv de har nu. 

”Det var som en väckarklocka att komma till institutionen, jag insåg att det var dags att skärpa 

till sig nu” säger Ras. I pojkarnas berättelser om sin vardag idag kan man tolka att de har 

många skyddsfaktorer som kan ge en minskad risk att de återgår i kriminella handlingar. De 

skyddsfaktorer som pojkarna uppvisar och som man kan koppla till det lösningsfokuserade 

förhållningssättet är en nära relation till familj och vänner samt att de har satt upp mål för 

framtiden. Detta är skyddsfaktorer som kan dämpa eller förhindra en negativ utveckling 

(Estrada & Flyghed, 2001). Det är en tillgång att ha tillgivna föräldrar och vänner, det är 

något som båda pojkarna beskriver att de har.  

Relationer 
Pojkarna beskriver att de idag har en bättre relation till sina familjer. Dock säger Ras att det är 

lite dubbelt, samtidigt som det är bättre och att de numera berömmer varandra i större 

utsträckning än tidigare är det också är sämre på grund av att tilliten inom familjen har tagit 

skada av det som hänt. Även om familjen har blivit involverad av institutionen måste det 
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alltid tas med i beräkningen att de inte har förändrats trots att den unge har gjort det. Det är 

därför viktigt att den unge har strategier att klara av sin miljö (Andressen, 2003). Pojkarna 

uppvisar verktyg som insikt, respekt, empati samt en eftertänksamhet som gör att de kan 

hantera sin livssituation. Pelle berättar att från att ha haft en dålig familjerelation umgås han 

nu med sin familj, ”vi fungerar bättre ihop och gör saker tillsammans”. Pelle förklarar att 

familjen är en stor del i hans positiva förändring, ”jag vill inte såra de längre”. Han säger att 

han nu kan prata med sin familj, förut skrek han åt dem eller så pratade han inte med dem alls. 

Att involvera ungdomarnas familj i behandlingsprocessen är av vikt eftersom flertalet 

ungdomar återvänder hem efter utskrivning från institutionen (Bergström, 2002). I 

institutionens verksamhetsberättelse står det att man i behandling ska eftersträva ett samarbete 

med familjen. I pojkarnas berättelser är det svårt att utläsa ett aktivt deltagande av föräldrarna 

i behandlingen. Dock kan man se att de verktyg pojkarna har fått under sin behandling kan ha 

bidragit till att återskapa en positiv relation till familjen.   

 

Det är av betydelse att ungdomarna är mottagliga för nya strategier för att en 

identitetsutveckling ska kunna ske. Är ungdomarna mottagliga blir de mer kapabla att avgöra 

vilka aktiviteter de ska engagera sig i (Ungar, 2001). Här kan den lösningsfokuserade 

behandlingen kopplas in, som strävar efter att tillsammans med den unge finna lösningar och 

vända ett negativt beteende till ett positivt beteende (Tapani & Furman, 2003). Pelle och Ras 

säger sig idag ha tagit avstånd från sina forna vänner som missbrukar och begår kriminella 

handlingar. I dagsläget involverar de sig i aktiviteter som håller de borta från deras tidigare 

negativa beteende. En tillgång i förändringsprocessen från ett kriminellt beteende är att 

ungdomarna knyter kontakter med ungdomar med ett icke kriminellt beteende (Andreassen, 

2003). Pelle och Ras berättar att de idag umgås med icke kriminella vänner och mer eller 

mindre har sagt upp vänskapen med sina tidigare kriminella vänner. Detta minskar en av de 

större riskfaktorerna för att återfalla i ett kriminellt beteende (Bergström, 2002). De unga kan 

under institutionsvistelsen få en möjlighet att med hjälp av de vuxna skapa en stark identitet 

som de sedan bär med sig ut i friheten som gör de mer motståndskraftiga (Ungar, 2001). En 

förstärkt identitet kan leda till ökad motståndskraft mot grupptryck och en ökad förmåga att 

välja rätt väg. 

Sysselsättning 
Strävan att nå mål och framgång, involvering i aktiviteter samt en övertygelse om vikten att 

följa samhällets regler är av betydelse i avståndstagandet från kriminalitet (Estrada & 
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Flyghed, 2001). Detta antagande stödjer Bergström (2002) genom sin sammanställning av 

undersökningar, resultatet visar att skola, vänner och aktiviteter är bidragande faktorer i 

upprätthållandet av en icke kriminell livsstil (Bergström, 2002). Tidigare hade inte någon av 

pojkarna en väl fungerande sysselsättning. Båda gick i skolan men närvarande inte på 

lektionerna. Ras läste upp flera betyg under tiden på institutionen, detta anser han själv har 

gett honom mycket fördelar i hans vardag idag. Det var inte hans målsättning att höja betygen 

utan ”kom som en glad överraskning” enligt honom själv. Ras har många projekt, han går 

både i skolan, gör praktik och har en aktiv fritid. Det har visat sig ge goda resultat om man 

inte enbart inriktar sig på att förbättra den unges beteende utan också lägger vikt vid andra 

områden som att till exempel ge möjligheter till utbildning och aktiviteter (Andreassen, 2003).  

 

Ras har som mål att arbeta med förebyggande arbete med ungdomar vilket han säger ”skulle 

vara givande för själen”. Pelle har insett att ett praktiskt jobb är det som gäller för honom, han 

gör idag praktik och har som målsättning att finna ett fast arbete. Ras och Pelle uttrycker att 

de har fått mycket hjälp från institutionen att finna sitt specifika intresseområde och upplever 

att personalen har hjälpt dem att finna sysselsättningar som de trivs med. Detta kan kopplas 

till det lösningsfokuserade förhållningssättet där det framhävs att personalen ska ställa frågor 

som hjälper den unge att komma på vad han har för intresse. Med utgångspunkt av det sätts 

mål och delmål upp och personalen ska sedan hjälpa den unge att nå målet (Berg, 1994). Det 

är viktigt inom institutionsvården att institutionen är lyhörd för den unges individuella behov 

och därefter hjälper den unge att finna de områden som är betydelsefulla för honom/henne 

(Andreassen, 2003).  
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DISKUSSION 
I det här avsnittet förs en diskussion utifrån materialet i analysen. Författarna diskuterar 

studiens slutsatser, styrkor, svagheter och betydelse. 

Sammanfattning av analysen 
Pojkarna i studien upplevde att personalen och deras attityd gentemot dem var av betydelse, 

goda relationer till personalen ökade känslan av trygghet. Det var viktigt att personalen visade 

en medmänsklighet i relationen till ungdomarna och inte utnyttjade sin maktposition. 

Pojkarna kände att institutionens fokus på individen var en del i den förändringsprocess de har 

genomgått men ansåg att det var ”den egna viljan” som var den främsta orsaken till att de har 

lyckats göra en förändring i sin livssituation. Den egna viljans betydelse är inte specifikt för 

den lösningsfokuserade behandlingsmodellen. Det är dock viktigt inom lösningsfokus att den 

unge sätter upp egna mål för att målen ska kännas meningsfulla och eftersträvansvärda. Syftet 

med detta är att stärka den unges egen vilja att fortsätta sin positiva förändring. Detta stämmer 

väl överens med Ras positiva förändring, han satte under behandlingens gång upp mål som 

han uppnådde. Det i sin tur ökade hans motivation att delta i behandlingen samt att sätta upp 

nya mål. Detta är en markant skillnad från hans inställning när han först kom till institutionen 

som var ”att sitta av tiden”. Pojkarna framhävde att delaktigheten i sin egen behandling 

skapade en tvåsidighet i relationen med personalen och ökade deras motivation att påverka sin 

livssituation. Ras sätt att se på den lösningsfokuserade behandlingen är att han fick skapa egna 

mål som han sedan fick hjälp att uppnå, exempelvis skola och praktik. Pelle har svårt att 

urskilja vad som är behandling men man kan se att han har fått verktyg att hantera svåra 

situationer samt hjälp att finna en givande sysselsättning. Han beskriver insiktsfullt en ny 

strategi han har i svåra situationer, när han känner att en situation blir ohållbar går han 

därifrån och tar en stund för sig själv. 

 

Pojkarna har numera ett flertal skyddsfaktorer som ökar deras chanser att upprätthålla ett icke 

kriminellt liv, faktorerna är både personliga och miljörelaterade. Förändringar man kan se hos 

pojkarna är att deras empatiska förmåga har utvecklats, förmågan att konstruktivt hantera 

svåra situationer har förbättrats samt att de har skapat realistiska mål för framtiden. Pojkarnas 

livssituation ser idag annorlunda ut än den gjorde tidigare. De miljörelaterade förändringarna 

som skett är främst inom familjen, vänner och sysselsättning. De beskriver i överlag en 

positiv förändring i sina relationer. Pojkarna har återfått en samhörighet med sin familj även 

om en viss tillit har gått förlorad. De har kunnat bryta med sin gamla kriminella vänskapskrets 
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och har idag byggt upp ett nytt kontaktnät med icke kriminella vänner. Pojkarna trivs med sin 

nuvarande sysselsättning som de har lyckats upprätthålla och det har stärkt deras tro på 

framtiden. 

Reflektioner 
Studiens slutsatser har vissa likheter med slutsatser i tidigare forskning både inom 

lösningsfokus och institutionsvård. När det gäller lösningsfokus kan samband ses med den 

tidigare forskningens slutsatser som säger att genom att sätta upp realistiska mål och uppnå 

dessa stärks den unge. De faktorer som har visat sig bidra till ett gott resultat och en bestående 

förändring inom institutionsvården i tidigare forskning är liknande i den här studien. En likhet 

vi kan se är konstaterandet att ungdomarna bedömer sin behandling efter hur deras liv artar 

sig efter utskrivning. Pojkarna i studien har en god bild av sin vistelse på institutionen, detta 

kan man sätta i samband med att de har en väl fungerande vardag i nuläget. En skillnad 

gentemot tidigare forskning är att ungdomarna i studien har positiva upplevelser av sin 

vistelse på institution. I tidigare forskning uppvisas en övergripande negativ bild av 

institutionsvården. Vi kan inte konstatera att det är behandlingen som har gett positiva utslag i 

studien, det kan ha varit andra faktorer som exempelvis att pojkarna redan hade bestämt sig 

för att ändra sin livsstil innan de kom till institutionen.  

 

Styrkan i studien är att vi har fått förstahandsinformation från de personer som har bäst 

kunskap inom vårt aktuella område. Intervjupersonerna har gett en trovärdig redogörelse för 

sina upplevelser. Vissa delar av våra slutsatser har kunnat styrkas med det som sägs i tidigare 

forskning vilket skulle kunna öka generaliserbarheten. En svaghet som kan ifrågasättas är att 

studien inte ger en så bred bild av institutionsvård, då studien baserar sig på två pojkars 

upplevelser. Vi tror att man bör ha med i beräkningarna att de som väljer att medverka i en 

sådan här studie oftast har en relativt positiv syn på sin vistelse. Vi kan tänka oss att den 

positiva speglingen som studien uppvisar kan kopplas till att pojkarna idag lever ett 

välfungerande liv. De ungdomar som eventuellt har återgått till sitt gamla kriminella liv är 

förmodligen inte lika villiga att ställa upp på en intervju, detta kan bero på att de inte vill 

belysa sin nuvarande livssituation eller ha lagt tiden på institutionen bakom sig. Om detta har 

något att göra med våra svårigheter att finna intervjupersoner samt är förklaringen till 

bortfallet kan vi inte ge svar på. Vi kan reflektera över det och möjligen binda det till den 

negativa forskningen som finns dokumenterad sedan tidigare, att många återgår till ett 

kriminellt beteende efter utskrivning.  
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Slutsatser 
För att uppnå ett bra resultat tror vi att det är en förutsättning att personalen möter 

ungdomarna där de befinner sig. Det är viktigt att relationen mellan pojkarna och personalen 

grundar sig på relationen vuxen – ungdom. De vuxna ska kunna behålla sin auktoritet utan att 

utnyttja sin maktposition gentemot ungdomen. Vi anser att det är av vikt att relationen bygger 

på ömsesidig respekt för att vistelsen ska vara trivsam och behandlingen ska ge ett 

tillfredsställande resultat. Vi tror att det är viktigt att bygga upp en tillit för vuxenvärlden för 

ungdomarna så att de i framtiden får bättre förutsättningar att hantera de krav som ställs i 

samhället och därigenom klara av vardagen på ett mer konstruktivt och positivt sätt.  

 

Den förförståelse vi haft om behandling förstärks av studiens resultat att delaktighet i sin 

behandling är nödvändigt för att kunna göra en skillnad. Vi anser att det inte går att ändra på 

människan om inte han/hon själv har insikt i sin problematik och en vilja att ändra sitt 

destruktiva beteende. Även om pojkarna inte kan dra tydliga paralleller mellan sitt förbättrade 

beteende och institutionens behandlingsinsatser tycker vi att vi kan se samband mellan det 

förändrade beteendet och den lösningsfokuserade behandlingsmodellen. Vi tycker att 

pojkarnas nya strategier, exempelvis att kunna hantera svåra situationer, och deras 

personlighetsutveckling, exempelvis en ökad empatisk förmåga, kan kopplas samman med det 

lösningsfokuserade förhållningssättet som institutionen har som utgångspunkt.  

 

Våra tankar kring deras upprätthållande av en icke kriminell livsstil utgår från att de har 

lyckats genomföra en förändring i sitt beteende, har fått förbättrade familjeförhållanden, bytt 

umgängeskrets samt att de har en sysselsättning de trivs med och egna uppsatta mål. Genom 

fungerande sysselsättningar och goda relationer tror vi att de får ökat självförtroende och en 

ökad trygghet som minimerar risken för ett återgående till den tidigare destruktiva livsstilen. 

Med utgångspunkt från detta kan man se att pojkarna har tagit till sig av den 

lösningsfokuserade behandlingen de har fått eftersom att man där eftersträvar att stärka 

självförtroendet hos den unge för att han själv ska lyckas upprätthålla en positiv förändring. 

Trots kopplingarna vi kan se mellan de positiva förändringarna och de lösningsfokuserade 

grundtankarna är det svårt att fastställa med säkerhet att de hänger ihop, då andra faktorer 

också kan ha spelat in i förändringsprocessen. De förändringar som pojkarna redovisar kan 

inte konstateras bero på lösningsfokus men ur pojkarnas berättelser kan vi uttyda att 

förändringarna har framarbetats i samband med institutionens lösningsfokuserade 
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förhållningssätt. Detta genom att pojkarna själva har fått komma fram till hur de vill att deras 

liv ska se ut. 

 

För samhället i allmänhet och för socialt arbete i synnerhet kan det vara av vikt att ta del av 

kunskapen att en behandling som inriktas på att skapa nya strategier och förstärka ungdomens 

positiva egenskaper upplevs som mer positivt än det strafftänkande som enligt vår uppfattning 

tidigare har präglat institutionsvården. Vi anser att det kan vara en tillgång för dem som 

arbetar inom socialt arbete att de får höra positiva upplevelser om det arbete som bedrivs 

eftersom mycket av den existerande forskningen ofta har en negativ klang. Det resultat vi har 

kommit fram till kan vara av betydelse för institutionen och institutionsvården, för att det kan 

ge dem kunskaper om vad ungdomar tar till sig av behandlingen. 

 

I studien har syftet varit att belysa pojkars upplevelser av institutionsvård och undersöka om 

de upplevt någon förändring i sin livssituation efter institutionsvistelsen. Utifrån institutionens 

lösningsfokuserade behandlingsmodell har syftet varit att se om pojkarna i studien har fått 

med sig några verktyg för att hantera sin vardag. I och med att studiens syfte och 

frågeställningar har besvarats så har nya frågor väckts hos författarna. Vi har uppmärksammat 

att forskningen kring genusperspektivet inom institutionsvården och dess behandling är 

bristande. Ett ”vitt” forskningsområde som vi anser vara otillräckligt utforskat och som borde 

undersökas är på vilka olika sätt flickor och pojkar tar åt sig av samma behandlingsmetod. 

Vilka skillnader och likheter är det på vad de fångar upp av behandlingen och på hur de 

applicerar metoden i sin vardag efter utskrivning? 
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BILAGA 1 

 
Informationsbrev 
 
Under vår socionomutbildning ingår det att skriva en uppsats, vår uppsats ska handla om 
ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. Utgångspunkten i uppsatsen är att få höra din 
berättelse om dina upplevelser och känslor i samband med din placering på institutionen. Vi 
vill veta vad placeringen har betytt för dig under vistelsen men även tiden efter utskrivning. 
Att få göra din röst hörd är av stor betydelse för oss. Efter intervju kommer vi sammanställa 
flera ungdomars upplevelse och analysera vad ni har kunnat ta tillvara på av den behandling 
som institutionen använder sig av och om ni har tagit med er det lösningsfokuserade stratieger 
in i er vardag. 
 
För att kunna genomföra denna studie önskar vi att du samtycker till att berätta om dina 
upplevelser av ungdomshemmet och dess inverkan på dig. Din medverkan är helt frivillig och 
du har rätt att avbryta när du vill. 
 
I uppsatsen kommer vi att avidentifiera dig och det du berättar om. Vi kommer inte att ta upp 
någon bakgrundshistoria av dig för att minska risken för identifiering. Allt material om dig 
kommer vi att hantera med största försiktighet. Vi kan tyvärr inte utlova total anonymitet då 
ungdomshemmet har tidigare kunskap om dig och eventuellt kan lista ut vem du är. Vi är helt 
oberoende från ungdomshemmet, det kommer inte att ske någon annan rapportering än att de 
får möjlighet att läsa den färdiga uppsatsen. 
 
Intervjunfrågorna har vi planerat i förväg, det kommer att ta cirka 1 timme. Hela intervjun 
kommer att spelas in på bandspelare. Syftet med inspelningen är att vi inte ska missa något i 
din berättelse samt att vi båda kan fokusera på samtalet. Intervjun kommer sedan ordagrant 
skrivas ner till text. Vår analys kommer sedan att ske utifrån sammanfattningar och citat av 
den nerskrivna intervjutexten. Efter att intervjun har kommit ner på papper kommer de 
inspelade banden att förstöras.  
 
Om vi skulle ha någon ytterligare fråga efter intervjutillfället, önskar vi att du samtycker till 
att vi tar telefonkontakt med dig igen. När uppsatsen är färdig skickar vi gärna ett exemplar 
till dig. 
 
Vi tackar för din tid och för din berättelse. Skulle du ha några ytterligare frågor angående 
uppsatsen får du gärna kontakta oss. 
 
Med vänligaste hälsningar 
 
Johanna Pettersson   Sara Gränefält 
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BILAGA 2 
 
Intervjufrågor 
 

• FÖRE 
o Hur skulle du kortfattat beskriva din tid innan institutionen? (Familjerelation, 

Vänskapsrelationer och Sysselsättning) 
 

• UNDER 
o Hur upplevde du din tid på institutionen? (I början – under – i slutet) 
o Uppfattade du att man ville något särskilt med dig från personalens sida? Hade 

man några syften eller idéer som man talde med dig om? Gjorde man något 
särskilt som du minns för att du skulle förändras eller så? 

 
o Upplevde du någon förändring hos dig själv under din vistelse? I så fall kan du 

beskriva den? 
 

o Upplevde din familj och vänner någon förändring hos dig under vistelsen? 
(Förändrades er relation? I så fall kan du beskriva hur den förändrades?)  

 
o Mål 

� Hade du några mål/delmål uppsatta under din vistelse? Och i så fall 
uppnådde du dessa innan du lämnade institutionen? 

 
• IDAG - FÖRÄNDRING 

o Har du upplevt någon förändring hos dig själv jämfört med tiden innan 
institutionen? (Hur har tiden efteråt hittills varit?) 

 
o Kan du beskriva din relation till din familj och vänner som den ser ut idag? 

(Upplever dem någon förändring hos dig jämfört med tidigare?) 
 

o Har dina tankar om institutionen förändrats sedan du flyttade därifrån? 
 

o Har du fått någon kunskap/erfarenhet från institutionen som är användbar i din 
vardag? Har ditt sätt att hantera svåra situationer förändrats sedan tiden innan 
du kom till institutionen? 

 
o Hur upplever du att du har lyckats upprätthålla dina mål som du satte upp på 

institutionen? Har du satt upp några nya mål och i så fall kan du beskriva dem? 
 

 

 

 


