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Studiens syfte är att studera hur yrkesverksamma på SiS särskilda 

ungdomshem beskriver sina erfarenheter av bemötande och behandling 

av ungdomar med utagerande beteende. Studien syftar även till att 

belysa vilken roll könet har i behandlingsarbetet. En kvalitativ 

forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer användes för att 

besvara studiens frågeställningar. Intervjuerna tolkades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys och problematiserades utifrån Moira von 

Wrights relationella och punktuella perspektiv samt ett könsteoretiskt 

perspektiv. Resultatet visar att ett respektfullt bemötande är viktigt för 

att bygga upp en god relation till ungdomarna. Att en god förebild i 

kombination med specifika behandlingsmetoder ger ungdomarna 

verktyg att själva skapa strategier för att hantera det utagerande 

beteendet. Vidare redovisas en komplex bild av hur traditionella 

föreställningar om kön påverkar yrkesverksammas sätt att bemöta och 

behandla. Slutsatser som dras är att yrkesverksamma strävar efter att 

undvika fysisk styrka för att få slut på ett utagerande beteende oavsett 

den unges kön. 

 



Förord 

Tusen tack till cheferna vid de berörda SiS institutionerna för att vi fick tillåtelse att 

genomföra vår studie och som tagit sig tid att hjälpa oss att komma i kontakt med 

studiens respondenter. Vi vill även rikta ett extra stort tack till våra respondenter, som 

varmt tagit emot och delgett oss sina erfarenheter och upplevelser av att bemöta och 

behandla ungdomar med utagerande beteende. Utan er medverkan hade studien inte 

varit möjlig att genomföra. Ett stort tack vill vi även framföra till vår handledare Henrik 

Nilsson, som under processens gång visat engagemang, välvilja och uppmuntran samt 

kommit med många goda och kloka råd. Ett varmt tack till våra nära och kära som 

under uppsatsskrivandet visat förståelse, har haft tålamod och varit hjälpsamma. Ni är 

guld värda. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete med många givande 

diskussioner, för att vi varit öppna för varandras tankar och idéer samt för att vi alltid i 

slutändan kunnat kompromissa för att tillsammans kunna slutföra detta examensarbete.  

 

Växjö, mars 2010 

Ellinor Cronzell och Catherine Åkesson 
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INTRODUKTION 

Årligen vårdas cirka 20 000 barn och ungdomar av sociala skäl utanför det egna 

hemmet. Omkring 1100 av dessa placeras inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Av de 

ungdomar som blir föremål för vård och behandling på SiS särskilda ungdomshem visar 

många tecken på eller har ett utagerande beteende (Statens institutionsstyrelse, 2009). 

Oavsett vilka orsaker som ligger bakom ungdomarnas beteende bör de bemötas på ett 

respektfullt sätt. Detta betonas i SiS etiska riktlinjer som är utformade enligt följande; 

Den enskilde har rätt att bemötas med respekt med hänsyn till sin 

integritet, vilket bl.a. innebär att han eller hon inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk kränkning, utöver den kränkning som tvånget 

medför. (Statens institutionsstyrelse, 2009, s. 6)  

Enligt Andreassen (2003) avbryter mellan 30-50 procent av ungdomarna sin 

institutionsvistelse. Huvudorsaken till behandlingssammanbrott inom institutionsvård är 

att ungdomarna är så våldsamma eller utagerande att institutionerna inte klarar av deras 

beteende (Andreassen, 2003; Kyhle Westermark, 2009). Konsekvensen av 

behandlingssammanbrott kan för en del ungdomar medföra att behandlingsinsatsen 

avslutas, medan det för andra ungdomar kan leda till en ny placering på andra 

institutioner eller att de blir föremål för andra insatser (Andreassen, 2003).  

Studiens syfte är att studera hur yrkesverksamma på SiS särskilda ungdomshem 

beskriver sina erfarenheter av bemötande och behandling av ungdomar med utagerande 

beteende. Andreassen (2003) menar att det är nödvändigt för institutionerna att 

bemästra det utagerande beteendet för att kunna förhindra avbrutna vistelser och för att 

behandlingen ska kunna fortskrida. Wästerfors (2009) menar att Aggression 

Replacement Training (ART), Motiverande samtal (MI) och relationsskapande 

förhållningssätt utgör viktiga element för att förhindra konflikter. Ämnet är angeläget ur 

ett behandlingspedagogiskt perspektiv för att yrkesverksamma inom ungdomsvården 

ska kunna bemöta och behandla ungdomar med utagerande beteende och på så vis 

förhindra konflikter och våldsamma handlingar. Enligt studiens författare behövs 

pedagogiska strategier vid bemötande och behandlingsmetoder för att förhindra 

avbrutna vistelser och för att ungdomarna på bästa sätt ska få redskap för att kunna 

hantera sin ilska i sociala situationer. I ett långsiktigt perspektiv kan pedagogiska 

strategier leda till ökat välbefinnande och en förbättrad social situation för ungdomarna. 

Ett professionellt bemötande vid utagerande beteende kan därav bidra till en trygg miljö 

för både behandlingspersonal och ungdomar som befinner sig på SiS särskilda 

ungdomshem.  

Laanemets och Kristiansen (2008) framhäver att yrkesverksamma inom ungdomsvården 

bemöter pojkar och flickor på olika sätt. Finns det en anledning till att pojkar och flickor 

bemöts olika eller är det ett resultat av traditionella föreställningar om kön? Ett del syfte 

är därför att belysa vilken roll könet har i bemötande och behandling av ungdomar med 

utagerande beteende.  
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Avgränsningar och centrala begrepp 

Nedan beskrivs studiens avgränsningar och centrala begrepp: ungdomar, utagerande 

beteende, bemötande och behandling samt kön.  

Studien fokuserar på hur ungdomar med utagerande beteende placerade på SiS särskilda 

ungdomshem bemöts och behandlas. Enligt Fransson och Armelius (1996) kan 

begreppet ungdom definieras på olika sätt och med varierande ålder. Vård och 

behandling som bedrivs på SiS särskilda ungdomshem vänder sig till barn och 

ungdomar mellan 12-21 år (Statens institutionsstyrelse, 2010).  

Begreppet utagerande är en översättning av engelskans acting out och definieras genom 

att uttrycka sig genom handling och beteende istället för med ord (Wiking, 1998). 

Andershed och Andershed (2005) beskriver att utagerande beteende innefattar att agera 

aggressivt mot andra samt att bryta mot samhällets normer. Aggression är enligt 

Nationalencyklopedin (2010a) ett beteende eller reaktion som syftar till att tillfoga en 

annan individ skada eller obehag. Enligt Egidius (2005) innebär aggressivt beteende att 

vara benägen att visa aggression och utöva hot och våld. Sandström (2000) tillägger att 

aggression även kan riktas inåt i form av tankar och fantasier. Begreppet utagerande 

beteende innefattar i denna studie alltifrån verbal aggressivitet och destruktivitet till 

fysiskt våldsamma handlingar riktade mot såväl föremål som andra människor. 

Utagerande beteende betecknas i engelskspråkig litteratur som conduct disorder 

(uppförandestörning) och inom psykiatrin som social beteendestörning 

(Nationalencyklopedin, 2010b). I studien används termen utagerande beteende 

synonymt med aggressivt beteende, social beteendestörning och uppförandestörning.  

Studien har avgränsats till att studera hur yrkesverksamma på SiS särskilda 

ungdomshem beskriver sina erfarenheter av bemötande och behandling av ungdomar 

med utagerande beteende. Levin (1996) framhäver att behandling definieras som det 

som försiggår inom ramen för vårdåtgärder t.ex. samtalsbehandling, träning i dagliga 

rutiner, studier, arbete och psykoterapi. Behandling innefattar därav vilka åtgärder som 

helst som används i syfte att uppfostra och anpassa ungdomar till samhällets normer. 

Vidare hävdar författaren att begreppet behandling definieras utifrån den baserade 

kunskap som råder inom respektive verksamhet. 

Att det i denna studie förekommer en viss åtskillnad av begreppen bemötande och 

behandling beror på en fördjupning av begreppen som skiljer på hur yrkesverksamma 

bemöter ungdomarna i det vardagliga arbetet från när de arbetar utifrån manualbaserade 

interventioner. Behandling kan beskrivas som den kliniska sidan av bemötandet och ett 

specifikt bemötande inom institutionsvård. Behandling ingår i begreppet bemötande och 

innebär ett specifikt bemötande grundat på forskning och beprövad erfarenhet 

(Andershed & Andershed, 2005). Studiens författare anser att det krävs ett bemötande 

för att bedriva behandling, men behandling till skillnad från bemötande innehåller 

manualbaserade program och metoder som syftar till specifika förändringar. Begreppet 

behandling definieras i denna studie som en specifik manualbaserad åtgärd inriktad på 

att förbättra ungdomarnas psykosociala situation. Synonymt med begreppet behandling 

används även behandlingsmetod.  
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Bemötande är inte knuten till en specifik behandlingsmetod utan innebär enligt Eresund 

och Wrangsjö (2008) det vardagliga samspel som äger rum utanför själva behandlingen. 

Studiens definition av bemötande innefattar det samspel och den inställning som de 

yrkesverksamma och ungdomarna har till varandra samt hur det kommer till uttryck i 

tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och tonfall.  

Hill (2005) beskriver olika typer av inslag i arbetet med tvångsplacerade ungdomar som 

syftar till någon slags förändring och utveckling. Författarens redogörelse av ospecifika 

inslag förtydligar studiens definition av begreppet bemötande d.v.s yrkesverksammas 

sätt att uppträda och relatera till ungdomarna i vardagliga situationer.  

Yrkesverksammas allmänna värderingar och moraliska hållning är exempel på 

ospecifika inslag. Med specifika inslag menar Hill (2005) tydliga och preciserade 

avgränsade inslag, vilka syftar till specifika och varaktiga förändringar. Ett exempel på 

specifikt inslag för ungdomar med utagerande beteende är ART.  

För att bli föremål för behandling menar Andershed och Andershed (2005) att det krävs 

mer än att bara identifieras med att ha problem. Den unge har dessutom uppnått någon 

form av tröskel som ger upphov till behandling. Det kan innebära en 

uppförandestörningsdiagnos eller ett omhändertagande med stöd av lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Behandling kan utifrån denna precisering 

beskrivas som en insats som sätts in efter att problembeteendet identifierats och 

innehåller strukturerade och manualbaserade metoder.  

Med tanke på att SiS har som målsättning att bedriva en så jämställd vård som möjligt, 

föreligger ett intresse av att ur ett könsteoretiskt perspektiv undersöka hur 

yrkesverksamma bemöter och behandlar ungdomar med utagerande beteende. 

Begreppet genus kommer från engelskans gender och började användas i svensk 

forskning på 1980-talet, begreppet används ibland synonymt med det nordiska 

begreppet kön (Ulmanen & Andersson, 2006). I denna studie används begreppet kön 

med anledning av att begreppets innebörd inte gör samma tydliga skillnad som 

engelskans sex och gender.  Begreppet sex avser det biologiska betingade könet medan 

gender är en sociokulturell bemärkelse och används som term på människors sociala 

och personligt upplevda kön (Egidius, 2005). I de nordiska länderna innefattar kön både 

det biologiska samt det socialt och kulturellt konstruerade könet (Hamreby, 2004; 

Ulmanen & Andersson, 2006).  

Bakgrund 

I detta avsnitt ges en beskrivning av Statens institutionsstyrelse, kön och tvångsvård, 

utagerande beteende som fenomen, bakomliggande orsaker till utvecklande av 

utagerande beteendet och könsskillnader i utagerande beteende. Slutligen beskrivs 

bemötande av ungdomar med utagerande beteende, behandling av ungdomar med 

utagerande beteende och könsskillnader i bemötande och behandling av ungdomar med 

utagerande beteende. 
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Statens institutionsstyrelse  

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som sedan år 1994 bedriver 

vård och behandling av ungdomar mellan 12-21 år med tung psykosocial problematik 

och vuxna med missbruksproblematik. Majoriteten av ungdomarna som vårdas på SiS 

särskilda ungdomshem är omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). Vuxna med missbruksproblem vårdas enligt lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM). De individer som frivilligt placeras på SiS institutioner 

vårdas med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). SiS ansvarar dessutom för verkställighet av 

straff för ungdomar i åldern 15-17 år som dömts för brott enligt lagen om verkställighet 

av sluten ungdomsvård (LSU). Vid flera SiS institutioner bedrivs förutom behandling 

även utredning och abstinensbehandling, detta för att personer ska kunna vårdas inom 

en och samma institution (Statens institutionsstyrelse, 2010).  

Ungdomar som tvångsplaceras på SiS särskilda ungdomshem placeras först när den 

vård som anses behövas inte kan tillgodoses på frivillig väg. Vård med stöd av 2 § LVU 

kan beredas om det p.g.a. fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 

brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk att den 

unges hälsa eller utveckling skadas. Vanligast är dock att ungdomarna placeras enligt 3 

§ LVU som innebär att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 

att skadas genom missbruk av beroendeframkallade medel, brottslig verksamhet eller 

något annat socialt nedbrytande beteende. Syftet med behandlingen är att hjälpa den 

unge till utveckling och mognad samt skapa förutsättningar för ett liv utan våld, 

kriminalitet och droger. Vård enligt LVU varierar från några veckor vid akutplaceringar 

till flera år vid behandlingsplaceringar (Statens institutionsstyrelse, 2010).  

Alla ungdomar har en individuell behandlingsplan som är utformad efter den enskildes 

specifika problem och förutsättningar. Behandlingsmodeller som används inom SiS för 

ungdomar med utagerande beteende är ART, kognitiv beteendeterapi (KBT), 

miljöterapi och individuell samtalsterapi. Dessa ska bidra till att ungdomarna bättre ska 

klara livet efter institutionsvistelsen. Var sjätte månad omprövar socialnämnden om 

vården fortfarande behövs eller om den ska upphöra (Statens institutionsstyrelse, 2010).  

Kön och tvångsvård 

Tidigare forskning om kön och tvångsvård har visat att flickor och pojkar uppfattas och 

behandlas olika (Laanemets & Kristiansen, 2008). Inom vården råder en komplementär 

syn på kön gällande både klienter och behandlingspersonal, vilka tilldelas olika 

uppgifter och blir till varandras motsatser. Enligt författarna leder detta till att vården 

förstärker stereotypa uppfattningar om kvinnligt och manligt. Kön har varit den mest 

grundläggande sorteringsmekanismen inom tvångsvård och redan från början var 

institutionerna enkönade. Män placerades för att bli dugliga och ansvarsfulla, medan 

kvinnor skulle bli pyssliga och skötsamma. I slutet av 1960-talet påverkades 

tvångsvården av samhällets förändrade könsroller och jämlikhetstankar, vilket 

resulterade i att båda könen vårdades tillsammans. I slutet av 1990-talet tog tankar om 

separata avdelningar återigen fart, med motiveringen att kvinnors/flickors behov inte 

blev synliggjorda utifrån sina livsvillkor utan att vården skedde utifrån manliga villkor 

(Laanemets & Kristiansen, 2008). Ulmanen och Andersson (2006) framhäver att pojkar 
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fortfarande är den outtalade normen som flickor ska jämföras med, detta bidrar till att 

flickor beskrivs som jobbigare och svårare att behandla.  

Utagerande beteende som fenomen 

Utagerande beteende är en av de vanligaste orsakerna till institutionsplacering av 

ungdomar (Fransson & Armelius, 1996; Andreassen, 2003). Enligt Andreassen (2003) 

rör det sig om en störning av beteendet snarare än en störning av tankar eller 

känslomässiga processer. Fransson och Armelius (1996) och Frick (2001) menar att 

utagerande beteende innebär ett genomgående beteendemönster där rättigheter, regler 

och normer åsidosätts. Vidare beskriver Fransson och Armelius (1996) att kärnan i 

problematiken är svårigheten att lära sig av erfarenheter samt okänslighet inför andra 

människor.  

Enligt DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kan 

diagnosen conduct disorder (uppförandestörning) tillämpas när minst 3 av 15 specifika 

kriterier anses uppfyllda under en tolv månaders period, med minst ett kriterium 

uppfyllt under de senaste sex månaderna (se bilaga І). Diagnotiseringskriterierna är 

indelade i fyra områden; aggressivt beteende mot människor och djur, bedrägligt 

beteende eller stöld, skadegörelse, allvarliga norm- och regelbrott (Andershed & 

Andershed, 2005; Olsson, 2006).  

Enligt Odgers och Moretti (2002) förekommer utagerande beteende hos 5,5 procent av 

befolkningen. Detta tyder på att denna uppförandestörning är den vanligaste formen av 

psykiatrisk störning. Olsson (2006) poängterar att aggressivt beteende är en vital del i 

klassificeringen av uppförandestörning, trots detta görs inga specificeringar av 

begreppet. Vidare menar författaren att forskning tyder på att det vore givande att göra 

en åtskillnad mellan öppet aggressivt beteende såsom slagsmål, hot och fysisk grymhet 

respektive dolt aggressivt beteende såsom att ljuga, skolka och bedra.  

Bakomliggande orsaker till utvecklande av utagerande beteende  

Utagerande beteende ses som ett komplext begrepp, vilket blir tydligt utifrån olika 

teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller som omgärdar begreppet. Ur ett 

sociologiskt perspektiv har framförallt den kontextuella miljön såsom familj, skola, 

socialt nätverk, och samhälle setts som orsaksförklaringar till beteendet. Ur ett 

psykologiskt perspektiv ligger istället fokus på individens personlighetsdrag. 

Orsaksförklaringar till utagerande beteende utifrån ett psykologiskt perspektiv finns 

därmed i den unges individuella utvecklingsprocess (Kyhle Westermark, 2009). 

Andershed och Andershed (2005) hävdar att risken för att utveckla utagerande beteende 

blir betydligt större när det förekommer både arv och miljömässiga risker. 

Frick (2001) och Andreassen (2003) gör skillnad på barn som utvecklat utagerande 

beteende innan tonåren och de som utvecklar beteendet senare. Det har påvisats att barn 

som tidigt utvecklar utagerande beteende löper en högre risk att i vuxen ålder ha ett 

fortsatt våldsamt beteende. Barn som istället utvecklar utagerande beteende senare 

tenderar att ha vuxit upp i mindre dysfunktionella familjeförhållanden i jämförelse med 

de som utvecklar utagerande beteende tidigare och har som vuxna en bättre 
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anpassningsförmåga. Andershed och Andershed (2005) menar att faktorer som påverkar 

denna grupp således är kopplade till faktorer i den unges miljö såsom negativa 

kamratrelationer och mer tillfälliga faktorer.  

Odgers och Moretti (2002) och Andershed och Andershed (2005) menar att det 

sannolikt är en sammansättning av olika faktorer som orsakar det utagerande beteendet. 

Samtidigt menar Andershed och Andershed (2005) att en riskfaktor inte är samma sak 

som en orsak till ett beteende, utan ska istället ses som en egenskap, ett förhållande eller 

en händelse som ökar sannolikheten för beteendet. Vidare beskriver författarna att det 

krävs ett holistiskt interaktionistiskt perspektiv för att förstå varför en individ utvecklar 

ett visst beteende. Detta innebär att hänsyn tas till individens enskilda egenskaper, 

erfarenheter och förutsättningar samt till förhållanden och omständigheter i den 

enskildes miljö. Perspektivet innebär att beteendet utvecklas i ett samspel mellan 

individen och dennes sociala miljö. Individen kan följaktligen inte ses isolerad från sin 

miljö. För att kunna förstå och förklara det utagerande beteendet ska hänsyn tas till 

samspelet mellan individ och miljö.  

Forskning angående barn och ungdomar med utagerande beteende har visat att det är en 

mycket heterogen grupp med olika riskfaktorer (Frick, 2001; Andreassen, 2003; 

Andershed & Andershed, 2005). Samband har dock kunnat härledas mellan utagerande 

beteende, missbruk, kriminalitet och ADHD (Fransson & Armelius, 1996; Odgers & 

Moretti, 2002; Andershed & Andershed, 2005; Kyhle Westermark, 2009). Frick (2001) 

påvisar att diagnosen ADHD kan förekomma hos 60-90 procent av ungdomarna med 

utagerande beteende. 

Enligt Kennan, Loeber och Green (1999), Odgers och Moretti (2002) och Andershed 

och Andershed (2005) är riskfaktorer i stort sett de samma för flickor och pojkar. 

Odgers och Moretti (2002) påpekar trots detta en könsskillnad gällande riskfaktorer 

bland flickor respektive pojkar med utagerande beteende, då flickor oftare är utsatta för 

sexuella övergrepp, medan pojkar oftare förekommer som vittne till övergrepp på andra. 

Enligt författarna löper flickor en större risk än pojkar att drabbas av psykiska problem 

och otrygg anknytning, vilket senare påverkar deras förmåga att upprätthålla goda 

relationer till andra. Frick (2001) hävdar att flickor med utagerande beteende är mer 

benägna än pojkar med utagerande beteende att hitta en partner med liknande 

problematik, vilket även ökar risken för parets barn att utveckla utagerande beteende. 

Andershed och Andershed (2005) poängterar att forskning om riskfaktorer bakom 

utagerande beteende betydligt oftare är genomförd på pojkar än flickor. Att forskning 

bygger på pojkars beteende beror enligt författarna på att det historiskt sätt betraktats 

som ett pojkfenomen.  

Könsskillnader i utagerande beteende  

Små barn visar att de är arga genom fysisk aggressivitet; de slåss, bits, skriker och 

kastar saker. Vid fyra års ålder börjar vreden uttryckas genom ett mer acceptabelt sätt, 

samtidigt som fler pojkar än flickor fortsätter bete sig fysiskt aggressivt (Eresund & 

Wrangsjö, 2008). 
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Sandström (2007) förklarar att det finns två anledningar till att den övervägande delen 

av våldsbrott begås av män. Det första är att det manliga könshormonet testosteron ökar 

såväl könsdrift och aggressivitet, den andra är den traditionella manliga könsrollen. 

Enligt Odgers och Moretti (2002) är könsskillnaderna stora, då det är tre till fyra gånger 

vanligare med utagerande beteende hos pojkar jämfört med flickor. Berg (2002) 

framhäver å andra sidan att utagerande beteende bland flickor är den näst vanligaste 

psykiatriska störningen, trots att flickor tenderar att vända sina problem inåt. Andersson 

(1996) menar att aggressivitet och våldsamma handlingar betraktas som typiskt manliga 

fenomen, samtidigt som forskning de senaste åren visar att även flickor är aggressiva, 

våldsbenägna och begår mer brott än tidigare. Att flickor med utagerande beteende ökat 

under de senaste åren är något som även Keenan, ml.f. (1999), Berg (2002) och Odgers 

och Moretti (2002) framhäver. Kyhle Westermark (2009) belyser däremot ett annat 

perspektiv och menar att det inte är flickors våldsamma beteende som har ökat, utan att 

samhället har utvidgat våldsbegreppet och inkluderar numera även mindre allvarliga 

våldsföreteelser. Detta leder till att flickor i högre grad finns representerade i 

våldsstatistiken.  

Enligt Delligatti, Akin-Little och Little (2003) och Olsson (2006) kan antalet pojkar 

under 18 år som diagnostiserats med uppförandestörning beräknas till mellan 6-16 

procent av befolkningen medan flickor som uppmärksammas med samma diagnos 

varierar mellan 2-9 procent. Odgers och Moretti (2002) hävdar att det finns relativt lite 

forskning beträffande flickor med aggressivt och utagerande beteende. Andershed och 

Andershed (2005) efterlyser dessutom en svensk studie gällande både pojkar och flickor 

med utagerande beteende. Delligatti, m.fl. (2003) menar att nuvarande prevalens av 

denna uppförandestörning bland flickor kan vara en underskattning. Detta med 

anledning av olämpliga diagnoskriterier då majoriteten av undersökningarna angående 

utagerande beteende bygger på pojkars beteende och att diagnoskriterierna inte passar in 

på hur flickor agerar. 

Odgers och Moretti (2002) framhäver i likhet med Delligatti, m.fl. (2003) att pojkar och 

flickor ofta uttrycker sin aggressivitet på olika sätt. Flickors form av aggressivitet 

benämns i många sammanhang som dold eller relationell aggressivitet. Beteendet består 

inte av fysiska handlingar som är utmärkande för pojkars aggressivitet utan handlar ofta 

om att med manipulation, lögner och illvilligt skvaller medvetet förstör andra 

ungdomars vänskapsband som kan leda till utfrysningar ur kamratgruppen (Odgers & 

Moretti, 2002; Delligatti, m.fl. 2003).  

Odgers och Moretti (2002) påpekar att skillnader i aggressivt beteende är tydligast vid 

en jämförelse inom könen snarare än mellan könen. När aggression inkluderar 

relationella former av aggressivitet minskar skillnaden mellan pojkar och flickor. Vidare 

påpekar författarna att könsskillnader i aggressivitet har sin utgångspunkt i att flickor är 

mer inriktade på mellanmänskliga relationer medan pojkar är inriktade på fysisk 

dominans.  

Andersson (1996) menar att det för båda könen finns en koppling mellan aggressivitet 

och kontroll. För flickor innebär aggressivitet ett misslyckande av att kontrollera sin 

ilska medan pojkar använder aggressivitet för att kontrollera sin omgivning, skaffa sig 

makt och få beundran från omvärlden. Eresund och Wrangsjö (2008) anser att detta 
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beror på en biologisk grund som även förstärks genom omgivningens förväntningar och 

bemötande. Pojkar anses ligga efter flickor i språkutvecklingen, vilket kan bidra till att 

de får svårare att uttrycka känslor verbalt. Delligatti, m.fl. (2003) framhäver att flickor 

visats sig ha en högre social kompetens än pojkar och att flickors ökade personliga 

medvetenhet gör det lättare för dem att undvika att bli upptäckta. Detta kan vara en 

bidragande faktor till att fler pojkar än flickor upptäcks och diagnotiseras med 

uppförandestörning. Olsson (2006) påvisar dessutom att flickor oftare slogs med 

familjemedlemmar och att pojkar oftare slogs med främlingar.  

Bemötande av ungdomar med utagerande beteende 

Det är viktigt att som professionell kunna bemöta klienterna på ett sätt som främjar 

deras utveckling och hjälper dem till förändring (Sandström, 2007). Hill (2005) 

framhåller att yrkesverksamma genom sitt förhållningssätt ska vara goda förebilder för 

ungdomarna och bör förmedla känslor av trygghet som kontrast till det som 

ungdomarna känner till. Andreassen (2003) menar att även om ungdomarna har en 

bakgrund med våld och utagerande beteende beror den fortsatta utvecklingen inte enbart 

på dem själva utan även på hjälpsystemet. Ungdomar med utagerande beteende som 

befinner sig på institution kännetecknas ofta av en fientlig inställning till miljön och 

karaktäriseras av att ha negativa erfarenheter av relationer till vuxna. Deras bakgrund 

innefattar ofta otrygghet och utstötning, de beskrivs utifrån samhällets normer som 

omöjliga och många av ungdomarna har tidigare varit föremål för en rad 

behandlingsinsatser. Arbetet med dessa ungdomar är mycket krävande eftersom de 

ständigt utmanar de professionella med sitt motstånd och avvisande beteende 

(Andreassen, 2003).  

Andreassen (2003) hävdar att ungdomarnas aggression kan bero på att de blivit tillsagda 

av personalen, attackerade av andra ungdomar, att de inte blivit trodda eller att de blivit 

ignorerade. Sandström (2007) menar att beteendet ofta föregåtts av en konflikt och är en 

reaktion på kraftig ångest som den unge inte kunnat behärska. Andreassen (2003) 

hävdar att konflikter mellan ungdomar och professionella ofta uppstår i samband med 

att de yrkesverksamma driver igenom institutionens regler. De professionellas beslut om 

att ungdomarna t.ex. ska delta i vissa aktiviteter kan leda till konflikter och 

konfrontationer, innefattande våld och flykt från ungdomarnas sida. När sedan 

behandlingspersonal försöker ta kontroll genom bestraffning trappas konflikterna ofta 

upp och ungdomarna försöker kontrollera situationen genom att bli aggressivare. I vissa 

fall kan det leda till fysiska angrepp mot behandlingspersonalen. 

Sandström (2007) påpekar att utagerande våld inte är avsiktligt och skiljer sig därför 

från våld som är planerat och avsett att skada. Efter en utagerande situation blir 

ungdomarna ofta nedstämda och ångerfulla, vilket i sin tur leder till sänkt självkänsla. I 

dessa situationer är ungdomarna oftast öppna och tillgängliga för samtal vilket 

behandlingspersonal bör ta tillvara på.   

Andreassen (2003) menar att det är nödvändigt att yrkesverksamma vet vad som kan 

påverka bruket av våld för att kunna undvika utagerande situationer. Andreassen (2003) 

och Sandström (2007) hävdar att många stresskällor ökar risken för utagerande beteende 

och att behandlingspersonalens uppgift är att försöka reducera antalet stresskällor för 
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ungdomarna. Stresskällor som kan leda till utagerande beteende innefattar; 

personalkonflikter, inkonsekvent beteende hos behandlingspersonal samt om den unge 

saknar personligt utrymme (Andreassen, 2003). Sandström (2007) menar att 

behandlaren bör försöka sänka ångestnivån hos den unge för att undvika det utagerande 

beteendet. Trots att yrkesverksamma har kunskap om tecken på när ett utagerande är på 

väg och vet hur de ska ingripa, är det enligt Andreassen (2003) ofrånkomligt att helt 

undvika utagerande situationer. Det är således nödvändigt att inom institutionsvård 

kunna hantera utagerande situationer när det inträffar. Vidare hävdar författaren att 

tydliga gränser skapar förståelse för att det utagerande beteendet är oacceptabelt medan 

avsaknad av gränser leder till otrygghet och ett ökat utagerande beteende hos 

ungdomarna. Professionella måste från början tydligt visa att de inte accepterar den 

unges beteende och att gott uppförande hos ungdomarna bör belönas (Andreassen, 

2003). 

Ett utagerande beteende kan enligt Wästerfors (2009) förhindras genom fysisk beröring 

i form av en hand på en axel eller genom att fånga upp och hålla fast en arm som är på 

väg att slåss. Andreassen (2003) framhäver att humor, positiv feedback och reflektioner 

tillsammans med ungdomarna i högre grad bidrar till att få ungdomarna att återfå 

kontrollen jämfört med straff och isolering. Dessutom menar Sandström (2007) att 

ytliga signalbeteenden vid bemötande är effektiva för att skapa god stämning och 

förebygga aggressivitet. Det är skillnad på att som behandlare bemöta sina klienter med 

ett leende än att vara sur och irriterad.    

Behandling av ungdomar med utagerande beteende 

Frick (2001) menar att många olika typer av interventioner har använts för att behandla 

barn och ungdomar med uppförandestörning, resultatet har dock påvisat en begränsad 

effekt. Utagerande beteende medför dyra kostnader för samhället. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv menar författaren att utöver ungdomarnas problematik måste 

även förhållandet till den unges nätverk förändras. Detta för att kunna åstadkomma och 

upprätthålla varaktiga förändringar. KBT har enligt författaren visat sig vara effektiv för 

ungdomar med uppförandestörning, vilket innefattar program där sociala färdigheter 

lärs ut genom bl.a. rollspel. Programmet har som målsättning att utveckla den unges 

emotionella medvetenhet. Enligt Andreassen (2003) innebär KBT att de unga får hjälp 

med att se konsekvenserna av sitt beteende, lär sig förstå sina motiv samt får redskap att 

hantera sitt beteende.  

Behandlingsprogrammet ART är en manualbaserad KBT metod som försöker förmå 

ungdomarna att öka sin självkontroll och dämpa eller avleda sin ilska. Enligt ART är 

aggressivitet ett inlärt beteende som kan läras om, dämpas och ersättas med andra 

beteenden. Grundprogrammet varar i tio veckor och innefattar 30 lektionstillfällen. 

Lektionerna leds av utbildade instruktörer och följs av en manual som innefattar 

områdena ilskekontrollträning, social färdighetsträning och moralträning. Genom 

modellinlärning, rollspel och gruppträning får ungdomarna hjälp att hantera och 

kontrollera känslor samt se alternativa möjligheter till aggression 

(Ungdomsalternativet/UngART, 2006). Enligt Andreassen (2003) har programmet visat 

positiv effekt efter institutionsvistelsen.  
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I behandlingssammanhang är förhållningssättet och samtalsmetoden MI användbart. 

Grunden i MI är klientcentrering, vilket betyder att det är klientens egna tankar, 

uppfattningar och upplevelser som är utgångspunkt i samtalet. Metoden innebär att 

behandlaren tillsammans med klienten utifrån en reflekterande position utbyter tankar, 

synpunkter och funderingar som sedan kan bidra till att utveckla en förändring. 

Förändringen måste ske utifrån klientens egna upplevelser, förståelser och val. För att 

samtalet ska leda till ett förändringsarbete krävs ett samarbete mellan behandlare och 

klient. Klienten ska upprätthålla en reflekterande position genom att reflektera över sitt 

eget perspektiv och successivt även över andras. Det förhållningssätt MI förmedlar 

innebär att alla människor bär med sig grundläggande utvecklingsmöjligheter som kan 

leda till goda lösningar. De lösningar klienten själv kommer fram till är vanligtvis bättre 

och mer hållbara. Behandlarens uppgift innebär att respektfullt anpassa och leda 

samtalet så att klienten själv finner och väljer sina egna lösningar (Barth & Näsholm, 

2006).  

Könsskillnader i bemötande och behandling vid utagerande beteende  

Hilte och Claezon (2005) hävdar att yrkesverksammas förhållningssätt ofta bygger på 

stereotypa föreställningar om kön och att detta förorsakar beskrivningar om hur pojkar 

och flickor generellt ”är”. Vidare framhåller författarna att när traditionella 

föreställningar om kön utgör den normativa grunden för behandlingsinnehållet riskerar 

andra betydelsefulla element i behandlingen att förbli dolda. Detta överensstämmer med 

Ulmanen och Andersson (2006) som påtalar att de behandlingsåtgärder som erbjuds 

pojkar respektive flickor troligen är en följd av traditionella föreställningar om kön 

snarare än av utvärderingar av vilken typ av behandling som ger bäst resultat för de 

båda könen. Laanemets och Kristiansen (2008) framhäver att de pojkar som vårdas på 

SiS särskilda ungdomshem uppfattas som farligare än de flickor som blir föremål för 

vård och behandling. Pojkarna bemöts därför mer auktoritärt och rakt då de anses 

behöva klarare och tydligare gränser för att visa att deras beteende får konsekvenser. 

Samtidigt hävdar Ulmanen och Andersson (2006) att yrkesverksamma inom SiS anser 

att flickors problem är svårare att behandla än pojkars. Enligt Hilte och Claezon (2005) 

beskrivs pojkar som raka, aggressiva och att de med en gång gör upp för sig medan 

flickor framställs som långsinta intrigmakare. Dessutom menar Ulmanen och Andersson 

(2006) att flickor ses som mer skadade, kränkta och kaotiska. Flickors beteende 

uppfattas som självdestruktivt, vilket kan beskrivas genom ett pendlande mellan 

depression och utagerande beteende (Laanemets & Kristiansen, 2008). 

Andersson (1996) menar att flickors humörsvängningar och brist på rationalitet gör att 

yrkesverksamma inte vet hur de ska agera, att de känner sig osäkra på sin egen roll som 

behandlare och dess kapacitet. Ulmanen och Andersson (2006) tillägger att flickor 

uppfattas som offer och anses därför behöva mer trygghet och stöd jämfört med de 

pojkar som uppvisar utagerande beteende. Att flickor upplevs som offer menar 

Laanemets och Kristiansen (2008) bidrar till att yrkesverksamma blir rädda för att 

kränka flickorna. Yrkesverksamma har således ett försiktigare och mer avvaktande 

förhållningssätt när de bemöter flickor med utagerande beteende. Flickor tillåts därför 

vara mer utlevande och även direkt våldsamma, vilket även blir synliggjort när det 

gäller skillnader i toleransen mot regelbrott som var mindre på pojkavdelningar än 

flickavdelningar. Vidare kontrolleras pojkar för att de inte ska göra behandlingspersonal 
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illa medan flickor kontrolleras för att de inte ska göra sig själva illa (Laanemets & 

Kristiansen, 2008).  

Forskning tyder på att många av de riskfaktorer som är kopplade till aggressivt och 

utagerande beteende hos pojkar även förekommer hos flickor. Detta innebär att i stort 

sett samma behandlingsmetoder fungerar för att behandla både pojkar och flickor med 

utagerande beteende (Odgers & Moretti, 2002; Andreassen, 2003; Ulmanen & 

Andersson, 2006). Trots detta påtalar Ulmanen och Andersson (2006) att strukturerade 

program för att behandla ungdomar med utagerande beteende inte utvecklas och 

används i lika stor utsträckning för flickor som för pojkar på de särskilda 

ungdomshemmen. Andreassen (2003) menar å andra sidan att generella 

behandlingsmetoder för pojkar med utagerande beteende inte automatiskt kan överföras 

till flickor med utagerande beteende. Detta då författaren hävdar att flickor har andra 

behov än pojkar. Behandlingen av flickor består istället i högre grad av 

relationstänkande, vilket enligt Hilte och Claezon (2005) kan handla om att flickor 

genom samarbetsövningar lär sig att hjälpa varandra eller tränas i att be om hjälp. 

Kompissamtal är en annan aktivitet som förekommer regelbundet och syftar till att lära 

flickorna att hantera konflikter. Denna verksamhet kan vara mycket påfrestande och 

starkt känslomässig eftersom flickorna i kompissamtalen blir tvungna att kommunicera. 

Detta skiljer sig ofta ifrån vardagliga situationer då flickorna blir osams och vägrar prata 

om det som hänt eller med varandra. Vidare menar författarna att kompissamtalen är en 

könsspecifik del i behandlingen och att träning i relationsförmågan är en tvingande 

natur som syftar till att minska bråk och konflikter, vilket beskrivs som vanligt 

förekommande bland flickor (Hilte & Claezon, 2005).  

Pojkar inskrivna på SiS särskilda ungdomshem är oftast oförmögna att uttrycka känslor 

som rädsla, oro och ledsenhet. Yrkesverksamma anser att förträngning av dessa känslor 

kan vara en anledning till pojkars våldsamma och utagerande beteende (Hilte & 

Claezon, 2005). Detta överensstämmer med Laanemets och Kristiansen (2008) som 

menar att pojkar får lite utrymme till att visa sårbarhet och att de behöver hjälp med att 

uttrycka sina känslor. Behandlingsprogrammet ART betraktas som en effektiv modell 

för att hjälpa pojkar att både ta fram sina känslor och för att sätta ord på dem. 

Andersson (1996) menar att flickors utagerande beteende kan vara relaterat till rädsla 

för att förlora nära relationer och framhäver därför betydelsen av att i 

behandlingsarbetet med flickor fokusera på relationer och kamratförhållanden. 

Samtidigt påtalar Ulmanen och Andersson (2006) att manualbaserade program som 

bygger på KBT behöver prövas som ett komplement i behandlingen för att flickorna 

bättre ska kunna hantera sitt utagerande beteende.  

Teoretiska utgångspunkter 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i Moira von Wrights (2000) pedagogiska 

rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet. Författaren 

företräder ett relationellt snarare än ett punktuellt perspektiv i förhållandet till andra 

människor. Det relationella perspektivet sätter relationen mellan behandlare och klient i 

fokus, medan det punktuella perspektivet betraktar människor som en individuell 

produkt av egenskaper som går att isolera från sammanhanget. Eftersom studien även 

syftar till att belysa vilken roll könet har i bemötande och behandling av ungdomar med 
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utagerande beteende lyfts även ett könsteoretiskt perspektiv fram. Studiens 

könsteoretiska perspektiv företräds av en sammanställning av Hamreby (2004), Hilte 

och Claezon (2005) och Ulmanen och Andersson (2006) som betecknar könet som en 

social konstruktion. Författarna menar att könsbegreppet är socialt och historiskt 

konstruerat snarare än något medfött och kroppsligt. Studiens författare vill med dessa 

teoretiska utgångspunkter belysa studiens ämne ur de olika perspektiven och de ligger 

till grund för analys av det underlag som intervjuerna gett.  

Relationella och punktuella perspektivet 

von Wright (2000) hävdar att det finns två olika perspektiv att förhålla sig till 

människor, det relationella respektive det punktuella perspektivet. I det relationella 

perspektivet sätts relationen mellan klient och behandlare i fokus. Svaret på vem en 

annan människa är finns i mötet mellan människor. Genom pragmatismen förtydligas 

att en människa inte är sin historia utan vem en människa är bestäms i relationen med 

andra. Den pragmatiska traditionen menar att vad som är sant och verkligt bara kan 

avgöras i nuet. Verkligheten är det som existerar nu, därför avslöjas ”vemet” i mötet 

och är således inte detsamma som människans identitet eller berättelse om sig själv.  

Ur ett punktuellt perspektiv ses människors subjektivitet som en individuell produkt av 

egenskaper eller omständigheter, vilket går att isolera från sammanhanget. Utifrån detta 

perspektiv bestämmer historiska, biologiska, sociala och psykologiska faktorer vem en 

människa är. Behandlaren betraktas som vägvisare i förändringsprocessen, målet för 

klienten är förutbestämt och det är behandlaren som ska lösa klientens problem (von 

Wright, 2000).  

Vidare beskriver författaren att människor utifrån ett relationellt perspektiv befinner sig 

i en ständig pågående livsprocess d.v.s. i ständigt vardande. Därför blir människors 

subjektivitet föränderliga fenomen som bestäms genom en relation snarare än 

egenskaper, erfarenheter, förmågor och behov som ska tillfredställas. Författaren menar 

att människors subjektivitet byggs upp intersubjektivt i sociala situationer och 

upprätthålls i handling och samtal. Källan till människors individualitet och själv står 

således att finna i kommunikationen mellan människor, i intersubjektiviteten. I 

intersubjektiviteten skapas möjligheter att tillsammans utvecklas och förändras. Här 

sker även en pågående kommunikativ meningsskapande process (von Wright, 2000).  

Könsteoretiskt perspektiv 

Begreppen genus och kön används för att illustrera relationen mellan män och kvinnor, 

deras beteende, sysslor samt vad som anses typiskt manligt respektive kvinnligt 

(Ulmanen & Andersson, 2006). Hilte och Claezon (2005) menar att könsskillnader kan 

bidra till att upprätthålla traditionella könsroller och dessvärre även skilda villkor och 

konsekvenser som följer av detta. Män och kvinnor tillskrivs olika egenskaper utifrån 

allmänna föreställningar om kön. Hamreby (2004) framhäver att kropp och sexualitet är 

områden där föreställningar om kön blir tydligast. Heterosexualiteten, vilken kräver två 

separata kön är den norm som styr konstruktionen av kön och skapar en uppfattning av 

bestämda könsidentiteter. Dessa föreställningar leder till att mäns och kvinnors 

handlingar eller karaktärsdrag uppfattas och bedöms mot bakgrund av könsbestämda 
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normer skapade av stereotypa maktstrukturer. Ulmanen och Andersson (2006) 

framhäver att könsbegreppet är starkt kopplat till makt, att det finns en maktordning och 

ett övergripande mönster i samhället av maktrelationer mellan könen som innebär 

manlig överordning respektive kvinnlig underordning. Vidare påpekar författarna att 

denna könsmaktordning medför att män/pojkar utgör normen för det normala. Den 

manliga normen präglar det traditionella behandlingsarbetet p.g.a. arbetet utvecklats 

utifrån problem och beteenden som är vanligare bland pojkar och män än bland flickor 

och kvinnor.  

Utifrån ett könsteoretiskt perspektiv använder Hilte och Claezon (2005) begreppet kön 

för att beteckna de sociala processer som bidrar till skapandet av olika sorters skillnader 

mellan könen. Kön uppfattas således som en social konstruktion och inte som något 

medfött och kroppsligt. Enligt Ulmanen och Andersson (2006) förkastar könsbegreppet 

traditionella föreställningar om kön och att biologin eller naturen skulle vara opåverkbar 

av kulturen och sociala relationer. Hilte och Claezon (2005) menar att kvinnligt 

respektive manligt är socialt och historiskt konstruerat och kan relateras till olika tider 

och tankemönster. Detta överrensstämmer med Ulmanen och Andersson (2006) som 

poängterar att könsbegreppet är historiskt föränderligt och socialt förmedlat.     

Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att studera hur yrkesverksamma på SiS särskilda ungdomshem 

beskriver sina erfarenheter av bemötande och behandling av ungdomar med utagerande 

beteende. Studien syftar även till att belysa vilken roll könet har i bemötande och 

behandling av ungdomar med utagerande beteende. 

Följande frågeställningar har tagits fram: 

 Vilka pedagogiska strategier använder yrkesverksamma för att bemöta och 

behandla ungdomar med utagerande beteende?  

 Hur upplever yrkesverksamma att bemötande och behandling av ungdomar med 

utagerande beteende återspeglar vissa könsmönster?  

METOD 

I kapitlet presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, gällande val av 

vetenskapstradition och metod. En redogörelse för hur det i praktiken gått till att 

genomföra studien, samt hur tillvägagångssättet påverkat studiens kvalitet finns i 

kapitlets andra del, planering och genomförande.  

Metodologiska utgångspunkter 

Nedan beskrivs och motiveras studiens ansats, vilken företräds av hermeneutisk 

vetenskapstradition, en kvalitativ forskningsmetod samt den valda analysmetoden 

kvalitativ innehållsanalys. Valet av hermeneutisk ansats och kvalitativ forskningsmetod 
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har utgått från studiens syfte att skapa en ökad förståelse genom människors 

erfarenhetsbaserade kunskap. 

Vetenskapliga förhållningssätt 

De vetenskapliga förhållningssätten positivism och hermeneutik kan betraktas som två 

olika sätt att uppfatta människan, världen, filosofin, vetenskapen och vad som 

kännetecknar kunskap (Patel & Davidsson, 2003; Hartman, 2004). Positivismen 

förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder och kvantitativ forskning för 

att studera den sociala verkligheten. Kunskap är således inom detta vetenskapliga 

förhållningssätt endast sådana företeelser eller fenomen som kan bekräftas via våra 

sinnen (Bryman, 2002). Den positivistiska forskaren utgår ifrån deduktion eller 

hypotesdeduktion och tror på en enhetlig och objektiv vetenskap, vilket innebär att 

forskaren inte på något sätt ska kunna påverka forskningsresultatet. Den vetenskap som 

utgör idealet för positivismen är fysiken. Vidare bygger positivism och kvantitativ 

forskning på logik, matematik och kvantifierad data. Med hjälp av dessa medel vill 

positivismen förklara samband och menar att ett problem kan studeras genom att 

reducera det till delar, som sedan kan studeras var och en för sig (Patel & Davidsson, 

2003).  

Med ursprung i naturvetenskapen har den samhällsvetenskapliga forskningen försökt att 

presentera generella och universella teorier om hur människan beter sig, lär sig, 

organiserar och bygger samhällen. Inom samhällsvetenskapen har positivismen 

kritiserats för att bortse från de komplexa samband som föreligger och om vi verkligen 

kan ge oss på att förklara människors beteende. Hermeneutisk vetenskap strävar efter 

förståelse för hur människor uppfattar världen och föredrar kvalitativa 

forskningsmetoder som genom tolkning av mänskligt beteende kan skänka kunskap om 

det genuint mänskliga (Patel & Davidsson, 2003). Den kvalitativa forskningen är 

således en kritik av positivismen och deras anspråk på att det är möjligt att presentera 

universella, generella teorier som förklarar mänskligt beteende. Kvalitativa forskare 

menar istället att vi måste försöka förstå hur människor förstår och tolkar sin omvärld. 

Forskaren är således inte intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas och tolkas 

av människan. Dessa uppfattningar kan inte mätas, utan för att skapa förståelse för hur 

intervjupersonerna uppfattar världen måste forskaren tolka individens beteende 

(Hartman, 2004). En hermeneutisk tolkning ger oss en förklaring genom att den sätter in 

ett fenomen i dess mänskliga, historiska, sociala, ekonomiska eller konstnärliga 

sammanhang (Egidius, 2005). Den hermeneutiska forskaren är öppen och närmar sig 

forskningsobjektet subjektivt utifrån den egna förförståelsen (Patel & Davidsson, 2003).   

Hermeneutik  

Hermeneutik betyder tolkningslära (Patel & Davidsson, 2003). Vetenskapstraditionen 

har sitt ursprung från medeltida tolkningar av bibeln (Hartman, 2004). Kvale (1997) 

anser att syftet med den hermeneutiska tolkningen är att finna en giltig och gemensam 

förståelse av en texts mening. Under 1900-talet utvecklades hermeneutiken till att bli 

läran om tolkning i allmänhet d.v.s. inte bara av texter utan av alla mänskliga handlingar 

(Hartman, 2004). Därför inriktar sig hermeneutiken på att förstå, skapa mening och 

tolka människors livsvärld (Patel & Davidsson, 2003). Hur människor uppfattar sin 
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livsvärld är av stor betydelse för samhälls- och beteendevetenskaperna eftersom 

människor handlar efter hur de uppfattar världen, inte efter hur den är (Hartman, 2004). 

Tonvikten ligger som Bryman (2002) menar på behovet att uppfatta saker och ting ur 

den sociala aktörens synvinkel. Enligt Hartman (2004) måste föremål och mänskligt 

handlande vara förstådda och ha en mening för att vi ska veta hur vi ska förhålla oss till 

dem. Den mening människor tillskriver materiella ting och mänskliga handlingar är 

således inte något som föreligger objektivt i världen utan skapas under bestämda sociala 

och kulturella betingelser.  

Hermeneutikern menar att mänsklig verklighet är av språklig natur d.v.s. att i och 

genom språket införskaffas kunskap om människors livsvärld. Det går att förstå sin egen 

livssituation och andra människor genom att tolka mänskligt beteende som kommer i 

uttryck i språket och genom att försöka leva sig in i deras föreställningar om världen. 

Denna kunskap kallas förståelse. Kunskap om människors livsvärld nås därav inte 

genom mätning utan genom empati och tolkning (Patel & Davidsson, 2003; Hartman, 

2004). Patel och Davidsson (2003) anser att hermeneutiska forskare inte kan bortse från 

sin förförståelse, vilken kännetecknas av forskarens tankar, intryck och känslor. 

Förförståelsen är en tillgång snarare än ett hinder och är därför en naturlig utgångspunkt 

i tolkningsprocessen fram till förståelse. Hartman (2004) påpekar att vår förförståelse 

behövs för att vi ska kunna tolka. Thurén (2007) menar att vår förförståelse är 

omedveten och kan ibland ge upphov till missförstånd, författaren betonar därför vikten 

av att beskriva sin förförståelse i undersökningar.  

Kvalitativ forskning 

Den kvalitativa forskningen är förenad med hermeneutisk vetenskapstradition (Bryman, 

2002; Patel & Davidsson, 2003; Hartman, 2004). Tonvikten i kvalitativ forskning ligger 

på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2002). Hur 

tolkning kan leda till förståelse av en annan människas livsvärld kan beskrivas enligt 

den hermeneutiska cirkeln, vilket ses som en process som rör sig från delar till 

helhetsuppfattningar (Hartman, 2004). Patel och Davidsson (2003) förklarar processen 

genom: text→ tolkning→ förståelse→ ny textproduktion→ ny tolkning→ ny förståelse. 

Alla representerar delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas. Genom 

sammanhanget uppnås en ökad förståelse och delarna förstås på ett nytt sätt, med 

fördjupad insikt (Egidius, 2005). Backman (1998) och Bryman (2002) beskriver att 

kvalitativa undersökningar bygger på en forskningsmetod där tyngdpunkten ligger på 

ord än på kvantifiering av insamling och analys av data. Bryman (2002) menar att inom 

kvalitativ forskning utvecklas begrepp och teorier under processens gång och 

rättfärdigas genom induktion. Till skillnad från kvantitativ forskning där teorin ses som 

utgångspunkt blir teori och kategorisering inom kvalitativ forskning en följd av 

undersökningen. Kvalitativa forskare betonar vikten av kontextuell förståelse av det 

sociala beteendet. Värderingar och beteenden måste således sättas in i ett sammanhang, 

vilket är anledningen till varför kvalitativa undersökningar innehåller deskriptiva 

detaljer. De viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning innefattar generella 

frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av data, 

tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt rapport om resultat och 

slutsatser.  
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En kvalitativ metod leder till fördjupad kunskap om andra människors upplevelser och 

erfarenheter om ett ämne. I denna studie eftersöks fördjupad kunskap om 

yrkesverksammas erfarenheter om bemötande och behandling av ungdomar med 

utagerande beteende. Följaktligen är en kvalitativ metod att föredra. Då kvalitativ 

forskning fokuserar på det kontextuellt unika och på att skapa förståelse av beteenden, 

värderingar och åsikter i de miljöer studierna utförs, uppstår svårigheter att replikera 

och generalisera studiernas resultat. Kvantitativa metoder å andra sidan används när 

stora populationer ska undersökas och när intresset ligger i att mäta samband och 

orsaksförhållanden mellan olika variabler eller då förekomsten av någonting ska mätas.  

Då studien varken syftar till att mäta samband eller förekomsten av något är inte den 

kvantitativa metoden att föredra. Intresset ligger inte i att undersöka hur många 

ungdomar som uppvisar utagerande beteende, hur många behandlingsmetoder som 

erbjuds eller hur många som fullföljer sin behandling eller hur effektiva metoderna är. 

Anledningen till valet av en kvalitativ forskningsmetod bygger istället på intresset av att 

studera vad yrkesverksamma anser vara viktigt att tänka på när de bemöter ungdomar 

med utagerande beteende. Hur de i det praktiska arbetet upplever att deras bemötande 

och behandlingsarbete leder till att ungdomar på bättre sätt kan hantera sin aggression 

samt om traditionella föreställningar om kön påverkar bemötandet och behandlingen. 

Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod skapas en djupare förståelse för 

yrkesverksammas erfarenheter och upplevelser av deras arbete med ungdomar med 

utagerande beteende. Samtidigt fångas en beskrivande bild av de komplexa 

omständigheter som är kopplat till begreppet.  

Om en kvantitativ metod med enkäter hade tillämpats, skulle detta bidra till fler 

respondenter och därmed leda till ett mer generaliserbart resultat. Samtidigt som en 

djupare förståelse för de yrkesverksammas erfarenheter och upplevelser förbises.  

Kvalitativ forskningsintervju 

Enligt Kvale (1997) är syftet med kvalitativ forskningsintervju att beskriva och förstå 

centrala teman som intervjupersonerna upplever och förhåller sig till. Den stora fördelen 

med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet, vilket bidrar till att intervjun blir unik. 

Huvuduppgiften för intervjuaren är att registrera och tolka vad respondenten säger och 

hur det sägs. Det är följaktligen nödvändigt att intervjuaren både lyssnar till de direkt 

uttalade beskrivningarna samt vad som sägs mellan raderna. Intervjupersonen beskriver 

så exakt som möjligt vad han eller hon upplever och hur de agerar i situationer. 

Intervjuaren söker följaktligen svar på varför respondenten upplever och agerar som han 

eller hon gör. Målet är därmed att erhålla nyanserade beskrivningar av kvalitativa 

aspekter av den intervjuades livsvärld, vilket innebär att det inte är allmänna åsikter som 

efterfrågas. Under intervjun formulerar intervjuaren det underförstådda budskapet och 

sänder det tillbaka till den intervjuade för att få omedelbar bekräftelse huruvida det är 

riktigt eller inte (Kvale, 1997).  

Vidare belyser Kvale (1997) att den kvalitativa intervjuns exakthet i beskrivningen och 

noggrannhet i tolkningen motsvarar tillförlitligheten i de kvantitativa måtten. 

Författaren beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ämnesorienterad, där 

personer samtalar om ett ämne vilket är av gemensamt intresse. Synpunkter utbyts och 
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individerna reagerar och påverkar varandra ömsesidigt. Intervjun är halvstrukturerad, 

vilket innebär att det varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 

frågeformulär och genomförs enligt en intervjuguide som är fokuserad på specifika 

teman, med förslag på frågor. Då forskningsintervjun syftar till att erhålla otolkade 

beskrivningar måste intervjuaren följaktligen vara kritiskt medveten om sina egna 

förutsättningar, t.ex. sina egna antaganden (Kvale, 1997). 

Kvalitativ innehållsanalys  

Lundman och Graneheim Hällgren (2008) framhäver att en innehållsanalys kan utgå 

utifrån såväl en induktiv som deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen används vid 

analys av texter baserade på bl.a. människors berättelser om upplevelser, medan den 

deduktiva ansatsen innebär att analysera utifrån en färdig mall. Då empirin analyseras 

utifrån von Wrights relationella och punktuella perspektiv och könsteoretiskt perspektiv 

kommer ansatsen att pendla mellan empiri och teori för att nå djupare kunskap om 

studiens aktuella ämne. Denna ansats kallas enligt Alvesson och Sköldberg (1994) för 

adbuktion och handlar således inte om att testa teorin mot empirin utan att det tolkande 

arbetet med hjälp av teorin förhoppningsvis landar i en mer komplex och gemensam 

förståelse av såväl empiri som teori. Egidius (2005) menar att abduktion består i att 

förklara företeelser och sammanhang med hjälp av begrepp och hypoteser som efter 

hand tar form och revideras under forskningsprocessen. 

Enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2008) används kvalitativ innehållsanalys 

främst inom humanvetenskap, beteendevetenskap och vårdvetenskap. Metoden 

fokuserar på att granska och tolka olika texter, t.ex. bandade intervjuer. Inom all 

kvalitativ forskning är sammanhang viktigt, vilket innebär att det vid tolkning av 

respondentens berättelse är viktigt att vara medveten om såväl respondentens 

livshistoria, livsvillkor som den rådande kulturen. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar 

på att beskriva variationer, detta utifrån att urskilja likheter och skillnader i 

textmaterialet. Dessa likheter och skillnader formuleras sedan i kategorier och teman. 

Vidare belyses sammanhangets betydelse vid skapandet av kategorier och teman, det 

berör såväl det sammanhang intervjun genomförs i som det sammanhang som omger 

texten, t.ex. delar av texten måste ses utifrån omgivande text. De olika delarna i en text 

kan med andra ord inte betraktas fria från sitt sammanhang (Lundman & Graneheim 

Hällgren, 2008).  

Enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2008) utgår analysprocessen vid en kvalitativ 

innehållsanalys från att efter transkribering, överföring från tal till text av den bandade 

intervjun, läsa igenom hela materialet flera gånger för att få en känsla av sammanhang. 

Därefter bör en reflektion över det betydelsefulla i texten ske och texten kan delas in i 

domäner, t.ex. delar av en text som behandlar specifika områden och utgör således en 

grovstruktur. Sedan plockas meningsbärande enheter ut, vilket såväl kan innefatta ord, 

meningar och stycken som utifrån sitt innehåll hör ihop. Det är viktigt att lagom stora 

meningsenheter bildar basen för analysen. Väljs för små meningsenheter kan resultatet 

bli splittrat medan för stora meningsenheter kan innefatta flera betydelser, vilket innebär 

att delar av materialet kan förloras. I båda fallen kan viktig information riskera att 

utelämnas (Lundman & Graneheim Hällgren, 2008).  
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Därefter kondenseras de meningsbärande enheterna, vilket innebär att texten blir kortare 

och mer lätthanterlig, utan att det centrala innehållet försvinner. De kondenserade 

meningsenheterna förses med koder, vilka kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll 

och kategoriseras utifrån att flera koder har ett liknande innehåll. En svårighet med 

kategorisering är att alla meningsbärande enheter följaktligen ska tillhöra en relevant 

kategori och inga enheter ska passa i fler än en kategori. Samtidigt som data som svarar 

på syftet inte får utelämnas p.g.a. att det saknas en relevant kategori. I kvalitativa 

undersökningar gällande individers upplevelser kan detta vara svårt då de 

meningsbärande enheterna kan passa i mer än en kategori. Slutligen formuleras teman 

där det latenta innehållet i intervjuerna framstår och som kan innehålla flera kategorier. 

Tillvägagångssättet i en kvalitativ innehållsanalys innebär inte att går från början till 

slut, utan snarare att pendla fram och tillbaka (Lundman & Graneheim Hällgren, 2008). 

Planering och genomförande 

Kapitlet inleds med en redogörelse för studiens urval och förberedelser. Därefter 

beskrivs studiens tillvägagångssätt, gällande datainsamling, utformning av 

analysinstrument samt en beskrivning av analysen av empirin. Slutligen har begreppen 

trovärdighet, äkthet och överförbarhet diskuterats.  

Urval och förberedelser  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar inriktades urvalet av intervjupersoner 

på yrkesverksamma inom SiS. Kontakt togs med institutionschefer på två av SiS 

särskilda ungdomshem i södra Sverige. Detta kan ses som ett strategiskt urval då 

studiens författare förmodar att det inom verksamheterna finns yrkesverksamma som 

besitter relevant kunskap och erfarenhet av att bemöta och behandla ungdomar med 

utagerande beteende. Institutionscheferna kontaktades sedan via telefon för att få ett 

godkännande till deltagande i studien. Vidare utlovades fyra möjliga respondenter, 

varav namn och telefonnummer till tre yrkesverksamma erhölls. Den fjärde utlovade 

respondenten valde att avstå från medverkan innan personlig kontakt hade tagits.  

De yrkesverksamma som valt att medverka i studien består av tre manliga 

behandlingsassistenter, mellan 30-50 år, som är anställda på pojk- eller 

flickavdelningar. Samtliga respondenter besitter erfarenhet av att arbeta med såväl 

pojkar som flickor. Detta bidrar till en möjlighet att belysa både skillnader och likheter i 

bemötande och behandling av såväl flickor som pojkar med utagerande beteende. 

Respondenternas yrkeserfarenhet inom SiS varierar mellan 1,5–16 år. 

Intervjupersonernas utbildning skiljer sig åt, två av dem är i grunden fritidsledare och 

har utöver det läst olika kurser såsom socialt arbete, psykologi, behandlingsarbete och 

MI. Den tredje besitter en fyraårig universitetsutbildning inom beteendevetenskap.   

Den första kontakten med respondenterna togs via informationsbrev (se bilaga ІІ). I 

brevet beskrivs studiens syfte och villkor som gäller vid medverkan. I samband med 

detta skickades även missivet ut, vilket innehåller studiens etiska överväganden samt 

hur respondenternas information kommer att användas (se bilaga ІІІ). Därefter 

inväntades samtycke från respondenterna och telefonkontakt togs. Tid samt plats för 

intervjuerna beslutades i samråd med respondenterna. Intervjuerna ägde rum mellan 
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vecka åtta och nio, år 2010 och genomfördes enligt respondenternas önskemål på 

respektive arbetsplats. Inför intervjutillfället hade respondenterna delgetts den 

semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga ІV), detta med syfte att respondenterna 

skulle vara förberedda inför intervjun.  

Datainsamling  

Studiens datainsamlingsmetod är kvalitativa intervjuer, med en semistrukturerad 

intervjuguide. Intervjuguiden innehåller frågor gällande bakgrundsvariabler såsom kön, 

ålder, utbildning, yrkestitel samt erfarenhet av att arbeta med ungdomar med utagerande 

beteende. Därefter följer två specifika teman; bemötande och behandling samt förslag 

på öppna frågor som möjliggör fylligare svar. Vid utformningen av intervjuguiden 

användes trattekniken, vilket innebär att först utgå från allmänna frågor om ämnet 

utagerande beteende samt bemötande och behandling för att sedan precisera frågorna 

ytterligare. Vid sidan av intervjuguiden användes även anteckningar samt 

ljudupptagning.  

Innan respektive intervju fick respondenterna ge sin tillåtelse till att intervjun bandades. 

Detta för att underlätta bearbetningen av materialet från intervjutillfällena och för att 

inte gå miste om betydelsefull information. Enligt Kvale (1997) bidrar detta till att 

forskaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun istället för att föra 

anteckningar. Under intervjuerna lämnades ett relativt stort svarsutrymme för 

respondenterna, där de tilläts att fritt associera och utveckla sina tankar. Enligt Kvale 

(1997) och Bryman (2002) är det av stor vikt att forskaren är följsam och lyhörd för vad 

och hur respondenterna uttrycker sig. Under intervjuerna ställdes kompletterande frågor 

om det var något som inte förstods, eller ombads respondenterna att förtydliga sina svar 

genom följdfrågor. Detta med anledning av strävan efter att skapa djupare förståelse av 

respondenternas erfarenheter.  

Intervjuerna inleddes med en genomgång av missivet för att försäkra att respektive 

respondent tagit del av studiens etiska överväganden och för att undvika missförstånd. 

Respondenterna fick även vid intervjutillfället välja att ge sitt samtycke till att medverka 

i studien, eller att avböja. Vid samtliga intervjuer medverkade studiens båda författare 

och vid varje intervjutillfälle ställde samma författare frågorna från intervjuguiden 

medan den andra förde anteckningar. Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter.    

Analysmetod 

Studiens bearbetningsprocess har utgått ifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Graneheim Hällgren (2008). Under analysen eftersöktes det latenta 

innehållet i intervjumaterialet, vilket enligt Anderberg och Dahlberg (2009) innebär att 

mer abstrakt försöka förstå betydelsen av vad respondenterna egentligen sagt.  

Efter varje enskild intervju har transkribering av de bandade intervjuerna skett. Patel 

och Davidsson (2003) menar att detta är en fördel då den är färsk i minnet samt för att 

upptäcka eventuella brister i såväl intervjuteknik som intervjuguide. Detta kan 

följaktligen leda till en eventuell revidering av upplägg och intervjuguide. Efter 

transkribering läste studiens författare igenom hela intervjumaterialet flera gånger var 
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och en för sig för att få en känsla av helhet. Utifrån textmaterialet söktes 

meningsbärande enheter, vilket innebär meningar och uttryck som är relevanta för 

studiens frågeställningar. Lundman och Graneheim Hällgren (2008) poängterar vikten 

av att ta med omgivande text för att behålla sammanhanget och på så vis bibehålla 

intervjumaterialets innehåll.  

Studiens författares enskilt utvalda meningsbärande enheter jämfördes och efter 

diskussion valdes i enighet de slutgiltiga enheterna. Därefter skrevs de meningsbärande 

enheterna ut på papper och delades utifrån studiens frågeställningar in i två domäner; 

pedagogiska strategier vid utagerande beteende samt återspegling av vissa 

könsmönster. Sedan kondenserades de utvalda meningsbärande enheterna med syfte att 

korta ner textmaterialet. Materialet kodades därefter för att lättare kunna delas in i 

kategorier. Kodningen genomfördes utifrån intressanta begrepp som uppmärksammades 

av ofta förekommande uttryck och som verkade vara värdefulla för respondenterna. 

Under kategoriseringen klassificerades de kodade enheterna utifrån att de handlade om 

samma sak. Slutligen formulerades teman utifrån intervjuernas latenta innehåll. 

Analysen har kortfattat skett i följande steg; 

 Transkribering 

 Meningsbärande enheter  

 Kodning 

 Kategorisering 

 Teman formuleras 

Tillförlitlighet, äkthet och överförbarhet 

Bryman (2002) och Lundman och Graneheim Hällgren (2008) anser att begreppen 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet förknippas med naturvetenskaplig forskning. 

Bryman (2002) menar att dessa begrepp förutsätter att det är möjligt att komma fram till 

en enda och absolut sann bild av den sociala verkligheten. Inom kvantitativ forskning 

menar Lundman och Graneheim Hällgren (2008) att det finns en strävan efter att uppnå 

neutralitet hos forskaren. Kvalitativa forskare å andra sidan uppfattar sina studier som 

en av flera tänkbara representationer och inte som en slutgiltig version av den sociala 

verkligheten och där forskarens delaktighet blir tydligare. Författarna menar därför att 

forskaren behöver visa trovärdighet i det som beskrivits och det är detta som avgör hur 

acceptabel studien blir i andras ögon. Utifrån detta har alternativa begrepp som 

trovärdighet, äkthet och överförbarhet utformats. För att öka trovärdigheten sker i 

studien en noggrann redogörelse för val av metod där urval, förberedelser, 

datainsamling och analysmetod beskrivs och sedan diskuteras. Forskningsprocessens 

alla faser blir därav belysta och ger en inblick i hur kunskapsinhämtning gått till och 

påverkar studiens giltighet.  

Ett annat sätt att ge läsaren chans att bedöma studiens tillförlitlighet är enligt Lundman 

och Graneheim Hällgren (2008) genom att presentera citat från respondenterna. I 
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resultatet är citat från studiens samtliga respondenter presenterade, citaten är äkta och 

endast friserade i den anmärkningen att pauser och ljud som ehh och mm tagits bort. 

Bryman (2002) påpekar att kriterier på äkthet bl.a. innefattar att studien ger en rättvis 

bild av respondenternas åsikter och uppfattningar. För att stärka studiens trovärdighet 

ytterligare skulle en respondentvalidering ha skett, vilket enligt författaren innebär att 

efter varje intervjutillfälle skickas en ordagrann transkribering till respondenterna för att 

få en bekräftelse på att det som förmedlas är riktigt. Detta möjliggör för 

intervjupersonerna att korrigera eventuella missförstånd. Författaren menar samtidigt att 

tillförlitligheten i respondentvalidering kan ifrågasättas p.g.a. att respondenterna kan ha 

svårt att ge kritik utifrån att de utvecklat en nära och positiv relation till forskaren. 

Med överförbarhet menar Bryman (2002) att studiens resultat ska kunna överföras till 

liknande situationer och inte enbart vara giltig för den aktuella studien. Samtidigt 

poängterar författaren att kvalitativa studier söker djupare förståelse om människors 

livsvärldar, vilket inte kan nås genom en kvantitativ studie. Kvalitativa studier ska inte 

överföras till hela samhället utan till de människor som har ett fördjupat intresse av 

ämnet. Studien vände sig till yrkesverksamma inom SiS med erfarenhet av bemötande 

och behandling av ungdomar med ett utagerande beteende. Detta kan ses som viktig 

kunskap för all behandlingspersonal som kommer i kontakt med denna problematik 

(Bryman, 2002). Kvale (1997) menar att resultatet i kvalitativa studier kan bidra till 

djupare förståelse och ökad kunskap som trots att det är svårt att generalisera till större 

populationer kan överföras till andra utanför studien.  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2010) anses forskning såväl viktigt som nödvändigt för 

individen och samhällets utveckling. Det finns således ett berättigat krav från både 

samhället och individen på att relevant forskning av hög kvalitet bedrivs. Detta krav 

kallas forskningskravet som samtidigt ställs mot individskyddskravet som innebär att 

samhällets medborgare är berättigade skydd mot otillbörlig insyn i sina 

livsförhållanden. De får således inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning 

eller förödmjukelse. Vid varje ny studie måste forskaren överväga fördelar med ny 

kunskap mot de negativa konsekvenser som forskning kan medföra studiens deltagare. 

Vid denna avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet har denna studie 

genomförts utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Dessa innehåller olika etiska 

aspekter som forskaren ska ta hänsyn till och belyses i de fyra huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera såväl uppgiftslämnare som 

undersökningsdeltagarna om syftet med forskningsuppgiften, studiens etiska 

ställningstaganden samt vilka villkor som gäller vid medverkan. Studiens deltagare ska 

upplysas om att medverkan i studien är frivillig och att de när som helst får avbryta sitt 

deltagande utan negativa följder. Respondenterna ska även underrättas om faktorer i 

studien som kan påverka deras vilja att medverka (Vetenskapsrådet, 2010).  
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För att i denna studie uppfylla informationskravet har respondenterna informerats såväl 

muntligt som skriftligt om studiens syfte samt studiens etiska ställningstaganden. 

Deltagarna har därmed upplysts om att deras medverkan är frivillig och att de när som 

helst får avbryta sitt deltagande, detta utan negativa restriktioner.  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Forskaren ska således inhämta respondenternas samtycke efter att 

respondenterna har tagit del av studiens syfte. Deltagarna har själva rätt att bestämma 

om, hur länge samt på vilka villkor de ska delta. Vid beslut om att delta eller att avbryta 

sin medverkan får respondenterna inte utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan. Vid en avbruten medverkan sker anonymisering, vilket innebär att redan 

insamlat material står kvar, men att alla möjligheter till identifikation undanröjs 

(Vetenskapsrådet, 2010).  

För att uppfylla samtyckeskravet har forskarna i denna studie inhämtat respondenternas 

samtycke om att delta i studien, både vid telefonkontakt, mailkontakt samt vid 

intervjutillfället. Respondenterna har själva valt under vilka premisser de medverkar i 

studien utan påverkan från forskarna. 

Konfidentialitetskravet 

Forskaren ska se till att alla uppgifter om respondenterna i studien behandlas med 

största konfidentialitet. Personuppgifter ska skyddas så att obehöriga inte kan ta del av 

dem, dessutom ska alla uppgifter om identifierbara individer antecknas, lagras och 

avrapporteras så att de enskilda individerna inte kan identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2010).  

För att upprätthålla konfidentialitet gentemot studiens deltagare har inga namn eller 

orter använts, namnen på SiS institutionerna har exkluderats och material har förvarats 

enligt restriktioner och således blivit oåtkomligt för obehöriga. Det bandade 

intervjumaterialet har raderats efter transkribering och materialet har avkodats innan 

utskrift. För att ytterliggare säkerställa konfidentialitet har de enskilda intervjuerna vid 

analysen bearbetats och redovisats som en helhet. 

Nyttjandekravet 

Enligt nyttjandekravet får insamlat material om enskilda individer endast användas för 

forskningsändamål. Materialet får således inte användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Forskningsresultatet får inte heller användas 

för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde, utom vid medgivelse av den 

berörda (Vetenskapsrådet, 2010).  

Studiens insamlade material har endast nyttjats till det avsedda syftet, d.v.s. till denna 

uppsats. Studiens deltagare har även erbjudits att ta del av materialet innan det 

publiceras, därmed har nyttjandekravet uppfyllts. 
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RESULTAT 

I resultatdelen presenteras respondenternas erfarenheter och upplevelser av bemötande 

och behandling av ungdomar med utagerande beteende samt hur dessa erfarenheter 

speglar vissa könsmönster. Resultatet har utifrån analysen delats in i två huvuddomäner: 

pedagogiska strategier vid utagerande beteende och återspegling av vissa könsmönster. 

Under domänen pedagogiska strategier vid utagerande beteende redogörs 

respondenternas beskrivningar av vad de anser är verksamt i arbetet med ungdomar med 

utagerande beteende. Utifrån intervjumaterialet har följande underrubriker urskiljts; 

bemöta med respekt, hand i hand, förebild, time out, påminna, avleda och byta fokus, 

muskler i hjärtat, säkerhetstänkande och slutligen ge verktyg.  Under domänen 

återspegling av vissa könsmönster har rubriker såsom lika men ändå olika, flickor 

snällare än pojkar, flickor jobbigare än pojkar och manlig kontra kvinnlig 

behandlingspersonal framkommit. Denna del avslutas med en problematisering utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter.  

Pedagogiska strategier vid utagerande beteende  

Ett utagerande beteende beskrevs av flertalet respondenter som frustration, missnöje och 

besvikelse över saker som hänt den unge i det förflutna och som han eller hon inte fått 

möjlighet att bearbeta. Dessa känslor som personen bär inom sig kanaliseras sedan på 

fel sätt, genom fysiska handlingar. En respondent framhöll att drivkraften vanligtvis är 

ångest och oro och att den unge utför destruktiva handlingar som inte är bra för honom 

eller henne själv. Även om ungdomarna skadar andra människor på vägen är det 

slutligen de själva som blir lidande. Respondenterna beskrev att det är tufft att arbeta 

med ungdomar i utagerande situationer, men såg samtidigt arbetet som en möjlighet till 

att förändra deras utagerande beteende. En respondent framhöll att arbetet med 

ungdomarna bidrar till ökad kunskap om såväl ungdomarna som sig själv.  

Jag avskyr själva handlandet men inte själva individen... Jag brukar 

berätta eller jag förklarar att jag inte hatar dig som person, jag hatar 

ditt sätt att vara... ditt beteende och det är det som vi ska jobba med... de 

flesta brukar köpa det. 

Bemöta med respekt  

Många av ungdomarna som placeras på institutionerna är inte trygga i sig själva och 

brister i respekt mot såväl andra som sig själv. Majoriteten är dessutom tvångsplacerad 

på institutionen, vilket för många upplevs som en kränkande situation. De 

yrkesverksammas bemötande har stor betydelse för hur den unges institutionsvistelse 

fortskrider. Respondenterna poängterade att det är viktigt att redan vid första mötet 

bemöta ungdomarna på ett respektfullt sätt. Att bemöta ungdomarna med samma 

respekt som de själva skulle vilja bli bemött är en filosofi som samtliga respondenter 

förespråkar. Bemötande handlar om hur behandlaren tar emot individen när han eller 

hon kommer till institutionen. Det är viktigt att förmedla att individen respekteras 

oavsett hudfärg, sexuell läggning och religion.  
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Vi är väldigt medvetna om hur vi bemöter för det är ju våra klienter och 

vi kan liksom inte bemöta dem precis som om de vore ingenting... Skulle 

jag vara väldigt kaxig skulle det försvåra för mig som behandlare, men 

går jag in med en positiv attityd och ett respektfullt sätt så brukar det 

aldrig slå fel. 

Flertalet respondenter framhöll att ett respektfullt och gott bemötande innebär att vara 

förstående, vänlig, ödmjuk och ha tålamod. Respondenterna menade dessutom att 

behandlingspersonal måste kunna förmedla trygghet som bidrar till att den unge känner 

sig välkommen. Detta är viktigt för att behandlare och klient under resans gång ska 

kunna nå varandra.  

Jag säger faktiskt välkommen hit, jag vill avdramatisera så mycket som 

möjligt och använda de vardagsorden som man använder. Att säga 

välkommen hit det är ett sätt att avdramatisera... ödmjukhet och 

vänlighet det hjälper rätt mycket i den situationen.  

Hand i hand 

Det är svårt att i arbetet skilja på begreppen bemötande och behandling. Bemötande och 

behandling går hand i hand, sättet att bemöta är ett bärande element även i 

behandlingssammanhang. Bemötandet är viktigt för att successivt kunna bygga upp en 

relation som bygger på ömsesidig respekt. Både behandling och bemötande handlar om 

relationen och att visa respekt och bemöta den unge på rätt sätt. Behandling inkluderar 

dessutom formaliserade behandlingsprogram. Trots att utredningsavdelningar inte ska 

innefatta behandlingsinslag beskrev flertalet respondenter att det är svårt att undgå.  

Mitt bemötande mot eleven blir ju behandling… sen kan behandlingen 

innefatta så att man säger specifika behandlingsmetoder… men det är 

bara en liten del av behandlingen. 

Behandlingen går ut på att bryta de ungas destruktiva beteende och vända det till något 

positivt, därför är det viktigt att skapa en trygg miljö där ungdomarna kan utvecklas och 

förändras. För att ungdomarna ska känna sig trygga är det viktigt att yrkesverksamma 

förstärker positiva beteenden och ger mycket beröm, vilket många av ungdomarna inte 

är vana att få. Flertalet respondenter poängterade att en vital del i behandlingsarbetet är 

den relation som byggts upp mellan den yrkesverksamme och den unge. En respondent 

framhöll att behandlingsarbetet sker i relationen som skapas intersubjektivt.    

Det är i relationen som allting skapas absolut... det är i relationen man 

också skapar själva behandlingen, hur den ska se ut och det är faktiskt 

stora delar givetvis eleven själv som skapar det. Och det är ju populärt 

att klientens sanning är det som är sanning /.../  Det är deras språk, det 

är de som talar men jag ger dem den här kunskapen... 

intersubjektiviteten, föll sig naturlig för mig... mitt agerande har fått ord 

jag har alltid försökt lyfta fram eleven då genom honom själv.  
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Förebild 

Samtliga respondenter belyste vikten av att i sitt bemötande gentemot ungdomarna vara 

ett gott föredöme när det gäller beteende, moral och etik. De framhöll även att det som 

behandlare är viktigt att ha viljan att förmedla kunskap. Att vara en förebild innebär att 

genom sitt eget beteende visa ungdomarna vad som är rätt och fel, acceptabelt och icke 

acceptabelt. De visar ungdomarna att det går att ventilera sin ilska på ett mer socialt 

acceptabelt sätt än genom att skrika och slåss. Genom att vara en god förebild får 

ungdomarna en grund att stå på, vilket hon eller han inte har fått med sig från 

barndomen. De flesta ungdomarna kommer direkt från gatan med besvikelse och 

aggression och har kanske tidigare klarat sig med hjälp av knytnäven. Som 

yrkesverksam gäller det därför att tänka över vad som vill förmedlas i utagerande 

situationer och att bemöta dem med en annan attityd än vad de är vana vid. Att i 

utagerande situationer bemöta ungdomarna på ett annorlunda sätt bidrar till att 

ungdomarna får möjlighet att tänka efter vad det tjänar till att använda våld. 

Jag är förbannad men jag ska inte slåss och då blir det en jobbig 

situation för dem, det är... kanske bättre att prata och många gånger har 

de kommit och sagt ni är konstiga ni, ja vi är konstiga men du har det 

mycket bättre för att vi är konstiga.  

Någon respondent påpekade att det är svårt att vara hundra procentigt professionell i sitt 

arbete, men menar samtidigt att detta inte är eftersträvansvärt, då det bidrar till 

svårigheter med att skapa kontakt med ungdomarna. Flertalet respondenter menar att 

yrkesverksamma använder sig själva som verktyg i arbetet med ungdomarna. Att föregå 

med ett gott exempel innebär att kunna be om ursäkt när de gjort fel. Detta förmedlar att 

behandlingspersonal också kan göra misstag och att de är människor med fel och 

brister. Genom att vara ärlig och uppriktig förmedlas en relativt sann bild av 

verkligheten.  

Vi är människor och det är oerhört viktigt att man får göra misstag 

också och gör jag misstag måste jag också stå för det på ett ödmjukt 

sätt. 

Time out 

Samtliga respondenter lyfte fram att behandlingspersonal alltid bör sträva efter att lösa 

konflikter genom att samtala med den unge och menar att samtal kan dra ner 

ungdomarnas frustration. I situationer då yrkesverksamma märker att ungdomarna 

börjar bli irriterade kan de uppmanas att dra sig undan. Att rekommendera dem att gå in 

på sitt rum för att tänka över vad det i situationen kan vara som gör dem irriterade eller 

hur det kommer sig att han eller hon blev arg, är en strategi som behandlingspersonal 

använder för att förhindra ett utagerande beteende. Samtliga respondenter beskrev att 

det är en av de tidigaste insatserna för att undvika en upptrappning av ett aggressivt 

beteende. En respondent menar att det är relationen mellan behandlare och den unge 

som bidrar till att den unge går in på sitt rum.  

Att rekommendera ungdomarna att gå in på sitt rum och lugna ner sig betraktar 

behandlingspersonal som en möjlighet för ungdomarna att slippa tappa ansiktet inför de 
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andra ungdomarna. Flertalet respondenter uttrycker att insatsen görs med anledning av 

att inte kränka ungdomarna. Om ungdomarna inte klarar av att hantera sin ilska inne på 

avdelningen kan det medföra att behandlingspersonal handgripligen måste ta tag i dem. 

Vilket upplevs som en kränkande situation för ungdomarna.  

Det är bättre att de gråter eller sparkar på väggen inne i sitt rum än att 

de gör det ute på avdelningen... på någon annan, då förlorar de ansiktet 

också om de ska börja gråta och allt det här, då är det bättre att gå in 

på rummet och så tar man det där inne och det funkar, jättebra. 

Som yrkesverksam är det viktigt att hela tiden bevara ett lugnt sätt att prata på med 

ungdomarna, såväl i utagerande situationer som i enskilda samtal. Samtliga 

respondenter fäster vikt vid att samtala med ungdomarna när de har lugnat ner sig och 

låta dem själva berätta hur de tänker och känner inför det som hänt och orsakat 

konflikten. Behandlarnas uppgift är att finnas till och lyssna på ungdomarnas berättelse. 

Samtidigt som de med hjälp av öppna frågor försöker få den unge att själv komma till 

insikt att det utagerande beteendet inte är bra. Dessutom vad de själva ska tänka på 

nästa gång det håller på att bli en utagerande situation. En respondent betonade att MI 

som förhållningssätt är verksamt för att få ungdomarna att komma till insikt om det 

olämpliga beteendet och förespråkar användningen av samtalstekniken. Respondenten 

menar att det tack vare metoder som MI gör det lättare för behandlingspersonal att 

genom samtal och öppna frågor dra ner på ungdomarnas frustration. Vilket bidrar till att 

förhindra att det aggressiva beteendet trappas upp och leder till fysiskt våldsamma 

situationer.  

Påminna, avleda och byta fokus 

Att påminna ungdomarna om hur de beter sig i olika situationer och att de håller på att 

komma in i ett olämpligt beteende är för yrkesverksamma en strategi som kan bidra till 

att dra ner gruppens frustration och på så vis förhindra en utagerande situation. 

Nu börjar du få lite barnslig attityd här... enkelt, det tycker de andra 

också, tänk på det, det funkar. Då kan han komma på att han beter sig 

barnsligt, det vill han inte vara, det funkar ibland.  

En annan strategi som behandlingspersonal använder sig av för att förhindra en 

upptrappning av ett aggressivt beteende är att avleda ungdomarna. Detta innebär att 

behandlingspersonal försöker få ungdomarna att byta fokus t.ex. genom att börja prata 

om något som den unge ser framemot eller något annat betydelsefullt. En respondent 

poängterade att relationen som byggs upp mellan behandlare och den unge är en vital 

del för att förebygga utagerande situationer och menade att det är relationens försvar att 

det inte sker ett utagerande. 

Jag påminner om det tidigare, jag påminner flickan eller pojken bara 

genom att vara där, vad vi har byggt upp, det är någonting som jag ofta 

upprepar, glöm nu inte detta, glöm nu inte det vi har, skydda det, det är 

värt att skydda, för det handlar ju också om att man ska vårda sina 

relationer även när man kommer härifrån, att man lär sig att värdera...  

att vårda relationer, vänskap och kärlek. 
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Muskler i hjärtat   

Flertalet respondenter upplevde att det tidigare förekommit mer bråk och konflikter på 

respektive arbetsplats, att behandlingspersonal i större utsträckning använde fysisk kraft 

för att få slut på ett utagerande beteende. Idag har yrkesverksamma blivit tvingade att 

tänka om, vilket har bidragit till att de blivit mycket bättre på att hantera bråk och 

konflikter. En respondent påpekade att det tidigare varit en speciell typ av 

behandlingspersonal som arbetat med ungdomar som vårdats enligt LVU och LSU. De 

yrkesverksamma har ofta haft mycket muskler vilket kan betraktas som en provokation i 

sig, samtidigt som kommunikationen mellan ungdomarna och de yrkesverksamma 

skiljer sig från hur det ser ut idag. Behandlingspersonal uppträdde mer provokativt i 

mötet med ungdomarna och relationerna till ungdomarna var tidigare mer personliga. 

Idag ligger fokus inte på fysisk styrka, utan på bemötandet och vad ungdomarna ska lära 

sig av situationerna. Att yrkesverksamma vinner mer på att fokusera på det verbala än 

det fysiska i de utagerande situationerna är något som samtliga respondenter belyste. 

Anledningen till att det idag ser annorlunda ut beror på att de yrkesverksamma har en 

ökad medvetenhet om hur viktigt det är att uppträda professionellt och hur 

betydelsefullt det är att bygga upp en god relation till ungdomarna.  

Vi jobbar mer med det mänskliga kapitalet och relationerna, det är där 

musklerna ska sitta, i det mentala och i hjärtat.  

Säkerhetstänkande  

En respondent framhöll att det kan vara påfrestande för ungdomarna att under en längre 

tid vistas tillsammans på de särskilda ungdomshemmen. När yrkesverksamma märker 

att det finns en frustration i gruppen som medför dålig stämning på avdelningen finns 

det möjlighet att minska grupperna genom att dela på avdelningen. Detta för att 

ungdomarna ska komma ifrån varandra ett tag och för att förhindra att deras irritation 

leder till ett aggressivt beteende som slutar i våldsamma situationer.  

Eftersom ungdomarna på de särskilda ungdomshemmen är tvångsplacerade finns det 

lagar och regler som måste följas och det är viktigt som yrkesverksam att tänka på 

säkerheten. Flertalet respondenter framhöll att yrkesverksamma måste ha möjlighet att 

tillkalla behandlingspersonal som kan backa upp varandra i utagerande situationer. Att 

vara många yrkesverksamma på plats i utagerande situationer kan bidra till att 

ungdomarna lugnar ner sig. En respondent poängterade dock att lagar och regler kan 

bidra till att behandlingspersonal känner sig bakbundna och att säkerhetstänkande som 

galler, visitationer och låsta dörrar stör relationen. Respondenten beskrev istället 

relationen som den yrkesverksammes och den unges säkerhet. Det är därför viktigt att 

på respektive arbetsplats försöka göra allt inom ramen för att det ska bli så mjukt och 

tryggt som möjligt inom regelverket.  

En respondent beskrev att i de situationer då ungdomar som bär på smittsamma 

sjukdomar är våldsamma och spottar på andra bör tänka på att skydda såväl sig själv 

som de unga. Det är således bäst att låta personen agera ut i ensamhet och istället 

förflytta de andra ungdomarna för att inte riskera att sprida smittan vidare. Agerandet 

syftar till en utsläckning av det utagerande beteendet.  
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När ungdomar är våldsamma och behandlingspersonal inte kan förhindra ett utagerande 

beteende måste de fysiskt förflytta ungdomarna till en isoleringscell. Detta agerande 

kallas enligt respondenterna för avskiljning och syftar till att skydda den unge, andra 

ungdomar på avdelningen och behandlingspersonal. Den unge ska behållas i 

isoleringscell tills han eller hon lugnat ner sig. Därefter går behandlingspersonal in för 

att prata om det som hänt innan den unge får komma ut på avdelningen igen. 

Avskiljning betraktas som den allra sista utvägen och får endast ske i nödsituationer. En 

respondent poängterade att ingripandet måste ske så humant som möjligt och framhäver 

vikten av att använda självskyddsteknik. Med självskyddsteknik menas att använda rätt 

grepp för att undvika skador vid förflyttning.  

Brakar det loss… och personen inte kunnat hantera sin ilska och 

frustration då använder vi oss av självskyddsteknik för att kunna flytta 

personen till ett avskiljningsrum och där får de banka och skrika och 

tjoa tills de lugnat ner sig och vi är hela tiden med... det finns en lucka 

som man kan titta in i, man har en kvarts tillsyn. 

Ge verktyg 

Samtliga respondenter påtalade att ART är en behandlingsmetod som används för 

pojkar och flickor som har problem att hantera sin ilska. Behandlingsmetoden är en 

direkt insats som syftar till att ungdomarna ska få kontakt med sina känslor och på så 

vis bli medvetna om det egna beteendet. Därigenom skapas strategier för att kunna 

hantera beteendet. ART innehåller även social färdighetsträning vilket nästan alla 

ungdomar på de särskilda ungdomshemmen behöver.  

ART, där försöker man att lära klienterna, eleverna att bli medvetna om 

sitt beteende och lite andra sätt att hantera det på, känna igen 

signalerna för att nu börjar jag bli arg och redan där kunna tänka på 

sitt beteende och göra någonting annat istället för att mata det här 

monstret som blir argt.  

Flertalet respondenter framhöll att behandlingsmetoden utförs i blandade eller enkönade 

grupper med tre till fyra ungdomar i varje grupp. ART grupperna leds av av två 

instruktörer och bygger på ett antal lektioner där kontinuiteten har stor betydelse. 

Lektionerna är strukturerade och varje lektion innehåller ett eget tema som 

instruktörerna och ungdomarna diskuterar. Efter detta spelar instruktörerna upp olika 

scenarier utifrån det aktuella temat, sedan ska ungdomarna själva rollspela och de får 

olika hemuppgifter att träna på i vardagen. Behandlingspersonals uppgift är att försöka 

påminna och hjälpa ungdomarna med deras läxa.  

Vi har ART... schemalagd verksamhet... men det stora 

behandlingsarbetet försiggår utanför detta schema, då är det 

relationerna som jobbar. Sen så har man det som försiggår på 

programlektionen, tar man med sig ut på avdelningen på kvällarna, 

helgerna utanför schemat och spinner vidare i vardagen... det stora 

arbetet görs i relationerna och samspelet helt enkelt. 
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Flertalet respondenter underströk att ART inte fungerar för alla och att en del ungdomar 

inte klarar av att genomföra behandlingsprogrammet. Detta p.g.a. exempelvis en 

diagnos som skapar svårigheter för den unge att hänga med på lektionerna. En av 

respondenterna menade även att ART är verksamt för ungdomar som är på väg in i ett 

oönskat beteende, men är inte det kraftfullaste instrumentet för de ungdomar som 

utvecklat ett kriminellt tankemönster.  

En respondent framhöll att det inte finns någon uttalad behandlingsmodell som 

motverkar utagerande beteende, men att det i pedagogiska situationer är möjligt att 

hjälpa ungdomarna att skapa egna strategier för hur de ska tänka när ett utagerande 

beteende är på väg. Respondenten menade att KBT är den behandlingsmetod som enligt 

forskning är framgångsrik i arbetet med ungdomar med utagerande beteende och är ett 

bra verktyg som dessutom är öppet för andra behandlingsperspektiv. Detta har bidragit 

till att det på respondentens institution varit möjligt att utveckla ett eklektiskt 

behandlingsprogram som förbereder den unge på tiden efter institutionsvistelsen. 

Behandlingsprogrammet innefattar det neurologiska och genetiska arvet, vilket bidrar 

till att ungdomarna under de enskilda samtalen får information om vad som sker i 

hjärnan vid t.ex. ett utagerande, användning av droger eller vid ADHD.  Syftet är att 

ungdomarna i sociala sammanhang ska använda kunskapen om vad som sker i hjärnan 

när de börjar bli irriterade eller känner sug efter droger och på så vis kunna avstyra det 

olämpliga beteendet. Behandlingsprogrammet syftar till att ungdomarna ska bli starka i 

icke-våldstanke och hitta alternativa sätt att tänka och handla i provocerande situationer, 

dessa alternativa strategier ska belönas av behandlingspersonal. 

Det är eleven själv som skapar sin egen strategi, jag hjälper honom med 

verktyg... då pumpar vi muskler tillsammans, han sätter ord till 

strategierna. Han har rubriker på hur han ska agera och sen räcker det 

med att jag säger... någonting när han känner en viss känsla... någon 

icke-våldsfrämjande rubrik då, blomman eller någonting, då säger jag, 

är det blomman? Eller då säger han nu kommer blomman så vet han det, 

då lugnar han ner sig. Eller det är syftet i alla fall, det ska vara som ett 

mantra i huvudet på honom. 

Återspegling av vissa könsmönster  

I denna del belyses respondenternas uppfattningar om vilken roll könet har när de 

bemöter ungdomar med utagerande beteende samt hur traditionella föreställningar om 

kön påverkar deras arbete.  

Lika men ändå olika  

Samhällets traditionella föreställningar om kön finns även inom verksamheterna. En 

respondent påpekade att han inte tyckte att könsrollerna skulle raderas utan att det 

skulle ha sin naturliga gång. Institutionerna ses som en mikrovärld av samhället där 

traditionella föreställningar om kön kan påverka yrkesverksammas tankar om pojkars 

respektive flickors sätt att vara. Respondenterna framhöll att det finns skillnader i 

pojkars och flickors sätt att utagera. Pojkar har ett kroppsligt utagerande, som innebär 
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att de slår på materiella föremål eller på andra människor. Att pojkar oftare använder 

våld. Flickor däremot beskrevs som mer självskadebenägna.  

Utåtagerande... på något sätt destruktivt, sen om de skär sig eller gapar 

och slåss eller bara har ett destruktivt negativt tråkigt beteende… det är 

samma, men att de kan göra det på olika sätt. Men det har ju med 

könskulturen vad jag ska kalla det för att göra... Men det är inte heller 

riktigt generaliserbart men det kanske är de fördomar man har. 

En av respondenterna poängterade att ungdomarna måste bemötas och behandlas 

utifrån sitt problem och inte utifrån sitt kön. Vidare beskrevs att alla ungdomar har en 

individuell behandlingsplan med individuella behandlingsmetoder, samtidigt som 

dagsaktiviteter är samma för alla. Detta kan skapa en konflikt där de individuella 

behandlingsmetoderna ställs mot behandlingsplanerna och det som generellt gäller på 

avdelningen. 

Flickor snällare än pojkar 

Flertalet respondenter menade att det finns föreställningar om att flickor är snällare än 

pojkar och att flickor inte kan skada andra människor i lika stor utsträckning som pojkar 

kan. Majoriteten av respondenterna menar att yrkesverksamma generellt inte upplever 

det lika jobbigt eller hotfullt att möta flickor i utagerande situationer. 

Behandlingspersonal känner sig inte lika osäkra när de går in i en stökig flickgrupp som 

när de går in i en stökig pojkgrupp, respondenterna menar att dessa föreställningar 

vittnar om oerfarenhet. Någon respondent framhöll att pojkar i alla tider använt våld 

medan flickor beskrivits som inåtvända. Denna uppfattning har dock de senaste 10-15 

åren förändrats, antalet flickor som uppvisar utagerande beteende genom att använda 

våld och hot har ökat. Flickorna har blivit alltmer extroverta samtidigt som 

självskadebeteendet finns kvar. Att fler flickor idag är ute och misshandlar och slåss 

precis som pojkar kan bero på att klimatet i ungdomskulturen blivit betydligt hårdare 

och våldsammare i alla avseenden. 

Man kan tro att flickor är snällare än killar men jag tror inte att någon 

på ett sådant här ställe tror det... för här vet vi att tjejerna likaväl kan ta 

ett järnrör och slå personal i huvudet som en kille... sen finns det säkert 

traditionella föreställningar om att... tjejer är snällare och lugnare och 

så men det är de inte, men visst är det en larmsituation här tycker folk 

att det är jobbigare att springa upp hit och hjälpa oss än vad folk tycker 

att det är att springa ner till tjejavdelningen här nere. 

En respondent framhöll att pojkar jämfört med flickor utför mer kriminella handlingar 

som våldsbrott, inbrott och större stölder i grupp. Flertalet respondenter beskrev att 

pojkar oftare än flickor på SiS särskilda ungdomshem ställer upp för varandra. Flickor 

kan till skillnad från pojkar välja att gå sin egen väg och struntar således i om de andra 

flickorna är med eller inte.  

Hamnar du i konflikt med en kille här så kommer de andra också och 

backar upp den eleven och då har du plötsligt fem grabbar som du är i 

konflikt med p.g.a. en. På en tjejavdelning kan det snarare vara så 
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hamnar en tjej i konflikt så är det den tjejen jag är i konflikt med, visst 

de andra tjejerna kan bli oroliga men de backar inte upp på samma 

märkbara sätt som killar. 

Flickor jobbigare än pojkar 

Flertalet respondenter beskrev pojkar som rakare och att deras beteende är lättare att 

tolka medan flickor ofta sprider rykten, förvränger och skapar konflikter som egentligen 

inte finns. Detta leder till att behandlingspersonal upplever det lättare att handskas med 

pojkar än med flickor. 

Det är mycket jobbigare att jobba med tjejer än med killar... flickor... 

skapar massa konflikter som inte finns egentligen... planterar överallt ... 

det blir som en dokusåpa av alltihop alltså... Så det gäller att vara på sin 

vakt mer med tjejer i det fallet. Killar har inte den förmågan 

överhuvudtaget. Vissa har det, de är väl mer rättshaverister i så fall, 

ringa advokater, anmäla och håller på men det är inte många som är 

sådana, det är mycket lättare med killar, ett mycket enkelt språk att tolka 

det är nästan lite klassiskt, knappt jag vågar säga det. 

Flertalet respondenter menade att efter att det har skett en utagerande situation har 

pojkar lättare att lämna det bakom sig, medan flickor många gånger har svårt att gå 

vidare och släppa det som har hänt. Flickor kan ibland älta i flera månader, måla upp 

bilder och vrida och vända på diverse saker. En respondent upplever att när han har sagt 

något fel är det lättare att be en pojke än en flicka om ursäkt. Detta med anledning av att 

det finns en större rädsla inför att stöta en flicka än en pojke. Det finns en uppfattning 

om att flickor är känsligare och att även om flickan godtar ursäkten tar hon mer illa vid 

sig och det man sagt kan sätta djupare sår. Detta leder till att respondentern tar mer 

hänsyn till att det är en flicka och ser således upp med vad och på vilket sätt han säger 

något. 

Tjejer... först ska man älta en bra stund innan det liksom lägger sig 

medan killarna det är liksom mer att det small, så går man in och pratar 

igenom och sen var det bra... sen hör du inte det mer. När det gäller 

tjejer där är det liksom att det ploppar upp då och då... man når dem på 

ett annorlunda sätt, med tjejer är det mycket liksom att man går in i ett 

sorts förhandlingsläge, man går in mer och pratar känslor, nu ska vi 

prata känslor, varför är du förbannad? Medan killar är liksom mer 

rakare och de säger att jag blir förbannad för att... det är därför jag... 

Manlig kontra kvinnlig behandlingspersonal  

Att traditionella föreställningar om kön påverkar behandlingspersonals sätt att tänka och 

känna inför situationer då pojkar eller flickor utagerar var samtliga respondenter 

överens om. Men det rådde delade meningar om hur mycket dessa föreställningar 

påverkade de yrkesverksammas sätt att bemöta ungdomarna. Att manlig 

behandlingspersonal inte känner sig lika osäkra när det gäller flickors utagerande beror 

till stora delar på vad deras kroppar signalerar. Flertalet respondenter menade att detta 
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kan leda till att manlig behandlingspersonal har en annan attityd gentemot flickan i 

mötet, vilket kan uttryckas i de yrkesverksammas kroppsspråk. Trots att den 

yrkesverksamme kan ogilla både pojken och flickan kan det finnas ett agg mot pojken 

vilket leder till att manlig behandlingspersonal spänner muskler mot pojken men inte 

mot flickan. En respondent uttryckte att han inte i lika stor utsträckning använder fysisk 

kraft mot flickor som pojkar i utagerande situationer, detta med anledning av att manlig 

behandlingspersonal vanligtvis redan har ett övertag mot en kvinnlig klient. Vidare 

påpekades att även kvinnlig behandlingspersonal skulle kunna gå in mer fysiskt i 

utagerande situationer när det gäller flickor, men att även de först och främst utgår från 

det verbala. Flertalet respondenter upplevde att kvinnlig behandlingspersonal inte är 

provocerande och kan därav ses som en icke-våldsfaktor och att pojkar vanligtvis har 

lättare att prata känslor med de kvinnliga behandlarna i jämförelse med de manliga.  

Jag skulle ju liksom inte kunna gå ut på avdelningen och agera mot en 

kille till exempel det hade jag inte gjort... alltså rent fysiskt... en situation 

... tjejen är så taggad och uppkäftig och kör hela registret, hade det varit 

en kille så kanske det hade gått att ta tag i honom, nu går vi in på ditt 

rum, nu är det nog. Med tjejen kan man liksom inte göra det riktigt fast 

man känner att jag skulle kunna göra likadant, men jag i alla fall gör 

inte det ... de är kanske inte lika starka som män eller som killar... killar 

kanske tar det på ett annat sätt, jag vet inte kanske jag har fel.  

En respondent beskrev att det finns en känslomässig skillnad mellan att möta en pojke 

och en flicka med utagerande beteende, framförallt i de situationer då respondenten 

blivit tvungen att fysiskt förflytta den unge. Även om det oftast är fysiskt tyngre att bära 

bort en pojke från en utagerande situation är det känslomässigt tyngre att bära bort 

flickan. Detta kan bero på en rädsla för att som manlig behandlingspersonal av misstag 

kan beröra olämpliga ställen på flickans kropp. En annan respondent framhöll även att 

med anledning av att många flickor varit utsatta för sexuella övergrepp och misshandel 

undviks att skicka manlig behandlingspersonal som riskerar att ensam behöva använda 

fysisk kraft för att få slut på flickans utagerande.   

Samtliga respondenter beskrev att de yrkesverksammas kön, kultur, bakgrund och 

uppväxtförhållanden har betydelse för hur de bemöter ungdomar med utagerande 

beteende. Samtidigt framhöll flertalet respondenter att hur de bemöter ungdomarna inte 

är könsrelaterat utan individ- och situationsanpassat och beror på hur relationen mellan 

den unge och respondenterna ser ut. I de situationer yrkesverksamma tvingas att 

använda fysisk kraft för att få slut på ett utagerande beteende spelar det således ingen 

roll om det är en pojke eller flicka. Samtidigt poängterades en skillnad då det kan 

behövas mer kraft för att låsa en pojke än det gör för att låsa en flicka. Detta med tanke 

på att pojkar betraktas som fysiskt starkare. I utagerande situationer är det inte heller 

någon skillnad på vad behandlingspersonal verbalt säger eller hur de säger det oavsett 

om det är en flicka eller pojke. Samtidigt som en respondent menade att om manlig 

behandlingspersonal säger något till en flicka kan det bita betydligt hårdare än om det 

var kvinnlig behandlingspersonal som sa samma sak och tvärtom. 

Sen är det ju hur aggressiva de är… är det så att de har vält på halva 

inredningen på avdelningen då är det lite kraftigt agerande oavsett om 

det är en tjej eller kille. 



 

33 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visade att många av de ungdomar som befinner sig på SiS särskilda 

ungdomshem inte är trygga i sig själva och brister i respekt mot såväl andra som sig 

själv. 

Frustration, missnöje, besvikelse och ångest är känslor som respondenterna beskrev som 

bakomliggande orsaker till ungdomarnas utagerande beteende och som skapar problem 

för dem i vardagen. Behandlingspersonalens uppgift är att skapa en trygg miljö genom 

att redan i första mötet bemöta ungdomarna på ett respektfullt sätt, för att de ska känna 

sig välkomna. Ett respektfullt bemötande är viktigt för att skapa en relation till 

ungdomarna som är ett bärande element under hela behandlingsprocessen. 

Behandlingen går ut på att bryta ungdomarnas destruktiva beteende och vända det till 

något positivt. Behandlingsarbetet syftar till att ge ungdomarna verktyg för att de ska 

skapa egna strategier i situationer då de känner att ett utagerande beteende är på väg. 

Det är dessutom viktigt att stärka ungdomarnas positiva beteenden genom att ge dem 

mycket beröm. 

I resultatet betonades vikten av att som behandlingspersonal i arbetet med ungdomarna 

vara en god förebild som genom icke-våldsbeteende visar dem att det går att ventilera 

sin ilska på ett mer socialt acceptabelt sätt än genom att skrika och slåss. Att vara en 

god förebild innebär även att kunna be om ursäkt när man gjort fel. Genom att vara ärlig 

och uppriktig förmedlar yrkesverksamma att det är okej att göra misstag. Att de också är 

människor med fel och brister, detta bidrar till att ungdomarna kan skapa sig en relativt 

sann bild av verkligheten. 

Behandlingsprogrammet ART är en direkt insats för pojkar och flickor som har problem 

med att kontrollera sin ilska. Metoden syftar till att de ska börja reflektera över sitt 

beteende. Behandlingsmetoden bygger på ett antal strukturerade lektioner där 

ungdomarna i grupp diskuterar olika teman och rollspelar kring hur de kan bli bättre på 

att kontrollera det utagerande beteendet. Ungdomarna får sedan som läxa att öva på 

lektionernas innehåll i vardagen och behandlingspersonal bör hjälpa och påminna dem 

om sin läxa. Det poängterades dock att ART inte fungerar för alla. Diagnoser kan 

försvåra behandlingsmetodens syfte. ART är dessutom inte lika verksamt för de 

ungdomar som utvecklat ett kriminellt tankemönster som för de som är på väg in i ett 

oönskat beteende. En respondent presenterade även ett eklektiskt behandlingsprogram 

som innehåller inslag av KBT, där även det neurologiska och genetiska arvet lyfts in i 

behandlingen. Detta för att ge ungdomarna kunskap om vad som biologiskt sker i 

hjärnan vid ett utagerande, vid användning av droger eller vid ADHD. 

Behandlingsprogrammet syftar till att ungdomarna ska bli starka i icke-våldstankar och 

hitta andra sätt att tänka och handla i provocerande situationer. 

Av resultatet framkom att yrkesverksamma tidigare använt mer fysisk kraft för att få 

slut på ungdomarnas utagerande beteende, men att de idag fokuserar på att genom 

samtal dra ner på ungdomarnas frustration. Som yrkesverksam är det viktigt att kunna 

bevara ett lugnt sätt att prata med ungdomarna och tänka på vad som vill förmedlas i 

utagerande situationer. I samtalet fästs stor vikt vid att låta ungdomarna själva berätta 

om hur de tänker och känner. Behandlingspersonalens uppgift är att i samtalet lyssna 

empatiskt och med öppna frågor försöka få ungdomarna att själva komma till insikt om 
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vad som gör dem irriterade i olika situationer och att det utagerande beteendet inte är 

bra för dem.   

Att rekommendera ungdomarna att gå in på sitt rum för att lugna ner sig är en av de 

tidigaste insatserna för att förhindra ett utagerande. Att påminna ungdomarna att de 

håller på att komma in i ett olämpligt beteende, avleda genom att börja prata om något 

betydelsefullt är pedagogiska strategier som yrkesverksamma använder för att undvika 

ett utagerande beteende.  

I resultatet framkom att det som yrkesverksam är viktigt att tänka på säkerhet och ha 

möjlighet att tillkalla annan behandlingspersonal när de känner att det finns en 

frustration i gruppen eller när ungdomar börjar bli aggressiva. Att vara många 

yrkesverksamma på plats i utagerande situationer kan bidra till att ungdomarna lugnar 

ner sig. När ungdomar är våldsamma och behandlingspersonal inte på något sätt kan 

förhindra ett utagerande beteende måste de fysiskt förflytta ungdomarna till en 

isoleringscell. Den unge ska behållas i isoleringscell tills han eller hon lugnat ner sig. 

Avskiljning betraktas som den allra sista utvägen och får endast ske i nödsituationer. Ett 

alternativ till avskiljning är utsläckning av beteende som främst sker när ungdomar bär 

smittsamma sjukdomar och är en säkerhetsaspekt.  

Institutionerna ses som en mikrovärld av samhället där traditionella föreställningar om 

kön påverkar behandlingspersonals sätt att se på flickor respektive pojkar. Utifrån 

resultatet framkom att det finns skillnader i pojkars och flickors sätt att utagera. Pojkars 

utagerande beskrevs som fysiskt medan flickor framställdes som inåtvända och 

självskadebenägna. Samtidigt poängterades att detta inte var generaliserbart utan format 

utifrån de fördomar som finns om hur flickor och pojkar ska vara. Även om traditionella 

föreställningar om kön påverkar behandlingspersonals sätt att tänka och känna inför 

situationer då pojkar respektive flickor utagerar, förelåg skilda uppfattningar om hur 

mycket det påverkade deras sätt att bemöta. Flertalet respondenter menade att manlig 

behandlingspersonal har en annan attityd mot flickor som utgår från det verbala och 

bidrar till att inte lika mycket fysisk kraft används mot flickor som pojkar i utagerande 

situationer. Samtidigt poängterades att bemötandet är individ- och situationsbaserat, inte 

könsrelaterat. 

Även om det förekom en skillnad i bemötande av flickor och pojkar påverkade detta 

inte hur långt det utagerande beteendet fick fortgå innan behandlingspersonal ingrep. 

När behandlingspersonal tvingas använda fysisk styrka för att få slut på det utagerande 

beteendet spelar det ingen roll om det är en flicka eller pojke, samtidigt som det krävs 

mer fysisk kraft för att få slut på en pojkes utagerande. Det förelåg inte heller någon 

skillnad i hur de verbalt uttryckte sig i utagerande situationer. Samtidigt som det 

påpekades att om manlig behandlingspersonal säger något till en flicka kan det bita 

betydligt hårdare än om det är kvinnlig behandlingspersonal som säger samma sak och 

tvärtom. Dessutom framhölls att ungdomarna i högre grad vände sig till kvinnlig 

behandlingspersonal när de ville prata känslor och att de uppfattades som mindre 

provokativa och sågs som en icke-våldsfaktor.  

De yrkesverksamma upplevde att det är lättare att handskas med pojkar än flickor 

eftersom pojkar är rakare medan flickor ses som konfliktmakare. Samtidigt som det vid 

en utagerande situation inte upplevdes lika hotfullt om det var flickor som utagerade. 
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Det poängterades att det de senaste åren skett en ökning av våld bland flickor. 

Behandlingspersonal upplevde dessutom en större rädsla inför att stöta sig med en flicka 

än en pojke. Det kan bero på att flickor ansågs känsligare än pojkar, detta bidrog till att 

ett försiktigare förhållningssätt intogs. Det fanns även en uppfattning om att det är 

känslomässigt jobbigare att fysiskt förflytta en flicka med utagerande beteende än en 

pojke p.g.a. rädsla att av misstag beröra flickan på olämpliga ställen. Detta bl.a. med 

tanke på att många flickor har varit utsatta för sexuella övergrepp.   

Teoretisk problematisering 

Vilket perspektiv behandlingspersonal intar i mötet med ungdomar med utagerande 

beteende påverkar hur mötet utvecklas och ligger till grund för den fortsatta 

behandlingen. Ett relationellt perspektiv möjliggör ett pedagogiskt möte där behandlare 

och klient möts som unika människor. Detta trots en asymmetrisk maktrelation och där 

den unge i behandlarens ögon blir ett vem. För att kunna skapa ett relationellt perspektiv 

krävs att båda parter är beredda att avslöja vem de är i relation till den andra. Utifrån ett 

punktuellt perspektiv ses den unge som en produkt av egenskaper och omständigheter, 

vilket går att isolera från sammanhanget. Perspektiven ska inte betraktas som varandras 

motsats, utan det sker ett pendlande dem emellan (von Wright, 2000). Studiens andra 

teoretiska utgångspunkt företräds av ett könsteoretiskt perspektiv och i detta avsnitt 

diskuteras vilka pedagogiska konsekvenser respektive perspektiv kan få vid 

yrkesverksammas bemötande och behandling av ungdomar med utagerande beteende. 

Resultatet visade att yrkesverksamma uppfattar arbetet med de unga som en möjlighet 

att förändra deras utagerande beteende och att de försöker hjälpa ungdomarna att finna 

strategier för att hantera sin ilska. Utifrån denna uppfattning blir det tydligt att 

yrkesverksamma tror på att människor kan förändras och att de gör en åtskillnad mellan 

individen och det utagerande beteendet. Detta kan enligt von Wright (2000) betraktas 

som att yrkesverksamma förhåller sig till det relationella perspektivet, då de beskriver 

ungdomarna som handlande människor som är ständigt vardande, vilket innebär att de 

befinner sig i en ständigt pågående livsprocess. En respondent belyste att han i arbetet 

med ungdomarna utvecklas och hela tiden lär sig något nytt om såväl ungdomarna som 

sig själv. Att behandlaren och den unge utvecklas och förändras i mötet och i 

interaktionen betecknas enligt von Wright (2000) som intersubjektivitet.  

För att behandlingspersonal ska kunna ta del av ungdomarnas livsvärld och sätta sig in i 

deras situation måste utgångspunkten enligt von Wright (2000) vara ett relationellt 

perspektiv. Behandlingspersonal måste se den unge bakom det utagerande beteendet. 

Den unge är således inte sitt utagerande beteende utan har ett utagerat beteende. 

Bemötande handlar om hur behandlaren tar emot individen när han eller hon kommer 

till institutionen. De yrkesverksamma strävar efter att finna det unika hos ungdomarna 

och tror på att de bedriver ett givande förändringsarbete där ungdomarna är delaktiga, 

vilket kan ses som en relationell synvinkel. Respondenterna uttryckte att de strävar efter 

att bemöta ungdomarna med samma respekt som de själva skulle vilja bli bemötta med. 

Detta kan ses som ett punktuellt perspektiv då respondenterna förutsätter att alla 

människor är lika. Sett ur ett relationellt perspektiv innebär detta att de yrkesverksamma 

sätter sig in i den unges livsvärld och är öppna för att se den unges vem.  
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von Wright (2000) menar att människors erfarenheter och handlingar uppfattas som 

relationella eftersom dessa inte går att beskriva som bestämda fenomen och isoleras från 

sammanhanget. I bemötandet med den unge utbyts tankar och erfarenheter vilket bidrar 

till att ett ömsesidigt förtroende skapas. Detta ömsesidiga förtroende är ett villkor för att 

skapa en relation och för att se vem den unge är. Respondenterna belyste relationens 

betydelse i bemötande och behandling av ungdomar med utagerande beteende och 

framhöll att relationen är betydelsefull för att den unge ska kunna förändra sitt beteende. 

Utifrån det relationella perspektivet ser yrkesverksamma ungdomarna som en del i en 

process, som i sin tur är i ständig förvandling och utveckling (von Wright, 2000). En 

respondent framhöll att det är relationen som förhindrar utagerande beteende och att det 

är i relationen som behandlingen skapas. Respondenten poängterade att han i sitt 

behandlingsarbete alltid försökt att lyfta fram den unge genom honom själv. I det 

relationella perspektivet menar von Wright (2000) att relationen är i fokus och betonar 

att vem en människa är bestäms i relationen med andra. Respondenten förhåller sig 

således till ett relationellt perspektiv där intersubjektiviteten betonas och menar att 

utagerande beteende beror på sammanhanget.  

Resultatet visade att det tidigare förekommit mer bråk och konflikter inom 

institutionsvård och att behandlingspersonal i större utsträckning använde fysisk kraft 

för att få slut på ett utagerande. Att det idag ser annorlunda ut beror på att 

yrkesverksamma har en ökad medvetenhet om hur betydelsefullt det är att bygga upp en 

god relation till ungdomarna. von Wright (2000) menar att en annan människas vem 

upptäcks genom tal och handling. Att yrkesverksamma har lärt sig vikten av ett 

kommunikativt handlande betraktas som att de fått upp ögonen för det relationella 

perspektivet.   

Inom ART arbetar instruktörerna med att lära ungdomarna att ändra sina tankemönster 

och finna strategier för hur de ska hantera sin ilska på ett mer socialt accepterat sätt. 

Detta kan ses utifrån ett relationellt perspektiv då ungdomarna ses som ständigt 

vardande. I resultatet poängterades att ART inte passar alla och kan därav ses som en 

färdig modell som utgår från ett punktuellt perspektiv som förutsätter att alla är lika. 

Detta tyder på att behandlarna blint tror på modellen, eller känner sig osäkra på sig 

själva och har följaktligen svårt att anpassa sig efter individerna, de anser istället att 

individerna ska anpassas efter metoden. Utifrån detta kan behandlingen tolkas som 

punktuell.  

ART bygger på ett visst antal lektioner som gör att målet blir tidsbegränsat, detta kan 

ses ur ett punktuellt perspektiv. Samtidigt kan inte behandlingsprogrammet endast 

hänvisas till det punktuella perspektivet då lektionerna innehåller rollspel där 

ungdomarna och instruktörerna interagerar med varandra. von Wright (2000) menar att 

medvetandet blir till i den sociala interaktionen och kan även ses utifrån ett relationellt 

perspektiv. Under lektionerna delar ungdomarna med sig av sina erfarenheter och tar till 

sig vad de andra berättar, ungdomarna och instruktörerna är alla delaktiga i 

intersubjektiviteten och det är där de kan förändras.  

Att avskilja ungdomarna och placera dem i isoleringscell kan ses som ett punktuellt 

perspektiv, där lösningen på situationen är att bortse från att lösa konflikten genom 

samtal och mötas i intersubjektiviteten. Då ungdomarna är våldsamma och 

behandlingspersonal blir tvungna att fysiskt förflytta dem kan insatsen å andra sidan ses 
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utifrån ett relationellt perspektiv, då avskiljningen syftar till att skydda relationen. Efter 

en utagerande situation och när den unge har lugnat ner sig är det viktigt att 

behandlingspersonal tillsammans med den unge samtalar om vad som orsakade den 

utagerande situationen samt vad den unge ska tänka på för att förhindra att det sker 

igen. Detta visar att behandlingspersonal är benägna att tillsammans med ungdomarna 

finna lösningar på problemet och kan ses i likhet med det relationella perspektivet. Hade 

behandlarna istället inte varit intresserade att lösa situationen tillsammans med 

ungdomarna utan sett sig själva som vägvisare och som ensam har lösningen skulle 

detta ses ur ett punktuellt perspektiv.   

Konsekvensen av det punktuella perspektivet kan enligt von Wright (2000) bli att 

behandlaren får rollen som vägvisare och är således i centrum i förändringsarbetet. 

Detta kan enligt författaren medföra att såväl behandlaren som den unge ser det som 

behandlarens förtjänst om behandlingen lyckas. Skulle istället behandlingen misslyckas 

blir den yrkesverksamme osäker i sin behandlarroll och känner skuld över att inte ha 

lyckats och tar ensam på sig ansvaret över att den unges förändring uteblivit.  

Med utgångspunkt ur ett könsteoretiskt perspektiv tillskrivs pojkar och flickor olika 

egenskaper utifrån traditionella föreställningar om kön. Könsskillnader leder till att 

pojkars och flickors handlingar och karaktärsdrag uppfattas olika (Hamreby, 2004; Hilte 

& Claezon, 2005; Ulmanen & Andersson, 2006). Av resultatet framkom att dessa 

föreställningar påverkade respondenternas beskrivningar av pojkar respektive flickor. 

Respondenterna beskrev pojkar som mer fysiskt utagerande och flickor mer 

självdestruktiva, detta kan ses som att respondenterna pratar om ungdomarna utifrån ett 

punktuellt perspektiv. Föreställningarna påverkade respondenternas sätt att tänka och 

känna inför situationer då pojkar och flickor utagerar och att det till viss del påverkade 

deras bemötande. Om kön betraktas som något givet och oföränderligt, som på förhand 

bestämmer hur yrkesverksamma bör bemöta ungdomar kopplas detta samman med det 

punktuella perspektivet.  

Utifrån det könsteoretiska perspektivet är könsbegreppet starkt kopplat till makt. Det 

finns en maktordning i samhället som innebär manlig överordning respektive kvinnlig 

underordning (Hamreby, 2004; Hilte & Claezon, 2005; Ulmanen & Andersson, 2006). 

Av resultatet framgick att manlig behandlingspersonal vanligtvis inte tycks uppleva det 

lika hotfullt att bemöta flickor i utagerande situationer. En respondent uttrycker även att 

han inte i lika stor utsträckning använder fysisk styrka mot flickor som pojkar med 

utagerande beteende, detta med tanke på att manlig behandlingspersonal redan har ett 

övertag mot kvinnliga klienter. Vidare redovisar resultatet för uppfattningar om att 

kvinnlig behandlingspersonal betraktas som en icke-våldsfaktor. Att yrkesverksamma 

utgår från stereotyper och gör en kategorisering av människor utifrån deras kön ses ur 

ett punktuellt perspektiv, där uppmärksamheten riktas mot den unges särskilda 

egenskaper (von Wright, 2000). Resultatet visade att könet har betydelse för hur de 

yrkesverksamma bemöter ungdomar, då de även ser på sig själva som män med 

specifika egenskaper. Av resultatet framkom å andra sidan att respondenternas 

bemötande inte är könsrelaterat utan i större uträckning individ- och situationsanpassat 

och beror på hur relationen mellan den yrkesverksamme och den unge ser ut. Om kön är 

socialt konstruerat d.v.s. blir till i mötet med den andre ses detta enligt von Wright 

(2000) som ett relationellt perspektiv.      
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  DISKUSSION 

Studiens syfte var att studera hur yrkesverksamma på SiS särskilda ungdomshem 

beskrev sina erfarenheter av bemötande och behandling av ungdomar med utagerande 

beteende. Studien syftade även till att belysa vilken roll könet har i bemötande och 

behandling av ungdomar med utagerande beteende. Syftet har under 

forskningsprocessen blivit besvarat.  Resultatet visade att ett respektfullt bemötande är 

viktigt för att bygga upp en god relation till ungdomarna. En god förebild i kombination 

med specifika behandlingsmetoder ger ungdomarna verktyg för att själva skapa 

strategier för att hantera det utagerande beteendet. Vidare redovisades en komplex bild 

av hur traditionella föreställningar om kön påverkar yrkesverksammas sätt att bemöta 

och behandla.  

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsmetod 

utifrån den hermeneutiska forskningstraditionen. Detta med anledning av att en djupare 

förståelse om bemötande och behandling av ungdomar med utagerande beteende 

eftersöktes. I avsnittet sker en redogörelse av den valda metodens styrkor och svagheter.  

Urval och förberedelser 

Hade kontakt med respektive SiS institution tagits innan påbörjad uppsatskurs hade det 

kunnat innebära att fler respondenter haft möjlighet att genomföra intervjuer i en 

tidigare fas i forskningsprocessen, vilket kunnat bidra till en noggrannare bearbetning 

av intervjumaterialet. Å andra sidan kan det ha varit en fördel att inte ha genomfört 

intervjuerna i ett tidigt skede i forskningsprocessen, då det krävs förberedelser inför 

intervjutillfällena. I samråd med institutionscheferna utlovades fyra respondenter, två 

från varje SiS institution. Med anledning av att en respondent till en början samtyckt till 

medverkan i studien, men som innan personlig kontakt hade tagits valt att avstå, fick 

studien ett bortfall som kan ha påverkat studiens slutgiltiga resultat. Försök att finna 

ytterligare en respondent genomfördes i samråd med administrativ personal på ett av de 

särskilda ungdomshemmen. Trots detta lyckades inte försöket med att finna en fjärde 

respondent som kunde ställa upp inom studiens tidsram. Hade kontakt med fler än två 

institutioner tagits hade detta bortfall möjligen varit av mindre betydelse.  

Motivet till att studien begränsades till att undersöka utagerande beteende på SiS 

särskilda ungdomshem, var en förhoppning om att yrkesverksamma besitter relevant 

kunskap utifrån att det är dessa institutioner som bäst ska kunna hantera ungdomar med 

utagerande beteende. I efterhand finns det tankar om att begränsningen medfört 

svårigheter att finna respondenter, då antalet särskilda ungdomshem i jämförelse med 

andra verksamheter som arbetar med ungdomar med liknande problematik är färre.   

Studien hade för avsikt att innefatta fyra yrkesverksamma på två av södra Sveriges 

särskilda ungdomshem. Valet av antalet respondenter kändes realistiskt utifrån 

tidsperspektivet. Hade fler intervjuer genomförts hade studiens empiriska material 

kunnat bli fylligare. Samtidigt som det hade krävts mer tid till att bearbeta det insamlade 
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intervjumaterialet, vilket medfört att materialet inte hade kunnat bearbetas lika noggrant 

och på så vis sänkt studiens trovärdighet. Studien bestod slutligen av färre deltagare än 

beräknat, vilket har bidragit till att det empiriska materialet blivit tunnare och kan 

möjligen ha påverkat studiens trovärdighet.  

Studiens respondenter valdes ut genom ett strategiskt urval där institutionschefer 

kontaktades med förhoppning att finna yrkesverksamma med kunskap om utagerande 

beteende. Urvalet bestod slutligen av tre manliga behandlingsassistenter med erfarenhet 

av att i sitt arbete bemöta och behandla ungdomar med utagerande beteende. Att urvalet 

bestod av tre män och ingen kvinna antas kunna påverka resultatet, med anledning av att 

studiens syfte var att belysa vilken roll könet har i bemötandet och behandling av 

ungdomar med utagerande beteende. Studiens resultat är baserat på manlig 

behandlingspersonals erfarenhet, vilket bör finnas i åtanke när studiens tillförlitlighet 

diskuteras. Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer. Hade 

studiens urval bestått av två manliga och två kvinnliga respondenter från olika 

åldersgrupper hade det ökat sannolikheten till att det aktuella området belysts utifrån de 

båda könens erfarenheter. Samtidigt som dessa tre respondenter är tre skilda individer 

från olika åldersgrupper och med varierad erfarenhet. Kanske ger dessa tre en större 

möjlighet till att få området belyst utifrån olika erfarenheter än om det hade varit två 

manliga och två kvinnliga respondenter.  

Via ett informationsbrev informerades studiens respondenter om studiens syfte och i 

missivet förklarades studiens etiska överväganden. En av respondenterna hade inte tagit 

del av missivet, vilket kan förklaras utifrån att informationsbrev och missiv var 

adresserat till institutionscheferna och inte till deltagarna i studien. Detta är något som i 

efterhand kan ses som nackdel. Vid respektive intervju fick samtliga deltagare ta del av 

detta material och muntligt ge sitt samtycke för att tydliggöra deras medgivande till 

medverkan i studien och för att undvika eventuella missförstånd.  

Intervjuguide och datainsamling 

För insamling av data har studien utgått från en semistrukturerad intervjuguide. 

Fördelen med en semistrukturerad intervjuguide har varit att samtliga respondenter haft 

möjlighet att relativt fritt få uttrycka sina unika erfarenheter. Vid samtliga 

intervjutillfällen har ett öppet förhållningssätt intagits, vilket innebär att frågorna i 

intervjuguiden endast setts som ett hjälpmedel och inte något som till punkt och pricka 

måste följas. Nackdelen med att ett öppet förhållningssätt intogs var att respondenterna 

ibland frångick ämnet och medförde att delar av intervjumaterialet inte varit relevant för 

studien. Vid den sista intervjun valdes att belysa studiens definition av utagerande 

beteende, vilket kan ses som fördel då det bidrog till mer specifika svar från 

respondentens sida.  

Under samtliga intervjuer medverkade båda studieförfattarna och hade fasta roller, 

intervjuare samt antecknare vilket bidrog till en känsla av trygghet där båda visste vad 

den andra skulle göra. Intervjuaren ansvarade för att ställa frågor, men gav även 

möjlighet till antecknaren att komplettera med följdfrågor. Som ovana forskare finns det 

en möjlighet att dessa frågor varit ledande och slutna och på så vis påverkat 

respondenternas svar. Att båda studieförfattarna medverkade i samtliga intervjuer var en 

fördel när materialet sedan bearbetades och tolkades och kan därmed höja studiens 
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tillförlitlighet. Samtidigt som det kan resultera i att respondenten upplever det som ett 

maktövergrepp och känner sig i underläge. Genom att en är ansvarig för att ställa frågor 

minskas förhoppningsvis risken för att respondenterna känner sig otrygga. Att 

intervjuerna utfördes på respondenternas respektive arbetsplats bidrog till att de befann 

sig i en trygg miljö.  

Vid samtliga intervjuer användes bandinspelning, vilket skedde efter överenskommelse 

med respondenterna. Utan bandinspelning hade bearbetningen av resultatet försvårats, 

då anteckningarna endast kan ses som ett komplement till det bandade materialet och 

långt ifrån fullständiga. Det är viktigt att ha i åtanke att bandinspelning kan ses som 

negativt då det från respondentens sida kan upplevas som ett störningsmoment och 

hindrar respondenten att uttrycka sig. Det var dock inget som uppmärksammades under 

studiens intervjutillfällen.  

För att stärka studiens trovärdighet fanns det en förhoppning om att genom 

respondentvalidering försäkra oss om att vår tolkning överensstämmer med 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter. Med tanke på forskningsprocessens 

begränsade tidsram kunde respondentvalidering i denna studie inte ske. Ytterligare en 

anledning till att respondentvalidering uteblev berodde på att studiens intervjuer 

genomfördes i ett betydligt senare skede än vad som hade förväntats.  

För att förbättra studien hade det varit en fördel att genomföra uppföljningsintervjuer, 

detta för att ge respondenterna en möjlighet att ytterligare kunna förtydliga och fördjupa 

sina resonemang. Det kunde ha bidragit till ökad förståelse och fördjupad kunskap samt 

minska risken för felaktig tolkning. 

Analysmetod 

När intervjuerna slutförts inleddes bearbetningsprocessen av det insamlade materialet. 

Först transkriberades de bandade intervjuerna ordagrant till text. Att transkribering 

påbörjades i direkt anslutning till intervjuerna har varit en fördel eftersom det var färskt 

i minnet. Transkriberingen var en process som tog tid, med anledning av att ingen av 

studieförfattarna tidigare hade erfarenhet av detta tillvägagångssätt. Det var även vid 

flera tillfällen svårt att exakt höra vad respondenterna sa. Därför krävdes upprepade 

uppspelningar av intervjuerna, detta kan å andra sidan ses som en fördel då det bidrog 

till repetition av vad respondenterna sagt och underlättade bearbetningsprocessen. Vid 

intervju nummer två placerades bandspelaren för långt ifrån respondenten vilket bidrog 

till en försämrad ljudkvalitet, att detta uppmärksammades påverkade placeringen av 

bandspelaren vid nästkommande intervju.  

Vid analysen har studiens författare reflekterat över hur förförståelsen påverkat studiens 

slutgiltiga resultat. Utifrån studiens bakgrund fanns en förförståelse om att 

yrkesverksamma bemöter pojkar och flickor olika och att behandlingsmetoder skiljer 

sig åt utifrån traditionella föreställningar om kön. Samtidigt har studiens författare i 

största möjliga mån bortsett från denna förförståelse vid intervjutillfällena och istället 

gått in med nyfikenhet och öppenhet om vad respondenterna har att förmedla. Det finns 

dock en risk att studieförfattarna i tolkningsprocessen omedvetet präglats av den egna 

förförståelsen. Å andra sidan är förförståelsen en vital del hos hermeneutiska forskare 

som behövs för att kunna tolka. Studieförfattarna är följaktligen medvetna om att de 
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precis som respondenterna har förutfattade meningar om kön, ungdomar, bemötande 

och behandling. 

Vid bearbetning av intervjumaterialet uppstod till en början svårigheter med att se en 

helhet, men efter upprepade försök att utifrån de kodade meningsbärande enheterna 

bilda begrepp skapades för studiens författare en mer begriplig bild. Att ha varit två 

under forskningsprocessen ses som en fördel eftersom intervjumaterialet tolkats utifrån 

två skilda perspektiv som kan ha bidragit till en riktigare tolkning. 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens syfte, 

frågeställningar, tidigare forskning samt egna synpunkter. Slutligen framhävs förslag på 

vidare forskning som uppkommit under processens gång.  

Pedagogiska strategier vid utagerande beteende 

Enligt SiS etiska riktlinjer har den enskilde rätt att bemötas med respekt med hänsyn till 

sin integritet, vilket bl.a. innebär att han eller hon inte får utsättas för psykisk eller 

fysisk kränkning utöver den kränkning som tvånget medför (Statens institutionsstyrelse, 

2009). Studiens resultat visade att samtliga respondenter var medvetna om hur viktigt 

det är att bemöta ungdomarna på ett respektfullt sätt. Respondenterna menade att ett 

respektfullt bemötande är viktigt för att behandlingspersonal och ungdomarna ska 

kunna skapa en relation som hjälper dem att tillsammans finna lösningar på 

ungdomarnas problem.  

Enligt Andreassen (2003) har många ungdomar inom institutionsvård en otrygg 

bakgrund med negativa erfarenheter av relationer till vuxna. De beskrivs som omöjliga, 

då många ungdomar tidigare varit föremål för en rad behandlingsinsatser. Studiens 

resultat stödjer uppfattningen om att ungdomar på SiS särskilda ungdomshem inte är 

trygga i sig själva och brister i respekt mot såväl andra som sig själv. Men motsäger 

uppfattningen om att ungdomarna skulle vara omöjliga att behandla. Respondenterna 

ser istället arbetet med ungdomarna som en möjlighet att förändra deras beteende trots 

att det är ett påfrestande arbete. Utifrån respondenternas uppfattning blir det tydligt att 

de har tron på att människor kan förändras, att det inte är den unge det är fel på, utan det 

utagerande beteendet som skapar problem för dem.   

Enligt Andreassen (2003) avbryter mellan 30-50 procent av ungdomarna sin 

institutionsvistelse, en hög andel av dessa ungdomar har ett utagerande beteende. Som 

framtida behandlingspedagoger förelåg därav intresset att undersöka vilka pedagogiska 

strategier yrkesverksamma använder för att bemästra det utagerande beteendet. 

Pedagogiska strategier ska enligt studiens författare syfta till att ungdomarna ska lära, 

förändras och utvecklas utifrån yrkesverksammas bemötande och behandling. Resultatet 

visade att respondenterna ständigt strävar efter att förmedla kunskap till ungdomarna 

och att de är noga med att tänka på hur de själva agerar i såväl vardagliga situationer 

som schemalagda lektioner. Studiens författare anser att i arbetet med ungdomar med 

utagerande beteende blir det extra viktigt att tänka efter vad som förmedlas i utagerande 

situationer. Skulle behandlingspersonal använda obefogat våld riskerar ungdomarna att 
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ta efter beteendet och inte lära sig att beteendet är olämpligt. Resultatet visade att 

respondenterna så långt det är möjligt undviker att använda fysisk styrka gentemot 

ungdomarna. Att yrkesverksamma i första hand påminner ungdomarna att de uppför sig 

olämpligt, rekommenderar dem att gå in på rummet eller försöker få dem att byta fokus. 

Detta anser studiens författare vara pedagogiska strategier som främjar ungdomarnas 

utveckling.    

Ur resultatet framkom att det är svårt att skilja på begreppen bemötande och behandling, 

då sättet att bemöta även är ett bärande element i behandlingssammanhang. Studiens 

författare menar i enighet med respondenterna att de båda begreppen är sammanflätade, 

men när det förekommer en fördjupning av begreppen finns det aspekter i 

behandlingsbegreppet som begreppet bemötande inte innefattar. Dessa element handlar 

om specifika åtgärder för att förändra ungdomarnas utagerande beteende. Bemötande 

beskrivs enligt Eresund och Wrangsjö (2008) som det vardagliga samspel som äger rum 

utanför denna behandling. Hill (2005) beskriver begreppet utifrån det sätt som 

yrkesverksamma uppträder och relaterar till ungdomarna på.  

Studiens respondenter poängterade i likhet med Hill (2005) att det i arbetet med 

ungdomar är viktigt att vara en god förebild och genom sitt förhållningssätt vara ett bra 

alternativ till det som ungdomarna är vana vid. Respondenterna anser att deras 

bemötande gentemot ungdomarna blir behandling. Detta tolkas av studiens författare 

som att när de yrkesverksamma under en längre tid bemött ungdomarna med icke-

våldsbeteende resulterar detta i att ungdomarna tar efter och ersätter sitt destruktiva 

beteende med ett varaktigt och positivt beteende och kan därför ses som behandling. 

Svårigheter med att skilja på begreppen bemötande och behandling blir tydligt då 

resultatet visade att det är svårt att helt undvika behandlingsinslag på 

utredningsavdelningar. Ett motiv till åtskillnaden av begreppen är att det enligt 

Andershed och Andershed (2005) krävs något mer än att bara identifieras med problem 

för att bli föremål för behandling, vilket exempelvis innebär en tvångsplacering. 

Bemötande av ungdomar med utagerande beteende kan såväl förekomma utanför 

institutionen som när den unge tvångsplacerats, detta förtydligar att en fördjupning av 

begreppen resulterar i en viss åtskillnad. 

Sandström (2007) lyfter fram att ytliga signalbeteende vid bemötande är effektiva för att 

skapa god stämning och förebygga aggressivitet. Utifrån resultatet framkom att ett gott 

bemötande är viktigt för att yrkesverksamma och ungdomar ska kunna skapa en god 

relation.  Behandlingspersonal ska i sitt bemötande förmedla trygghet till de unga men 

måste samtidigt vara konsekvent. Andreassen (2003) menar att tydliga gränser 

förmedlar förståelse om att utagerande beteende är oacceptabelt, medan avsaknad av 

gränser leder till otrygghet och ökat utagerande beteende hos ungdomarna.  

Sandström (2007) beskriver att ungdomar efter en utagerande situation ofta blir 

nedstämda och ångerfulla, vilket leder till sänkt självkänsla. I dessa situationer är de 

tillgängliga för samtal, vilket behandlingspersonal bör ta tillvara på. Studiens 

respondenter betonade vikten av att efter en utagerande situation samtala med den unge 

och låta denne beskriva vad det var som kunde ha orsakat det utagerande beteendet och 

vad han eller hon bör tänka på för att förhindra att det sker igen. Yrkesverksammas 

uppgift är att ge den unge verktyg som bidrar till att han eller hon själv kommer till 
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insikt om att det utagerande beteendet inte är bra. Genom att hitta egna strategier för att 

förhindra det utagerande beteendet kan de känna sig delaktiga i behandlingsprocessen. 

Av resultatet framgick att det för yrkesverksamma på SiS särskilda ungdomshem är 

viktigt att tänka på säkerheten, att många yrkesverksamma vid en utagerande situation 

kan medföra att ungdomarna lugnar ner sig. Att det är viktigt att tänka på säkerheten 

anser även studiens författare, men menar samtidigt att det för ungdomarna kan 

uppfattas som provocerande när det i utagerande situationer är många yrkesverksamma 

på plats. 

Återspegling av vissa könsmönster 

I resultatet beskrevs att institutionerna ses som en mikrovärld av samhället där 

traditionella föreställningar om kön påverkar yrkesverksammas sätt att se på flickor 

respektive pojkar. Detta överensstämmer med Hilte och Claezon (2005) som hävdar att 

yrkesverksammas förhållningssätt bygger på stereotypa föreställningar om kön och 

orsakar beskrivningar om hur pojkar och flickor är. Ur resultatet framkom att pojkar 

beskrevs som fysiskt utagerande medan flickor som självdestruktiva. Samtidigt 

poängterades att det förelåg en medvetenhet om att kategoriseringen utgick från hur 

traditionella föreställningar om hur pojkar och flickor ska vara. Laanemets och 

Kristiansen (2008) beskriver att pojkar som vårdas på SiS särskilda ungdomshem 

uppfattas som farligare än flickor. Att pojkar är farligare höll respondenterna till viss del 

med om då pojkar framställdes som fysiskt starkare. Samtidigt poängterades att flickor 

de senaste 10-15 åren blivit allt mer fysiskt utagerande och att det förelåg en 

medvetenhet om att en flicka likväl en pojke kunde ta ett järnrör och slå 

behandlingspersonal i huvudet. Att flickor de senaste åren har blivit allt mer fysiskt 

utagerande styrks även av Andersson (1996), Keenan m.fl. (1999), Berg (2002) samt 

Odgers och Moretti (2002). Kyhle Westermark (2009) menar att ökningen kan bero på 

att samhället utvidgat våldsbegreppet till att innefatta mindre allvarliga våldsföreteelser, 

som bidrar till att flickor i högre grad finns representerade i våldsstatistiken. Studiens 

författare framhåller även att klimatet i ungdomskulturen och samhället i övrigt blivit 

betydligt hårdare och våldsammare, vilket även poängterades i resultatet.  

Hilte och Claezon (2005) framhåller att när traditionella föreställningar om kön utgör 

grunden för behandlingsinnehåll riskerar andra betydelsefulla element i behandlingen 

att förbli dolda.  Laanemets och Kristiansen (2008) påpekar att pojkar på SiS särskilda 

ungdomshem ges lite utrymme till att visa sårbarhet. Detta kan enligt studiens författare 

bero på traditionella föreställningar om att pojkar ska vara starka och inte visa känslor. 

Hilte och Claezon (2005) menar att pojkars förträngning av känslor kan föranleda ett 

utagerande beteende. Genom att blunda för att pojkar behöver visa känslor förhindras 

enligt studiens författare behandlingsarbetet och det utagerande beteendet fortgår.  

Ulmanen och Andersson (2006) påtalar att de behandlingsåtgärder som erbjuds pojkar 

och flickor troligen är en följd av traditionella föreställningar om kön, snarare än av 

utvärderingar av vilken typ av behandling som ger bäst resultat för de båda könen. 

Vidare menar författarna att strukturerade behandlingsprogram inte utvecklats och 

använts i lika stor utsträckning för flickor som pojkar på SiS särskilda ungdomshem. 

Detta är inget som uppmärksammas i resultatet utan respondenterna vidmakthöll att 
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behandlingsmetoder såsom ART vänder sig i lika stor utsträckning till flickor som 

pojkar med utagerande beteende. Skillnaden mellan tidigare forskning och resultatet kan 

bero på en möjlig förändring inom SiS som följt utvecklingen av att flickor i större 

utsträckning blivit alltmer fysiskt aggressiva och att de i samma utsträckning som 

pojkar är i behov av behandlingsmetoderna.  

Flickor beskrivs enligt Hilte och Claezon (2005) som långsinta intrigmakare medan 

pojkar som raka och aggressiva. Resultatet visade att respondenterna framställde pojkar 

som rakare och att deras beteende var lättare att tolka, medan flickor var långsinta och 

skapade konflikter som inte fanns. Detta bidrog till att respondenterna ansåg att det är 

jobbigare att hantera flickor. Detta överensstämmer med Ulmanen och Andersson 

(2006) som hävdar att yrkesverksamma på SiS särskilda ungdomshem upplever flickor 

som jobbigare och svårare att behandla jämfört med pojkar. Vidare hävdar författarna 

att könsbegreppet är starkt kopplat till makt, där manligt beskrivs som överordning och 

kvinnligt som underordnat. Detta bidrar till att pojkar utgör grunden för det normala och 

behandlingsarbetet är präglat av den manliga normen. Kan detta vara en bidragande 

orsak till att studiens respondenter upplevde flickor som jobbigare, då de jämfördes med 

pojkar och deras sätt att vara?  

Ulmanen och Andersson (2006) hävdar att flickor är känsligare än pojkar och uppfattas 

som offer. Enligt Laanemets och Kristiansen (2008) bidrar detta till att yrkesverksamma 

intar ett försiktigare förhållningssätt p.g.a. rädsla att kränka flickorna. Detta leder 

följaktligen till att flickor tillåts vara mer utagerande och direkt våldsamma. Även 

studiens resultat visade att flickor betraktades som känsligare, men det poängterades att 

det inte förelåg någon skillnad i hur långt ett utagerande beteende fick fortgå oavsett om 

det var en flicka eller pojke. Den skillnad som uppkom låg istället i att det kunde 

behövas mer fysisk styrka för att få slut på en pojkes utagerande, utifrån att pojkar 

vanligtvis är fysiskt starkare än flickor. En respondent beskrev att han upplever det som 

känslomässigt tyngre att i utagerande situationer fysiskt förflytta en flicka och att det 

bl.a. beror på en rädsla inför att råka vidröra olämpliga ställen på flickans kropp. 

Studiens författare tror att detta även kan bero på att han som manlig 

behandlingspersonal utifrån samhällets normer och värderingar har ett fysiskt övertag 

mot flickan.  

Av resultatet framkom att det i arbetet med ungdomar är viktigt att vara en god förebild. 

Det finns tankar från studiens författare angående ungdomarnas sätt att se på manlig 

kontra kvinnlig behandlingspersonal som förebilder. Funderingar om hur pojkars 

respektive flickors bakgrund och uppväxtförhållanden påverkar deras sätt att söka efter 

förebilder bland behandlingspersonal. Ungdomarna har kanske med sig traditionella 

föreställningar om hur respektive kön ska bete sig vilket kan bidra till eller förhindra 

identifiering med behandlingspersonal av samma kön. Studiens författare anser att det 

är av lika stor vikt att som flicka ha en god manlig förebild som en kvinnlig och vice 

versa. Detta är viktigt för ungdomarnas fortsatta identitetsutveckling och för en 

förståelse för att utagerande beteende är lika olämpligt oavsett kön.   

Med tanke på att stora delar av forskningen om ungdomar med utagerande beteende är 

baserat på pojkar är förslag till framtida forskning att uppmärksamma flickor med 

utagerande beteende. Ytterliggare ett förslag på vidare forskning är studera pedagogiska 

strategier vid bemötande och behandling av flickor respektive pojkar vid olika typer av 
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utagerande beteenden. Ett annat förslag på vidare forskning är att studera sambandet 

mellan utagerande beteende, ADHD och missbruksproblematik och detta ur ett 

könsteoretiskt perspektiv.   

Sammanfattade slutsatser 

Studien beskriver pedagogiska strategier som yrkesverksamma använder vid bemötande 

och behandling av ungdomar med utagerande beteende, samt hur de upplever att arbetet 

återspeglar vissa könsmönster. Därmed anses studiens syfte vara uppnått.   

Sammanfattade slutsatser utifrån studiens resultat är att ett respektfullt bemötande är 

viktigt för att yrkesverksamma ska kunna bygga upp en relation till ungdomarna som är 

ett bärande element under hela behandlingsprocessen. Att vara en god förebild i 

kombination med specifika behandlingsmetoder ger ungdomarna verktyg att själva 

skapa egna strategier för hur de ska hantera det utagerande beteendet. Traditionella 

föreställningar om kön påverkar de yrkesverksammas sätt att se på ungdomarna, men i 

vilken grad detta påverkar deras sätt att bemöta pojkar respektive flickor råder det 

delade meningar om. Trots att de yrkesverksamma alltid försöker dra ner på 

ungdomarnas frustration genom samtal, förekommer det situationer när de tvingas 

använda fysisk kraft för att få slut på ett utagerande beteende. Det föreligger i dessa 

situationer ingen skillnad i hur långt pojkars respektive flickors utagerande får fortgå 

innan behandlingspersonal ingriper.  
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I 

Bilagor 

Bilaga І: Diagnostiska kriterier för Conduct Disorder  

Enligt DSM IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) 

A. Ett upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras 

grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler. Störningen 

tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under en tolvmånadersperiod med minst ett 

kriterium uppfyllt under de senaste sex månaderna. 

Aggesssivt beteende mot människor och djur 

(1) hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra 

(2) påbörjar ofta slagsmål 

(3) har använt vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på andra (t.ex. slagträ, tegelsten, trasig 

flaska, kniv, pistol) 

(4) har visat fysisk grymhet mot någon människa 

(5) har visat fysisk grymhet mot djur 

(6) stöld under direkt konfrontation med offret (t.ex. väskryckning, rån med eller utan fysiskt våld 

eller vapenhot) 

(7) har tvingat någon till sexuellt umgänge 

Skadegörelse 

(8) har struckit något i brand för att orsaka allvarlig skada 

(9) har avsiktligt förstört andras egendom (på annat sätt än genom brand) 

Bedrägligt beteende eller stöld 

(10)  har brutit sig in i någon annans bostad, lokal eller bil 

(11)  ljuger ofta i syfte att uppnå fördelar eller undvika skyldigheter mot andra (dvs. slå ”blå dunster”   

i ögonen på folk) 

(12)  har tillskansat sig värden utan direkt konfrontation med offret (t.ex. snatteri, förfalskning) 

Allvarliga norm- och regelbrott 

(13)  är ofta ute på nätterna (med början före 13 års ålder) trots föräldrarnas förbud 

(14)  har rymt från föräldrahemmet eller fosterhemmet och stannat borta över natten minst två gånger 

(eller en gång om det rör sig om längre tid) 

(15)  skolkar ofta från skolan (med början före 13 års ålder) 

 

B. Beteendestörningen orsakar klinisk signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller 

studier. 

C. Om personen är 18 år eller äldre får kriterierna för antisocial personlighetsstörning inte vara 

uppfyllda.  

 

Specificering av typ baserad på individens ålder vid problemens start: 

Barndomsdebuterande typ: minst ett kriterium för uppförandestörning är uppfyllt före tio års ålder 

Ungdomsdebuterande typ: inga kriterier för uppförandestörning är uppfyllda före tio års ålder. 

Ospecificerad typ: ålder för start av symtom är okänd 

 

Specificering av allvarlighetsgrad: 

Lindrig: Få, om ens några, beteendeproblem utöver det antal som krävs för diagnosen och 

beteendeproblemen orsakar endast liten skada för andra (t.ex. ljuger, stannar ute nattetid utan 

tillåtelse, skolkar) 

Måttlig: Antal beteendeproblem och deras konsekvenser för andra ligger mellan nivåerna lindrig och 

svår (t.ex. stjäl utan direkt konfrontation med offret, vandaliserar) 

Svår: ett flertal beteendeproblem utöver det antal som krävs för diagnosen eller beteendeproblem 

orsakar avsevärd skada för andra (t.ex. tvingar sig till sexuellt umgänge, visar fysisk grymhet, 

använder vapen, rånar, gör inbrott under påverkan).   



 

II 

 
             

Bilaga ІІ: Förfrågan om medverkan  
   

Hej!  

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 

och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. Vi kontaktar er med anledning 

av den C-uppsats vi planerar att skriva gällande yrkesverksammas erfarenhet av bemötande 

och behandling av ungdomar med utagerande beteende. Definitionen av utagerande 

beteende omfattar i denna studie alltifrån verbal aggressivitet till fysiskt våldsamma 

handlingar riktade mot såväl föremål som andra människor.  

Studien kommer att genomföras på SiS-institutioner och vi vänder oss nu till er verksamhet, 

där vi söker två behandlare med kunskap om ämnet utagerande beteende bland ungdomar 

placerade inom SiS. När det gäller detta anser vi att det skulle vara intressant att ta del av er 

kunskap och erfarenhet av arbete med ungdomar. För att genomföra studien vill vi utföra 

enskilda intervjuer med dessa två behandlare. Intervjun beräknas att ta cirka en timme. Om 

intervjupersonerna tillåter önskar vi att göra en ljudinspelning av intervjuerna, detta för att 

underlätta vår kommande analys samt för att kvalitetssäkra studiens resultat. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Vi kommer att kontakta Er per telefon v. 5, för att dels försäkra oss om att Ni har tagit del 

av informationen i detta brev och dels för att ta reda på om intresse finns att medverka i vår 

undersökning. Har Ni några frågor är Ni mer än välkommen att höra av Er till oss.  

Med vänlig hälsning  

    ----------------------------------------- 

    Ellinor Cronzell tel. 070X- XX XX XX 

     

      

    -----------------------------------------

                           Catherine Åkesson tel. 070X-XX XX XX  

 
Handledare: Henrik Nilsson   

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg 



 

III 

 

Bilaga ІІІ: Missiv   

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

---------------------------------------      

Ellinor Cronzell 

     

    -----------------------------------------

     Catherine Åkesson 

 

Handledare: Henrik Nilsson 

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg 



 

IV 

Bilaga ІV: Intervjuguide 

BESKRIV, UTVECKLA, BERÄTTA, FLER EXEMPEL, VAD TÄNKER DU? 

Inledande frågor  

 (Kön)? 

 Ålder?  

 Utbildning/yrkestitel?  

 Antal år inom SiS? 

 Antal år inom ungdomsvård? 

 Hur skulle du beskriva dina erfarenheter av att arbeta med ungdomar med 

utagerande beteende? 

Tema bemötande 

 Skiljer du i ditt arbete på begreppen bemötande och behandling? 

 Hur definierar du begreppet bemötande? Behandling?  

 Vad är verksamhetens generella åsikter om vad ett gott bemötande innebär? 

 Vad innebär ett gott bemötande för dig? Vilka faktorer anser du vara viktiga för 

att åstadkomma ett gott bemötande?  

 Vad kännetecknar ett utagerande beteende? 

 Kan du se någon skillnad i pojkars respektive flickors sätt att utagera? 

 Hur bemöter ni i er verksamhet ungdomar med utagerande beteende? 

 Vad är viktigt att tänka på i situationer där ungdomar uppvisar utagerande 

beteende, beskriv i detalj den senaste situationen där en ungdom uppvisade ett 

utagerande beteende samt hur du gick tillväga? 

 Hur kan man bäst förhindra att ett aggressivt beteende leder till våld? 

 Kan du se skillnader i hur flickor respektive pojkar med utagerande beteende 

bemöts? I så fall vad tror du detta beror på? 

 Hur tror du att traditionella föreställningar om kön påverkar personalens sätt att 

bemöta ungdomar med utagerande beteende? 

 Finns det något att tillägga vad gäller bemötande vid utagerande beteende? 

 

Tema behandling 

 Vad gör ni i er verksamhet för att hjälpa ungdomar med utagerande beteende? 

 Utgår er verksamhet utifrån några specifika behandlingsmetoder vid utagerande 

beteende? Gäller dessa både flickor och pojkar? 

 Hur tror du att traditionella föreställningar om kön påverkar valet av 

behandlingsmetod/program? 

 Kan du se några skillnader i hur flickor respektive pojkar tillgodogör sig 

behandlingen? 

 Finns det något att tillägga vad gäller behandling vid utagerande beteende? 

 

 


