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Denna studie undersöker hur man konkret på en öppen institution 

i Sverige och en institution i Polen arbetar för att involvera 

familjen i ungdomens behandling samt vilka likheter och 

skillnader det kan finnas. Studien utgår från en hermeneutisk 

forskningstradition med en kvalitativ meningstolkande ansats. 

Studien används av semistrukturerade intervjuer med fem 

personer med olika professioner, som exempel socialpedagog och 

pedagoger. Syftet med studien är att belysa några behandlares 

erfarenhet av institutionsbaserat arbete med ungdomar i Polen 

respektive Sverige. Frågeställningar är: Vilka förutsättningar 

finns för arbetet med ungdomar? samt Vilka förutsättningar finns 

för arbetet med ungdomarnas familjer? Resultatet tolkas med 

utgångspunkt i Andreassens behandlingsmodell.  Resultatet visar 

att det är svårt att involvera familjer till familjebehandling på 

grund av att familjer möjligen inte vill medverka eller att det 

saknas resurser till detta.  
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INTRODUKTION 

Kriminella handlingar är handlingar som enligt lag anses vara brottsliga och olagliga. 

Dessa handlingar straffas på olika sätt och beroende på brottets omfattning. Kriminalitet 

bland unga har funnits i alla tider. Insatser har sett olika ut under tiden och världen över. 

Dock har forskningen och utvecklingen gått framåt samt viljan till förbättring och hjälp 

har vuxit fram för att hjälpa ungdomarna som begår kriminella handlingar, som till 

exempel våld och snatteri. Det finns internationell forskning som visar på olika orsaker 

till ungdomens kriminella och avvikande beteende samt vad man kan sätta in för 

insatser och hjälp. Internationella forskningar som har gjorts är ett antal metaanalyser 

som tillsammans innefattar en stor mängd enskilda studier. De flesta av studierna är 

gjorda i USA och Kanada, men även från andra länder. Forskningarna visar på att rätt 

behandling för rätt ungdom kan ge positiva effekter (Lipseys 1998, refererad i 

Andreassen, 2003). Insatserna som kan bidra till förbättring kan vara bland annat 

miljöterapi, vägledningsgrupp, beteendeprogram och individuell rådgivning 

(Andreassen, 2003).  

Numera kan ungdomarna få olika typer av hjälp, beroende på ungdomens problematik 

samt brottets allvarlighetsgrad. Många forskare, till exempel (Maluccio och Fein 1994, 

refererad i Andreassen, 2003) är eniga om att familjen är central för samarbetet under 

behandlingstiden, detta överensstämmer med brottsförebyggande rådets, Brå, olika 

forskningsarbeten. Brå utför olika typer av forskning med fokus på hur man kan minska 

kriminalitet i landet. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och 

tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet 

och brottsförebyggande arbete.  

Processen för att man ska kunna dömas till LVU, Lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (Rättsnätet, 2012) är lång. Det är endast vissa som blir 

dömda till en LVU placering. En placering på en LVU institution är sista insatsen efter 

många andra prövade insatser sedan tidigare, exempelvis kommunala boenden, 

familjehem och frivilliga placeringar. Ungdomar behandlas på exempelvis LVU 

institutioner för att motverka deras destruktiva levande (statens institutionsstyrelse, SiS, 

2012).  

Intresseområdet för denna studie handlar om att försöka belysa ett fåtal behandlares 

erfarenheter av institutionsbaserat arbete med ungdomar i Polen respektive Sverige. Vi 

anser att detta är intressant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv för att vi som 

behandlingspedagoger ska i vårt framtida arbete med ungdomar och deras familjer ha 

kännedom om vilka behandlingsmetoder som kan fungera. Det kan vara bra att känna 

till hur arbetet med ungdomarna kan se ut i olika länder. Det kan även vara intressant att 

få reda på om våra arbetssätt skiljer sig åt samt om vi skulle kunna lära oss någonting 

nytt från varandra. 
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Bakgrund 

Unga kriminella behandlas på olika sätt i olika länder, i Sverige kan man till exempel 

använda sig av KBT
1
, kognitiv beteendeterapi (SiS, 2012). I Polen använder man till 

exempel psykoterapi. Det finns forskning som visar på att kontakten med familjen och 

ungdomens nätverk är viktig då målsättningen är att ungdomen sedan efter avslutat 

behandling kan återvända hem till sin familj. Severinsson (2010) menar att det är svårt 

att veta var man ska sätta en gräns när det gäller ingripandet i barnens och familjernas 

liv. Det man inte vill är att kränka utan att hjälpa, vilket inte alltid är så självklart för 

ungdomen eller dennes vårdnadshavare. Andreassen (2003) menar att det finns olika 

sätt att värdera hur en effektiv behandling är samt att det är svårt att dra slutsatser om de 

olika orsakerna till de olika resultaten.   

Hanson (2010) menar att när det gäller familjebehandling så kan begreppet och metoden 

tillämpas på hela familjen eller på familjer där det ingår flera generationer. Det finns 

idag i Sverige en rad olika begrepp som riktar sig på att man arbetar med familjer: bland 

annat familjebehandling, familjearbete, familjeterapi, familjerådgivning, med flera.  

Inom internationell forskning finns det ett antal metaanalyser, det vill säga studier av 

vetenskapliga publikationer, som tillsammans omfattar en stor mängd enskilda studier. 

De flesta av dem har utförts i USA och Canada (Andreassen, 2003). Dowden och 

Andrews (2000) genomförde en metaanalys om principernas roll för att minska 

våldskriminalitet. Analysen omfattade trettiofem studier och femton av dessa handlade 

om behandlingsprogram för ungdomar (Andreassen, 2003). Kriminogena behov är risk- 

och skyddsfaktorer som sedan används som beslutsstöd för vilken hjälp man förordas, 

Kriminogena behov är sådana som direkt orsakar det kriminella beteendet, samt mot 

riskfaktorer som verkligen kan förändras (Söderholm, Andershed m.fl., 2008). Analyser 

av kriminogena behov i studien utfördes av de lovande mått som skildrats av (Andrews 

och Bonta 1998, refererad i Andreassen, 2003). De lovande kriminogena målen för 

förändring var bland annat sociala vänförhållanden, förbättrad familjekommunikation 

och uppfostringsmetoder, lära sig att känna igen risksituationer och ha en välinlärd plan 

för att hantera dem. Utifrån detta kan det ses att förbättrad familjekommunikation är ett 

av de centrala målen för förändring.Institutionerna i olika länder kan se olika ut. I 

Sverige finns det tjugofem särskilda ungdomsinstitutioner, så kallade LVU hem med 

drygt sexhundra platser för akut- och utredning, behandling eller utslussning. I de flesta 

fall vårdas det flickor/pojkar och kvinnor/män på institutioner eller avdelningar som är 

separata. De flesta av ungdomsinstitutionerna är låsbara. Sju stycken av dessa 

ungdomsinstitutioner har LSU platser, med LSU menas Lagen (1998:603) verkställighet 

av Sluten Ungdomsvård (Bergstrand, 2011). Denna lag yttrar att om den unge har begått 

ett brott så att han eller hon skulle ha dömts till fängelse, ska ungdomen i stället dömas 

till sluten ungdomsvård mellan fjorton dagar och fyra år.  

                                                

1
 *KBT – kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi. Terapins två delar, som är kognitiv terapi 

och beteendeterapi kompletterar varandra i behandling (Andreassen, 2003).  
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Påföljden ska utgå från brottet, inte från den unges behov av vård. Under 

verkställigheten ska den unges behov av vård och behandling däremot sättas i fokus 

(SiS, 2012).  

I Polen finns det trettiofem institutioner för unga. Fyra av dessa är för flickor och 

tjugosju för pojkar samt resterande är ungdomshem för minderåriga, det vill säga för 

dem som inte har fyllt tretton år. Sammanlagt omfattar dessa ettusenniohundratre 

platser. Av dem är det ettusensjuhundratre platser för pojkar och hundranittio för 

flickor. Institutionerna kallas för uppfostringsanstalter och är en särskild anläggning för 

unga som begått kriminella handlingar mellan tretton och tjuguett år. 

Huvudmålet på institutionerna är att genom pedagogisk utbildning
2
 av personalen arbeta 

med kunskapsförmedling som skall leda till att kriminella handlingar samt andra 

brottsliga aktiviteter upphör. Den pedagogiska utbildningen brukar innehålla bland 

annat ökad kunskap för hur skollagarna ser ut, hur man genom olika tester och 

observationer fastställer typer av diagnoser samt hur man erbjuder rätt sorts psykologisk 

hjälp för ungdomar eller vuxna (Pedagog szkolny, 2012).  

I Polen finns det tre öppna institutioner, femton halv öppna samt en sluten institution för 

unga kriminella. Det finns även två institutioner med inriktning mot rehabilitering och 

ökad tillsyn av föräldrarna, fyra som fokuserar mest på att socialisera ungdomen till det 

vardagliga livet och rehabilitering samt två institutioner som inriktar sig mest på 

terapeutiskt stöd. Dessa anstalter är profilerade för ungdomar som begått många 

kriminella handlingar och som har vistats på öppna och slutna institutioner utan att 

deras handlingar förbättrats. Problematiken hos ungdomarna som hamnar på de 

sistnämnda institutionerna är mycket svår och komplicerad och behöver därför mycket 

mer avancerade hjälpinsatser.  

Institutionsbaserad ungdomsvård i Sverige 

I Sverige finns det en statlig myndighet som utövar individuellt anpassad tvångsvård 

och behandling. Denna myndighet är SiS, Statens institutionsstyrelse och de arbetar 

med behandling med vuxna med missbruksproblem samt ungdomar med allvarliga 

psykosociala problem av allvarlig art, det vill säga barn med antisocialt eller utåt 

agerande beteende. SiS huvuduppgift är att i samarbete med socialtjänsten ge de 

förutsättningar som är bättre för ett liv utan missbruk, kriminalitet och ett socialt 

hanterbart liv. SiS utför även sluten ungdomsvård, LVU. Socialtjänsten placerar årligen 

mer än tjugo tusen unga utanför deras hem. Drygt tusen av dessa ungdomar kommer till 

SiS. Medelåldern på ungdomarna ligger på sexton år samt majoriteten av ungdomarna 

är omhändertagna enligt LVU. LVU grund till omhändertagande är att den unge lever 

ett destruktivt liv med exempelvis kriminalitet eller missbruk (SiS, 2012). Det kan även 

vara att den unges föräldrar eller vårdnadshavare som inte kan ge den stöd ungdomen är 

i behov av. Missförhållandena kan riskera att skada den unges hälsa eller utveckling 

samt bidra till att ungdomen inte får den vård denne behöver på frivillig väg.  

                                                
2 Pedagogisk utbildning – pedagogik är ett ämne inom samhällsvetenskapen som berör ämnen som 

möjligheter till utveckling samt livsvillkor för människan.  Det finns olika utbildningar och inriktningar 
inom pedagogik, som till exempel hälsopedagog, lärare, med mera (Studentum, 2012).  
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Ungdomarna på institutionerna erbjuds fortsatta grundskolestudier, praktik i 

närområdet, gymnasiala studier i kärnämnen och även i yrkesstudier och individuella 

program i egen eller kommunal regi. På fritiden erbjuds sportaktiviteter samt 

sommarjobb för de intresserade.  

Institutionsbaserad ungdomsvård i Polen 

I Polen är det Rättviseministeriet
3
 som tar hand om bland annat ungdomsinstitutionerna. 

De antagna till institutionerna är ungdomar i åldrarna tretton till sjutton år dock kan de 

stanna där tills dem fyllt tjuguett år. Ungdomsinstitutionerna är indelade efter kriteriet 

och graden av psykofysiska förhållanden som brottet begåtts, det vill säga brottets 

omfattning. Psykofysiska förhållanden är utvecklingen av ungdomens både fysiska och 

psykiska tillståndet. Det är viktigt att känna till att denna typ av utveckling utvecklas 

olika på alla under livets gång och omständigheter (Profesor.pl, 2012).  

Det huvudsakliga syftet är återanpassning till ett liv utan kriminalitet, brott och 

missbruksproblematik. Detta arbetas fram genom pedagogiska aktiviteter som 

undervisning, utbildning, förberedelse inför yrket samt organiseringen av fritiden och 

framtiden. Förberedelser inför yrket sker genom praktik både på anstalterna samt de 

frivilliga organisationerna utanför anstalten. Yrkesutbildningarna och praktikplatser 

väljs ut beroende på ungdomens önskemål. Det kan vara allt från bilreparationer, 

elektriker och chaufför praktik.  

Det finns även möjlighet till att utfärda diplom som gäller för att kunna arbeta inom EU. 

Förutom dessa sysselsättningar har de specifika mål som till exempel eliminering av 

faktorer som orsakade negativa handlingar.  

Ungdomsanstalterna delas in i rehabilitering samt förlängd terapi rehabilitering. 

Rehabilitering innebär öppen, halvöppen eller sluten vård, samt ökad tillsyn av dennes 

föräldrar.  

Lagstiftning i Sverige 

Om det finns en misstanke om vanvård eller kriminella misstankar om ungdomen är det 

Socialtjänsten som skall kontaktas. När socialtjänsten har fått veta att en ung person 

som har problem med kriminalitet misstänker att det nödvändigt med tvångsvård, och 

då gör en socialsekreterare en utredning. Sedan lämnar socialtjänsten en begäran om 

tvångsvård till förvaltningsrätten som fattar beslut om ett omhändertagande. Beslutet 

fattas enligt SoL, socialtjänstlagen (2001:453). Enligt SoL kapitel 6, § 1 gäller följande: 

1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än 

det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende.  

2:st. Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i 

ett annat hem än det egna får god vård.  

                                                
3 Rättviseministeriet – de verksamhetsområden som ingår under rättviseministeriet är bland annat budget, 

statistik, offer för brott, förebyggande av våld i hemmet, förebyggande av våld mot barn, verksamhet 

inom olika typer av ungdomsinstitutioner, med mera (Ministerstwo Sprawiedliwosci, 2012).  

Rättviseministeriets verksamhetsområden motsvarar Sveriges socialtjästs arbetsområden.  

https://lagen.nu/2001:453#K6P1S1#K6P1S1
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3:st. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga 

och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 

När man har beslutat om ett omhändertagande är det LVU (1990:52). LVU har som mål 

att så långt som möjligt vara tidsbegränsade och behandlingsinriktade med återförening 

av familj som mål (Socialstyrelsen, 1990:24). LVU lagen är ett komplement till SoL i 

de situationer när de frivilliga insatser som kan ges med stöd av SoL inte räcker till.  

Ungdomar som begått alvarliga brott när de är i åldern 15-17 år kan bli dömda till sluten 

ungdomsvård, LSU (1998:603) lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård istället 

för fängelse då personer under 18 år inte får dömas till fängelse enligt Sveriges lagar. 

Lagstiftning i Polen 

En ungdom i Polen som inte fyllt tretton år får inte straffas för sina handlingar. 

Ungdomen som har fyllt tretton år får straffas för sina handlingar. När en ungdom 

befinner sig i en kriminell miljö är det först och främst skolan och lärarna som har 

huvudansvaret för att vara uppmärksamma och hitta dessa ungdomar. Om en lärare inte 

anmäler eller följer sin anmälningsplikt strikt kan denne bli straffad. I Polen finns det 

speciella lagar för lärare som de måste följa. Till exempel finns det lag (Dz.U.2002. Nr 

11, poz. 109) om hur en lärare ska agera när en minderårig begår ett brott samt en lag 

(Dz.U.2006.nr 97.poz.674 z poź. zm.) som fungerar som en handbok för hur en lärare 

ska agera, får och inte får göra i olika typer av situationer som kan uppstå under 

skoltiden. Om läraren inte följer dessa kan denne bli bötfälld eller bestraffad på andra 

sätt, som till exempel varningar eller får en prick i register (Biuletyn informacji 

publicznej, 2012).  

Läraren får dock inte anmäla om de endast har en misstanke om att ungdomen har 

begått kriminella handlingar utan bevis. Ungdomen själv måste först bekräfta sina 

handlingar innan man senare kan gå vidare med fallet. Om detta är bekräftat att 

ungdomen begått kriminella handlingar är det polisen som tar vidare ungdomen till 

stationen. Därifrån är det ungdomen, dennes familj samt en utsedd handledare från 

polismyndigheten som vidare följer fallet.  

Handledaren är en person som är kunnig i lagstiftning som sedan ska följa familjen till 

domstolen för domstolens beslut om vilken straff ungdomen skall få. Handledaren skall 

fungera som en handledare och hjälpa familjen i fallet. Det är dock ministeriet som 

beslutar om vart den unge kriminelle ska ta vägen. Ministeriet i Polen kan sägas 

motsvara ett departement eller byrå för välfärden i Sverige. Socialtjänsten har en liten 

del i MOS, ministeriet för välfärden, dock väldigt liten då socialtjänsten arbetar på 

andra sätt än i Sverige och har inte samma befogenheter som i Sverige. MOS vill stödja 

familjer samt fosterhemssystem mer än man har gjort tidigare (Ministerstwo Opieki 

Spolecznej, 2012).  

Familjestruktur 

Forskning från USA har visat att familjestruktur i USA har förändrats kraftigt under de 

senaste decennierna. Det som ökar i hemmen är skilsmässor där ensamstående föräldrar 

är alltmera vanligare. Spridning av styvfamiljer samt non- parents (det är till exempel 

mor eller farföräldrarna som agerar som förälder eller andra vårdnadshavare) familjer är 

en alltmer vanligt och har ökat kraftigt på senare år (Schroeder, Osgood, Oghia, 2010).  
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Forskarna anser att den kraftiga familjestruktur förändringen kan vara skadligt för 

barnens välbefinnande och att denna typ av familjestruktur har potential till att bidra till 

ungdomsbrottslighet (Wu 1996, refererad i Schroeder m.fl., 2010).  

Ett brett antal kriminologiska forskningar har dokumenterat ett samband mellan 

familjestrukturen och brottslighet. Forskarna menar att barn från icke kärnfamiljer är 

mer benägna att engagera sig i brottslig verksamhet än barn som kommer från 

kärnfamiljer, det vill säga familjer med båda föräldrar samtliga samt deras biologiska 

eller adopterade barn. Forskningarna är gjorda av (Canter 1982, Cookston 1999;2000, 

Manning och Lamm 2003, refererade i Schroeder m.fl., 2010). Ryan (2005) menar att 

familjer är avgörande för att avbryta mönster av brottsligt och kriminellt beteende. Han 

nämner att barn tenderar att upprepa beteenden som inte bestraffas och undviker de 

beteenden som bestraffas. Brottsligt beteende kan minska om ungdomen är tveksam till 

att riskera en värdefull relation med ett dåligt beteende (Ryan, Yang, 2005). Med detta 

menas att om ungdomen får lära sig om vad som är rätt och fel beteende kan denne 

förstå att en bra relation inte är värd att förstöra med ett negativt beteende. Forskning 

visar på att föräldrar från icke kärnfamiljer har svårt att agera känslomässigt med sina 

barn (Bank et al 1993;1988, refererade i Schroeder, 2010). En viktig del av den sociala 

bindningsprocessen är direkt kontroll och tillsyn från föräldrar som ungdomen behöver 

från sina föräldrar, vilket kan vara svårt för ensamstående föräldrar. Ensamma föräldrar 

har många utmaningar och detta förhindrar deras möjlighet att behålla en stark och 

känslomässig relation till sina barn (Schroeder m.fl., 2010).  

Familjeterapi vid ungdomsasocialitet  

Då det gäller behandling av ungdomsasocialitet så är familjebehandling den mest 

lovande metoden (Hansson, 2010). Asocialitet innebär mer eller mindre kriminella 

beteenden samt asocialitet innefattar även antisocialt beteende i form av störande 

uppträdande, aggressivitet med mera. Dessa symtom kombineras ofta med olika typer 

av missbruk (ibid.).  

Den familjeterapeutiska arbetsmetoden tog sin början när man från början arbetade med 

psykoterapi med en enskild person till att metoden tog med en eller fler 

familjemedlemmar in i behandlingen. Anledningen till denna utveckling var dels att 

man tyckte att behandlingen av den enskilde inte gav tillräckligt med resultat och dels 

att inflytanden från nya teoretiska inriktningar som systemteori samt 

kommunikationsteori kunde bidra. Familjeterapins huvudsyfte är att observera 

relationerna inom familjen samt att i behandlingen försöka styra dem i en mer positiv 

riktning.  Detta betyder att man som familjeterapeut ständigt är tvungen att ha ett 

familjeperspektiv, med det menas att man måste se de individuella problemen. 

Familjeterapeuten kan givetvis arbeta med enskilda personer från familjen och gör detta 

i ett familjeperspektiv (Hansson, 2010).   
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Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig på Andreassens (2003) 

behandlingsmodell.  

Andreassens behandlingsmodell består av fyra huvudgrupper och fyra undergrupper. 

Huvudgrupperna är kognitiv beteendeterapi, kunskap och färdigheter i multimodala 

metoder, genomförandet anpassat till individuell inlärningsstil samt målinriktat mot 

kriminogena behov inom alla system. Den sista huvudgruppen, alltså målinriktat mot 

kriminogena behov inom alla system utgrenas till de fyra undergrupperna. 

Undergrupperna är individ, familj, kamrater och skola/arbete. Det är huvudrubriken 

målinriktat mot kriminogena behov inom alla system samt underrubriken familj som 

studien inriktades på.  

 

Figur 9.1. Behandlingsmodell utifrån Andreassen (2003).  

Familjen är den centrala betydelsen i behandling, eftersom familjens engagemang är en 

viktig del för att lyckas med utvecklingen både på institutionen och tiden efter 

utskrivningen (Maluccio och Fein 1994, refererad i Andreassen, 2003). 

Det har framhävds hur viktigt det är att behandlingsmodellen fokus läggs på 

ungdomarnas familj och närmiljö (Davis et al. 1994, refererad i Andreassen, 2003).  

Det finns olika undersökningar som visar på olika resultat om hur viktigt det är med 

familjens stöd och roll under behandlingstiden. Dessa undersökningar är bland annat 

studien av (Smith och Stern 1997, refererad i Andreassen, 2003) som gick igenom 

forskning om familjens roll för att utveckla och upprätthålla ungdomskriminalitet och 

bedömningen av dessa i förhållande till olika behandlingsinsatsen.  

En annan undersökning gjord av (Eddy och Chamberlain 2000, refererad i Andreassen, 

2003) finns det stöd för vikten av att förbättra föräldrafärdigheter.  

Utifrån undersökningarna kan slutsatsen dras att det är betydelsefullt med familjearbete, 

men att den stora vikten är vad man inriktar arbetet på. För att få ett positivt resultat 

borde arbetet riktas in på att bättra på tvångspräglade samarbetsmönster i familjen, fasta 

gränser, bemästringsfärdigheter, konsistenta följder av destruktivt handlingssätt samt 

förbättrad positiv samspel mellan ungdomen och föräldrarna (Andreassen, 2003).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa några behandlares erfarenhet av institutionsbaserat 

arbete med ungdomar i Polen respektive Sverige.  

Frågeställningarna är:  

1. Vilka förutsättningar finns för arbetet med ungdomar?  

2. Vilka förutsättningar finns för arbetet med ungdomarnas familjer? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutisk forskningstradition 

Denna studie är byggd på hermeneutiken. Hermeneutiken är ett synsätt som 

ursprungligen utarbetades för förståelse eller tolkning av texter. Den väsentliga idé som 

är grunden i hermeneutiken är att forskaren som studerar en text ska pröva sig fram att 

få fram en mening ur texten utifrån det perspektiv som dess skapare har haft. Det 

inbegriper en fokus på den historiska och sociala kontext i vilken texten producerades. I 

sin moderna förespråkare uppfattas hermeneutiken som ett tillvägagångssätt som 

rymmer stor potential i relation till texter, som till exempel sociala handlingar och 

dokument likaså som till andra företeelser som inte är av dokumentkaraktär. Inom 

Hermeneutiken läggs vikten på förståelsen av andras tankar och upplevelser istället för 

förklaring. Sådant som tankar och upplevelser är svåra att mäta, inom hermeneutiken är 

man ute efter det subjektiva och inte efter det mätbara, (Bryman, 2011).  

Kvalitativ undersökning 

Kvalitativ metod handlar om att tolka och förstå. Det är viktigt att vara medveten om att 

det alltid finns ett perspektiv bakom varje tolkning Anderberg (2011). För att kunna 

förstå en text krävs en tolkning. En lära om tolkning och förståelse av diskurser är 

hermeneutik. Den centrala idén som ligger till grund av hermeneutiken är att forskaren 

som analyserar texterna ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som 

dess författare/grundare haft (Bryman, 2011). Eftersom studien handlar om att tolka 

texter, intervjuer, är hermeneutiken den mest passade tolkningen. Det är viktigt att 

nämna att hermeneutik inte är någon metod som man följer steg för steg, utan det är en 

utveckling av generella principer som har funnits vara användbara i en lång tradition av 

texttolkning (Kvale och Brinkmann, 2009).  

När man ska göra en studie måste man välja vilken metod man ska använda sig av. Det 

finns kvantitativa och kvalitativa metoder man väljer emellan, beroende på studiens 

syfte och vad man vill undersöka. Denna studie är en kvalitativ studie.  
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Kvalitetskriterier 

En kvalitativ studie väljer man oftast om man är intresserad av att undersöka mer ord än 

siffror. Allmänt handlar kvalitativ forskning om att få en förståelse genom tolkning. 

Denna typ av undersökning är av ett induktivt slag och används inom 

samhällsvetenskapen och beteendevetenskapen. Validiteten i en kvantitativ metod har 

att göra med om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga. De 

kvantitativa forskarnas huvudsakliga fokus är mätning, kausalitet, generalisering och 

replikation. Validiteten syftar till en bedömning av om de slutsatser som framställts från 

en studie hänger ihop eller inte (Bryman, 2011).  

Kvalitativ reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, handlar i grunden om ord, deltagarnas 

uppfattning och närhet. De kvalitativa forskarnas huvudsakliga fokus är att välja 

relevanta platser och undersökningspersoner, samla in och tolka data. Reliabilitet rör 

frågan om resultaten från en studie blir densamma om studien utförts på nytt eller om de 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (ibid.).  

Kvalitetskriterier i kvalitativ forskning 

Emellertid finns det även andra ställningstagande när det gäller frågan om reliabilitet 

och validitet i en kvalitativ forskning. Dessa är tillförlitlighet och äkthet.  

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier som har sin motsvarighet i kvalitativa studien:   

- Trovärdighet (”credibility”), som motsvarar till intern validitet, alltså att 

forskningen har tillförsäkrats och genomförts enligt de regler som finns. 

Resultaten har sedan underrättats till de personer som studerats för att bekräfta 

att vetenskaparen har uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt.  

- Överförbarhet (”transferability”), som motsvarar extern validitet, vilket 

innefattar beskrivningen för sammanhanget eller situationen där genomförandet 

av studien har utförts. I kvalitativa studier handlar det om djup, inte om bredd. 

Med detta menas att fokus läggs på att framställa fylliga rapporter, vilket 

skildrar omständigheterna på ett utförligt sätt.  

- Pålitlighet (”dependability”), som kan jämföras med reliabilitet, innebär att en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessens 

problemformuleringar, val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter, beslut 

av analys av data, med mera, kan skapas. Det är viktigt att även andra 

arbetskamrater eller handledare kan arbeta som granskare av tillvägagångssättet 

som har valts samt hur denne använts.  

- En möjlighet att styrka och konfirmera (”confirmability”), som motsvarar 

objektivitet, innebär att konfirmera och stryka hur vetenskaparen har handlat i 

god tro och inte avsiktligt låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning 

inverka på utformningen och slutsatserna av studien, (Bryman, 2009).  

Äkthet består också av fyra tillförlitlighetskriterier: 

- Rättvis bild, ger studien en tillräckligt rättvis bild av de olika uppfattningar och 

åsikter som finns i den grupp av människor som undersökts.  

- Ontologisk autenticitet, hjälper studien de individer som deltagit i den att 

komma fram till en bättre insikt av sin sociala situation och den sociala miljö 

som de existerar i.  
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- Pedagogisk autenticitet, studien bidrar till att de personer som medverkat får en 

bättre bild av hur andra personer upplever saker och ting.  

- Katalytisk autenticitet, studien bidrar till att medverkandena förändrar sin 

situation.  

- Taktisk autenticitet, studien bidrar till att de individer som deltagit, får bättre 

möjligheter att vidta de återgärder som krävs (Bryman, 2011).  

När det gäller svar på frågorna måste man lita på reliabiliteten, det vill säga 

pålitligheten. Vi måste lita på att de svar som vi får är så sanningsenliga som möjligt. 

Då vi är två som arbetar på denna studie måste vi komma överens om hur vi ska tolka 

det vi har sett och hört. Denna typ av reliabilitet kallas för intern reliabilitet. I 

validitetens fall måste man undersöka det man vill observera, ta reda på verkligen 

speglar de fenomen och variabler som intresserar oss (Kvale och Brinkmann, 2010). Det 

som menas är att man tillsammans måste bedöma hur sann och riktig den insamlade 

materialet från intervjuerna är. Vi måste lita på att den informationen vi får ät trovärdig 

och äkta, dock samtidigt vara uppmärksamma på att se om det kommer att uppstå några 

tecken på att trovärdigheten och äktheten kan beröras. 

Om tolkning  

En text kan tolkas utifrån olika perspektiv av olika läsare. Innebörden kan varieras 

beroende på hur man tolkar och förstår en text. Därför finns det olika sätt och metoder 

som man kan tolka genom i en kvalitativ intervju.  

Ett problem som kan uppkomma är att relationen mellan författarens mening och 

läsarens mening. Är avsikten med texten att komma fram till författarens avsedda 

mening med texten eller är målet att analysera den mening som texten har för oss idag? 

Ett annat tolkningsproblem handlar om det är textens bokstav eller dess anda som ska 

tolkas, i till exempel en lagtext. Vad är viktigast? Är det viktigaste att komma fram till 

den uttryckta meningen eller till den avsedda meningen? Innebörden av tolkningar kan 

ibland fyllas med misstro mot det som sägs (Kvale och Brinkmann, 2009).  

Ett problem till som kan förekomma är att frågan om det finns en riktig tolkning av en 

skriven text eller om det finns en legitim mångfald av tolkningar, det vill säga en äkta 

antal tolkningar. I en angelägen intervjuforskning är inte huvudproblemet 

undersökningarnas och tolkningarnas variationsrikedom, utan snarare att de 

forskningsfrågor som ställs till texten inte blir formulerade tillräckligt tydlig (ibid.). 

Vi befinner oss alltid inom vår egen förståelse perspektiv, det vill säga inom våra egna 

ramar av det medvetna och omedvetna uppfattningar, inställningar och begrepp. 

Förståelse innebär att komma i någon slags samförstånd med det objekt som skall tydas. 

Kvalitativa metoder används för att få ut kvalitativa insikter, till exempel hur 

lagtexterna skall tolkas och förstås. Inom den hermeneutiska metoden finns den 

hermeneutiska spiralen, kan även kallas den hermeneutiska cirkeln (ibid.).  
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Figur 1. Den hermeneutiska spiralen (Psykologiguiden, 2012).  

Den hermeneutiska spiralen innebär att förmågan att förstå fakta stegvis ökar genom att 

man sätter in dem i sitt samband. På detta sätt får man en tydligare förståelse för 

sambandet som helhet. Detta i sin tur leder till att man förstår fragmenterna med en 

fördjupad kunskap på ett nytt sätt. Som den nutida hermeneutiken säger, är att detta 

ökande förståelse sker i en aldrig avslutat cirkel eller spiral (Sellbjer, 2011).  

Då en av uppsatsförfattarna kommer från Polen har mer kunskap med sig om detta land 

samt en bild av hur landet fungerar och ser ut. Den andre uppsatsförfattaren är från 

Sverige och har mer kännedom om förhållanden där. Vi tror oss kunna veta att det kan 

finnas skillnader i syn på behandlingsmetoder samt synen på ungdomar som begår 

kriminella handlingar och dessutom blir dömda till vård. Vi tror att det kan finnas 

skillnader i hur man arbetar i Sverige med denna typ av ungdomar samt hur man arbetar 

med dem i Polen. Enligt oss tros det i Sverige att man har kommit långt i arbetet med 

kriminella ungdomar jämfört med andra länder. Detta blir då intressant att undersöka 

om detta förhåller sig så, samt om det finns andra metoder som det inte känns till eller 

om i Sverige finns metoder som de i Polen inte känner till.  

Planering och genomförande  

Urval 

De ställen som valdes att studera i båda länder är öppna institutionsanstalter för unga 

pojkar som har begått kriminella handlingar. Det valdes att avgränsas till en institution i 

Sverige och en i Polen. I Sverige var det en institution för unga pojkar mellan tretton 

och arton år. Pojkar som vårdas på institutionen har olika typer av problematik, som till 

exempel socialpsykiska problem. Institutionen har cirka tjugofyra platser för 

vårdande/omhändertagande. Institutionen i Polen var en institution för unga pojkar 

mellan tretton och tjuguett år. Dessa pojkar som vårdas har också, som i Sverige olika 

typer av problematik. Institutionen har cirka nittioåtta platser för 

vårdande/omhändertagande. 
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Urvalet som gjordes i studien är bekvämlighetsurval, och valdes av praktiska skäl. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de intervjupersoner som är lättast att nå 

(Bryman, 2011). Urvalet av ungdomsinstitutionerna i båda länder har gjort mellan de 

som vi anser vara mest relevanta. Missiv (bilaga 1) har skickats till utvalda institutioner 

i Polen samt den i Sverige i väntan på svar.  

Instrument  

Det börjades med att skissa på generella frågeställningar som under tiden formades till 

mer precisa. Det tänktes ut relevanta institutioner som kunde undersökas och 

information till dessa gavs om arbetets syfte till de personer som möjligen kunde 

intervjuas. Först utvecklade vi en temaguide utifrån syftet och frågeställningar, sedan 

översattes denna till Polska. Under intervjuernas gång användes en diktafon för att 

underlätta oss och för inte missa viktig information som man kunde ha missat om man 

endast hade antecknat. Intervjuerna delades upp så att en av oss tog hand om 

intervjuerna i Sverige och den andre i Polen. Detta med tanke på att endast en av oss 

kan det Polska språket. Båda intervjuer transkriberades sedan till läsligt form. 

Anledningen är att på detta sätt skulle det vara lättare för oss att anteckna och välja ut 

relevant data till vår studie. Det gjordes två intervjuer i Sverige samt tre intervjuer i 

Polen 

Med utgångspunkt från syftet har det intervjuguiden utformats. För att få mest korrekta 

svar på våra frågor försökte utformningen av intervjuguiden göras i en logisk följd. Det 

som man måste vara beredd på är att det kan komma uppföljningsfrågor som man inte 

har räknat med under intervjuernas gång. Ett begripligt språk som är lätt att förstå för de 

intervjuade är viktigt då det inte ska ske missförstånd (Kvale och Brinkmann, 2010). 

Bakgrundsfakta, det vill säga information om ålder, kön, utbildning, arbetslivserfarenhet 

et cetera är viktig för att få mer inblick i organisationen och dess synsätt. Det är mycket 

viktigt i vårt fall att inte ställa ledande frågor, då vi vill ha mer öppna, personliga svar.  

Det man inte får vara rädd för är tystnaden som kan uppstå under intervjuernas gång då 

det kan vara bra både för de som intervjuar och för de som blir intervjuade med lite 

andnings och tanke pauser (Bryman, 2011). 

Intervjuerna är gjorda på en institution i Polen och en institution i Sverige. I Sverige 

gjordes två intervjuer och i Polen gjordes tre intervjuer. Intervjuerna i båda länder 

gjordes på chefernas kontorsrum samt personalens arbetsrum. Intervjuerna i Sverige tog 

i genomsnitt fyrtiofem minuter och intervjuerna i Polen tog mellan trettio till sextio 

minuter. Av de personer som intervjuades var det två kvinnor och tre män. 

Intervjupersonernas medelålder var cirka femtio år, åldrarna skiftade från trettiotre till 

sextiotre år. Två av de personer vi intervjuade har en chefsposition och resterande 

arbetar nära ungdomarna.  

I Polen blev vi visade olika arbetsrum och fick gå en rundtur och titta på hur 

institutionen såg ut. Båda av oss var med under intervjuerna i respektive land. För att 

underlätta insamling av intervjuerna tog vi hjälp av inspelningsmaterial, en diktafon. 

Naturligtvis frågade vi alla intervjupersonerna om de godkänner att vi spelar in våra 

intervjuer.  

.  
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Efter förberedelser till intervjuer arbetades det vidare med att söka fram material som 

kunde ha till hjälp i arbetet. Sedan sorterades det insamlade materialet för att se om den 

är relevant. Under tiden skedde förberedelser inför de första intervjuerna som gjordes i 

Sverige. Efter intervjuerna transkriberades intervjumaterialet, det vill säga de skrevs om 

till läslig form. Därnäst började förberedelserna inför de andra intervjuerna som gjordes 

i Polen. 

Arbetet delades upp så att en av oss skötte intervjuerna i Sverige och den andra i Polen. 

Detta på grund av att bara en av oss kan prata polska. Inga anteckningar har gjorts då 

det valdes att fokusera på samtalet och vara närvarande.  

Insamling 

De databaser som har använts som sökmotorer till studien var Libris, Social Services, S 

Abstracts, SwePub samt Academic Search Elite. Det valdes ut peer reviewed artiklar 

med hjälp av trunkering. Peer reviewed innebär avgränsning till avhandlingar och 

doktorsavhandlingar, då dessa är mest trovärdiga och granskade.  

Det som har bidragit till den empiriska studie är kurslitteratur, avhandlingar som 

Andreassen och Hansson som vi hade använt oss av under utbildningens tidigare 

moment, samt det data som hittades på Academic Search Elite samt information från 

SiS hemsida.  Avhandlingarna  som användes från Academic Search Elite var ”Family 

Transitions and juvenile delinquency” samt ”Family contact and recidivism: A 

longitudinal of adjudicated delinquents in residential care”. Sökorden var juvenile 

delinquents SU (Subject Terms) AND family OR social support OR treatment SU. 

Sökningen sållades med peer reviewed samt år 2005-2011. Femtiosju träffar 

påträffades. Utifrån de femtiosju träffar valdes två avhandlingar.  

Analys  

Den kvalitativa analys metoden vi arbetade efter är meningskoncentrering. Denna typ 

av analys innebär att man drar samman intervjupersonens yttrande till kortare 

formuleringar. De längre yttrandena slås ihop i kortare, där huvudinnebörden av det 

som har sagts skrivs om i några få ord (Kvale och Brinkmann, 2009). Analysen av 

intervjun omfattar fem steg: 

1. I första steget analyserar forskarna igenom hela intervjun för att få en aning om 

helheten. 

2. Sedan bestämmer man hur de naturliga ”meningsenheterna” i texten som de 

uttrycks av personerna som har intervjuats. 

3. Därefter utformar forskaren det tema som dominerar en naturlig meningsenhet 

så enkelt som möjligt och tematiserar yttrandena utifrån intervjupersonernas 

synsätt som de uppfattas av forskaren. 

4. Därpå ställer man frågor till meningsenheterna utifrån syftet som är specifikt för 

undersökningen. 

5. Slutligen knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman i en 

beskrivande utsaga. 
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I frågan om Hur gäller det att anskaffa kunskap om olika intervju- och analystekniker 

samt att avgöra vilka som är lämpligast i detta sammanhang (Kvale och Brinkmann, 

2009). Den typ av intervjuer som valdes till studien var semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att man ställer samma frågor till alla 

intervjupersoner. Frågorna har öppna svarsmöjligheter och ger intervjupersonerna 

flexibilitet till att säga sina åsikter om samma frågor (Bryman, 2011).  

De etiska problemen gäller här frågan om hur djupt intervjuerna kan analyseras, och om 

intervjupersonerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden tolkas (Kvale och 

Brinkmann, 2009).  

Etiska riktlinjer  

Det finns två problem inom forskningsetiken. Den första betyder att ett problem är 

direkt, och det gäller moralen i forskningens mål och metod. Det andra problemet är 

indirekt och detta innebär hur denna moral kan och bör upprätthållas. Med andra ord 

handlar forskningsetik om moralfrågor. Dessa moralfrågor är alltid känsliga (Forsman, 

1997).  

Ett forskningsetiskt problem inom vårt område kan handla till exempel om att det är 

lättare för till exempel en politiker att säga att man ska skära ner på institutionsvård av 

unga, än för en chef eller arbetare på en institution meddela familjen att vården och 

insatserna för deras unge är begränsade.   

Jenner (2011) menar att man ska ge information på ett sätt att de berörda kan ge svar på 

sitt samtycke eller inte.  

Inom den Svenska forskningen finns det etiska principer som gäller. Dessa principer 

handlar bland annat om säkerhet för de intervjuade, det vill säga att det intervjuade har 

rätt till att få information om studiens syfte, har rätt till anonymitet samt frivillighet att 

delta med i studien. Det finns fyra etiska principer som vi har följt. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 Informationskravet menas med att alla inblandade personer ska informeras om 

den studien som är aktuell för syftet av undersökningen.  

 Samtyckeskravet innebär att personer som medverkar i studien har rätt till att 

bestämma om de vill medverka i studien eller inte.  

 Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om de intervjuade personer som 

deltar i studien hanteras med hög konfidentialitet, det vill säga personernas 

personuppgifter ska skyddas på ett sådant sätt att oberättigade personer inte kan 

få tag på uppgifter som dessa.  

 Nyttjandekravet handlar om att den insamlade materialet från intervjupersonerna 

får endast användas i studiens syfte (Bryman, 2002).   

Efter att ha följt informationskravet började vi med att skicka iväg informations mejl de 

institutioner vi var intresserade av och även utifrån det syfte vi hade. I denna 

informations mejl beskrev vi vad vår studie kommer att handla om, hur lång tid 

intervjuerna kan ta, hur uppföljningen kan se ut samt vilken betydelse vår uppsats 

kommer att ha i vårt utbildningssyfte.  
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Vi har även informerat att de intervjupersoner som godkände medverkan och sedan 

ställde upp får alltid avbryta när de vill under intervjuns gång samt att de har rätt till att 

avböja till att svara på frågor de inte vill svara på. Denna information ingår i 

samtyckeskravet. Informations mejlet innehöll även information om att de uppgifter de 

gett oss inte kan tas del av obehöriga samt att det insamlade materialet används endast i 

studiesyftet. Den sistnämnda informationen ingår i konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Det som är väldigt viktigt är att de intervjuade får absolut inte bli igenkända samt att de 

har alltid rätt till att granska det vi har skrivit och har rätt till att begära att inte publicera 

vissa saker. Det är viktigt att veta vad man kan använda och publicera samt vad som 

skall makuleras (Jenner, 2011). 

 

 

RESULTAT 

Samtliga intervjupersoner är pedagoger i grunden men arbetar inom olika 

arbetsområden, som till exempel socialpedagog och lärare. Intervjupersonernas 

utbildning är på akademisk nivå. Alla arbetar med unga pojkar som begått kriminella 

handlingar som behöver hjälp och stöd för att komma ur deras destruktiva liv. De jobbar 

med behandling, förberedelser för att pojkarna ska kunna integrera i samhället, pro 

sociala färdigheter. Dessa färdigheter innebär kopplingar till vardagliga saker som till 

exempel hur man sköter ärenden på posten eller banken. Intervjupersonernas år de har 

arbetat på institutionerna varierar från tre till trettio fem år.  

Detta avsnitt redogör för innehållet från intervjuerna samt den teoretiska 

problematiseringen av resultatet. De citat som presenteras delas upp i S och P. S står för 

de intervjusvaren från Sverige samt P för de intervjusvaren i Polen.  

Resultatet är indelat i två huvudteman samt ett antal underkategorier som tillhör teman. 

Det första temat är institution och organisation och innefattar följande underkategorier: 

information om hur institutionerna och organisationerna ser ut, hur tvångsvården ser ut, 

vilken problematik det finns hos ungdomarna, hur behandlingen ser ut, vilken 

personalen är samt hur samarbetet ser ut med andra nätverk. Det andra temat är 

familjens stöd innefattar underkategorier som: hur familjerna ser ut, familjekontakt samt 

vilken stöd får familjerna.  

Institutionella och organisatoriska förutsättningar 

Institutionerna är låsbara institutioner som arbetar med vård av ungdomar som har 

begått kriminella handlingar. Organisationen på institutionerna kan dock se lite olika ut.  

Under detta tema bearbetas de viktiga perspektiv om hur organisation och institutioner 

ser ut på de ställen vi har undersökt. Temat delas in i följande underfrågor: tvångsvård, 

problematiken hos ungdomen, behandling, personal samt andra nätverk.  
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Tvångsvården 

Båda institutionerna arbetar på olika sätt och organisationernas antal platser är olika. I 

Sverige har de tjugo platser totalt och i Polen har dem nittioåtta platser.  

I Polen har de en minde avdelning som fungerar som isoleringsavdelning. Dit kommer 

nyanlända ungdomar som inte kan samarbeta med andra samt de som inte har följt lagar 

som gäller på institutionen. Denna typ av avdelning finns inte i Sverige.  

S: basen i vår institution är att vi har tre avdelningar och dessa har 

totalt tjugo platser. Sju av dem är låsbara akutplatser, sju låsbara 

behandlingsplatser samt sex öppna behandlingsplatser… 

Vi fick inget riktigt svar på hur institutionens organisation ser ut i Polen, därför 

kunde vi inte sätta in deras citat. Svaret blev endast att alla har olika 

arbetsområden och måste kunna samarbeta.  

Ungdomar som kommer till institutionerna är där under tvång, alltså dömda till 

sluten vård. Ungdomarna är frihetsberövade och är inte i synnerhet glada över 

detta då de vet att de inte är fria utan under ständig uppsyn.  

S: de är ju tvångsomhändertagna, de har inget annat val än att vara här. 

De har ju olika inställningar till att de är där… Men det är ju ingen av 

dem som är lycklig över att vara där… De gillar ju inte detta med att de 

är där under tvång. 

P: det är ju klart frihetsberövade så de är inte jätte glada.. de känner ju 

att de är tvungna till att vara här och de vet att de inte är ute i det fria 

och får göra vad de vill längre. Men de förstår med tiden sin chans till 

förbättring och att de faktiskt kan få ett normalt fungerande liv... 

Som vi har tolkat är att personalen vid båda institutionerna har olika arbetsområden. Det 

finns många tjänster på olika avdelningar. Behandlingspersonalen arbetar med olika 

saker, som till exempel prosociala färdigheter, det vill säga färdigheter som är kopplade 

till livet utanför institutionen. Kontaktpersonerna har speciellt ansvar för en ungdom. 

Det är alltid en manlig och en kvinnlig kontaktperson per ungdom. Ansvaret innebär att 

man är som en mentor för ungdomen, man tar helt enkelt hand om ungdomen, dennes 

behov samt utför vårdplanen för denne. Detta gäller i respektive länder.  

S:, man är kontaktperson när det gäller jobbet med pojkarna då har man 

strukturerade samtal med den man är kontaktperson för utifrån MI
4
. Det 

finns några ART
5
 instruktörer och även de som har utbildning i 

återfallprevention… Man arbetar som mentorer, en man och en kvinna 

per ungdom… 

P: Personalens arbetsområden är uppdelade efter ungdomens behov… 

Alla pojkar har två handledare, alltid en kvinnlig och en manlig som 

hjälper denne och ansvarar för den.  

                                                
4 MI – motiverande samtal. Personcentrerad form av rådgivning för att stärka motivationen till förändring, 

(Barth, Näsholm, 2006).  
5 ART – aggression replacement training. Ett manualbaserat program där dess syfte är att förebygga 
agressivvitet hos ungdomarna, (Andreassen, 2003).  
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Problematiken hos ungdomen 

Ungdomarna som kommer till institutionerna är tungt belastade sedan tidigare med 

olika typer av insatser som inte har fungerat innan de till sist döms till sluten 

ungdomsvård på institutionerna. Ungdomarna är kriminellt belastade.  

S: man har prövat många andra frivilliga insatser med dessa pojkar, 

vilket innebär att de är utredda sedan gammalt, har oftast en 

socialsekreterare som de haft ett bra tag som har provat öppen vård, 

frivilliga placeringar, fosterhem, familjehem, kommunala boenden. På 

det viset kan man ju säga att de är ganska belastade. LVU hemmen är ju 

slutstationen, det finns inget efter dem.  

P: ... de har oftast förflyttats mellan olika ställen och blivit svikna av så 

många innan de kommer till oss. Deras förtroende till andra är 

förbrukat samt agerandet väldigt destruktivt.  

Ungdomarnas problematik på institutionerna tycks inte skilja sig så mycket åt. I 

grunden är det liknande kriminella handlingar som de har blivit dömda för och 

placerade på institutionerna.  

S: placeringsblanketten är väldigt förenklad, våld hot och våld, 

kriminalitet, missbruk, skolproblem, psykiatriska problem. Dessa fem är 

majoriteten, dessa är de absolut vanligaste. Och då har det hänt väldigt 

mycket. 

P: … utåtagerande, problem med droger, begått kriminella handlingar, 

våld, inbrott, snatteri.. dessa pojkar är vilsna i själen och i sig själva. De 

vill hjälpa sina föräldrar men vet att de inte kan och känner oftast 

mycket skuld för det mesta... 

Behandling  

Båda institutionernas huvuduppgift är att hjälpa varje enskild pojke. De ska se till att 

varje ungdom får den hjälp denne behöver samt får tillgång till att de får utveckla och 

hålla på med sina intressen. Behandlingsuppdraget på institutionerna är att jobba med 

förändring till det bättre. Behandlingsplaneringen görs i Sverige med hjälp av 

socialtjänsten samt pojkens familj. I Polen görs behandlingsplaneringen tillsammans 

med socialmyndigheten och pojkens familj. På institutionerna finns det personal som är 

utbildad i återfallsprevention, det vill säga har speciell kunskap om hur man arbetar för 

att motverka återfall i missbruk.  

Intervjupersoner på båda institutioner påpekar att ibland går det inte att handla efter 

strukturer, det blir mycket handlande efter situationen, så kallad situationsbehandling. 

Motiverande samtal, kallas för MI i Sverige ges på institutioner i respektive land, dock 

detta kallas inte för MI i Polen utan ingår i de samtal man har med sin behandlare eller 

med en pedagog.  

S: Det blir ju väldigt mycket situationsbehandling som inte kan sättas in 

i vetenskapligt program, någonting gick jätte bra, något mindre bra... 

behandlingsuppdraget är att jobba med förändringar, 

behandlingsplanering med Socialtjänsten och familjen... Det finns några 

ART instruktörer och även de som har utbildning i återfallsprevention.. 
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Det blir ju väldigt mycket situationsbehandling som inte kan sättas in i 

vetenskapligt program, någonting gick jätte bra, något mindre bra... MI, 

motiverande samtal prosociala färdigheter, alltså kopplingar till livet 

utanför institutionen. De jobbar med väldigt vardagliga saker, det kallas 

ADL i omsorgen, det handlar om att lära dem anpassningen till dagligt 

liv, som till exempel att utföra ärenden på banken eller posten etcetera... 

pojkarna ska även hjälpa till med att laga mat och städa sina rum… 

P… man får ofta behandla utifrån var de befinner sig här och nu och 

behandla de utifrån den situation de befinner sig i, det blir någon sorts 

av situationsbehandling... behandlingen sker efter ungdomens behov.. 

alla har två handledare, en manlig och en kvinnlig som ansvarar för 

ungdomen och skall se till att denne får den behandling som denne 

behöver…  

Personal och utbildning 

Det finns olika yrkeskategorier på institutionerna. Detta är viktigt då det behövs olika 

kompetenser när man jobbar med ungdomarna som har olika typer av 

beteendeproblematik. All personal har kunskaper inom olika områden och på detta sätt 

kompenserar de varandra för att ungdomen ska kunna få den bästa möjliga hjälp. 

Personalen har även olika erfarenheter innan de började arbeta på institutionerna och 

därför är det även detta är nyttigt för att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter med 

varandra och kommunicera för att tillsammans kunna hjälpas åt och bedöma vilka 

insatser och vård som borde införas. Hälsopersonalen och psykologer är legitimerade på 

båda institutioner. På båda institutionerna har föreståndarna akademisk utbildning. I 

Sveriges behandlingspersonal ingår socialpedagoger, någon socionom, några 

fritidspedagoger och beteendevetare med akademisk utbildning. I Polen är majoriteten 

pedagoger (se fotnot sida 3) och dessa har akademisk utbildning.  

S: Den största yrkesgruppen är behandlingsassistenter, antingen KY 

utbildning eller att de har jobbat där längre och har då gått en kurs på 

trettio högskolepoäng. Sedan finns det lärare med lärareutbildning och 

det finns även en vaktmästare… HSL personalen, det vill säga 

sjuksköterska och psykolog är legitimerade. På föreståndare nivå så ska 

man ha akademisk utbildning, det är så bara när man är institutionschef 

och avdelningsföreståndare. De finns två stycken ”steg ettare”, den ena 

är familjeterapeut. I behandlareledet så finns det socialpedagoger, 

någon socionom, några fritidspedagoger och beteendevetare. 

P: det finns allt från lärare, kuratorer, pedagoger, psykologer, 

arbetsterapeuter samt en person som har speciell utbildning i 

drogkunskapslära samt sekreterare, kockar, fritidspedagoger, väktare 

och vaktmästare... personalen har mest högskoleutbildning men även de 

med passande livserfarenheter... utbildningen inom pedagogik, 

socialisation (läran om sociologi), miljövetare och lite annat... 
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Andra nätverk och samarbetspartners  

I Polen är det de olika ministerierna som är inkopplade i den unges placering, i Sverige 

är det socialtjänsten och kriminalvården som har den största samarbete med 

institutionen. I Sverige har institutionen kontakt med olika HVB hem (hem för vård 

eller boende) då ungdomen ska förflyttas mellan dessa. Institutionerna samarbetar med 

gymnasieskolorna och för de pojkar som inte vill gå i skolan erbjuds det olika 

praktikplatser som institutionen också har kontakt och samarbete med.              

I Polen samarbetar institutionen med socialmyndigheten, de olika ministerierna, 

frivilliga organisationer samt praktikplatserna. Grundskola och praktik finns på 

institutionen och är sammankopplad med varandra. Det blandas både teori och praktik 

på plats. För de ungdomar som har gått ut grundskola finns det andra skolor utanför 

institutionen som institutionen har samarbete med. 

De frivilliga organisationer är de som erbjuder aktiviteter för ungdomar som är 

intresserade av till exempel teater, att meka med bilar, spela olika instrument, med 

mera. Praktikplatser är platser som institutionen ber om samarbete eller de ställen som 

själva ringer och erbjuder sig samarbete med institutionen. I Sverige har institutionen 

samarbete med gymnasieskolor samt finns det möjlighet till fritidsaktiviteter som till 

exempel gym, för dem som är intresserade.  

S… dock är kontakten mellan socialtjänsten och ungdomen inte alltid 

den bästa, det hade varit roligt om socialtjänsten kunde ringa oftare till 

ungdomen då detta kan hjälpa till i behandlingen… kontakterna med 

myndigheterna är informella eftersom de är uppbyggda runt uppdraget 

runt en individ.. vi samarbetar även med skola, gymnasium och olika 

praktiker för de som inte vill gå i skolan.. samarbetet med 

myndigheterna är bra, de är samarbetsvilliga... dock är kontakten 

mellan socialtjänsten och ungdomen inte alltid den bästa, det hade varit 

roligt om socialtjänsten kunde ringa oftare till ungdomen då detta kan 

hjälpa till i behandlingen. .kontakten mellan nätverk och institutionen 

sker via videokonferenser, man pratar på plats, man pratar på telefon 

och har mailkontakt. 

P: … vi har samarbete med socialmyndigheten, de olika ministerierna 

samt med de frivilliga organisationerna som fritidsaktivisterna och 

praktikplatserna... alla dessa arbetar på olika sätt med olika ungdomar. 

Det är socialmyndigheten som kommer hit med ungdomen, sedan är det 

de olika ministeriernas ansvar att ”ha koll” på ungdomen och se vad vi 

ska göra med ungdomen samt se hur det går för dem, vilket de tyvärr är 

väldigt dåliga på.. fritidsaktivisterna (gym, teater etcetera) och 

praktikplatserna utanför institutionen håller koll på våra ungdomar och 

deras behov och håller tight kontakt med oss.. kontakterna mellan dessa 

nätverk sker oftast via telefon eller personliga möten.. samarbetet 

mellan fritidsaktivisterna och praktikplatserna fungerar jätte bra! 

Tyvärr fungerar den mindre bra med de som styr över oss, det vill säga 

de olika ministerierna... de som vi har bäst samarbete med är de som vi 

kontaktar själva för samarbete eller de som ringer oss som vill 

samarbeta... 
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Familjens stöd 

Vår tolkning är att familjens stöd under behandlingstiden på institutionerna anses som 

väldigt viktig. Arbetet med föräldrarna kan dock se olika ut i respektive länder.  

Under detta tema presenteras om hur familjens stöd ser ut. Temat delas in i följande 

underkategorier: hur ser familjen ut, familjekontakt samt vilken stöd får familjerna.  

Hur ser familjen ut? 

Familjeproblemen i familjerna är oftast brist på uppfostran eller uppfostran som leder 

rakt in i kriminaliteten. Missbruksproblematiken är relativt vanligt hos familjerna. 

Arbetslöshet, dålig ekonomi och låg utbildning är även tämligen vanligt i familjerna.  

S: oftast är det ensamma föräldrar och fler ensamstående mammor än 

pappor. Brist på pappor är inte alldeles ovanligt. Finns oftast syskon 

med i bilden och oftast så är det också omhändertagna eller föremål för 

åtgärder. Generellt sätt så ser en familj ut såhär. Det finns enstaka fall 

där det är en kärnfamilj med mamma, pappa och några syskon, men det 

är inte vanligt. Inte så vanligt att föräldrarna förvärvsarbetar heller… 

ungdomarna kommer oftast från familjer som inte är trygga 

kärnfamiljer. Oftast är det inte mycket samarbete mellan mamman och 

pappan… familjeproblemen i familjerna är ofta brist på uppfostran eller 

en uppfostran som leder rakt in i kriminalitet. Det finns missbruk hos 

föräldrarna… det är även arbetslöshet, många barn, en del av barnen 

kanske har diagnoser, dålig ekonomi, inte så hög social status,trötta 

föräldrar som inte orkar sätta gränder,  någon av föräldrarna kanske 

blir slagen. 

P: en typisk familj som ungdomarna kommer ifrån är familjer med 

problem. De kommer ofta från patologiska hem (patologiska – låg 

utbildade människor med väldigt dålig ekonomi och levnadsstandard, 

ofta har olika missbruksproblem eller olika typer av diagnoser) som 

saknar kunskap och rätt uppfostring. Familjerna lever oftast i 

fruktansvärda förhållanden, de är fattiga, men alkoholproblem och 

oftast är det en förälder som uppfostrar dessa pojkar. Pappor finns 

oftast inte med i bilden och om det är någon annan vårdnadshavare så 

är det oftast mormor, farmor eller andra informella människor… 

föräldrarna saknar oftast utbildning och är väldigt obegåvade och kan 

inte överföra något till sina barn… det är trasiga familjer utan någon 

struktur och kunskap om livet. Familjerna är inte tillgängliga och har 

ingen koll på ungdomarna. Oftast är det fattiga ensamstående mammor 

med flera barn som uppfostrar barnen… missbruk, alkoholproblem och 

brist på kunskap är det som är de vanligaste familjeproblemen… 
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Kontakt med familjerna 

Hur familjerna än ser ut så är det personalens ansvar att de till att ungdomarna tar 

kontakt med familjerna. Personalen på båda institutionen vill ha dit familjerna, vilket 

tyvärr inte alltid är lätt.  

I Sverige kan inte institutionen erbjuda familjebehandling på hemmaplan, utan familjen 

måste komma till institutionen. I Polen erbjuds ingen familjebehandling på hemmaplan, 

vilket enligt EU ska införas med tiden. Institutionen i Polen har ingen möjlighet att 

erbjuda familjebehandling på grund av kostnader och resurser som de inte har.  

Dock kan de erbjuda stöd, som till exempel samtal på institutionen för de föräldrar som 

är intresserade. Institutionerna är eniga om att de skulle vilja att familjerna är mer 

engagerade i ungdomarnas behandling än vad de är.  

Familjerna kontaktas oftast via telefon och första samtalet sker vid ungdomens ankomst 

till institutionen. Oftast är det enbart telefonkontakt som sker på institutionen i Polen, då 

det är svårt att träffa familjerna. I Sverige träffar man familjerna vad sjätte vecka. 

Institutionerna i båda länder saknar vetenskaplig metod vid involveringen av familjerna. 

De utgår utifrån teoretiska och praktiska kunskaper, erfarenhet och behov.  

S: i de flesta fall är familjen väldigt viktig. Hur familjen än är så är det 

personalens uppgift att se till så att pojkarna har kontakt med dem på ett 

vettigt vis. Det finns ju dem som inte åker hem till sina familjer på sina 

permissioner utan dem åker någon annan stans för att det inte fungerar 

hemma hos föräldrarna. Personalen vill ju ha familjerna på institutionen 

de erbjuder familjerna familjearbete med deras ”steg ett” terapeuter. 

Men tyvärr är det jätte svårt att få dit familjen. Huvuduppdraget är 

pojken, de kan inte erbjuda att ha familjebehandling på hemmaplan utan 

familjen måste komma till institutionen… när det gäller involveringen av 

familjen så har vi ingen vetenskaplig metod, utan vi har som vår egen 

rutin att vi ringer så sort ungdomen kommer till oss och presenterar oss. 

Vi strävar efter att ungdomarna och familjerna tar kontakt en till två 

gånger i veckan, så att familjen känner sig delaktig… träffar med 

familjerna är väldigt individuella, beroende på vart de bor och att det 

inte är alla som vill… 

P: … kontakten med familjen är oerhört viktig, men tyvärr alldeles för 

svår att hålla… kontakten med familjerna är jätte viktig för 

ungdomarna, men tyvärr ibland förlorar de sin tid på att försöka 

förbättra familjekontakterna. Inte alltid får de ut någonting bra utav 

detta och alltför ofta blir de besvikna och sårade… vi har ingen 

vetenskaplig metod när vi ska involvera familjen, vi går efter kunskapen, 

erfarenheten och behoven och ringer till föräldrarna så fort ungdomen 

kommit hit… vi träffas inte så ofta som vi hade önskat oss. I Polen finns 

det tre öppna anstalter och oftast skickas det hit pojkar från andra 

änden av Polen. Vi träffar de som bor längst ner en gång om året… 
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Vilket stöd får familjerna? 

I Sverige finns det olika typer av hjälp som familjerna kan få, dock är dessa inte 

vetenskapliga. I Sverige erbjuds familjeterapi som heter KOMET
6
. I Polen får 

familjerna väldigt lite hjälp av institutionen då det saknas resurser för detta.  

S: … det erbjuds familjeterapi. Sedan det blev regioner så har 

samarbetet ökat mellan institutionerna. Familjeträningsprogrammet 

KOMET… ja, det kan ju vara när de är på permission, de kan ringa hela 

tiden, det kan även pojkarna göra, de känner att de inte fixar det, 

mamman och eller pappan kanske inte är hemma. Familjesamtal är även 

det stöttning, innan man flyttar hem. 

P: tyvärr kan vi inte erbjuda någon typ av stöd till familjerna, men nu 

när EU har arbetat in sig i landet vill de införa någon typ av metod… vi 

kan tyvärr inte erbjuda hjälp till familjerna på grund av kostnader, men 

vi tycker att någon borde göra det… någon borde ha gjort något tidigare 

så att pojkarna inte behövde få så mycket med sig i bagaget. Skolan 

borde ju ha sett något kan man tycka! Men nu enligt EU ska det införas 

någon hjälp till familjerna från socialmyndigheten, men om det kommer 

fungera kan man bara undra. …  

 

Sammanfattning av resultat 

Institution och organisation  

Institutionerna är låsbara institutioner som arbetar med vård av ungdomar som har 

begått kriminella handlingar, dock kan organisationerna se olika ut i båda länder. 

Ungdomarna som kommer till institutioner i respektive land är tvångsplacerade på 

institutionerna. Institutionerna i både länder arbetar på olika sätt dock är huvudsaken 

densamma, alltså att hjälpa varje enskild ungdom ifråga, ge ungdomarna rätt behandling 

samt att kunna samarbeta med varandra. Ungdomarna som kommer till institutioner är 

tungt belastade sedan tidigare med olika typer av insatser som inte har fungerat innan de 

till sist döms till vård på institutionerna. Ungdomarnas problematik skiljer sig inte 

mycket åt, i grunden är det liknande kriminella handlingar som de har blivit dömda för 

och placerade på institutionerna.  

Intervjupersonerna i båda länder är eniga om att det inte alltid går att handla efter 

normer och regler (det man kallar strukturer) utan att det väldigt ofta handlas utifrån vad 

situationen kräver, det vill säga situationsbehandling. Intervjupersonerna belyser att 

ingen av ungdomarna är lycklig över att vara på institutionerna då de är frihetsberövade 

och dömda till att vara på institutionen. Rättsprocesserna ser lika ut i båda länder, det är 

många insatser som har gjorts innan de blir placerade på institutionerna. 

 

                                                
6 KOMET – kommunikationsmetod som är en forskningsbaserad utbildning för föräldrar och lärare 

(http://kometprogrammet.se).  

http://kometprogrammet.se/
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 I Sverige är det socialtjänsten som är involverad i ungdomens placering på 

institutionen. I Polen är det de olika ministerierna som är involverade.  

Sammantaget har personalen på båda institutionerna likvärdiga utbildningar som 

innefattar en pedagogisk utbildning. Intervjupersonerna i båda länder är eniga om att det 

är viktigt med samarbete med andra organisationer. Dock har organisationer olika 

samarbetspartners. I Sverige samarbetar institutionen med bland annat kriminalvården 

och socialtjänsten samt olika HVB hem. I Polen samarbetar institutionen med bland 

annat socialmyndigheten, de olika ministerierna samt frivilliga organisationer, med 

flera.  

Familjens stöd  

Intervjupersonerna upplyser oss om vilka familjeproblem det finns hos familjer som 

ungdomarna kommer ifrån. Intervjupersonerna från båda länder gav liknande svar där 

majoriteten av familjerna är ensamma mödrar som uppfostrar barnen, vanligt med 

många barn i familjerna, missbruksproblematik är väldigt vanlig samt dålig ekonomi är 

de största faktorerna.  

Intervjupersonerna i båda länder är eniga om att det är viktigt med familjekontakter 

dock är den viktigaste fokusen ändå ungdomen i fråga. Intervjupersonerna är ense om 

att de skulle vilja ha med familjerna mer i behandlingen, men de inser att det inte alltid 

är lätt och de kan inte tvinga någon till samverkan.  

Intervjupersonerna i båda länder anser att familjestödet är viktigt, dock skiljer sig 

insatserna åt i respektive land.  

I Sverige erbjuds familjeterapi KOMETEN för de familjer som är intresserade. I Polen 

får familjerna väldigt lite hjälp då det saknas resurser för familjestödet.  

Teoretisk problematisering 

Det finns olika undersökningar som visar på olika resultat om hur viktigt det är med 

familjens stöd och roll under behandlingstiden. Det finns forskare som har lyft fram hur 

viktigt det är att behandlingsmodellens fokus läggs på ungdomarnas närmiljö och familj 

(Davis et al. 1994, refererad i Andreassen, 2003).  

Intervjupersonerna menar att familjen är en viktig faktor under behandlingstiden. 

Behandling av ungdomarna på institutionerna omfattar att man ska hålla kontakten med 

familjen så långt det är möjligt. Familjen är den centrala betydelsen i behandlingen både 

enligt Andreassens behandlingsmodell (Andreassen, 2003) samt intervjupersonerna.  

Familjens engagemang är en viktig del för att lyckas med utvecklingen både på 

institutionen och tiden efter utskrivningen (Maluccio och Fein 1994, refererad i 

Andreassen, 2003). Resultatet tyder på att intervjupersonerna är ense om att det 

dessvärre ofta kan vara svårt att engagera familjerna nog. I studien som är gjord av 

Eddy och Chamberlain (2000) det stöd för vikten av att förbättra föräldrafärdigheter 

(Eddy och Chamberlain 2000, refererad i Andreassen, 2003), vilket intervjupersonerna 

instämmer med.  
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Institutionerna arbetar med olika typer av insatser som kan bidra till ett liv utan 

kriminalitet. En förbättrad familjerelation och kommunikation är en av de viktigare 

delarna under behandlingstiden samtidigt som den är en av de svåraste delarna i 

behandlingen. Det som besvärar är det att familjerna alltför sällan är engagerade nog i 

ungdomens behandling eller att de helt enkelt inte kan eller vill medverka. 

Undersökningen av tidigare forskningar gjord av Smith och Stern (1997) visar på att för 

att inte upprätthålla ungdomskriminalitet är det viktigt med familjens stöd i förhållande 

till de behandlingsinsatser som görs för ungdomen (Smith och Stern 1997, refererad i 

Andreassen, 2003).  

Utifrån undersökningarnas slutsatser är det betydelsefullt med familjearbete dock att 

den största vikten är vad man ska inrikta arbetet på. För att uppnå ett positivt resultat 

borde behandlingen riktas in på förbättring av tvångspräglade samarbetsmönster i 

familjen, fasta gränser, bemästringsfärdigheter, konsistenta följder av destruktivt 

handlingssätt samt förbättrad positiv samspel mellan ungdomen och föräldrarna 

(Andreassen, 2003).  

Detta instämmer intervjupersonerna med, dock är det svårt att uppnå detta på grund av 

att det är svårt att involvera familjerna i behandlingsarbetet eller att man helt enkelt inte 

har resurser till det, som till exempel på institutionen i Polen.  

Under arbetets gång har vi upptäckt att Andreassens teoretiska behandlingsmodells 

delar, sidan 7, inte enbart är familjedelen som vi har fokuserat på, ingår i arbetet med 

ungdomarna på institutioner i respektive land. De delar som kunskaper och färdigheter i 

multimodala metoder, genomförandet anpassat till individuell inlärningsstil, individ, 

familj samt skola/arbete sammanblandas i arbeten med ungdomarna på olika sätt, i olika 

ordningar och sammanhang. Institutionen i Sverige använder sig av kunskaper och 

färdigheter i multimodala metoder, det vill säga aggressionskontrollträning, ART. På 

institutionerna i båda länder använder man sig av genomförandet anpassat till 

individuell inlärningsstil, vilket institutionerna kallar för situationsbehandling. 

Institutionerna i båda länder arbetar individanpassat, vilket stämmer in på Andreassens 

behandlingsmodells del individ. Likaså när det gäller skola och arbete samarbetar 

institutionerna i båda länderna med skolan och arbete/praktik som ungdomarna är 

verksamma på.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det huvudsakliga syftet från början var att undersöka hur kriminalvården i Sverige samt 

Polen arbetar. Syfte fick ändras då det insågs att den skulle bli för svårt att genomföra 

då svaren från kriminalvårdsanstalterna var för få och för få tackade ja till medverkan i 

studien. På grund av detta beslöts det att behandla det aktuella syftet för studien och 

ändra syftet till det nuvarande. Svårigheten under studiens gång var att vi fick för få 

svar från de ställen som kontaktades först. Efter en längre tid av väntan skickade vi ut 

missiven (bilaga 1) ännu en gång till via mejl till de institutioner som vi var intresserade 

av i respektive länder. Institutionen i Sverige tackade ja till medverkan och efter en tid 

tackade även institutionen i Polen ja till att medverka i studien.  
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Val av dessa institutioner grundades på bekvämlighetsurvalet. Institutionen i Polen 

motsvarade institutionen i Sverige samt låg i den hemstad som en av oss kommer ifrån. 

Efter att ha fått svar från institutionerna i båda länder började vi med att planera hur och 

när besöken ska se ut samt vilka frågor vi vill ställa. När temaguiden blev färdigställd 

översattes den till Polska. Det valdes att inte skicka ut temaguiden i förväg till 

institutionerna då vi ville få direkta svar. Efter att ha bestämt intervjutider med 

institutionerna började planeringen inför resan till Polen.  

Under tiden som det planerades för besök på institutionerna undersöktes olika databaser 

efter relevant data. Att söka relevant data var troligen det svåraste under arbetets gång. 

Det svåraste var att hitta relevanta sökord samt när relevanta sökord hittades var det 

antingen för lite eller för mycket data, trots att datan var sållad efter peer reviewed, det 

vill säga material som är granskad och av god vetenskaplig standard. Den databas som 

användes var Academic Search Elite. Efter att ha försökt försöka finna relevant data 

under en längre tidsperiod hade vi kört fast. Då kontaktades en bibliotekarie om hjälp. 

Hjälpen till att söka relevant data gav delvis resultat med sökningen och möjligheten till 

relevanta sökord, vilket dessvärre inte blev lika mycket som förväntades.  

Det som har varit svårt var att mäta reliabiliteten, det vill säga pålitligheten i de 

insamlade materialen från de olika databaser som har använts. Trots det kan man lita på 

då de är granskade, men man måste ändå vara kritiska och ifrågasätta om det verkligen 

finns någon pålitlighet i de mätningarna som gjorts. Forskningstradition som användes 

till studien var hermeneutiken med en kvalitativ ansats. Anledningen till att 

hermeneutiken var den traditionen som valdes var att hermeneutikens centrala idé är att 

forskaren som analyserar texterna ska försöka få fram textens mening utifrån de 

perspektiv som dess grundare, i vårt fall intervjupersonerna, har haft.   

De metodval som användes till studien har varit bra. Dock kunde ytterligare 

ansträngningar till insamlandet av datan ha gjorts. I övrigt anser vi att vi har belyst våra 

frågeställningar på ett intressant sätt. Anledningen till detta är att det har setts fler 

likheter än skillnader på de institutioner vi intervjuade. 

Om man skulle ha gjort om studien hade den blivit på annat sätt. I analysdelen av 

studien kunde inte alla meningskoncentrerings stegen följas. De stegen som följdes i 

studien är punkt 1,2,4 och 5 (se sida 13). Anledningen till att punkt 3 inte kunde följas 

är den att inom studien har det försökts att sortera de meningsbärande uttryck utifrån 

temaguiden, inte utifrån tematiseringen utan av intervjuerna.  

Kvale och Brinkmann (2010) menar att forskaren har några frågor den måste ställa 

innan den ska börja med arbetet. Ställer man inga rätta frågor får man inga rätta svar. 

Människor kan se olika på saker och ting. Ibland kan man arbeta med samma sak, men 

på olika sätt samt anse olika saker. Detta gör att man måste förstå att alla är olika och att 

man måste anpassa sig till det (Kvale och Brinkmann, 2010). Då en av oss kommer från 

Polen och en från Sverige insågs tidigt att det skulle vara intressant för oss att få reda på 

hur institutionsbehandlingen kan se ut i respektive länder. Eftersom båda av oss 

kommer från olika länder har vi olika bilder på hur våra länder fungerar.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att det finns likheter när det gäller hur viktig familjen är för 

ungdomarna under behandlingstiden samt hur svårt det kan vara att involvera 

familjerna. Skillnaderna är de att de båda länderna inte har samma förutsättningar till att 

kunna involvera familjerna då Polen saknar resurser till detta. Dock nu när EU har 

jobbat sig in i Polen vill de införa någon typ av hjälp för föräldrarna. Intervjupersonerna 

från Polen är skeptiska till denna möjliga hjälp i framtiden då de inte tror så mycket på 

förbättring på grund av tidigare erfarenheter. I Sverige är det socialtjänsten som är mest 

involverad i ungdomens placering på institutionen, i Polen är det de olika ministerierna 

som är involverade. Ministerierna i Polen motsvarar socialtjänstens arbetsområden.  

Deras gemensamma huvuduppgift är att hjälpa ungdomen i fråga samt kunna samarbeta 

med varandra. 

Samarbete med andra samarbetspartners och organisationer nödvändig när man arbetar 

på sådana institutioner. Utan samarbete med andra myndigheter och frivilliga 

organisationer blir inte verksamheterna fungerande. 

Tolkningen som vi har gjort är att familjerna som kriminella ungdomar växer upp i är 

oftast familjer med olika typer av problematik. Familjerna kan se olika ut dock är det 

för det mesta ensamma mammor som fostrar barnen och papporna är väldigt sällan med 

i bilden. Efter intervjuerna fann vi att familjernas uppbyggnad är i stort sätt lika i båda 

länder. Ungdomarna kommer oftast inte från trygga kärnfamiljer.  

Utifrån vår tolkning är att intervjupersonerna på båda institutioner anser att kontakten 

med familjerna är i högsta grad viktigt. Institutionerna gör allt de kan för att involvera 

familjerna, dock är det svårare för Polen på grund av ekonomin och att det ofta saknas 

resurser till detta. Som vi har tolkat är att familjestöd anses som viktigt för att kunna 

arbeta med hela familjen.  

Likartade yrkesgrupper är aktuella där det pedagogiska är viktigt samt stort antal 

pedagoger, kanske till och mer i Polen än i Sverige.  

Severinsson (2010) anser att det är svårt att veta vart man ska sätta en gräns när det 

gäller ingripandet i barnens och familjernas liv. Det man absolut inte vill är att kränka 

familjerna utan att hjälpa dem, vilket inte alltid är så självklart för ungdomen eller 

dennes familjer. Med detta tolkas att institutioner vill hjälpa så mycket de kan dock att 

det inte är lätt då olika familjer upplever hjälpinsatserna på olika sätt. Vi tänker att vissa 

familjer kan tycka att det är kränkande att okända personer skall lägga sig i deras liv, 

medan andra kanske uppskattar det och ber själva om hjälp. Det är väldigt lätt att kränka 

familjer som redan haft kontakt med myndigheter under längre tid och blivit svikna, 

därför är det viktigt med rätt bemötande av dessa familjer för att de inte skall känna sig 

kränkta.  

Inom internationell forskning finns det ett antal metaanalyser där de flesta av dem är 

utförda i USA och Canada (Andreassen, 2003). Studiernas syften är att hitta lovande 

mål till förändring av de kriminogena behoven. Andrews och Bonta (1998) (Andrews 

och Bonta 1998, refererad i Andreassen, 2003) var två av de flera som utförde 

undersökningen om ämnet. De framhåller att de lovande kriminogena målen för 

förändring var bland annat sociala vänförhållanden, förbättrad familjekommunikation 

och uppfostringsmetoder, att lära sig att känna igen risksituationer och att ha en 

välinlärd plan för att hantera dem.  
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Detta stämmer med Pedagog szkolny (2012) där de menar att huvudmålet på 

institutionerna är pedagogisk utbildning som ska leda till att kriminella handlingar och 

andra kriminella aktiviteter upphör. Utifrån detta kan det ses att förbättrad 

familjekommunikation är ett av de centrala målen för förändring. Intervjupersonerna 

framhöll hur viktig familjekontakten är samt att det är en del i behandlingen att 

upprätthålla kontakterna med familjerna.  

 

Hansson (2010) menat att när det gäller behandling av ungdomsasocialitet så är 

familjebehandling den mest lovande metoden. Intervjupersonerna instämmer med detta, 

då de mer än gärna vill ha med familjerna under behandlingstiden. De menar att det är 

betydelsefullt för ungdomarna att ha med deras familjer under behandlingstiden.  

Tyvärr är detta inte alltid lätt att involvera familjerna, detta då på grund av att familjen 

inte vill medverka eller att det inte finns någon ekonomisk möjlighet till detta.  

Familjeterapins huvudmål är att observera relationerna inom familjen samt att i 

behandlingen försöka styra familjerna i en mer positiv riktning (Hansson, 2010). Då 

man ser att familjeterapi kan vara ett bra alternativ till förbättring blir då funderingar 

varför man inte involverar familjerna mer om man har resurser till detta samt om man 

inte har resurser vad man kan göra åt detta (ibid.).   

 

Forskningar från USA om familjestrukturen har visat på att familjestruktur i USA har 

förändrats kraftigt under de senaste årtiondena. Det som ökar mest i hemmen är 

skilsmässor där det är alltmera vanligt med en ensamstående förälder. Forskarna anser 

att dessa typer av familjestrukturer kan vara skadligt för barnens välbefinnande och att 

denna typ av familjestruktur har potential till att bidra till ungdomsbrottslighet (Wu 

1996, refererad i Schroeder m.fl., 2010). Ett brett antal kriminologiska forskningar har 

bekräftat att det finns ett samband mellan familjestrukturen och brottslighet. Forskarna 

menar att barn som kommer från icke kärnfamiljer är mer benägna att hamna i brottsliga 

aktiviteter än de barn som kommer från kärnfamiljer (Schroeder m.fl., 2010). 

Intervjupersonerna talar om att ungdomarna som kommer till institutionerna kommer 

oftast från familjer med skilda föräldrar där familjeomständigheterna inte alltid är goda 

för ungdomarna. En viktig del av den sociala bindningsprocessen är direkt kontroll och 

tillsyn från föräldrar som ungdomen behöver från sina föräldrar, vilket kan vara svårt 

för ensamstående föräldrar. Ensamma föräldrar har många utmaningar och detta 

förhindrar deras möjlighet att behålla en stark och känslomässig relation till sina barn 

(Schroeder m.fl., 2010).  

 

1. Vilka förutsättningar finns för arbetet med ungdomar?  

Resultatet från vår insamlade data visar klart på att inget konkret arbetssätt för att 

involvera familjerna i behandlingsarbetet med ungdomarna görs på vare sig 

institutionen i Sverige eller i Polen. I Sverige är familjerna med i 

behandlingsplaneringen och de har behandlingskonferens var sjätte vecka. Minst en 

gång i veckan ska ungdomarna ringa hem till familjerna och institutionen ringer till 

familjerna så fort ungdomen kommer in till institutionen oavsett avdelning. Så som i 

Sverige så ringer institutionen i Polen till föräldrarna så fort ungdomen anländer till 

institutionen. Däremot har de inget konkret samarbete med föräldrarna mer än via 

telefon på grund av kostnaderna.  



 

 
28 

Intervjupersonerna i båda länderna betonar att om någonting händer med ungdomen 

eller om denne avviker från institutionen så måste föräldrarna informeras. Om pojken är 

över arton år så måste institutionen ha pojkens tillåtelse innan föräldrarna informeras.  

2. Vilka förutsättningar finns för arbetet med ungdomarnas familjer? 

Likheten är att institutionen i Sverige framför att de inte har någon evidensbaserad 

vetenskaplig metod vid involveringen av familjen. Institutionen i Polen framhåller att de 

inte heller har någon vetenskaplig metod vid familjens involvering, men att de går efter 

praktiks och teoretisk kunskap, erfarenhet och behov. Skillnaden är att i Sverige kan 

institutionerna involvera familjerna mer än institutionerna i Polen.  

Anledningen till detta är att i Sverige finns der resurser till detta, vilka dessvärre saknas 

i Polen på grund av de ekonomiska underskotten.  

Pedagogiska implikationer och framtida forskning 

Betydelsen i denna behandlingspedagogiska studie kan bidra med att utveckla läsarens 

uppfattning om hur viktig familjen är för ungdomarna som vårdas på en institution 

under deras behandlingstid. Studien lyckades att belysa hur man arbetar konkret med 

involveringen av familjerna till ungdomarna som har blivit frihetsberövade och dömda 

till vård på institutionerna samt vilka likheter och skillnader det kan finnas med vård på 

institutioner i respektive land, som till exempel att i Sverige har man resurser till att 

involvera familjen i behandlingen, vilket man saknar i Polen. Erfarenheterna och 

kunskaperna utav intervjuerna har gett oss stöd och information som är värdefull att 

känna till i vårt framtida yrke.  

Hur viktig är familjen för ungdomar som behandlas på olika typer av institutioner är ett 

aktuellt ämne för dem som dagligen arbetar med familjer och ungdomar.  

Utifrån den forskning som har gjorts framstår det tydligt att familjen är en viktig del för 

ungdomar som behandlas. Dock saknas det forskning om vilken metod som borde 

användas eller tillämpas om samarbetet mellan föräldrar, personal och behandling inte 

fungerar. I Sverige har man möjlighet till att erbjuda familjestöd vilket man tyvärr 

saknar i Polen.  

Detta väckte nyfikenhet under studiens gång att studera vilken familjestöd man hade 

kunnat erbjuda för de familjer som inte kan eller vill medverka utan att ekonomin och 

budgeten drabbas.  
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Bilaga I 

 PAGE I 

Missiv 

 

 

God dag! 

Mitt namn är Sandra och jag studerar sista året på Linnéuniversitetet i Sverige. 

Jag och min kamrat Sandra arbetet nu på vår C-uppsats. Jag är från Polen och har bott i 

Sverige i 9 år. Vårt uppsatsområde kommer att handla om hur man anser att familjen är 

viktig under behandlingstiden av den unge under institutionsvistelsen. Vi tänker jämföra 

hur man ser på detta i Sverige samt Polen. All insamlad material kommer att användas 

endast i vårt arbetes syfte. Detta innebär att de intervjuade förblir anonyma och om de 

inte vill svara på vissa frågor har de rätt till det eller kan avsluta samtalet om de så 

önskar. När all data bearbetats, sammanställts har ni givetvis rätt till att ta del av den 

och får lägga till, ta bort eller ändra något ni inte tycker stämmer.  

Vi skulle vara tacksamma om ni kunde hjälpa oss och ställa upp på en intervju. Vi har 

några huvudfrågor samt följdfrågor till dessa. Vi skulle vilja intervjua två till tre 

personer på ert arbetsplats. Om det vore möjligt skulle chefen och någon som arbetar 

närmast ungdomarna vara mest intressant. Vi skulle vilja besöka er någon gång i slutet 

av januari eller i början av februari. Vi kan även försöka anpassa oss till er. 

Vi skulle vara mycket tacksamma för ett så snabbt svar så möjligt! Om ni har eventuella 

frågor, kontakta oss via mail. Om ni vill ha telefonkontakt maila er telefonnummer så 

ringer vi upp. 

Min e-post adress är: 

 

….. 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Sandra Binka och Sandra Linghager 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hej 

Mitt namn är Sandra och jag studerar sista året till behandlingspedagog på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  Jag och min klasskamrat, Sandra, arbetar nu med vårt 

examensarbete.  

Vi har blivit intresserade av att försöka jämföra hur man anser att familjen är viktig 

under behandlingstiden av den unge under institutionsvistelsen i Sverige samt i Polen. 

Denna typ av uppsats kommer att brukas endast i vårt forskningssyfte. Detta innebär att 

alla som blir intervjuade är anonyma och har rätt till att avböja att svara på vissa frågor 

eller att avbryta intervjun.  Sedan när vi har samlat ihop all data har ni givetvis rätt till 

att granska materialet och se om ni vill ändra någonting.  

Vi skulle vara tacksamma om ni kunde hjälpa oss och ställa upp på en mindre intervju. 

Vi kommer att ha tre huvudfrågor samt mindre del frågor i varje. Vi skulle vilja 

intervjua 2-3 personer (personal) på er arbetsplats. Om det skulle vara möjligt att 

intervjua en chef, personalchef samt någon av övrig personal, den som t.ex. arbetar 

närmast ungdomarna.  

Vi skulle vara mycket tacksamma för ett så snabbt svar som möjligt! Har ni eventuella 
frågor får ni gärna höra av er! 

 

Mitt mail är ... eller … 

 

Om ni vill ha telefonkontakt kan ni maila mig om detta och vilket nummer jag kan ringa 

så ska jag ta kontakt med er.  

  

Med vänliga hälsningar 

 
Sandra Binka och Sandra Linghager 

 

 



Bilaga II 

I 

Temaguide 

 

Bakgrundsvariabler, 4 intervjuade (2/ställe) 

Intervju personen: man/kvinna, ålder, yrkesutbildning, arbetslivserfarenhet, befattning, 

hur länge har jobbat på institution (4 personer) 

Institutionen/organisationen och personalen 

 Hur ser er institution/organisation ut? 

- Vilken utbildning har personalen? 

- Vilka arbetsområden har personalen? 

Ungdomarna och deras problem 

 Vilka är ungdomarna? 

- Kön, ålder? 

- Typ av problematik? 

- Ungdomarnas inställning till institutionsbehadlingen? 

- Ungdomarnas medverkande? Positiva eller negativa? 

 Vilka brott har ungdomarna begått? 

- Vilket brott är den vanligaste? 

Familjen 

 Hur ser en typisk familj ut? 

- Familjeproblem, typ av problem? 

 Hur viktig är familjen och nätverken? 

 

Familjekontakt 

 Hur brukar ni involvera familjen? 

- Hur tar ni kontakt? 

- När tar ni kontakt? 

 Någon metod vid involveringen av familjen? 

 Hur ofta träffas ni? 

- Vart träffas ni? Ex. institution eller uppsökande? 

 Erbjuder ni någon typ av stöd för familjerna? Vilken? 

 Är det lätt att involvera familjerna? 



 

 

- Vad gör ni om familjen inte vill medverka? 

 

Andra nätverk och samarbetspartners 

 Har ni någon samarbete med andra nätverk eller myndigheter? 

- I så fall vilka nätverk eller myndigheter ? 

- Hur ser dessa nätverk ut? 

- Är de samarbetsvilliga? 

- Hur sker kontakt med dessa nätverk? 

 


