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I want you to bring my mother here… - Conditions for family-work with    
youth in residential care 

Abstract 
This thesis is about a special type of institutional treatment called family-work. It can be de-
scribed as different ways to involve the families of the youth in their treatment programme. 
The locus of the study are special treatment homes which provide treatment for youth with 
serious social and behavioural problems.The study concerns three units at three institutions. 
The thesis has a qualitative and interpretative approach with using of observations, field stud-
ies combined with interviews and field notes. 
  
The study focuses at the pre-conditions for the local ”family projects” run by the care work-
ers. With ”project” means a process where different actions take place. The Theory of Action 
concept facilitates the understanding of these types of process and the importance of the inter-
nal (subjective) and external (objective) conditions in proportion to the space of action. Sev-
eral local conditions influenced the pre-requisites for the staff to be able to carry out a “family 
project” and decide how to realize an intention. Important conditions were commissions given 
by the social services and the treatment focus at the units.  
The units are functioned as kinds of overall social ”project contexts” with four basic charac-
teristics: the treatment focus and structure, the professionalism and the organisation of the 
work. The conclusion from the study is that none of the ”project contexts” at the three units 
provided good pre-requisites for family-work. “Family projects”, realised by care-workers 
were however professional and seem to have helped both the parents and the young persons 
but ”the projects” were, in total, relatively few. It appeared that a successfully completed 
”family project” is the last step in a long process in which many different conditions contrib-
ute to the destiny of the ”project”. A clear, family focused structured treatment at a unit can 
provide the employees with good conditions for realising the opportunities they see for work-
ing with the families.   
 
 
In Swedish with a summary in English.  
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Förord 

Vad det var som till slut inspirerade mig att skriva denna avhandling är svårt 
att svara entydigt på. Det kan ha varit mina erfarenheter av föräldrars oro 
över sina barn, svävande mellan liv och död i ett drogmissbruk eller någons 
oförståelse över vad familjerelationer kan betyda i svåra situationer. Det kan 
också ha varit ungdomar, misshandlade eller bortglömda av föräldrar, de 
som ändå längtade, beredda att förlåta allt. Det var kanske besvikelsen över 
att inte kunna förstå, att inte kunna lösa konflikter och inte kunna förklara 
varför det var svårare att leva för den ena än för den andra. Jag ville trots allt 
förstå, varför det är så svårt att hjälpa barn, ungdomar och föräldrar till ett 
drägligt liv tillsammans. I det komplicerade sammanhang där jag sökte efter 
förståelse, fanns det fler frågor än svar. De ungdomar, föräldrar och personal 
jag mötte inom institutionsvården, vill jag ge all min respekt. Ungdomarna 
för att de ändå kämpar vidare, föräldrarna för att de finns kvar, även de med 
dåliga odds och personalen för att de gör så gott de kan både med hjärna och 
med hjärta. De livsöden och trauman jag fick ta del av lämnade inte mig 
oberörd. Trots min långa erfarenhet av socialt arbete har jag ibland känt den 
maktlöshet personalen kände, när man inte hittar någon utväg. Tack för att 
jag fick ta del av ert arbete och fick finnas där. De frågor och funderingar 
som dök upp under resans gång var inte lätta att hantera, dels för att de var 
för många, dels för att de ledde till otaliga tankar och idéer. Jag hade 
förmodligen drunknat i textmassor om inte min outtröttlige handledare, 
professor Anders Gustavsson lotsat mig förbi alla de mer eller mindre 
synliga fällorna. Hans lyhördhet och tolerans för en praktikers utsvävningar 
och ovetenskapliga argument har ibland varit större än jag trodde fanns.  Jag 
tackar dig Anders för din klokhet och förståelse och den inspiration du gav 
mig under den här tiden. Jag tackar också för det oerhört pedagogiskt 
skickliga vägledning jag fick, att du kunde vända även den mest hopplösa 
situationen till en möjlighet med nya förhoppningar. Jag tror jag har lärt mig 
att allt har sitt värde, det gäller bara att sortera dem rätt. Några måste man 
sålla bort för senare användning. Jag kommer att sakna den här 
inspirationskällan där man överraskandes alltid kunde hitta ett oväntat 



 

tolkningsförslag. Att skriva en avhandling tar ofta mer tid än man trodde från 
början. Man behöver också stöd och hjälp av andra, om inte annat, en sorts 
förståelse för att man har gått in i ett slags eremittillstånd som präglas av 
självupptagenhet, social inkompetens och total datorberoende. Det behövs 
således tid och plats till förfogande. Att jag fick tid för detta, tackar jag min 
dåvarande högste chef för, generaldirektör Sture Korpi på SiS, som har gett 
sitt stöd och gjort det möjligt att jag under tre års tid enbart kunnat egna mig 
åt mina forskarstudier. Jag vill också tacka dåvarande FoU-chef Vera 
Segraeus på SiS som har stöttat mig och gett mig självförtroende till detta 
projekt. Tack också till Thomas Lindstein som har hjälpt mig att hitta fram. 
Någon som jag har haft stor glädje av är min fd. studiekamrat Kerstin Åman. 
Vi har föjts åt under forskarstudierna och Kerstin med sin  aldrig sinande 
energi  har också sett till att vi har haft en inspirerande studietid i USA. Tack 
Kerstin! Där mötte jag Irene Zipper som bla. gett synpunkter på de engelska 
texterna.  

Under skrivandets gång är man i behov av sakkunnig granskning och 
konstruktiva synpunkter. Det har varit av stor betydelse för det vidare 
arbetet. Tack bla. till Hans Mickèlsen, Gunnar Nilsson, Kristina Szönyi och 
Karin Borgström. Stor tack också till Eva Ohlsson för allt det praktiska. 
Agneta Kanold som hjälpte mig på slutet med språkgranskning, tackar jag 
särskilt för. Det var en stor trygghet att ha dig Agneta. Tack också till Joan 
Fälldin som hjälpte mig med den engelska översättningen. Jag skulle kunna 
fortsätta och nämna alla som varit intresserade, hjälpsamma och höll 
tummarna för att det skulle gå vägen. Tarja-Liisa Leiniö och mina närmaste 
arbetskamrater på SiS samt Noella Bickham, Karin Ryö, Madeleine Sköld 
och andra nära vänner och bekantar. Jag måste dock  lämna plats för de som 
står mig närmast, de som ofta fick avstå och acceptera att jag varit borta eller 
upptagen, de som jag ofta sa nej till och hade dåligt samvete för, min familj. 
Det är till er jag vill tillägna avhandlingen. Trots min totala frånvaro fick jag 
förståelse, kärlek och stöd och mina barnbarn Isabelle och Oliver väntar 
tålmodigt på att vi ska kunna leka igen. Min dotter Bianca har följt mitt 
skrivande med stort intresse och gett mig inspiration och mod. Även min 
svärson Stefan. har haft tid att lyssna. Sist men inte minst vill jag tacka min 
man Endre som stod ut under alla dessa år fylld med kurser, pluggande, 
läsande, skrivande. Han fick ibland ta hand om ett förfallet kök eller en 
igenvuxen trädgård och jag hade inte ens tid att gå på bio. Tack för ditt stöd, 
det kommer att bli ett liv efter detta!                                                            
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Kapitel 1 

Inledning 

Avhandlingens fokus 

När jag i början av avhandlingsarbetet mötte en av mina informanter i en 
intervjusituation, sa hon med tydlig röst att hon valde sitt arbete för hon 
tyckte om att arbeta med ungdomar. Hon hade då arbetat som 
behandlingsassistent på en ungdomsinstitution i flera års tid. Hon var också 
nyfiken på det sammanhang ungdomarna kom ifrån. Hon kontaktade ofta 
föräldrar, hade telefonkontakt med oroliga mammor och tyckte att arbetet 
var meningsfullt och utvecklande. Någon vecka senare intervjuade jag en av 
hennes kolleger som berättade om hur svårt det var att arbeta med 
ungdomarna, hur maktlös han kände sig inför deras ofta hopplösa 
familjesituationer. Han tyckte att föräldrarna ofta var till besvär.  

Den här avhandlingen handlar om arbetet med ungdomar som placerats på 
något av Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem.1 Mera precist 
intresserar jag mig för personalens samarbete med de placerade 
ungdomarnas familjer. Jag kallar detta familjearbete och avser då alla former 
av behandlingsinsatser där familjen involveras i arbetet med de ungdomar 
som placerats. Jag diskuterar termen och dess innehåll mera ingående längre 
fram i detta kapitel. 

I avhandlingen antyds en motsättning mellan centrala intentioner och lokalt 
utfört behandlingsarbete. Avhandlingsarbetet kan beskrivas som en 
utveckling från ett fokus på det förra till det senare. Mitt intresse riktades 
först mot SiS-ledningens satsning på vidareutbildningar med syftet att öka 
                               
1 Statens institutionsstyrelse, SiS, är huvudman för de särskilda ungdomshemmen (§ 12-hem) 

och för LVM-hemmen (hem för vård av missbrukare i vissa fall) och ansvarar för den vård 
och behandling som utförs där. SiS bildades 1993 efter ett regeringsbeslut att samla all 
tvångsvård under en och samma myndighet. § 12-hem är särskilda institutioner för 
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institutionspersonalens kompetens i familjearbete. Indirekt kan detta 
uppfattas som en central intention om att personalen skulle involvera 
föräldrarna mer i vården av de placerade ungdomarna. Sådana intentioner 
finns också nämnda i vissa officiella dokument.2 Inledningsvis var mitt 
intresse riktat mot vad denna centrala intention betydde för det familjearbete 
som sedan utfördes på institutionerna. Denna typ av studie kallas ibland 
implementeringsstudie. Under min kontakt med institutionerna lärde jag mig 
emellertid att det familjearbete, som utfördes lokalt på avdelningarna, endast 
i mycket begränsad utsträckning formades av centrala beslut. När jag följde 
det lokala arbetet med ungdomarna såg jag att det inte var uttryck för någon 
övergripande central intention, utan snarare kunde förstås som ett antal olika, 
lokalt initierade projekt, som personalen försökte genomföra. Några av dessa 
lokala behandlingsprojekt var inriktade på familjearbete medan de andra 
kunde ha en annan inriktning. Några av familjeprojekten genomfördes, andra 
inte och hur det gick tycktes i hög grad bero på de lokala villkoren. Det är 
dessa lokala familjeprojekt som avhandlingen handlar om. Mer preciserat 
hur de kom till, vilka villkoren för genomförandet var och hur de lokala 
familjeprojekten överhuvudtaget kan förstås. 

För att närmare kunna studera de lokala familjeprojekten har jag utvecklat 
vad jag kallar ett teoretiskt projektbegrepp. För att skilja det från det 
vardagliga projektbegrepp som idag används i allt mera skiftande 
sammanhang, skriver jag det teoretiska projektbegreppet med 
citationstecken. ”Projekt” förstås här dynamiskt som en process över tid med 
en eller flera centrala aktörer. De ”projektprocesser” som jag studerade 
inleddes ofta med att en eller flera anställda såg möjligheter till ett 
familjearbete. Om de gjorde det eller inte sammanhängde i sin tur med både 
inre, subjektiva villkor (som tidigare erfarenheter och kompetens) och med 
yttre mera objektiva villkor. Om aktörerna (personalen) såg sådana 
möjligheter övervägde de om, och i så fall vilket, familjearbete de kunde 
genomföra. De kunde också komma fram till att de nödvändiga 
förutsättningarna saknades och lade då ofta ner sina projekt. Det tycktes 
hända förvånansvärt ofta. Vid andra tillfällen valde personalen att försöka 
förverkliga sina intentioner, trots att förutsättningarna tycktes ogynnsamma. 
Ansträngningarna riktades ibland mot hinder på den egna avdelningen, andra 

                                                                                                                             
ungdomar som omhändertas enligt LVU (Lagen om vård av unga) § § 3, 6 LVU. § 6 LVU 
är ett omedelbart omhändertagande. 
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gånger mot yttre förhållanden som till exempel andra myndigheter som man 
samarbetade med i behandlingen av ungdomarna. Mitt ”projektbegrepp” är 
inspirerat av handlingsteori och jag talar exempelvis om objektiva (yttre) och 
subjektiva (inre) handlingsutrymme för personalen att genomföra sina 
”projekt”. Det teoretiska ”projektbegreppet” presenteras utförligare i kapitel 
2. 

Locus 

Den amerikanska antropologen Clifford Geertz skiljer i sitt arbete ”The 
interpretation of Cultures” (1993), mellan en studies fokus, dvs. vilka 
fenomen som studeras, och dess locus. Med locus avses den plats eller 
verksamhet där studien genomförs. En studies plats väljs därför att den 
belyser fenomenet, inte för att platsen i sig är intressant att studera (Qvarsell 
1996). Mitt locus är de särskilda ungdomshemmen som SiS driver. I första 
hand handlar avhandlingen om tre avdelningar på tre institutioner. Dessa har 
valts ut därför att minst två av de anställda därifrån genomgått en utbildning 
i familjearbete och de kunde antas ha ett speciellt intresse för att initiera 
”familjearbetesprojekt” på avdelningarna. Avhandlingens övergripande syfte 
är som tidigare nämnts att öka förståelsen av sådana ”projekt” och de villkor 
och förutsättningar som kan påverka ”projektens” utveckling.  

SiS officiella ambition, att personalen på ungdomshemmen ska arbeta med 
de placerade ungdomarnas familjer, utgör naturligtvis ett villkor av intresse 
att studera när man vill förstå hur projekten utvecklas. I min studie fungerar 
detta villkor emellertid främst som utgångspunkt för urvalet av de tre 
avdelningar som jag undersökt närmare. Eftersom jag är intresserad av hur 
lokala ”familjearbetesprojekt” kommer till, och utvecklas eller inte 
utvecklas, var det naturligt att söka sig till avdelningar där jag kunde anta att 
personalen hade ett förhållandevis stort intresse för att arbeta med familjer. 
Jag antog att de som gått en speciell utbildning i familjearbete kunde ha ett 
sådant intresse. Locus för studien blev på det sättet tre avdelningar som alla 
hade två anställda som gått utbildningen och som sedan gått tillbaka till 
arbete på institutionen. 

                                                                                                                             
2 Dessa officiella dokument är SiS verksamhetsplaner (1995-1999) och SiS FoU enhetens 

forskningsprogram för 1994. Beskrivs på sid.21. 
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Typ av studie 

Min studie kan ses som exempel på forskning om ett slags behandlingsarbete 
inom institutionsvård för ungdomar. Särskilt är jag intresserad av villkoren 
för enskilda anställdas, eller gruppers, ambitioner att till vardags utveckla ett 
familjeinriktat arbetssätt med informativ, pedagogisk eller terapeutisk 
inriktning (se vidare min diskussion av familjearbete nedan). Efter vad jag 
kunnat se finns det inte mycket forskning inom detta område. 
Behandlingsforskningen är antingen inriktad på utfallet för vårdtagarna eller 
på analyser av behandlingsprocessen. Ett fåtal implementeringsstudier 
beskriver också hur olika behandlingsmetoder förs in i organisationer (Fosse 
2000, Pelttari & Leissner 2002, Johansson 2004). Oftast handlar det då om 
en policyimplementering. Det finns ytterst få studier som har ägnats åt de 
anställdas vardagliga villkor för att försöka arbeta på ett visst sätt. Det är här 
jag placerar in mitt avhandlingsarbete. 

Familjearbete i teorin och i praktiken 

Familjeterapi, familjebehandling och familjearbete är de begrepp som 
används mest när någon i professionell bemärkelse arbetar med traumatiska 
eller problematiska familjerelationer, speciellt de relationer som utvecklas 
mellan barn och föräldrar.  

I SiS verksamhetsplan för 2004 finns en bilaga där institutionernas 
familjearbete beskrivs på tre olika nivåer (SiS verksamhetsplan för 2004, 
bilaga 3). Dessa är informationsarbete, pedagogiskt familjearbete och 
terapeutiskt familjearbete. Dessa termer hade tidigare formulerats i en 
utredning som gjordes avseende SiS institutioners arbete med familjer 
(Hydén 2001).  

Ett informationsinriktat familjearbete betyder att hålla föräldrarna 
informerade om det som sker på institutionen och i behandlingsarbetet kring 
ungdomarna. Det handlar inte om att involvera föräldrarna i 
behandlingsprocessen. Det grundläggande målet enligt verksamhetsplanen är 
att all behandlingspersonal ska kunna praktisera ett informationsinriktat 
familjearbete på ungdomsinstitutionerna.  

Pedagogiskt familjearbete är ett förhållandevis nytt begrepp och i 
beskrivningen av innebörderna används pedagogiska termer som lärande, 
stödjande, förtydligande och hjälpande. Pedagogiskt familjearbete kan också 
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bedrivas integrerat i behandlingsarbetet i olika typer av omhändertaganden 
av ungdomar på institutionerna. Ett pedagogiskt inriktat familjearbete utifrån 
SiS intentioner kräver mer utbildning som exempelvis steg-13 utbildning i 
psykoterapi. I det pedagogiska familjearbetet inkluderas läroprocesser där 
behandlaren lär ut strategier, ger stöd och goda råd till familjer. Här 
involveras föräldrar i ett samarbete kring ungdomarnas behandling.  

Hansson (2001) har gjort en sammanställning över olika typer av 
familjebehandling. När han skriver om pedagogiskt arbete med familjer 
beskriver han ett terapeutiskt familjearbete med pedagogiska interventioner. 
En sådan intervention är föräldrautbildning. I en föräldrautbildning, menar 
han, utbildas föräldrarna, de behandlas inte. Dessa pedagogiska 
interventioner avser att komplettera det terapeutiska arbetet på ett effektivt 
sätt. Han presenterar vidare några strukturerade familjeterapeutiska modeller 
som är kopplade till pedagogiskt inriktade träningsprogram. I en 
internationell sammanställning över framgångsrika behandlingsmodeller för 
barn och unga (Ferrer-Wreder, Stattin, Lorente, Tubman & Adamson 2004) 
beskrivs att familjebehandling i samband med Later Family Intervention 
visar bäst resultat om det kombineras med pedagogiska program. 

Effective programs use interactive teaching strategies to present skills to par-
ents and their children, allow for practices and feedback, assign homework, 
and then help family members refine skills that work and modify those that 
do not (ibid. sid. 60; ref. Etz, Robertson, & Ashery, 1998, sid.2).  

So, it is the combination of core later family intervention components com-
bined with sound pedagogical strategies that seems to yield results (ibid. sid. 
60). 

Det centrala för dessa modeller är att öka föräldrarnas 
kommunikationsfärdigheter, lära dem nya strategier, öka deras 
problemlösningsförmåga, stärka det sociala stödet omkring familjen och 
stärka föräldrarnas egen förmåga. Bristande intresse från fältet har hindrat att 
etablerade och forskningsbaserade modeller har introducerats i ett kliniskt 
behandlingsarbete, menar Hansson (2001).  

Ett terapeutiskt familjearbete kräver psykoterapeutisk utbildning på Steg 2 
nivå enligt SiS beskrivning. Detta stödjer också Hansson (ibid.) i sin 
sammanställning. Ett terapeutiskt arbete är inriktad på relationsförändringar 
på en djupare psykodynamisk nivå. Det är svårt att se tydliga skillnader 
mellan ett informativt och ett pedagogiskt familjearbete, men gränserna är 
                               
3 En grundläggande psykoterapiutbildning kallas Steg 1. utbildning.  
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tydligare till ett terapeutiskt familjearbete. Det kallas i de flesta fall 
familjeterapi och har sin teorigrund bland annat i de psykoanalytiska 
traditionerna.  

Det var Don Jackson (1968)4 som introducerade familjeterapin i USA under 
50-talet genom sitt arbete med schizofrena patienter. Hans terapi beskrivs 
som ”Interactional Therapy”. Jackson samarbetade med Gregory Bateson 
(1972, 1995, 1998), vilket resulterade i det systemiska synsättets inträde i 
familjeterapin. Jay Haley (1973, 1979, 1988) 5 introducerade den så kallade 
strategiska familjeterapin och en kommunikationsmodell där terapeuten 
använder paradoxer i problemlösningen. Salvador Minuchin6 är den 
strukturella skolans grundare, och ledargestalt i familjeterapeutiska 
sammanhang. Han bildade flera familjeterapeutiska centra i USA. Han har 
skrivit flertalet böcker som presenterar hans kliniska arbete till exempel med 
socialt utsatta familjer (Minuchin m.fl. 1967, Minuchin 1974; Minuchin & 
Fishman 1990; Minuchin, Lee & Simon 1996, Minuchin, Colapinto & 
Minuchin 1998). När familjeterapin under slutet av 1970-talet introducerades 
i Sverige av bland annat Virginia Satir, var hon etablerad familjeterapeutisk 
ledare på Mental Research Institut (MRI) Palo Alto i USA. Hennes speciella 
arbetssätt med familjer presenterades i flertalet böcker (Satir 1983, Satir & 
Baldvin 1984, Satir, Banmen, Gerber & Gomori 1991) 7. MRI var en pionjär 
och ledande organisation inom det familjeterapeutiska fältet. Än idag 
betraktas institutionen som förebild och en betydelsefull aktör i 
familjeterapins utveckling. I och med introduktionen av familjearbetet inom 
barn- och ungdomspsykiatrin och inom det sociala arbetet flyttade fokus i 
detta arbete från individen mot hela familjesammanhanget. Familjeterapi är 
numera en etablerad behandlingsform i Sverige. Nya inriktningar och 
metoder8 har ytterligare berikat det familjeterapeutiska fältet, och 

                                                                                                                             
Steg 2. utbildning är en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning  

4 Don Jackson tillsammans med Poul Watzlawick presenterade 1967 basboken ”Pragmatics of 
Human Communication”, och lyfte därmed fram interaktionens betydelse i 
kommunikationen.  

5 Jay Haley var en av frontfigurerna i att utveckla en strategisk inriktning inom familjeterapin 
med hjälp av kommunikationsteori och cybernetik. Med C.E. Sluzki och D.C. Ransom 
(1976) presenterade han begreppet ”Double bind”i sin bok om kommunikationsproblem i 
familjer.   

6 Salvador Minuchin har haft mycket kontakt med Sverige både som föreläsare och utbildare 
inom den strukturella skolan, sedan i slutet av 1980-talet.  

7 Virginia Satir har bland annat introducerat begreppet ”Conjoint Family Therapy ”(1983). 
8 Selvini Palazzoli, Boscolo, Cechin och Prata (1982) grundade den så kallade ”Milano-

skolan”, och introducerade begreppet systemisk familjeterapi. White och Epston (1990) 
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utvecklingen fortsätter. (Selvini Palazzoli, Boscolo, Cechin & Prata 1982, 
White & Epston 1990, Andolfi & Russel 1994, Seikkula 1996 Andersen 
2003). Den här korta beskrivningen ger förstås inte området familjeterapi 
rättvisa men kan ge en liten uppfattning om dess olika inriktningar och 
teoretisk förankring.  

Min definition på familjearbete 
I avhandlingen använder jag en bred definition av familjearbete som kan 
innehålla såväl informativa, pedagogiska som terapeutiska aktiviteter. Det 
kan handla om ett praktiskt orienterat familjearbete utan bestämd struktur 
eller en mer pedagogiskt orienterad kontakt med föräldrar. I några fall kan 
det innehålla enbart information, i andra fall stöd och vägledning eller 
terapeutiska aktiviteter som är mer strukturerade och förändringsinriktade.  

I en studie om att involvera ungdomarnas nätverk och anhöriga i 
behandlingen på SiS institutioner (Bangura Arvidsson & Åkerström 2000) 
används begreppet anhörig- och nätverksarbete. Detta är ett vidare begrepp 
än familjearbete. Det kan i vissa fall vara svårt att se några gränser mellan 
familjearbetets olika former men skillnaden mellan familjearbete och 
nätverksarbete är mera tydligt.  

De tre typerna av familjearbete, kräver således olika kompetens. Det är 
möjligt att institutionellt familjearbete lämpar sig främst för pedagogiska 
interventioner med starka inslag av vägledning. Ibland kan den inkludera 
mera terapeutiska föräldrautbildningsinterventioner. Det innebär emellertid 
att pedagogiskt familjearbete inte kan jämställas med ett terapeutiskt arbete 
inom SiS.  

Nedan presenteras en mera precis syftesbeskrivning och ett antal 
frågeställningar som jag arbetat med.  

Syfte och frågeställningar  

Som jag inledningsvis påpekade har inriktningen i mitt intresse kring 
familjearbete på SiS-institutioner förskjutits från centrala intentioner till 
villkoren för lokala ”familjearbetesprojekt”. Ett viktigt skäl till denna 
förskjutning av undersökningsfokus var att jag upptäckte en rad lokala 
omständigheter som påverkade förutsättningarna för om personalen bedrev 

                                                                                                                             
arbetade efter en modell de kallade narrativ och Tom Andersen (2003) betonade betydelsen 
av reflekterande team i familjeterapeutiska sammanhang. 
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ett familjearbete eller inte. Jag valde därför att närmare studera villkoren för 
de anställda att kunna identifiera, utveckla och genomföra ett ”projekt” i 
familjearbete.  

I kapitel 2 presenteras en teoretisk ram för hur familjearbete kan tänkas växa 
fram från uppmärksammandet av en möjlighet till ett ”familjearbetesprojekt” 
till att ett ”projekt” genomförs. Det övergripande syftet med avhandlingen är 
att närmare utforska ”projektens” tillkomstprocesser och de olika villkor som 
kan influera processens olika steg. Den centrala intentionen och den 
utbildning i familjearbete som anordnades av SiS utgjorde några av de 
villkor som influerade de lokala ”projekten”. Detta berörs i 
frågeställningarna men således i första hand som bakgrund.  

Avhandlingens syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är således att beskriva och förstå 
villkoren för familjearbete på SiS institutioner för ungdomsvård genom att 
närmare studera behandlingsarbetet på tre utvalda avdelningar. Särskilt fokus 
riktas mot tillkomstprocessen för lokala ”familjearbetesprojekt” och de 
villkor som influerade denna process. Ett mera precist syfte med 
avhandlingen är att utforska och förstå dessa tillkomstprocesser, samt vad 
som underlättar eller hindrar de anställdas ”projekt” att arbeta med de 
placerade ungdomarnas familjer. Tre avdelningar valdes ut som särskilt 
intressanta för studien därför att två anställda från varje avdelning deltagit i 
en speciell utbildning i familjearbete som SiS anordnat. Mot denna bakgrund 
var det rimligt att anta att det fanns intresse för, och det faktiskt bedrevs ett 
familjearbete, på dessa avdelningar. De var följaktligen särskilt lämpade för 
att studera villkoren för hur idéer om ett familjearbete kunde växa fram och 
hur dessa förverkligades. 

Ett naturligt sätt att identifiera det familjearbete som skulle studeras var att 
intervjua personalen om deras erfarenheter av sådant arbete på avdelningen. 
Därutöver har jag gjort egna observationer på avdelningarna.  

Aktuella frågeställningar 

De frågor som intresserat mig i avhandlingen är komplexa och kan beröra 
flera områden samtidigt. Det kan handla om allt från hur möjligheter till 
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familjearbete uppfattades av personalen till vilka möjligheter de hade att 
realisera i sina ”projekt”. De centrala frågeställningarna var därför:  

• vilka individuella, sociala, institutionella, ekonomiska och andra 
verksamhetsmässiga villkor påverkade de möjligheter personalen 
såg eller inte såg till familjearbete?  

• vilka individuella, sociala, institutionella, ekonomiska och andra 
verksamhetsmässiga villkor influerade personalens intentioner och 
genomförande av familjearbetesprojekten? 

Jag uppfattade behandlingspersonalens arbetsfält som en dynamisk arena 
fylld av olika handlingsmöjligheter men också av begränsningar och hinder. 
Inom denna arena kunde personalen välja mellan olika handlingsalternativ. 
De kunde till exempel välja mellan att ha en pratstund med ungdomarna, att 
baka en kaka, att städa köket, att ringa till socialtjänsten, att prata med sina 
kolleger eller att välja ett familjearbete. De viktiga frågorna handlar således 
om de villkor som på något sätt påverkade att de valde ett 
”familjearbetesprojekt”. 

Bakgrund till SiS familjearbete 

De första idéerna  
Statens institutionsstyrelse bildades 1993. Det första exempel jag funnit på 
att familjearbete uttryckligen nämns i ett SiS dokument är från 1994. I detta 
dokument, formulerat av FoU enheten, beskrivs det forskningsprogram som 
berör vård och behandling av ungdomar. Där står att familje- och 
nätverksarbete i kombination med institutionsvård är ett angeläget område 
att utveckla och en utvärdering av olika modeller för familjearbete är av 
betydelse (SiS, FoU enheten 1994, sid.4). Den här uppmärksamheten på 
familjearbete kan ha varit ett första steg mot en central satsning. Under 1995 
beslutade myndigheten att under de efterföljande åren avsätta centrala medel 
till projekt och utbildningar för flertalet institutioner i anknytning till, vad 
man kallade, familjearbete. Det gällde främst ungdomsvården och vid denna 
tidpunkt startade ett centralt initierat projekt för ”att utveckla ett samarbete 
med ungdomarnas föräldrar på institutionerna”. I SiS verksamhetsplaner för 
de efterföljande åren, fram till 1999, beskrivs och utvecklas dessa tankar 
ytterligare. För 1996/97 nämns betydelsen av familje- och nätverksarbete 
inte enbart för ungdomar men också för vuxna missbrukare. Under 1998 
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beviljade till exempel SiS FoU-enhet utbildningsmedel för omkring 17 
kortare och längre utbildningar för behandlingspersonalen i anknytning till 
familjearbete. I SiS verksamhetsplan för 1999 sammanfattades den ovan 
nämnda, centralt initierade projektets betydelse: 

Familje- och nätverksarbete är numera ett etablerat arbetssätt inom både 
utrednings- och behandlingsarbetet vid ungdomshemmen. Kunskap och 
erfarenhet har institutionernas personal erhållit genom gemensamt anordnade 
utbildningar… Förutsättningarna för att utveckla ett familje- och 
nätverkscentrum vid [inst. X, min anm.] skall utredas (SiS verksamhetsplan 
1999, sid.33). 

SiS åberopar också FN:s konvention om barnens rätt i sin verksamhetsplan 
under rubriken Etiska riktlinjer, bland annat om barnens rätt att ha kontakt 
med sina anhöriga (Verksamhetsplan 1999, sid 10-12). Detta ses som en 
viktig princip som ska genomsyra institutionernas verksamheter.  

Familje- och nätverksprojektet  
Mot bakgrund att föräldrar betraktades som viktiga samarbetspartners under 
ungdomarnas institutionsvistelse, beslutade SiS som tidigare nämnts, att 
1995 starta ett centralt projekt inriktat på familje- och nätverksarbete på 
institutionerna. Nätverksarbete i den här betydelsen var ett utökat 
familjearbete som inkluderade ungdomarnas viktiga släktrelationer i 
behandlingen. På det sättet introducerades familjearbetestanken på några 
utvalda institutioner. Begreppet familjearbete nämns dock inte uttryckligen i 
projektbeskrivningen, utan arbetet formuleras som samverkan med föräldrar 
i behandlingen. 

Projektet pågick mellan 1995 – 1998 och finansierades genom ett samarbete 
mellan SiS och Allmänna Arvsfonden. Projektets syfte var att utveckla 
samverkansformer med de placerade ungdomarnas föräldrar på fem särskilda 
ungdomshem. Även ett LVM-hem inkluderades i projektet med syftet att 
arbeta med missbrukande kvinnors föräldraskap. Jag anställdes som 
projektledare och i projektets arbetsgrupp inkluderades institutionernas 
avdelningsföreståndare. Det var de som hade ansvaret för projektets 
genomförande lokalt på avdelningarna. 

Ordet projekt, används här i sin vardagliga betydelse, så som det används på 
SiS och i andra verksamheter. Ofta står det för en utvecklingsaktivitet som 
ligger utanför en ordinarie verksamhet och finansieras med särskilda medel. 
Det är viktigt att skilja detta vardagliga projektbegrepp från det teoretiska 
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begrepp jag tidigare har nämnt och kommer att presentera mera utförligt i 
nästa kapitel.  

Den arbetsgrupp som bildades kring det centrala projektet hade regelbundna 
träffar för att diskutera projektets utveckling. För att sprida erfarenheterna i 
projektet ordnades flera konferenser, en i november 1997 9, en i maj samt en 
i september 1998 10. För att öka kunskapen om familjearbete organiserades 
interna utbildningar och handledningstillfällen för de anställda. Den 
övergripande organiseringen av projektet skedde på SiS huvudkontor, medan 
förverkligandet av idéer och utveckling av metoder genomfördes av de 
anställda på institutionerna. Genom att utveckla ett samarbete med de 
placerade ungdomarnas anhöriga både i utredning och i behandling ville man 
stärka kontakten mellan barn- och föräldrar. I en vidare bemärkelse ville 
man stödja föräldrarna i sin föräldraroll. Behandlingspersonalen skulle på 
det sättet stärka de befintliga resurserna i familjen inför ungdomens 
utskrivning från institutionen. Målet blev att utveckla ett familjearbete som 
kunde användas i dessa syften. 

På ungdomsinstitutionerna engagerades sammanlagt sex avdelningar. 
Dessutom involverades tre föräldraföreningar, FMN (Föräldraföreningen 
mot narkotika), Hassela solidaritet (Hasselakollektivens föräldraförening) 
och SIMON (Sveriges invandrare mot narkotika). Tanken var att använda 
organiserade föräldraresurser i en fältnära implementering. Föräldrar med 
liknande erfarenheter, skulle via föreningarnas resurser hjälpa de 
institutionsplacerade ungdomarnas föräldrar, som inte hade ett sådant stöd. 
Föreningarna skulle samtidigt bidra med sina kunskaper och erfarenheter till 
de professionella.  

Tidigare forskningserfarenheter om projektarbete (Schyl-Bjurman 1982, 
Engwall 1995, Sahlin-Andersson & Söderholm 2002, Ahnbäcken & Klöfver 
2003, Johansson, S. 2004) har visat att motsättningar mellan nya och 
befintliga arbetsmetoder kan försvåra en implementering. Det visade sig 
under projektet att även ambitionen att öka samarbete med föräldrar kunde 
stöta på sådana problem. Relationer till och samverkan med aktörer utanför 
projektorganisationen hade också stor betydelse för utfallet. Speciellt om 
                               
9 ”Med stora och små steg.” En konferens om familje- och nätverksarbete inom institutionell 

utredning och behandling. Nov. 1997, Stockholm Landstingshuset 
10 ”Mångfaldens dilemma- vad vet vi, vad kan vi och hur mycket kan vi förstå? Om 

svårigheter och möjligheter i socialt behandlingsarbete med invandrarungdomar och deras 
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dessa personer hade befogenheten att besluta om förändringar. Hur dessa 
faktorer inverkade på projektet beskrevs i projektrapporten (Kesthely 1999).  

För att ge en uppfattning om vad projektet ledde till, vill jag kort 
sammanfatta några resultat. Projektet utvärderades bland annat genom 
intervjuer med berörda ungdomar, föräldrar och behandlingspersonal. Bland 
dem som intervjuades fanns 44 föräldrar, 35 ungdomar, 6 socialsekreterare 
och 12 behandlingsassistenter. I föräldra- och ungdomsintervjuerna fanns det 
i huvudsak positiva upplevelser av institutionernas familjearbete. Det 
betydde bland annat att man hade upplevt förbättrade relationer mellan 
ungdomar och föräldrar. Tjugoåtta ungdomar uppgav att relationen med 
föräldrarna blivit bättre. Trettiosex föräldrar beskrev positiva förändringar i 
kontakten med sina barn.  

Tjugotvå föräldrar och 18 ungdomar hoppades på att den positiva 
utvecklingen skulle fortsätta. I en jämförelse med det totala antalet 
ungdomar som återvände hem efter institutionsvistelsen (på SiS 
institutioner) under ett år, var andelen 20% högre i den undersökta gruppen 
(ibid.). Behandlingsassistenternas erfarenheter var dock blandade. 
Familjearbetet var uppskattat, men den generella upplevelsen var att 
villkoren i arbetet på institutionerna begränsade utvecklingen av sådana 
arbetssätt. 

Viktiga villkor var organisationens förutsättningar samt 
institutionsledningens intresse och stöd för projektet. Det fanns ändå en 
positiv inställning till familjearbetet. Följande citat är hämtade från 
projektrapporten där tre behandlingsassistenter kommenterade projektets 
uppdrag, utvecklingen av familjearbete.  

"…trots all personalomflyttning tror vi att familjeprojektets anda och själ är 
så starkt förankrad att det kommer att fortleva i den personalgrupp som är 
kvar från start…" (ibid. sid. 41). 

"…personalgruppen har fått ett nytt förhållningssätt, farhågor att föräldrar 
skulle bli en belastning besannades inte, tvärtom. Hela personalgruppen 
tycker att det var utvecklande." (ibid. sid.46). 

"Vi har startat en grupp på vår nya avdelning för att göra en inventering av 
föräldraarbetet där, samt för att hjälpa till att utveckla arbetet med föräldrar 
på behandlingsavdelningarna…"(ibid. sid.47). 

                                                                                                                             
familjer.” Konferens, maj. 1998; Folkets Hus Hallunda. ”Nätverkssnack – nätverksarbete 
med vuxna missbrukare inom institutionsvården.” Konferens, sept. 1998; Norrköping.  
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Familjearbetet visade sig variera från institution till institution. Det fanns 
olika förutsättningar på institutionerna vilket framkom i projektrapporten. 
SiS ledning var intresserad av en fortsatt satsning på familjearbete, och i ett 
nästa steg skulle arbetet med familjer vidareutvecklas och fördjupas inom en 
bestämd region. Medel beviljades och jag fortsatte som projektledare. När 
institutionerna i regionen tillfrågades om att delta i detta fortsättningsprojekt, 
fanns det vissa tveksamheter. Tre av institutionerna hade inte deltagit i 
projektet tidigare och hade ingen större erfarenhet av att samarbeta med 
föräldrar. Deras familjearbete såg mycket annorlunda ut och personalens 
utbildningsnivå motsvarade inte kraven för fördjupat familjearbete. Detta 
framkom i en kartläggning som initierades av mig. Underlaget var 99 
intervjuer med behandlingspersonal och arbetsledare (Kesthely, opublicerad 
intern rapport, 2000). 

I intervjuanalysen framkom också att behandlingspersonalen generellt 
upplevde att deras kunskaper var bristfälliga av familjearbete och att de 
önskade vidareutbildning. Detta påtalades för centrala och lokala 
ledningspersoner vilket resulterade i att institutionerna uppmuntrades att 
söka medel för en gemensam utbildning i familjearbete. Utbildningen 
beskrivs i avhandlingens fjärde kapitel.  

Om barn och ungdomar har behov av sina föräldrar i en generell mening för 
att kunna lösa sina egna problem, är det svårt att svara på. 
Forskningserfarenheter antyder dock att det underlättar om föräldrarna finns 
närvarande. 

Varför familjearbete? 

Inom behandlingsforskningen påtalas vikten av anhörigarbete och 
nätverksarbete speciellt för ungdomar med beteendeproblem (Hansson & 
Cederblad 1995, Levin 1998, Sarnecki 1999, Hansson 2001, Andreassen 
2003, Hessle (red.) 2003, Andersson & Johansson 2005). Det finns flera 
nationella och internationella studier om olika insatser där familjeinriktade 
behandlingsmetoder prövats. Internationell forskning främst från USA men 
även från Storbritannien (Alexander & Parsons 1982, Aponte 1994, 
Chamberlain & Patterson 1998, Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland 
& Cunningham 1998, Alexander, Pugh, Parsons & Sexton 2000, Ferrer-
Wreder, Stattin, Lorente, Tubman & Adamson 2004), framhåller betydelsen 
av föräldrarnas närvaro och deltagande.  
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Forskningen avser främst familjeterapeutisk öppenvård, barn och 
ungdomspsykiatrin samt ett integrerat fält bestående av skola, kriminalvård 
och institutionsvård. Dessa studier är ofta inriktade på att undersöka om 
vissa metoder har effekt. Metoderna är utformade efter en viss modell och 
det finns tydliga instruktioner om hur behandlarna ska använda dem. Om ett 
team ska arbeta tillsammans, beskrivs de olika professionernas specifika 
arbetsuppgifter. Dessa olika metoder eller modeller prövas ofta i 
komparativa studier, det vill säga man jämför grupper av barn/ungdomar 
med likartade problem, till exempel med eller utan familjebehandling. 
Sådana studier är gjorda till exempel inom FFT (Functional Family 
Therapy), MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) och MST 
(Multisystemic Therapy). Det handlar i de flesta fall om att pröva om en 
familjeterapeutisk aktivitet leder till önskade resultat. I de så kallade 
integrerade modellerna kan terapeutiska metoder kompletteras med andra 
behandlingsinsatser, till exempel pedagogiska eller sociala. Behandlarna 
introduceras med hjälp av ett träningsprogram och får stöd av en handledare 
under arbetet. Inom det familjeterapeutiska fältet presenterats flertalet 
modeller som riktar sig mot olika behandlingsfält inom socialt arbete, 
barnpsykiatri, skola och kriminalvård (Madanes 1981, Berg 1994, Hobbs 
1994, Hansson & Sundelin 1995, Epstein, Kutash & Duchnowsky 1998, 
Sundelin 1999, Garbarino 2000, Chamberlain 2003, Hanna & Brown 2004). 
I flera sammanhang nämner man föräldrautbildning och nätverksmöten som 
fungerande instrument.  

I den forskning som finns om ungdomar med kriminell bakgrund och svåra 
sociala problem i behov av institutionsvård, nämns uttryckligen familjens 
och nätverkets betydelse. Bland annat tillämpas de ovan beskrivna 
modellerna för den här gruppen av ungdomar. Syftet med familjearbetet är: 

...to help the parents prepare for the youth’s return home and specifically to 
become more effective at supervising, encouraging, and following trough 
with consequences with their youngster. (Blueprints 1998; sid.27) 

Studier om ungdomar inom institutionsvården, nämner familjens betydelse i 
en generell mening. I flera studier ses ett arbete med ungdomarnas familjer 
under behandlingen och inför ungdomens utskrivning från institutionen som 
en av de viktigaste förutsättningarna för att behandlingen skall få en positiv 
effekt. 
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Andreassen (2003) som har gjort en kunskapsöversikt om tillgänglig 
forskning om vård som berör ungdomar med kriminalitet och svåra 
beteendeproblem, säger i sin slutkommentar:  

Familjen måste tas med i behandlingen och man måste medverka till att 
förbättra förhållandet mellan ungdomen och föräldrarna i positiv riktning… 
Insatser som inte går ut på att förändra de multipla förhållanden som från 
början bidrar till beteendeproblemen har små möjligheter att lyckas. 
(Andreassen 2003, sid.343) 

Sarnecki (1999) som sedan 1990 bedrivit forskning om LVU-placerade 
ungdomar, nämner familjebakgrundens betydelse för den undersökta 
gruppen av ungdomar på de särskilda ungdomshemmen. I hans studie 
framkommer bland annat att föräldrarnas problem och relationerna i familjen 
är viktiga komponenter som behandlingen måste beakta för att behandlingen 
ska bli framgångsrik. 

Levin (1997, 1998) har följt en speciell ungdomsinstitution (Råby) och 
studerat förhållandet för ungdomar efter avslutad institutionsvistelse. Han 
har funnit att kontinuitet är viktigt i alla betydande relationer om ungdomar 
ska kunna klara sig i samhället, bland annat relationer till föräldrar. 
Klargörandet av den unges familjetillhörighet under institutionsplaceringen 
kan lägga grunder till god behandling.  

Sammanfattningsvis kan man säga att forskningen pekar bland annat mot att 
föräldrar bör ses som betydelsefulla personer i samband med en 
behandlingsinsats för ungdomar med svåra beteende- och sociala problem.  

Vilka är de ungdomar som placeras på SiS institutioner? 

De ungdomar som placeras inom den särskilda ungdomsvården har ofta 
speciella livsförutsättningar och familjesituationer. De har ofta ”trasslig” 
familjebakgrund och splittrade familjer.11 

Enligt det dokumentationssystem (ADAD) som används inom Statens 
institutionsstyrelse, SiS, hade 71 procent av de ungdomar som intervjuades 
och skrivits in under 2004 (åldern 12-20) skilda eller icke sammanboende 
föräldrar. (679 av totalt 1082 inskrivna ungdomar intervjuades under 2004). 
Nio procent av ungdomarna saknade en eller båda av sina föräldrar. 
                               
11 Det finns flera studier som diskuterar institutionsplacerade barns/ungdomars speciella 

familjebakgrund, livsförutsättningar och uppväxtförhållanden, dessa är Backlund (1975), 
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Trettiotvå procent bodde med sina mödrar och tio procent med sina fäder 
före inskrivningen. Jämfört med den så kallade normala 
ungdomspopulationen var andelen skilda eller icke sammanboende föräldrar 
mycket högre för de inskrivna ungdomarna (71% respektive c:a 27%12 ). Det 
betyder att barn i åldrarna 12-17 år lever generellt i större utsträckning 
tillsammans med sina båda biologiska föräldrar. Klefbeck och Ogden (1995) 
diskuterar familjens utsatthet när föräldrar går skilda vägar. Förälderns 
behov att diskutera barnens beteende och uppfostran ökar när de i större 
utsträckning ska ta egna beslut. 

Mamma, pappa, barn – familjen är inte längre den vanligaste 
familjekonstellationen (i Sverige finns det till exempel allt fler 
ensamföräldrar). Det innebär också att allt fler föräldrar inte har det sociala 
stöd från mannen/hustrun som forskningsresultaten utpekar som 
betydelsefulla. Det ökar sårbarheten att inte ha den andra föräldern att 
diskutera med. En sårbarhet som på något sätt inte har minskat utan ökat 
(Klefbeck & Ogden 1995, sid. 90). 

Boendesituationen visar också en oroväckande bild. Enligt SiS-rapporten 
hade 61 procent av ungdomarna bytt bostad fyra eller fler gånger under sin 
uppväxt. Trettio procent hade flyttat sju eller fler gånger före 16 årsåldern. 
Trettien procent bodde på institution eller i familjehem före placeringen. Mer 
än tredjedel av ungdomarna var en eller flera gånger placerade i familjehem, 
behandlingshem eller skolhem under sin uppväxt. Kontakt med föräldrarna 
och relationen till dem innehåller också en del svårigheter. Det visar sig att 
ungdomarna ofta upplevde sina kontakter med föräldrarna som 
problematiska. Fyrtiotre procent av ungdomarna hade mycket eller ganska 
mycket konflikter i hemmet. Tjugosju procent hade konflikter med sina 
mödrar och 40 procent med sina fäder. Hälften av ungdomarna tyckte att de 
sällan eller aldrig umgicks i familjen. Sextiotvå procent av mödrarna och 72 
procent av fäderna hade själva någon typ av problem, exempelvis 
missbruksproblem, psykiska problem, kriminalitet eller fysiska 
hälsoproblem. Ungdomarna uttryckte också ganska mycket eller väldigt 
mycket oro över den egna familjesituationen. En sådan oro fanns hos 42 
procent av ungdomarna och 46 procent önskade någon typ av hjälp för sina 
familjeproblem. Ungdomarnas familjebakgrund och relationen till 
föräldrarna generellt var således problematiska ( Årsrapport ADAD, 2004).  

                                                                                                                             
Jonsson (1990), Martens (1992), Backelin (1996), Levin (1997), Hessle (2000), 
Vinnerljung & Sallnäs (2001) och Andreassen (2003). 

12 SCB, Barn- och familjestatistik, (2004). 
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Ungdomarnas problematiska familjeförhållanden kan å ena sidan ses som 
dåliga förutsättningar för ett familjearbete medan de å andra sidan kan också 
utmana till ett familjearbete. Variationen i uppfattningar kan relateras till 
olika behandlingsvillkor.  

Låt mig berätta om Elin, en flicka som varit föremål för vård inom SiS.13 

Flickans historia väcker tankar om de olika livsförutsättningar vi människor 
kan ha. Det är sådana flickor som personalen på institutionerna möter i sitt 
arbete. Berättelsen om Elin illustrerar hur till synes uppenbara 
förutsättningar för ett familjearbete kan rinna ut i sanden. Flickan var under 
sin placering aktuell både inom socialtjänsten och inom institutionsvården. 
Jag mötte Elin på en institutionsavdelning och berättelsen är skriven utifrån 
mina fältobservationer och utifrån vad personalen berättat.  

Elin 
Elin hörde till de utagerande, aggressiva flickorna. Behandlingsassistenterna 
undvek henne om det var möjligt på grund av hennes "vassa tunga". Hon 
kunde säga saker som ingen ville höra. Hon var på väg att bli vuxen. Om hon 
blir kvar inom socialtjänstens omsorg kommer hon att flyttas över till 
vuxenvården om något år.  

När jag träffade Elin på en av institutionernas avdelningar, var hon i konflikt 
med halva ungdomsgruppen, hade problem med skolpersonalen och bråkade 
med sin kontaktperson. Hon var en till växten liten flicka men med en iskall 
blick och hela hennes väsen utstrålade kom inte nära mig! Jag fascinerades 
av hennes person och upptäckte hennes ensamhet när hon ibland satt alldeles 
för sig själv utanför gruppen utan att någon brydde sig om henne. Jag 
försökte vid ett tillfälle påbörja ett samtal med henne men blev avvisad. Hon 
var misstänksam och visade tydligt att jag inte skiljde mig ifrån alla andra 
myndighetspersoner som hon hatade. 

Hon var frivilligt placerad på avdelningen i väntan på en mer permanent 
lösning om boendet. Behandlingspersonalen berättade för mig att hon hade 
en "massa" placeringar bakom sig sedan småbarnsåldern. Hennes föräldrar 
var missbrukare, pappan har lämnat familjen strax efter att Elin föddes. Hon 
var äldst i en stor syskonskara med flera pappor inblandade.  

                               
13 I Elins historia har jag gjort flera ändringar av etiska skäl, dels för att skydda hennes 

identitet, dels för att försvåra igenkännandet av hennes verkliga historia. 
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Elin, liksom de andra syskonen placerades tidigt i olika familjehem. Hon 
hade senare knappt någon kontakt med dem, den enda person hon brydde sig 
om var sin mamma. Mamman var fortfarande en aktiv missbrukare, men var 
Elin än befann sig hade hon kontakt med henne dagligen.   

Den informationen gav socialtjänsten till institutionen och den kunskapen 
ledde till olika lösningar beträffande Elins kontakt med sin mamma. Hon 
missade aldrig att ringa till henne från avdelningen varje dag. Jag 
observerade flera gånger när hon bad personalen att ringa till mamman och 
sedan gick med snabba steg till telefonen som var placerad lite undanskymd 
i ett utrymme bakom köket. Elin pratade alltid länge och lågmält med sin 
mamma. Personalen lät henne avsluta samtalet själv. Mamman hade, 
berättade en av kontaktpersonerna för mig, passerat genom olika 
vårdinstanser under åren utan att ha blivit hjälpt ut ur sitt missbruk. Nu var 
hon bara hemma, fick bidrag till mat och husrum men för övrigt ingen vård. 
Hon räknades enligt kontaktpersonen till de "hopplösa fallen" som 
socialtjänsten till slut överger. Elin visste, genom sin dagliga kontakt med 
sin mamma, hur mamman mådde. Jag såg att hon ofta var orolig efter 
telefonsamtalen och försökte involvera sin mamma i avdelningens arbete på 
samma sätt som hon såg att de andra flickornas föräldrar var. Hennes 
kontaktperson var dock tveksam, en aktivt missbrukande mamma 
betraktades inte som en resurs. Dessutom kunde mammans inblandning 
innebära risker för införandet av droger på avdelningen vilket man var 
väldigt rädd för. Jag såg hur Elin försökte att få med sin mamma på ett möte 
men avvisades både av sin kontaktperson och av sin socialsekreterare. Elin 
blev då arg och anklagande. 

      …ni kan väl hämta andra,…varför inte min mamma?    

Den personal som hon riktade sin ilska mot hade svårt att se annat än 
riskerna med mammans drogmissbruk. De hade ingen strategi att hantera 
missbrukande föräldrar på avdelningen. När Elins önskan avvisades, stängde 
hon in sig på sitt rum. Jag uppfattade hennes ilska mer som förtvivlan, ett 
oroligt trampande för att leta efter hjälp, förmodligen för sin mamma. Ju 
högre hon skrek, desto jobbigare upplevdes hon.  

Jag försökte förstå Elins arga och ofta förtvivlade beteende och upptäckte att 
hon var i "krig" med alla. Hon och hennes mamma förde förmodligen 
samma krig mot, som de uppfattade, oförstående myndighetspersoner. Elin 
sa själv till sin kontaktperson i ett samtal jag blev vittne till. … 
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 Ni har aldrig kunnat hjälpa mig, varken mig eller min mamma…   

Ni, tolkade jag som ett samlingsbegrepp för alla myndighetspersoner som 
Elin träffade. 

Jag känner inte till Elins hela livshistoria. Jag vet inte hur hon som liten 
flicka betedde sig eller upplevde sina placeringar i olika familjehem. Jag vet 
inget om innebörden i hennes starka relation till sin mamma eller om den oro 
hon bär på. Det jag upptäckte, som fanns hos henne var att hon inte kunnat 
släppa sin dagliga omsorg om sin mamma och kämpade med den oro som 
hörde till. Elins försök att involvera mamman i en kontext där hon 
förmodligen såg något som kunde vara bra för mamman, misslyckades den 
här gången. Jag informerades senare av avdelningens föreståndare om att 
mamman ändå fick besöka Elin och att hon även hade deltagit i ett 
planeringssamtal. Föreståndaren upptäckte vissa möjligheter till ett 
familjearbete men hennes upptäckt ledde till marginella förändringar. Det är 
tveksamt om det hade påverkat behandlingen. 

Elins historia är naturligtvis inget bra exempel på ett traditionellt menat 
familjearbete, dvs. att arbeta med att förbättra Elins och mammans relation. 
Ett familjearbete för Elin hade istället kunnat handla om att arbeta med 
hennes för nära relation till sin mamma. En för tät kontakt mellan barn och 
föräldrar ger inget utrymme för självständighet. Minuchin (1974) kallar 
sådana relationer ”insnärjda”. En sådan relation kännetecknas av diffusa 
gränser och roller, till exempel när ett barn tar ett ansvar för sin förälder. I 
insnärjda relationer motarbetas också alla förändringar. Under tonårstiden 
sker i vanliga fall en psykologisk separation från föräldrarna. Det är en del i 
vuxenblivandet.14 Att befria Elin från oro och ansvar för sin mamma hade 
varit en typ av separationsarbete och ett steg i hennes riktning mot 
självständighet.  

Avhandlingens disposition 

För läsarens överblick ger jag här en kort sammanfattning av avhandlingens 
fortsatta uppläggning. 

I Kapitel 2 görs en genomgång av för avhandlingen intressanta teoretiska 
begrepp och forskningsbaserade erfarenheter. Teorierna är delvis valda 

                               
14 Hur relationer mellan tonåringar och föräldrar påverkas under tonårstiden, diskuteras 

utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv i flera psykologiska studier, bland annat av 
Timms (1991) Chiland & Young (1992) och Steinberg (2005). 
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utifrån de frågeställningar som formulerats i avhandlingen och delvis med 
utgångspunkt i vad som framkommit i det omfattande empiriska material 
som utgör grund för tolkning och analys. De viktigaste begreppen diskuteras 
med anknytning till handlingsteori. Dessa är främst ”projekt”, villkor och 
handlingsutrymme, handlingshorisont, intention, kompetens och lärande 
samt relationen mellan dessa begrepp. Syftet med det teoretiska avsnittet är 
att orientera läsaren om vilka begrepp som kan vara intressanta i analysen 
och vilka forskningsområden som kan vara av betydelse i 
tolkningsprocessen.  

Kapitel 3 beskriver det metodologiska tillvägagångssättet. Det innebär val 
av forskningsansats och metod. Avhandlingens övergripande ansats är 
kvalitativ. Under datainsamlingen användes metoder som hör ihop med 
etnografiska studier, bland annat fältstudier, observationer, samtal, intervjuer 
och fältanteckningar. Under datainsamlingen användes ett flexibelt 
tillvägagångssätt och metoder anpassades efter rådande förhållanden och 
förändringar på det empiriska fältet.  

Kapitel 4 ger en första bakgrund till avhandlingens empiriska del. Här 
beskrivs och analyseras SiS utbildning i familjearbete, genom framför allt 
intervjuer, enkäter och skriftliga dokumentation från kursdeltagare och 
utbildare. Syftet är att beskriva utbildningen vilket jag ser som ett av 
villkoren för ”familjeprojekten”. Jag diskuterar något om dess betydelse för 
kursdeltagarna i syftet att underlätta förståelsen av hur utbildningen kan ha 
påverkat familjearbetets utveckling på avdelningarna. Jag följer speciellt sex 
behandlingsassistenter som jag kallar huvudinformanter. 
Huvudinformanterna följs senare genom observationer genom hela 
fältavsnittet. Utbildningens vidare innebörder och betydelse för 
behandlingspersonalen samt för familjearbetets utveckling på institutionerna 
diskuteras både här och i fältavsnittet samt i slutanalysen. 

Kapitel 5 är ett inledande kapitel inför fältstudierna. Där ges först en 
övergripande bild av behandlingspersonalens syn på sitt behandlingsarbete. 
Därefter diskuteras möjligheter att kunna se familjearbetet i 
behandlingsarbetet samt några förutsättningar för detta på avdelningarna. 
Vidare presenteras en mera allmän beskrivning av de institutioner och 
avdelningar som studerats, följt av en mer ingående presentation av 
huvudinformanterna.  
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I Kapitel 6 presenteras den första avdelningen (på Institution 1) som jag 
kallar Lärkbacken, en öppen avdelning för flickor. På Lärkbacken följde jag 
två av de sex huvudinformanter från utbildningen, Lotta och Yvonne. Jag 
observerade samtidigt hela avdelningens behandlingsarbete. Jag börjar med 
en kort beskrivning över avdelningens miljö samt presenterar 
personalgruppen och ungdomsgruppen. Jag försökte särskilt få kännedom 
om, huvudsakligen genom observationer och samtal, de ”familjeprojekt” 
som huvudinformanterna utförde på avdelningen. Jag fick även tillfälle till 
att observera de ”familjeprojekt” föreståndaren genomförde. Jag deltog i två 
behandlingssamtal och hade samtal och intervjuer med all personal och en av 
ungdomarna. Jag beskriver således de olika typer av familjearbete jag såg 
och som personalen berättade om. De observerade eller berättade 
”familjeprojekten” analyseras efter varje avsnitt utifrån de olika villkoren för 
genomförandet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion.  

I Kapitel 7 fortsätter fältstudierna, nu på Institution 2, på en avdelning jag 
kallar Lillsjön, en låst avdelning för pojkar. På den avdelningen följde jag 
huvudinformanterna Sanna och Nils och observerade samtidigt hela 
avdelningens arbete. Jag går till väga på samma sätt som på Lärkbacken, 
med den skillnaden att jag inte fick möjlighet att delta i några 
behandlingssamtal eller i några möten med föräldrar. Jag gjorde intervjuer 
och samtalade med personalen i den mån det gick. Här observerade jag 
särskilt ungdomarnas telefonsamtal med sina föräldrar. Dessutom deltog jag 
i ett planeringsmöte med personal och föreståndare. Avslutningsvis 
diskuterar jag det jag såg under observationerna samt villkor och 
förutsättningar för ”familjeprojekten”.  

I Kapitel 8 fortsätter fältstudierna på den sista avdelningen som kallas 
Tallbacken. Avdelningen finns på Institution 3. Tallbacken är en öppen 
behandlingsavdelning för pojkar. Här följde jag huvudinformanterna Kathrin 
och Enrico, mest Kathrin, eftersom hon hade en speciell ställning som 
familjearbetare. Jag observerade och beskriver avdelningen på samma sätt 
som de föregående två avdelningarna men presenterar mer utförligt den 
metod avdelningen arbetar efter; KBT metoden. Tallbacken är speciell med 
tanke på den lösning de har hittat för familjearbete. Jag fick tillfälle att delta 
i och följa ett familjeärende som huvudinformanterna arbetade med. Jag fick 
också möjlighet att samtala med en ungdom om hans familjesituation. Jag 
intervjuade även institutionschefen och en annan ledningsperson på 
institutionen. I slutdiskussionen reflekterar jag över KBT modellen och 
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familjearbete samt behandlingspersonalens intresse för att samarbeta med 
Kathrin eller att ha eget familjearbete.  

I Kapitel 9 gör jag en sammanfattande analys över insamlad data med 
utgångspunkt i de viktigaste frågeställningarna och med referens till de 
teoretiska begreppen. Jag diskuterar vilka de yttre och de inre villkoren var 
och vilken betydelse dessa hade för personalens handlingsutrymme och för 
”familjeprojektens” genomförande. Här finns det vidare möjligheter att 
jämföra avdelningarna och personalens förutsättningar för familjearbete på 
respektive avdelning. Jag diskuterar också huvudinformanternas ”projekt” 
och skillnader i deras och de övriga behandlingsassistenternas 
förhållningssätt till möjligheter för familjearbete. Slutligen analyseras 
avhandlingens tema utifrån generella villkor för handlingsintentioner, 
handlingsutrymme och handlingens genomförande i 
behandlingssammanhang.  
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Kapitel 2 

Teoretisk referensram och forskningsbaserade erfarenheter 

Som framgått i det inledande kapitlet försköts fokus i avhandlingsarbetet 
från ett tidigt implementeringsperspektiv till ett intresse att förstå det lokala 
familjearbetet på de SiS-institutioner jag studerade. Min studie kom således 
att främst inriktas mot de lokala förutsättningar, som erbjöds personalen att 
uppmärksamma möjligheter till att genomföra familjearbete, det som jag 
kallar för deras ”familjearbetesprojekt” eller ”familjeprojekt”. Dessa hade 
karaktären av en process som hölls ihop av en eller flera centrala aktörer, 
vilka såg möjligheter till att arbeta med någon av de placerade ungdomarnas 
familjer.  

Som tidigare nämnts används projektbegreppet idag med en rad olika 
vardagliga innebörder. Med projekt betecknas i andra sammanhang i stort 
sett allting som görs inom en verksamhet, som har karaktären av en 
avgränsad uppgift och som finansieras utanför budget. Det kan genomföras 
av en person eller av ett team. För att markera att det är ett annat, mera 
teoretiskt inspirerat begrepp, som jag använder skriver jag projekt med 
citattecken. Projekt i den vardagliga bemärkelsen, som till exempel det 
centrala projektet i familje- och nätverksarbete, skriver jag utan citattecken.  

För att kunna beskriva dessa lokala ”familjearbetesprojekt” och deras 
processer har jag i avhandlingen utvecklat en enkel teoretisk modell. Jag har 
hämtat inspiration från det kunskapsfält som brukar kallas handlingsteori.  
Teorin har utvecklats i samarbete mellan forskare inom många discipliner, 
till exempel filosofer, sociologer, socialpsykologer, pedagoger med flera.  

En handlingsteoretisk utgångspunkt 

Det handlingsteoretiska fältet är mycket omfattande med rötter ända tillbaka 
till det klassiska Grekland. Några av de första bidragen kan vi hitta redan hos 
Aristoteles i hans analys av de ”praktiska syllogismerna”. Nya bidrag har 
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sedan strömmat in genom hela den moderna vetenskapens historia. Jag har 
koncentrerat mitt intresse kring användbara begrepp som hjälper oss att 
förstå relationerna mellan aktör, intention och handling. von Wright tar i 
Explanation and Understanding (1971, 1974) sin utgångspunkt i Aristoteles 
filosofi, när han diskuterar de praktiska syllogismerna som exempel på 
teleologiska förklaringar av handlingar. Han menar att handlingar, till 
skillnad från exempelvis olika tillstånd i naturen, inte lämpar sig för enkla 
orsaksförklaringar. De kräver speciella typer av intentionella förklaringar 
som von Wright kallar teleologiska. Dessa är målinriktade och bygger på 
förståelsen av en människas intentioner. Det grundläggande schemat för de 
praktiska syllogismerna beskriver von Wright så här: 

• A har intentionen att uppnå p 
• A antar att han endast kan uppnå p genom att utföra a 
• A utför således a. 

I konkreta situationer där man vill förstå en människas handlande, kan det 
vara lämpligt att ersätta "A har intentionen" med A vill eller strävar efter, "A 
antar" med A tror eller tänker att och "A utför" med A beslutar sig för att 
göra eller bara gör (ibid. 1971, 1974). Det centrala i schemat är idén om att 
handlingen kan bli möjlig att förstå, om man får insikt i vad aktören har för 
avsikt och hur han eller hon tänker att denna avsikt kan uppnås. Denna 
formel kan tillämpas på alla människors handlingar och naturligtvis även 
vägleda forskarens strävan efter förståelse. Aristoteles för också in en fjärde 
komponent vid sidan om aktören, intentionen och handlingen. Det är 
aktörens perspektiv som antas vara baserat på tidigare erfarenheter, 
kunskaper och vanemässiga sätt att se omvärlden och sig själv. 
Socialpsykologerna har pekat på att detta perspektiv är både personligt och 
socialt förankrat. 

Den intentionella handlingen 
von Wrights filosofiska handlingsteori och det intentionella perspektivet 
finns utvecklat inom hermeneutiken (von Wright 1971, 1974, 1979). Han 
menar att vi, för att kunna förstå människors handlingar och beteenden, 
måste kunna förstå deras handlingsintentioner. Handlingen är således 
genomförd av ett aktivt handlande subjekt med meningsintentioner. Våra 
intentioner leder emellertid inte alltid till handlingar. Enligt det intentionella 
perspektivet på handling har handlingen en inre och en yttre aspekt. Den inre 
aspekten är den intention som finns bakom handlingen, det vill säga aktörens 
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speciella avsikt. Den yttre aspekten som kallas handlingens resultat, är den 
synliga delen av handlingen. Den talar om vad man faktiskt gör. Avstår man 
från att handla, dvs. att utföra en handling enligt sin intention, kan det ses 
som en passiv intentionell handling. Varje utförd handling har en passiv 
motsats enligt von Wright (ibid.), det vill säga att aktören alltid kan välja att 
utföra eller inte utföra handlingen, om han inte är tvingad. Det skiljer sig 
från en icke-handling där aktören däremot inte har någon avsikt att handla. 
När aktören väljer att avstå från en handling kan detta ses och analyseras på 
samma sätt, om det fanns en möjlighet att utföra handlingen, som om det 
vore en handling (Halldén, Scheja & Jacobsson Öhrn 2001). 

Halldén (ibid.) diskuterar med referens till von Wright (1971, 1979, 1980), 
handlingens determinanter (The determinants of action). Han menar att 
individers intentioner påverkas av interna och externa determinanter. De 
interna determinanterna inkluderar mentala processer som önskningar, 
kunskaper, intellektuell förmåga. De externa determinanterna som Halldén 
kallar socio-kulturella eller diskursiva processer, avser skyldigheter, normer 
och förväntningar. De externa determinanterna:  

....syftar på faktorer som avgör vilka av potentiellt möjliga handlingar som 
för individen framstår som aktuellt möjliga att utföra i en bestämd situation   
( Halldén m.fl. 2001, sid.11). 

von Wright (1980) menar vidare att aktören kan utföra en summa handlingar 
utifrån hur han ser på sin förmåga. Förmågan kan subjektivt både 
underskattas och överskattas. Han använder också ett begrepp som kan 
översättas som den intentionella horisonten (horizon of intentionality) och 
syftar på aktörens uppsättning av handlingar som han väljer att utföra eller 
inte utföra vid ett speciellt tillfälle, enligt sin intention.15 

Intentionen kan exempelvis vara att utföra ett behandlingsarbete. Aktören 
kanske ser att det finns en destruktiv relation mellan barn och föräldrar och 
kan då betrakta det som meningslöst att utföra ett behandlingsarbete om 
denna relation inte förändras. För att behandlingsarbetet ska kännas 
meningsfullt, kan aktören välja att först arbeta med att förändra den 
destruktiva familjerelationen. I ”projekttermer” kan detta beskrivas som en 
tvåstegsprocess. För att kunna förverkliga sin övergripande intention, att 
utföra ett behandlingsarbete, initierar aktören ett förberedande ”projekt” med 
en egen intention, att förändra föräldra-barn-relationen i en viss riktning. 

                               
15 Diskuteras också av Jakobsson Öhrn, 2001; sid. 37, och Halldén, 2002.  
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Den förberedande intentionen, steg ett i handlingsprocessen, måste logiskt 
och praktiskt anknyta till steg två för att den övergripande intentionen ska 
kunna förverkligas. Ofta består anknytningen i att intentionen i steg ett 
hämtats från den andra premissen i de praktiska syllogismerna. Det vill säga, 
att A antar att han endast kan uppnå p genom att utföra en serie handlingar, 
a, b, och c, som skapar förutsättningar för varandra. Steg ett kan således 
sägas bestå i att man utför a, för att skapa förutsättningar för b och sedan för 
c. 

Om ett familjeproblem ställer alltför höga krav på aktörens förmåga, kan han 
eller hon välja bort att arbeta med familjen, det vill säga att avstå från sitt 
”projekt” (att handla). Även om det vid en viss tidpunkt finns en intention, är 
det inte säkert att ett familjearbete utförs på grund av att aktören till exempel 
saknar adekvata kunskaper eller att externa villkor utgör ett hinder. 
Omotiverade föräldrar kan exempelvis försvåra att ett ”projekt” genomförs.  

En socialpsykologisk syn på handling  
En stor del av den socialpsykologiska forskningen knyter an till den idé 
Aristoteles presenterade, dvs. att vårt sätt att agera grundar sig i hur vi tror 
att vi uppnår en viss avsikt. Ett inflytelserikt socialpsykologiskt bidrag har 
lämnats bland annat av Heider (1958). Han gör vad han kallar en ”naiv” 
vardagspsykologisk analys av mänskligt handlande. En av hans 
huvudsakliga poänger är att vårt sätt att förstå andra människor i hög grad 
påverkar vårt handlande (med eller mot dessa människor). Hur man handlar 
har inte något att göra med om den naiva vardagspsykologin är grundad i 
verkligheten eller inte.  

Heider menar att människan är inkluderad i en så kallad subjektiv livsmiljö 
(Life space). Hon är medveten om och uppfattar genom varseblivningen vad 
som finns runtomkring henne. Människan interagerar sedan med sin 
omgivning utifrån sin uppfattning och bedömning av den varseblivna 
situationen. Berglind (1995) har utvecklat Heiders teori. Han menar att enligt 
vardagspsykologins analys, handlar människor i första hand för att 
åstadkomma olika typer av förändringar i omvärlden, för sig själva eller för 
andra. När individer initierar förändringar genom sina handlingar, uppfattas 
de samtidigt som ansvariga för dessa handlingar, exempelvis om de följer 
rådande normer och ideal eller inte. Handlingens resultat förstås vidare som 
beroende av två olika typer av faktorer. Dessa är antingen knutna till 
individen eller till den omgivande miljön. Om vi själva lyckas med något, 
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förstår vi det ofta mot bakgrund av inre faktorer som inverkar på hur vi 
tolkar yttre omständigheter. När vi förstår andra människors agerande – 
exempelvis som önskvärt eller icke önskvärt – bygger vår förståelse ofta på 
en annan avvägning mellan hur handlingen influerats av yttre och inre 
omständigheter. Detta tar sig bland annat uttryck i vårt språk när vi gör en 
distinktion mellan att kunna (can) och att försöka (try). Ofta är vi mera 
benägna att förstå och beskriva vårt eget handlande i termer av att försöka 
och andras i termer av att kunna eller inte kunna något. Kunna är både 
påverkat av yttre och inre omständigheter, medan försöka är uttryck enbart 
för en motivationell faktor, som går tillbaka på om vi vill något eller inte. 
Berglind föreslår också att begreppet försöka ska ersättas med begreppet 
vilja. Han tycker att försöka ger en vagare antydning om aktörens intention.  

En av poängerna med dessa resonemang är att de hjälper oss att förstå hur 
andra människor förstår en aktör som inte utför en önskad handling. Det kan 
handla om en ung människa som inte går till skolan eller om en förälder som 
inte medverkar i behandlingsarbete. Den som försöker förstå agerandet kan 
då se det antingen som uttryck för ett bristande kunnande eller som ett 
uttryck för bristande vilja att försöka. Förståelsen blir i de två fallen ganska 
olika. Ett agerande som har att göra med ett bristande kunnande kan till 
exempel i viss mån ursäktas. Här kan finnas andra förutsättningar för 
ingripanden och åtgärder än när det är viljan som saknas. 

Ett närbesläktat begrepp, som utvecklats ur Heiders distinktion mellan att 
kunna och att försöka (vilja), är ”locus of control” myntat av Rotter (1954).  
Enligt Haggbloom (2002) beskriver Rotter hur individer förstår vilket 
handlande som är möjligt med utgångspunkt i var man förlägger kontrollen 
över handlandet. Man kan förhålla sig till olika situationer utifrån sin egen 
upplevelse av vad som är möjligt och denna upplevelse påverkar vad man 
lyckas eller inte lyckas med.  

Locus of control refers to people's very general, cross-situational beliefs 
about what determines whether or not they get reinforced in life. People can 
be classified along a continuum from very internal to very external. People 
with a strong internal locus of control believe that the responsibility for 
whether or not they get reinforced ultimately lies with themselves. Internals 
believe that success or failure is due to their own efforts. In contrast, exter-
nals believe that the reinforces in life are controlled by luck, chance, or pow-
erful others. …locus of control is a generalized expectancy; it will predict 
people's behaviour across situations. (Haggbloom 2002, sid 140). 16  

                               
16 The 100 most eminent psychologists of the 20th century. Review of General Psychology ,  



 43 

 

Aktörerna på de institutioner som jag studerade kunde till exempel uppleva 
att de hade begränsade yttre förutsättningar att utföra ett familjearbete. De 
kunde ha den uppfattningen att organisationen inte var anpassad för den 
sortens arbete. Andra yttre hinder kunde vara att de till exempel saknade stöd 
från ledningen eller om socialtjänsten inte var intresserad av familjearbete. 
Även ungdomarnas ofta komplicerade familjesituationer kunde begränsa 
deras utrymme för ”familjeprojekt”.  

Meads handlingsanalys 
Berglind (1995) diskuterar Meads handlingsanalytiska perspektiv med 
utgångspunkt från Meads konstruktivistiska synsätt, att handlingen är en 
produkt; något som individen skapar eller konstruerar. Människan kan 
förhålla sig till sin handling som till ett objekt, reflektera över den, analysera 
den och göra om den. På det sättet får handlingen mening. 
Meningsskapandet är individuellt men meningen kan delas med andra och 
meningsinnehållet i handlingen kan variera utifrån kulturella eller 
subkulturella aspekter (Mead 1972, 1983). I avhandlingen finns flera 
exempel på att människor också kan tillskriva en handling olika meningar. 
Det som upplevdes positivt i en kontext, till exempel familjearbete i 
utbildningsgruppen, kunde få en negativ innebörd i arbetsgruppen. Till 
exempel kan en för individen meningsfull handling upplevas som 
meningslös av andra. Mead betonar vidare betydelsen av aktörens 
förståelseförmåga och tolkningsförmåga i sociala sammanhang. Det är 
viktigt att kunna se och tolka andras förväntningar samt olika typer av 
sociala förhållanden. Detta kallar Mead för ”social intelligens”. Begreppet 
kan jämföras med empatisk förmåga 17. Människan har, enligt honom, både 
en inre och en yttre kommunikation. Meningskapandet ”äger alltid rum i en 
social omgivning” (Berglind 1995, sid. 36). Den sociologiska 
handlingsteorin betonar generellt interaktionens betydelse för handlingens 
genomförande, interaktionen mellan individer men också mellan individer 
och den omgivande miljön.  

                                                                                                                             
    2002: 6, sid. 139-152. 
17 Empathy is the ability to imagine oneself in an other's place and understand the other's feel-

ings, desires, ideas, and actions. It is a term coined in the early 20th century, equivalent to 
the German Einfühlung and modelled on "sympathy." … The use of empathy is an impor-
tant part of the counselling technique developed by the American psychologist Carl Rogers. 
(Encyclopaedia Britannica 2003)  
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Rutinmässigt handlande  
Handlandet utmärks i allmänhet av rutinmässighet. När individer, 
organisationer eller grupper har utvecklat ett sätt att förstå och hantera vissa 
problem eller situationer, tenderar dessa tankemönster att stabiliseras. Efter 
en tid kan dessa bli till en vana och bli institutionaliserade. Sådana 
rutinhandlingar kan ha stort inflytande över hur individer handlar exempelvis 
på sina arbeten. I min studie kunde så kallade ”vanliga bestyr” eller 
”arbetsrutiner” utgöra merparten av personalens handlingar. Dessa tog ofta 
stora resurser i anspråk och kunde begränsa utrymmet för andra typer av 
handlingar, exempelvis familjearbete.  

Ellström, (i: Ellström, Gustavsson & Larsson 1996) ställer frågan hur man 
kan förstå den rutinmässiga handlingen som är så utmärkande för vårt 
handlande. Han frågar bland annat vilka mekanismer som finns bakom 
sådana rutinhandlingar, vad det är som upprätthåller dem och vilka krafter 
som kan förändra dem. Han svarar bland annat att rutinhandlingar ofta är 
djupt rotade och svåra att förändra, på grund av att de har utvecklats under 
en lång tid. Också Giddens (1979, 1986), uppmärksammar hur handlingar 
upprepar sig och blir reproducerade. Han menar att handlingar och 
interaktion blir mer likt “tacitly enacted practices” och ”institutions or 
routines” samt ”reproduce familiar forms of social life” (Giddens 1986, sid. 
131). Giddens förtydligar på följande sätt:  

Human social activities, like some self-reproducing items in nature, are re-
cursive. That is to say, they are not brought into being by social actors but 
continually recreated by them via the very means whereby they express 
themselves as actors. In and through their activities agents reproduce the 
conditions that make these activities possible (ibid., sid.2). 

Habitusbegreppet, myntat av Bourdieu (1990, 1998) hör också hit. Ordet 
habitus kommer från latin och syftar till vanor eller speciella förutsättningar 
för människors handlande. Jenkins (1992) menar i sin tolkning av Bourdieus 
habitusbegrepp att: 

Bourdieu maintains that the social construction of reality is not carried out in 
a vacuum; cognitive structures are themselves structured because they have 
social origins. Habitus entails these social origins. From his standpoint each 
agent is equipped with a habitus (shaped in formative years by home culture) 
that bears affinity to a larger referential group/class habitus. Class habitus is, 
of course, a collective phenomena reflecting group adaptations and adjust-
ments to historical necessity and struggles won and lost (ibid. sid.79). 

Habitus är således ett öppet system av dispositioner och det är upp till var 
och en att orientera sig i det, handla och tänka i det, samt utvidga eller 
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inskränka sina handlingar i dess olika ”fields of practice”. Med system av 
dispositioner menas sociala erfarenheter, tankesätt, internaliserade kulturella 
normer, värderingar, allt som en människa under sitt liv involveras i. 
Människan utvecklar samtidigt en dialektisk relation till dessa system av 
dispositioner. Det innebär att hon kan modifiera, förändra sitt handlande, 
tänkande, värderingar, orienteringsförmåga och därmed sitt habitus under 
livets gång.  

The notion of habitus has been used innumerable times in the past, by authors 
as different as Hegel, Husserl, Weber, Durkheim, and (Marcel) Mauss, all of 
whom used it in a more or less methodical way. However, it seems to me 
that, in all cases, those who used the notion did so with the same theoretical 
intention in mind … I wanted to insist on the generative capacities of disposi-
tions, it being understood that these are acquired, socially constituted disposi-
tions … I wanted to emphasize that this “creative,” active, inventive capacity 
was not that of a transcendental subject in the idealist tradition, but that of an 
active agent … I wanted to insist on the “primacy of practical reason” that 
Fichte spoke of, and to clarify the specific categories of this reason…. 
(Bourdieu 1990, sid. 12-13)  

När man talar om habitus, bör man samtidigt nämna begreppen kapital och 
fält. Bourdieu skriver om kapital i en symbolisk bemärkelse och menade 
sådana tillgångar som har ett socialt värde. Olika sortens kunskaper kan 
exempelvis ses som individens kapital.  Dessa kan ha olika värden beroende 
på vilken sammanhang befinner sig individen i eller vad samhället 
efterfrågar under en viss tid. En viss typ av kunskap som inkluderas i ens 
habitus, kan således tillskrivas både högt och lågt kapitalvärde. Värdet av 
kapital kan också förändras över tid. Till exempel kan en viss kunskap som 
efterfrågas idag bli mindre aktuell om ett år.  

Habitus kan ses som en sorts existensform för kapitalet och är således en 
aktivitetsorienterad princip styrd av olika intressen som människor har. 
Människan använder olika strategier och den sociala världen skapas och 
återskapas i samband med individers handlande. Begreppen kapital och 
habitus får sin fulla innebörd i relation till det ovan nämnda fältbegreppet. 
Bourdieu sätter dessa begrepp i relation till varandra. Med fält menar han en 
sorts värdegemenskap för en grupp människor eller institutioner, något man 
delar med varandra (till exempel ”behandlingsfältet”). Det kan handla till 
exempel om en sorts yrkeskunskap, eller ett sätt att tolka och utföra uppgifter 
inom ett visst yrkesområde. Kommentarer att ”så har vi alltid gjort” eller 
”hos oss gäller de här reglerna” kan vara typiska för den här sortens 
gemenskap. Inom ett fält kan det finnas olika positioner där man 
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upprätthåller eller strider om en viss hierarkisk ordning. Sociala fält kan 
också bestå av mindre delfält. De olika yrkeskategorierna som arbetar med 
behandling kan exempelvis ha olika uppfattningar om vad behandlingen ska 
innehålla, vilka är de rätta metoderna, teorierna eller kunskaperna.  

Habitusbegreppet diskuteras i flertalet studier bl.a. i relation till 
meningskonstruktion. Se vidare Bourdieu & Coleman (1991), Jenkins 
(1992), Scahill (1993) och Cunningham (1993).  

Villkor och handlingsutrymme 

Inom handlingsteori talar man om handlingsutrymme för att beskriva de 
villkor som bestämmer hur man kan förverkliga en intention. På samma sätt 
kan man tala om utrymme och ramar för att kunna fullfölja eller realisera de 
”familjearbetesprojekt” som jag studerat. Handlingsutrymme diskuteras 
bland annat av Aronson och Berglind (1990), Molander (1996) Morén 
(1996) och Hagström (1999). Berglind menar att individer har behov av ett 
visst handlingsutrymme för att kunna utföra en handling till exempel för att 
lösa uppkomna problem. Handlingsutrymme nämns ofta i studier om 
implementering, projekt, förändringsarbete och utvecklingsarbete. (Se t.ex. 
Lindquist 1994, Abou-Touma 1994, Sjöberg 1995, Eriksson 1995, Larsson 
2001). I ett arbetssammanhang avgör både individens subjektiva syn på 
arbetsuppgiften och de yttre objektiva villkoren för genomförandet 
individens handlingsutrymme. Detta utrymme kan upprätthållas och 
förmedlas i samspelet mellan olika aktörer. Det kan i hög grad avgöra vad 
individen kan göra och vad individen får göra. I ett arbetssammanhang kan 
organisationen ses som en slags tolkningsmatris med större eller mindre 
handlingsutrymme. På det sättet kan organisationen ses som en ram kring 
arbetsuppgiften. Praktiska förändringar i arbetet kan dock påverka den 
övergripande strukturen. 18 När nya metoder införs i ett arbetssammanhang, 
kan ett nytt arbetssätt ta bort utrymme för andra arbetssätt. I generella termer 
kan aktörernas handlingsutrymme både begränsas och utökas i samband med 
olika förändringar i arbetet. Molander (1996) menar att om inte nödvändigt 
handlingsutrymme erbjuds inför en arbetsuppgift, kan det orsaka frustration. 

                               
18Sjöberg (1995) diskuterar relationen mellan handlingsutrymme, ökade påverkansmöjligheter 

och intressantare arbete. Lindquist (1994) menar att i utvecklandet av nya arbetsmetoder 
har personalen ett upplevt (subjektivt) och ett faktiskt (objektivt) handlingsutrymme som 
påverkar vad de kan och vill utveckla i ett arbete. 



 47 

Det infinner sig en upplevelse av vanmakt. Om individen inte har förmågan 
att öka sitt handlingsutrymme, till exempel att få ökade resurser på 
arbetsplatsen, kan han som en följd av detta bli passiv det vill säga, låta bli 
att utföra några handlingar. Ett alternativ är att han slutar sitt arbete och 
söker andra arbetsmöjligheter  

Interna och externa faktorer i handling 
Handlingsutrymmet och handlingens genomförande bestäms av hur de 
interna (subjektiva) och de externa (objektiva) faktorerna förhåller sig till 
varandra.  

Sociologen Pierre Bourdieu (1999) talar exempelvis om en dialektik mellan 
människans individuella och samhälleliga existerande. Både de inre 
(subjektiva) och de yttre (objektiva) villkoren framstår som aspekter av 
mänskligt handlande och mänskliga handlingsmöjligheter. Samtidigt finns 
det ett komplext samspel mellan inre och yttre faktorer. Man kan inte 
förändra den inre livssituationen utan att förändra den yttre och tvärtom. 
Samhället finns i människan likaväl som människan finns i samhället. 
Människan skapar både sig själv och den samhälleliga kontexten. Det är en 
dialektisk process där den sociala kontexten är både en förutsättning för och 
resultatet av mänskligt handlande. Giddens (1986) beskriver denna process i 
sin struktureringsteori. Han menar att handlingar är både strukturerade och 
strukturerande. Det är aktören som utför handlingen och det är det 
omgivande samhället som anger strukturen. Det finns en kontinuerlig 
relation mellan aktören och samhället och genom reflexiviteten omprövas 
och filtreras kunskap och information.  

Inre faktorer som kan påverka handlingsutrymmet 
En viktig aspekt av det inre handlingsutrymmet handlar om vad en individ 
kan, eller inte kan se av möjligheter till handling. Filosofer som Husserl 
(1992) och Gadamer (1975, 1997) skriver om en människans horisont. I 
handlingsteoretisk mening kan man tala om handlingshorisont för att 
beteckna vad en individ kan se med utgångspunkt ifrån sin subjektiva 
erfarenhet. Det visade sig i min analys av familjearbetet på de studerade 
avdelningarna att just vilka möjligheter personalen såg hade ett stort 
inflytande över vilka ”familjearbetesprojekt” som genomfördes.  

Horisonter kan vara smala eller breda. Enligt Gadamer (1975) bestäms 
horisontens yttersta gräns av vad vi förmår att uppfatta från vår position och 
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perspektiv. Berntsson (2001) som diskuterar horisontbegreppet i sin 
avhandling om förändrade livssituationer i samband med synnedsättning och 
blindhet, menar att förändrade livssituationer både kan begränsa och öppna 
nya horisonter utifrån individers nya erfarenheter. Med referens till Husserl 
skriver hon bland annat: 

I erfarenheten öppnar sig horisonten och medger att vi går vidare mot nya 
erfarenheter och nya horisonter utifrån de mål vi har för vår aktivitet. 
Horisonten blir därmed ett uttryck för levd erfarenhet (ibid. sid. 29).  

I Gadamers horisontdiskussion lyfts perspektiv (position) och tid (historisk 
tid) fram som viktiga utgångspunkter. Han talar om historisk hermeneutisk 
tolkning och menar att tolkningen får ”sina rätta dimensioner genom den 
historiska horisonten”. Gadamer beskriver också förståelse som en slags 
"horisontsammansmältning".  

The projecting of the historical horizon, then, is only a phase in the process of 
understanding, and does not become solidified into the self-alienation of a 
past consciousness, but is overtaken by our own present horizon of under-
standing. In the process of understanding there takes place a real fusing of 
horizons, which means that as the historical horizon is projected, it is simul-
taneously removed (Gadamer 1975, sid. 273).  

Han syftar då på att en människa som försöker förstå en annan, är fånge i sin 
tid och horisont och att förståelsen av den andre kräver att den egna och den 
andres horisont i viss mån smälter samman. Helt kan horisonterna emellertid 
aldrig fogas ihop. Förståelse är således en pågående process som aldrig blir 
fulländad. Nya erfarenheter och kunskaper kan utvidga vår förståelse och 
därmed vår förmåga till olika aktiviteter för att initiera förändringar.  

Understanding is not, however, imprisoned within the horizon of its situation 
-- indeed, the horizon of understanding is neither static nor unchanging (it is, 
after all, always subject to the effects of history). Just as our prejudices are 
themselves brought into question in the process of understanding, so, in the 
encounter with another, is the horizon of our own understanding susceptible 
to change (Gadamer 1975, sid. 273).  

Berntsson (2001, sid. 30) pekar på skillnaden mellan ett vardagligt 
horisontbegrepp och Gadamers vetenskapsfilosofiska beskrivning av 
horisonten. Den vardagliga horisonten har både en fysisk och en tidsmässig 
grund och kan kopplas till aktörernas upplevelser och uppfattningar av sina 
möjligheter till exempel för familjearbete. I min studie kunde jag exempelvis 
se att tidigare erfarenhet av familjearbete och utbildning kunde öppna 
personalens horisonter och göra dem bredare.  
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Lärande 
En betydelsefull faktor med inflytande över människors handlingshorisonter 
är lärande. I min studie aktualiseras det bland annat genom den utbildning 
som några utvalda anställda hade gått. Med lärande menar man ofta en slags 
kognitiv utveckling genom att individen införlivar nya kunskaper. Lärandet 
omfattar emellertid också andra erfarenheter, exempelvis känslor. Enligt 
Piaget (1984, 2001) fogas information genom assimilationsprocessen in i det 
befintliga begreppssystemet genom differentiering. Det betyder att vi 
införlivar och behåller den kunskap som vi upplever som meningsfull.  Ny 
kunskap kan på det sättet ordnas in i det kognitiva schemat på olika sätt 
vilket kan leda till nya begreppssystem. Detta kan så småningom leda till nya 
sätt att hantera omvärlden. Det är en process där kunskapen om omvärlden 
transformeras till förståelse. I det finns subjektiva aspekter representerade. 
Genom förståelsen motiveras vi sedan till intellektuella aktiviteter (ibid. 
2001).  

Senare pedagogisk forskning har ifrågasatt tidigare teorier om kognitiv 
utveckling. Säljö (2000) menar bland annat att lärandet är en komplicerad 
och livslång process och att man bör se lärandet som "en aspekt av all 
mänsklig verksamhet". Kunskap skapas och återskapas i en ständig 
samhällsutveckling och mänsklig kognition och kommunikation är alltid 
placerade i perspektiv och sammanhang. Företrädarna för detta synsätt 
skriver om "situated cognition”. Det innebär bland annat, att det inte finns 
några garantier för att individer som deltar i en utbildning lär sig något de 
kan använda även i andra sammanhang. Mer konkret innebär "situated 
cognition” eller ”situated learning” att lärandet påverkas av olika 
situationella faktorer som finns närvarande i inlärningssituationer, till 
exempel i interaktionen mellan läraren och kursdeltagaren eller i relationerna 
inom studiegruppen eller i miljön (Stein 1996, Säljö 2000, Lindblad, 
Sahlström & Ahlström 2001). 

Stress, brist på lyhördhet, konflikter eller oro för vad som händer till 
exempel på en arbetsplats kan i hög grad påverka individens lärande 
motivation och intresse för att lära sig.19  

Silén (2000) diskuterar i sin avhandling, relationen handling och lärande. 
Hon menar att i lärosituationer finns en distinktion mellan en vad- och en 
hur-dimension. Hur-dimensionen inkluderar tillvägagångssättet i lärandet, 

                               
19 Se vidare Mezirows (2000) teorier om transformativt lärande. 
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det vill säga handlingen. Handlingen är det indirekta objektet. Det indirekta 
objektet i lärandet har en riktning. Den är riktad mot det så kallade direkta 
objektet som är utfallet av lärandet, det individen lär sig. Detta bygger på det 
antagande att handlingar alltid har en intention och är riktade mot något. I 
det här fallet talar man om lärandes intention, det som lärandet har som 
syfte. 

När aktörerna tillfrågades om vad de tyckte om familjeutbildningen och 
vilken betydelse den hade för dem kunde de ha en vag uppfattning om 
utbildningens syfte. Det var däremot viktigt för dem att kunna se en direkt 
koppling mellan vad man skulle lära sig, varför man gick utbildningen och 
hur lärandet var organiserat. Utifrån dessa komponenter kunde de sedan 
formulera ett syfte, till exempel att öka sin förståelse för familjearbete för att 
kunna utföra ett sådant.  

Ellström (1996) diskuterar också lärande och handling. Han menar att 
lärandet är intimt sammankopplat med individens handlingsutrymme. 
Individen har möjligheter att genom sina egna handlingar påverka sin 
omgivning. Syftet kan vara att lösa vissa uppgifter eller uppnå vissa mål. Det 
är av stor betydelse att kunna pröva olika handlingsalternativ i praktiken, 
vilket underlättar ett kvalificerat lärande. Individen kan då utforma en 
handlingsplan med hjälp av sin kunskap och utifrån hur mål och uppgifter 
tolkas. Det kan leda till att man handlar eller låter bli att handla, i enlighet 
med sin plan. Handlingsplanen kan utformas utifrån observationer, 
tolkningar och reflektioner och man tar hänsyn till vad handlingen kan få för 
konsekvenser för uppgiften. Man utgår ifrån tidigare handlingserfarenheter. 
Ellström beskriver en sådan handlings- och lärandeloop (Ellström 1996, 
Tabell 4.7, sid. 88). Utvidgandet av det egna handlingsutrymmet hänger på 
det sättet samman med den praxis aktörerna får genom att pröva sig fram i 
olika situationer. Det kan ske i verkliga men också genom fiktiva situationer 
som kan konstrueras till exempel i handledningssammanhang. Det visade sig 
i min studie att handledning och rollspel var uppskattade övningstillfällen 
där man kunde pröva sådant man inte hade prövat tidigare. 

Kompetens 
Ett lärande som kan omsättas i handling kallas ibland kompetens. 
Kompetens definieras som förmåga, talang, färdighet och är riktad mot att 
utföra specifika aktiviteter, uppgifter i givna situationer och kontexter. 
Kompetens är således knuten både till kunskap och handlingsförmåga 
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(Johansson 1988, Forslund 1989, 1993, Söderström 1990).  Kompetens kan 
sägas vara ett centralt interaktionistiskt begrepp. Det handlar om individens 
orienteringsförmåga i sin omvärld. Den är kopplad till värderingar och moral 
och är utvecklingsbar. Människan kan utveckla kvalitativt högre nivåer i sin 
kompetens t.ex. genom lärande.  

Ellström (1996) diskuterar handling och förmåga och menar att 
handlingsförmåga omfattar psykomotoriska, kognitiva och sociala 
färdigheter samt emotionella handlingsförutsättningar. Han påpekar att 
kompetens, det vill säga de färdigheter och kunskaper som individen har är 
relativa och kontextberoende. Den sociala kontexten kan avgöra hur 
kompetens uppfattas och värderas. Högt värderad kompetens i ett 
sammanhang kan betraktas som mindre värdefullt i ett annat. Det kan bero 
på sammanhang, krav, förutsättningar och omgivningens förståelse eller 
oförståelse.  

Sandberg och Targama (1998) förstår kompetens som ett sätt att använda 
intellektuell förmåga och förståelseförmåga. De betonar också betydelsen av 
att individen kan koppla förmågan till sina personliga egenskaper. Det kan 
handla om noggrannhet, intresse och engagemang för uppgiften, förmågan 
att se helheten samt kunna förstå subjektiva föreställningar. Kompetens i en 
yrkesroll kan visa sig i hur yrkesutövaren uppfattar och förstår sin uppgift 
samt det sammanhang där uppgiften ska utföras. Förståelse menar de är 
grunden för mänsklig kompetens.  

En persons kunskaper, färdigheter och andra egenskaper som används i 
utförandet av ett arbete föregås och baseras på personens förståelse av sitt 
arbete. ...människa och arbete bildar en oupplöslig relation i termer av 
människans förståelse av sitt arbete (ibid. sid. 74). 

Sandberg och Targama (1998, sid. 64-72) kopplar tre olika sätt att förstå till 
hierarkiskt ordnade kompetensformer. (Förståelse 1 - kompetens som att 
optimera separata egenskaper. Förståelse 2 – kompetens som att optimera 
samverkande egenskaper. Förståelse 3 – kompetens som att optimera utifrån 
en annans perspektiv). De menar samtidigt att individers förståelsenivåer 
inte behöver ha motsvarande kompetensnivåer.  

Ett tema som ligger nära mitt undersökningsområde är sjukvårdens 
kompetensutveckling (Rönnqvist 2001). Det handlar om hur man från 
ledningshåll försöker höja personalens kompetens genom utbildning. 
Kunskapsinterventionen förväntas leda till utveckling i form av förändrade 
arbetsrutiner och bättre vårdresultat. Det visade sig emellertid bara gälla 
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under förutsättning att utbildningen hade rätt innehåll och att rätt grupp 
valdes ut. Om organisationens ledning valde ”fel insatser” eller utbildade 
”fel grupper”, som egentligen inte var motiverade, kom de inte att använda 
sina kunskaper i praktiken och då skedde ingen kompetensutveckling. 

Subjektivt och objektivt  handlingsutrymme för 
”familjeprojekten”. 

På samma sätt som man inom handlingsteorin talar om handlingsutrymme 
för att beskriva handlingsintentionens ramar, skriver jag i avhandlingen om 
utrymme och ramar för att fullfölja eller realisera individuella 
familjearbetesprojekt. Jag skiljer samtidigt mellan subjektivt och objektivt 
handlingsutrymme. 

Relationen intention-handling påverkas således av aktörens teoretiska och 
praktiska förmåga samt vilja, position och känslomässig inställning, 
exempelvis till ett familjearbete. Allt detta påverkar det subjektiva (inre) 
handlingsutrymmet, det vill säga hur man uppfattar och tolkar olika 
möjligheter i sitt arbete. Ett familjearbete kan också te sig annorlunda utifrån 
mitt perspektiv än från personalens. Vi kan helt enkelt uppfatta olika 
möjligheter för familjearbete utifrån våra skilda förutsättningar. Möjligheter 
till ett familjearbete kan således variera beroende på vem som uppfattar 
sådana.  

Begreppet objektivt (yttre) handlingsutrymme används i första hand för att 
beteckna vilket utrymme personalen hade för att utföra ett 
”familjearbetesprojekt”. Detta handlingsutrymme bestämdes av en mängd 
yttre faktorer som lagar och förordningar, resurser i form av personal, lokaler 
och annat som kunde påverka det vardagliga arbetet. Hur arbetet på 
avdelningen, institutionen och på en övergripande samhällelig nivå var 
organiserat, hade naturligtvis betydelse. Även samverkan med andra 
myndigheter och samarbetet mellan enskilda anställda påverkade vilket 
utrymme det fanns att utföra något i. Som vi kommer att se i de empiriska 
kapitlen är dessa yttre begränsade ramar för de anställdas utrymme att 
genomföra sina ”familjearbetesprojekt” mycket viktiga för förståelsen av 
familjearbetets utveckling på SiS-institutionerna.  
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En teoretisk modell över personalens handlingsutrymme i relation till 
ett ”projekt” i familjearbete 
Följande figur är en illustration över den process som kan tänka sig 
utvecklas när en möjlighet om familjearbete visar sig på en avdelning. Om 
en sådan möjlighet kan eller inte kan ses av personalen, beror på de villkor 
som finns för det subjektiva och det objektiva handlingsutrymmet. Ser 
personalen därefter en möjlighet till familjearbete, påverkas antagandet av 
dessa villkor som i sin tur bestämmer personalens handlingsutrymme för sitt 
”projekt”. Om personalen inte antar en uppfattad möjlighet, inleds inget 
”projekt” i familjearbete. I sådana fall är det något som hindrar att 
”projektet” genomförs. Om personalen däremot tar en uppfattad möjlighet 
till familjearbete, inleder han/hon sitt ”projekt”. ”Familjeprojektets” 
genomförande påverkas på samma sätt av de subjektiva (inre) och de 
objektiva (yttre) villkoren för handlingsutrymmet. Hur projektet utvecklas 
beror till stor del på det handlingsutrymme som personalen till slut lyckas 
skapa. Det handlar förstås inte om ett avgränsat ”projekt”-utrymme. Under 
genomförandet kan nya/andra möjligheter visa sig som kan förändra 
”familjeprojektets” villkor och därmed öka eller minska personalens 
handlingsutrymme, exempelvis att föräldrarna plötsligt inser värdet av ett 
familjearbete, om nya omständigheter i familjen förändrar innehållet i det 
pågående ”familjeprojektet” eller om utifrån kommande stöd ökar deras 
förmåga. Personalens handlingsutrymme kan således öka eller minska under 
genomförandet. Det kan också ge upphov till nya idéer och nya ”projekt” 
med ett förändrat innehåll. Det kan således utvecklas en kedja av nya 
”projekt”.  
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Figur 1. Handlingsutrymmets utbredning i relation till de 
subjektiva och de objektiva villkoren 
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Kapitel 3 

Forskningsansats och metod 

En kvalitativ ansats 

Att välja en relevant ansats och analysmetod som är tillämpningsbar inom 
det fält undersökningen avser är ett av de viktigaste val man gör i sin 
avhandling. Mitt intresse riktades redan från början mot en kvalitativ ansats. 
Det var naturligt eftersom min frågeställning är explorativ och i första hand 
handlar det om att utforska de lokala ”familjeprojekten” och deras villkor.  

Det finns flera inriktningar inom den kvalitativa forskningen som kan 
betecknas som empirinära. Alvesson och Sköldberg (1994) lyfter speciellt 
fram ”Grounded Theory” (grundad teori),20 fenomenologi och etnografi och 
betonar att ny teori här ”binds tätare till empiri” än i andra perspektiv. Inom 
etnografin ges till exempel större utrymme för forskarens egen person och 
till ett flexibelt förhållningssätt till empiri än i grundad teori. Den studerade 
empirin är central som tolkningen utgår ifrån. Tolkningen har således en 
underordnad relation till data (ibid. sid. 111). Hermeneutiken som är en 
”uttolkande ansats” används med fördel i etnografiska studier. 
Tolkningsförfarandet liknar en dialektisk process och under tolkningen pågår 
en pendling mellan del och helhet och mellan forskarens förförståelse och 
förståelse (ibid. sid. 63). Kvale (1997) menar att forskaren kan upptäcka 
mönster i sitt tolkningsmaterial som kan föras vidare till andra sammanhang. 
Min analys av data är uttolkande och hur jag tillämpar den hermeneutiska 
tolkningen i studien, diskuteras vidare i detta kapitel. 

Salner (1989) beskriver all humanvetenskaplig forskning som tolkning och 
betonar det filosofiska inslaget:  

                               
20 Glaser och Strauss Grounded Theory (1967) har sina rötter i den symboliska interaktionis 
men lanserad av Blumer redan 1938. Huvudmålet med Grounded Theory är teorigenerering ur 
empiriska data främst genom en speciell typ av komparativ analys (Alvesson, Sköldberg 
1994, sid.70)   
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”…an applied epistemological position; it is not a methodology. Therefore, 
philosophical analysis becomes an integral part of its procedures.” (red. 
Kvale, 1989, sid. 66).   

I en tolkande process ser jag den filosofiska dimensionen som ett steg för att 
nå djup i analysen. Samtidigt, genom knytningen till filosofisk analys, finns 
en möjlighet att på en högre teoretisk nivå kunna se sammanhang och fånga 
helhetens perspektiv. Starrin & Svensson (1994) menar att en av skillnaderna 
mellan kvantitativ och kvalitativ forskning ligger i hur man uppfattar 
distinktionen mellan subjektivt och objektivt. Enerstvedt (1989) diskuterar 
samma tanke och menar att skillnaden mellan dessa två forskningstraditioner 
är att: 

“…….the object in social science is a subject. In other words the object is 
collective or individual subjects. Broadly stated it is a matter of the subject’s 
self-insight, self-understanding.” (Enerstvedt, red. Kvale, 1989; sid.154) 

Studiens objekt studeras således genom forskarens egen subjektivitet. När 
jag studerar behandlingspersonalens ”familjearbetesprojekt”, försöker jag 
förstå hur personalen utifrån sitt perspektiv genomför sådana ”projekt”. 
Under min närvaro kan jag se det som händer på en avdelning och får en 
bättre insikt i processerna där, än om jag enbart hade lyssnat på personalens 
berättelser.  

Till slut vill jag nämna betydelsen av flexibilitet och följsamhet i en 
kvalitativ studie. Det var speciellt betydelsefullt eftersom institutionsvården 
är en dynamisk verksamhet och förändringar sker snabbt. Även 
arbetsgruppernas sammansättning förändrades under studien. En tilltänkt 
intervju kunde ställas in om en personal till exempel slutade sitt arbete. En 
intervju kunde också ändras till ett samtal om det visade sig var nödvändigt 
pga. begränsad tid och utrymme. Det var således viktigt att kunna modifiera 
och anpassa datainsamlingsmetoderna.  

Min förförståelse 

I en kvalitativ studie som innebär tolkning av insamlad data är den så kallade 
förförståelsen viktig. I Warnke`s (1995) analys över Gadamer framkommer 
att det är omöjligt att befria sig från sin förförståelse. När vi möter ett 
fenomen har vi redan vissa föreställningar om fenomenets natur och värde 
och dessa föreställningar och värderingar är viktiga i tolkningsarbetet. Utan 
förförståelse blir tolkningen meningslös. Vi möter ett fenomen med en viss 
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förförståelse och i mötet kan ny förståelse uppstå. Förförståelsen är en 
utgångspunkt som befruktar vår nya förståelse av fenomenet. Gadamer 
menar att förståelse alltid uppstår utifrån och i förhållande till en 
förförståelse. Den nya förståelsen växer fram i en pendling mellan 
förförståelse och förståelse i en dialektisk process som han kallar den 
hermeneutiska cirkeln. Den nya förståelsen kan sedan fungera som 
förförståelse när vi på nytt möter liknande fenomen.  

Avhandlingsarbetets fokus valdes utifrån det intresseområde jag haft och 
fortfarande har, nämligen familjearbete inom institutionsvården. På senare år 
har jag blivit mer intresserad av de frågor som berör familjearbetets 
möjligheter. Trots min tidigare medverkan i två centralt initierade SiS 
projekt i familjearbete, hade jag inte kunnat få någon djupare förståelse för 
detta. Mitt intresse ledde sedan vidare till denna avhandling med sina 
specifika syften och utgångspunkter.  

I avhandlingsarbetet har jag använt mina professionella kunskaper och 
erfarenheter från flera års utbildningar och mångårigt behandlingsarbete. Jag 
har arbetat inom både socialtjänsten, missbrukarvården och 
institutionsvården, bland annat med olika former av familjearbete. Jag har 
kommit i kontakt med många slags problem och svårigheter som människor 
kan ha och samtidigt erfarit behandlingsarbetets mångfald och utmaningar. 
Jag har också erfarenhet av andra kulturer. Mitt arbete inom SiS 
verksamheter har gett mig inblick i institutionsvårdens svårigheter men 
också möjligheter. Som ledningsperson för ett särskilt ungdomshem (§ 12-
hem) som jag varit med och startade, hade jag möjligheter   att utveckla 
samarbete med föräldrar. När SiS övertog huvudmannaskapet 1993, 
initierade jag ett familjearbetesprojekt med syftet att implementera 
familjearbete i institutionens utredningsverksamhet. Projektet beskrevs i en 
rapport (Kindell & Kulti 1996).  Detta projekt var startpunkten för mitt 
vidare engagemang i utvecklingen av institutionellt familjearbete. Det ledde 
sedan till att jag involverades som projektledare för de centrala SiS projekt 
som nämns i avhandlingen. Genom projektet gavs möjligheter att utveckla 
familjearbetet och den ledde till den tidigare nämnda kartläggningen. Efter 
denna startades det utbildningsprojekt som presenteras i Kapitel 4.  

Det kan förstås ifrågasättas om jag är rätt person att utforska ett område där 
jag har varit engagerad i verksamheten på olika sätt. Jag har haft en aktiv roll 
och drivit frågor om familjearbete på olika sätt inom myndigheten.  Mitt 
deltagande och min inblandning i de olika SiS-projekten kan däremot förstås 
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på flera sätt. Utifrån mitt perspektiv kan jag å ena sidan se mina erfarenheter, 
kunskap och kännedom om fältet som en resurs, å andra sidan som ett 
problem. Det var viktigt att vara medveten om detta i förhållande till 
avhandlingens tolknings- och analysarbete. När jag till exempel försökte 
förstå hur aktörerna uppfattade organisationens begränsningar, kunde jag se 
andra lösningar än föreståndarnas eller behandlingspersonalens. Jag kunde se 
dem utifrån min kännedom om organisationens övergripande möjligheter 
och begränsningar. Även när de prioriterade annat än familjearbete kunde 
jag ha en annan uppfattning. Ibland tänkte jag att jag såg möjligheterna till 
ett sådant arbete utifrån min erfarenhet. Dessa tankar behöll jag för mig själv 
under datainsamlingen men tog fram dem som underlag i 
förståelseprocessen. 

På grund av tidigare erfarenheter kan jag orientera mig i den terminologi 
som används inom institutionsvården. Detta kan både öka min 
orienteringsförmåga och underlätta min tolkning och analys av det jag ser 
och hör. Men mina kunskaper och erfarenheter kan också leda till att jag ser 
mycket som självklarheter, vilket kan bli ett problem. Det kan också hända 
att mitt intresse för detta område kan ses som ett budskap om betydelsen av 
föräldrarnas närvaro i behandlingen. Självklart har jag reflekterat över 
sådana möjligheter och försökt förhålla mig kritisk till både hur jag och 
aktörerna tolkade familjearbetet. Jag försökte föra en dialog mellan dessa 
tolkningsperspektiv.  

Därutöver har jag varit observant på hur behandlingspersonalen upplevde 
min närvaro på institutionen och om de har haft några möjligheter att säga 
ifrån eller avstå från att samtala med mig. Jag har därför i möjligaste mån 
följt de bestämmelser som gäller för forskningsprojekt generellt inom SiS. 
Det innebär information till ledningen, godkännande från myndighetens FoU 
enhet, information till institutionschefer och avdelningsföreståndare samt, 
efter samråd, godkännande från behandlingspersonalen. Under min närvaro 
på institutionerna följde jag de bestämmelser som fanns på respektive 
avdelning och respekterade vissa begränsningar, till exempel att inte närvara 
på handledningar eller i vissa familjesamtal. Jag har också avstått från att 
närvara i situationer som inte hade någon anknytning till mina 
forskningsfrågor. Nedan beskriver jag mer utförligt hur man inom 
hermeneutiken förhåller sig till forskarens förförståelse i tolkningsprocessen.  
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Tolkningsprocessen 

Jag nämnde ovan Gadamer och hans sätt att betrakta betydelsen av 
förförståelse, även kallad historisk förståelse. Med referens till Trankell 
(1973) skriver Gustavsson ( I: Gustavsson & Ödman 2005) att uttolkaren 
använder sig själv och sina egna erfarenheter för att ”få inblick i andras 
livsvillkor”. För att kunna förstå dessa måste man kunna förstå sina egna 
livsförutsättningar. Det finns två dimensioner i denna förförståelse. Dels 
handlar det om forskarens egna upplevda erfarenheter, dels om i vilken mån 
forskaren har insikt i sina villkor samt i det perspektiv som ligger bakom.  

Denna förförståelse byggs upp kring uttolkarens insikt om villkoren för hans 
eller hennes förhållande till andra och denna förförståelse kan sedan föras 
vidare till andra likartade situationer. (ibid. 2005 sid. 2.) 

Förförståelse innebär således en mängd samlad erfarenhet och kunskap som 
forskaren tar med sig in i tolkningsprocessen som ett eget referensmaterial. 
Detta kan vara en del av den historiska horisont Gadamer talar om (se sid. 
131, i Warnke 1995). Dessa erfarenheter och kunskaper är i sin tur 
tolkningar av egna och andras upplevelser och situationer placerade i olika 
sammanhang. Som Gustavsson skriver, handlar detta om att kunna hitta de 
likartade situationerna, händelserna eller upplevelserna där forskarens 
förförståelse kan passa in och likheter kan upptäckas och jämföras. En 
tolkningsprocess är som en spiral där förståelse och tidigare erfarenhet 
successivt byggs på varandra.  

Gertz (1991) beskriver den hermeneutiska tolkningsspiralen med hjälp av en 
elefantmetafor. Han menar att våra kunskaper och erfarenheter bygger på 
varandra på samma sätt som man i vissa forna kulturer menade att jorden 
hölls upp av på varandras ryggar stående elefanter. Var man än gick in i 
denna pyramid fanns det alltid en till elefant underst. Så är det också med 
våra tolkningar.  

Ett etnografiskt inslag  
Tvångsinstitutioner av det slaget jag har valt att studera är speciella miljöer 
och de präglas ofta av äldre traditioner. Personalens arbete legitimeras av 
samhället genom lagar och rutiner. Institutioner av det här slaget kan således 
ses som små samhällen i samhället där speciella regler och lagar råder för att 
tillmötesgå de av samhället ställda förväntningarna. Det utvecklas ofta 
specifika kulturer inom dessa inrättningar och de som arbetar där är ofta 
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bärare av dessa kulturtraditioner (Tännsjö 1994, Fyhr 1995, Levin 1997, 
Sallnäs 2000).  

Etnografin är en metod som används inom antropologi och etnologi med 
syfte att studera kulturella mönster. Man studerar ofta skillnader mellan olika 
kulturer (Geertz 1991, 1993, 2000, Hammersley & Atkinson 1995, Qvarsell 
1996, Silén 2000). Etnografin kan kombineras med den hermeneutiska 
tolkningsmetoden genom att all insamlad data utgör underlag för en 
systematisk, dialektisk, förståelseinriktad tolkningsanalys. Jag har inte valt 
en renodlad etnografisk ansats men har låtit mig inspireras av etnografi när 
jag gjort mina observationer på de tre utvalda avdelningarna.  

Datainsamlandet och den kontinuerliga analysen av data ledde vidare till nya 
frågeställningar och i sin tur till ett sökande efter nya insamlingsmetoder. I 
etnografiska studier kan flera datainsamlingsmetoder användas samtidigt, 
syftet är att ge en så rik beskrivning av miljön och händelser som möjligt. 
Geertz (1991) talar om så kallade "tjocka beskrivningar" där fenomen 
studeras från flera perspektiv och beskrivs så detaljrikt som möjligt.  

Även inom den etnografiska forskningen betraktas forskaren som en del av 
den studerade verkligheten. Forskaren bär med sig sin egen förförståelse in i 
kontexten. Etnografins sätt att se på förförståelse skiljer sig inte nämnvärt 
från hermeneutikens. Silén (2000) reflekterar i sin avhandling över 
förförståelsens fördelar och nackdelar vid valet av den etnografiska ansatsen 
när hon studerar innebörder i lärande. Hon lyfter särskilt fram reflexivitet 
och misstänksamhet mot data med referens till Ball (1990) och Hammersley 
& Attkinson (1995).  

Qvarsell (1996, sid. 1) skriver att man inom den pedagogiska etnografin 
studerar "olika slag av pedagogiska och kulturella villkor, med människorna 
som informanter”. Den etnografiska forskningen handlar om "tolkning av 
den sociala diskursen", när forskaren inte stannar vid den "rena 
beskrivningen" utan använder tolkning för att komma åt innebörder i det 
sagda eller i det skrivna. Geertz (1993) hänvisar till hermeneutikens roll i 
etnografin just för att komma åt innebörder.  

Hur kan man förstå det som händer på avdelningarna? 
Fältstudier är lämpliga när man vill studera kontextens betydelse för 
människors handlingar (Hammersley & Attkinson 1995, Geertz 1993, 
Cohen, Manion and Morrison 2000). Fältstudien är den vanligaste metoden 
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inom etnografisk forskning. Inom fältstudiens ramar kan forskaren ta del av 
olika händelser, se situationer, använda sig av samtal och fältanteckningar, 
dagböcker och andra källor som underlag för tolkning och analys.  

Dahlgren (1996) diskuterar distansens betydelse och menar att forskaren 
genom fältstudien anlägger ett inifrån perspektiv, det vill säga ”tar i större 
eller mindre grad del i vad som där händer” (sid. 88). Inifrånperspektivet kan 
karakteriseras av distanslöshet eller distansering. Med referens till Robinson 
(1994) menar Dahlgren att forskaren ska: 

....lyfta fram röster från fältet – låta informanterna ge stämma åt hur de 
upplever, tolkar och evaluerar sin situation på det fält som är deras – kort sagt 
ge stämma åt sina personliga motiv (Dahlgren 1996, sid. 90). 

Ett sådant arbetssätt passar mycket bra för den ambition jag har och stämmer 
överens med Qvarsells (1996) rekommendation att studera de olika villkoren 
utifrån informanternas perspektiv. Det kulturella sammanhanget kan ses som 
en övergripande kontext och villkor. Hit hör bl.a. miljöns betydelse, till 
exempel distinktionen mellan låsta och öppna institutionsavdelningar eller 
mellan avdelningar utformade för flickor och pojkar.  

Fältstudier innebär samtidigt närhet till fältet och till dem som vistas där och 
det innebär att studera interaktioner inifrån. För att kunna göra det måste 
forskaren bli accepterad av dem undersökningen gäller samt ha en viss 
kontinuitet i sin undersökning.  

Betydelsen av närhet 
I en fältstudie kommer forskaren nära sitt undersökningsobjekt och mitt val 
att göra en fältstudie i avhandlingen handlade mycket om att komma nära 
behandlingspersonalens ”familjearbetesprojekt”. Jag ville själv uppleva hur 
de förhöll sig till möjligheter och begränsningar och hur de upplevde sina 
villkor för att kunna utföra ett sådant arbete. Mina tidigare kontakter med 
fältet och med huvudinformanterna bidrog till en viss trygghetskänsla för 
mig under fältstudierna. Vi förstod oftast varandra på ett okomplicerat sätt 
och jag rörde mig hemvant i en avdelningsmiljö. Det fanns samtidigt en fara 
med denna närhet. Jag kunde känna mig alltför hemmastadd och det fanns en 
risk att jag kunde uppfatta fenomen på liknande sätt som jag gjort under 
mina tidigare kontakter med fältet. Jag undrade självklart över om detta 
möjligen hindrade mig från att se situationer med upptäckarens glasögon. 
Jag kom slutligen fram till att även om jag vandrade på en vältrampad stig, 
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kunde jag aldrig förutse vad som skulle hända omkring mig. Även om jag 
kände igen situationer var innebörderna i dem nya.  

Betydelsen av acceptans 
Förutsättningen för framgångsrika fältstudier är att forskaren accepteras av 
dem som undersökningen gäller. Innan jag kom till fältet har jag noggrant 
informerat om mina syften och hade en diskussion med avdelningarnas 
föreståndare. De informerade i sin tur sina anställda och jag blev väl 
mottagen på avdelningarna. 

Betydelsen av interaktion 
Jag studerade familjearbetets möjligheter på avdelningarna bland annat 
genom att observera interaktioner. Jag studerade helt enkelt det som hände 
på avdelningarna mellan de olika aktörerna och kunde samtidigt se hur 
möjligheter till familjearbete uppfattades och antogs av 
behandlingspersonalen. Möjligheter fanns att jämföra olika personers sätt att 
hantera sina ”familjearbetesprojekt” samt studera om det fanns några 
skillnader mellan avdelningarna. Att jag befann mig på avdelningen gav mig 
säkerligen en helt annan kunskap om fältet än om jag endast hade fått andras 
beskrivningar. 

Betydelsen av kontinuitet 
I en fältstudie förutsätts en viss kontinuitet för att kunna följa en utveckling. 
Jag vistades bara två veckor på fältet men mina tidigare kontakter med 
huvudinformanterna utgjorde en viktig grund för fältstudierna. Även mina 
egna erfarenheter av institutionsvård bidrog till en viss kontinuitet.  

Under fältstudierna använde jag, förutom fältanteckningar, samtal och 
enstaka ostrukturerade intervjuer och berättelser som metod i 
datainsamlingen (skillnaden mellan samtal och intervju beskrivs på sid. 70). 
Dessutom har jag tagit reda på antalet personal och deras 
utbildningsbakgrund, antalet ungdomar som fanns på avdelningarna samt 
deras familjebakgrund. Dessa redovisas i samband med varje 
avdelningsbeskrivning. 
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Tolkning av data och valideringsfrågan 

I och med att jag valde en hermeneutisk tolkningsmodell, blev det naturligt 
att bearbeta insamlad data i flera steg. Detta för att successivt fördjupa min 
förståelse av de fenomen jag intresserade mig för. Allt som var intressant 
och på något sätt inverkade på ”projektens” genomförande måste 
systematiseras och undersökas noggrant.  

De olika stegen i förståelseskapandet 
Datainsamlingen påbörjades när jag första gången kontaktade 
utbildningsgruppen för att genomföra en enkätundersökning. Enkäter och 
intervjuer med lärare och utbildningens deltagare samt aktörer från 
institutionsfältet utgjorde det första tolkningsunderlaget. 
Behandlingspersonalens utsagor systematiserades utifrån de temaområden 
som var intressanta i sammanhanget.  

Enkätens centrala frågeområden handlade om vad personalen upplevde som 
betydelsefullt i en utbildning som handlade om familjearbete. Vad som var 
viktigt i en generell bemärkelse och vilka förutsättningar och villkor de 
upplevde var mest betydelsefulla för genomförandet av familjearbete. Jag 
var också intresserad av vilka hinder de uppfattade. Det här första steget 
handlade om att få en mera allsidig bild av arbetet på avdelningarna som gav 
mig orientering om arbetet med ungdomarnas familjer. Här ville jag i första 
hand förstå möjligheter, förutsättningar och hinder för familjearbete så som 
personalen själv upplevde dem. Tolkningsprocessen pendlade mellan data 
och min förförståelse tills jag upplevde en mättnad, det vill säga jag kunde 
förstå varför man sa si eller varför man gjorde så. Jag kunde samtidigt förstå 
handlingarna och utsagorna i förhållande till helheten i intervjun eller i 
berättelsen. Jag skulle vilja illustrera tolkningsprocessen på följande sätt:  
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Figur 2. Tolkningsprocessen 
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De tre första stegen i förståelseskapandet var: 

• Insamling av alla data som hade relevans för avhandlingens 
övergripande tema.  

• Kategorisering av data i förhållande till de centrala frågeområdena. 

• Försöka förstå familjearbetet och dess möjligheter och 
förutsättningar med   utgångspunkt i personalens perspektiv.  

Den första analysnivån (Analysnivå 1 i figur 2) kallar Gustavsson (2000/2) 
för ett erfarenhetsnära tolkningsintresse därför att förståelsen i första hand 
utgår ifrån informanternas erfarenheter. Han menar att:  

 Det erfarenhetsnära tolkningsintresset är alltid centralt när vi försöker förstå 
handlingar eller utsagor från en viss bestämd person eller grupp. (ibid. sid.7)  

Att söka aktörens mening är alltid centralt. I tolkningen handlar det om att 
kunna se både sig själv och den andre/de andra, samt om att kunna jämföra 
de egna erfarenheterna med de andras och förstå villkoren bakom. Den 
erfarenhetsnära tolkningsmodellen bygger på ett analogislut vilket innebär 
att … man enbart kan förstå andra om man förstått sig själv. Trankell (1973) 
skriver om detta:  

      Det erfarenhetsöverskridande 
             tolkningsintresset          ANALYSNIVÅ 2             

4.Pröva tolk- 
  ningar 
3.Förstå 
2.Kategorisera 
1.Insamla data 

Det erfarenhetsnära tolkningsintresset   ANALYSNIVÅ 1  Förstå så som personalen förstod 

FÖRFÖRSTÅELSE 

Teoretiska 
referenser 

7.Pröva tolkningarna 
6.Pendla mellan 
olika förståelser 
5.Leta vidare och 
söka nya meningar  

Förstå mer än personalen 
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Då jag förstår en annan människa innebär det att jag har fått vetskap om de 
villkor på vilka denna människas existens vilar. Detta vetande går inte att 
generalisera till kunskap om andra människors existensvillkor. Däremot gör 
det mig bättre rustad (mera kompetent) att möta andra människor, eftersom 
en inblick i andras livsvillkor också ökar min insikt om villkoren för mitt 
förhållande till andra (Trankell 1973, sid.376). 

Nästa steg för att nå en djupare förståelse av ”familjeprojekten” bestod i att 
försöka överskrida aktörens förståelse och mening. Här söker forskaren efter 
sådant som inte aktören själv har sett. Detta betecknas av Gustavsson (ibid) 
som ett erfarenhetsöverskridande tolkningsintresse. (Analysnivå 2 i figur 2). 
Det innebär att man letar efter alla möjliga innebörder eller meningar i 
”projekten” och försöker förstå dem till exempel i relation till teori. I 
avhandlingen kunde det innebära att några i personalen upplevde att deras 
”projekt” begränsades av de olika villkoren i organisationen. Tidsbrist kunde 
till exempel vara ett hinder för familjearbete. Forskningserfarenheter visar 
emellertid att aktörens intention att genomföra ett meningsfullt arbete trots 
allt leder till att man bestämmer sig för att utföra vissa handlingar för att 
uppnå sin intention. Det erfarenhetsöverskridande tolkningsintresset leder 
fram till en sådan kompletterande förståelse.  

Denna fas i förståelseskapandet kan beskrivas som ett ständigt pendlande 
mellan den erfarenhetsnära och det erfarenhetsöverskridande intresset.  

I den fortsatta tolkningen gjorde jag nya erfarenhetsnära analyser som i sin 
tur avlöstes av nya erfarenhetsöverskridande analyser. Den här pendlingen 
och tolkningsintresset liknar det Ödman (2005) beskriver som en 
uppåtstigande spiral:  

De enklaste företeelser kan genom ständiga omtolkningar föras in i allt större 
helheter, samtidigt som vår kunskap om dem blir alltmer inträngande. 
Förståelsens utveckling går på detta sätt ofta i riktning mot ökad totalisering 
och ökad precisering. Förståelse - och tolkningsprocessen är i detta avseende 
faktiskt mer lik en spiral är en cirkel. (Ödman 2005, sid. 83; ref till Radnitzky 
1970, sid. 23)  

I den här tolkningsfasen inkluderades till slut hela det insamlade 
dataunderlaget; såväl enkäter, transkriberade intervjuer, fältanteckningar, 
observationsanteckningar som dokumenterade samtal. Huvudinformanterna 
lämnade till exempel flera typer av data under olika tidpunkter. De 
besvarade två enkäter under utbildningen, var delaktiga i två 
uppföljningsintervjuer efter utbildningen samt samtalade med mig under 
fältstudien. Flera av dem observerades även under fältstudierna, till exempel 
under ett familjesamtal.  
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Det empiriska underlaget bestod alltså av flera typer av data eller ”spår”. 
Enligt Ricoeur använder vi ofta olika typer av dokumentationer av 
aktörernas egna erfarenheter när vi vill förstå en handling eller ett projekt. 
Dessa dokumentationer har ofta formen av texter, som då betraktas som ett 
slags spår från handlingen eller ”projektet”. Denna modell har sina rötter i 
Ricoeurs diskussion om spår i förhållande till historisk tolkning och 
förståelse (Ricoeur 1988). Även Gustavsson (2000/2) diskuterar 
spårmodellen och nämner bland annat att spår kan ses både som tecken och 
som effekt, vilka båda erbjuder tolkningsmöjligheter. Spår kan vara effekt av 
något. När en ungdom, efter ett rymningsförsök till exempel placeras på en 
annan avdelning, dokumenteras detta som ett spår i datamaterialet. Effekt-
sidan erbjuder speciella prövningsmöjligheter för tolkningen. (ibid. sid. 10). 
Att förstå ett spår kan innebära att förstå till exempel en handlings 
uppkomsthistoria (Gustavsson ref. till Trankell 1971).  

Tolkningen av data skedde fortlöpande under avhandlingsarbetet. Det pågick 
samtidigt en dialog mellan mig och huvudinformanterna under 
datainsamlingen. Dialogen utökades ibland till hela arbetsgruppen. Det var 
viktigt att ha den här kontakten, för att under dessa samtal läsa upp och 
diskutera om jag har förstått utsagorna korrekt samt om jag förstod det som 
de förmedlade till mig om sina villkor och möjligheter i arbetet. På det sättet 
kunde jag korrigera missförstånd och vi kunde reflektera över olika sätt att 
förstå. Det hände att jag tog bort något som de anställda upplevde som alltför 
personligt med hänsyn till konfidentialiteten.  

Bearbetningen av insamlade data skedde på samma sätt med allt material 
som tillkom under fältstudierna. Data som successivt ökade 
tolkningsunderlaget, till exempel nya intervjuer, fältobservationer, 
samtalsbeskrivningar och berättelser, hanterade jag på liknande sätt. Jag såg 
dem som nya utmaningar med ytterligare möjligheter till fördjupad 
förståelse. Jag jämförde sedan mina nya tolkningar med de tidigare 
tolkningarna och sökte efter likheter och skillnader.  

Under observationerna var jag mest intresserad av att söka efter intressanta 
fenomen som återkom i olika situationer och kunde belysa mina 
frågeställningar från olika perspektiv. Till exempel var ungdomarnas 
telefonsamtal med föräldrarna eller deras hempermissionerna sådana 
företeelser. De kunde utgöra spår som hjälpte mig att förstå ”projektens” 
uppkomsthistoria. Till exempel var ungdomarnas ”prat om mammor” ett 
sådant spår. Det lyfte fram mammornas betydelse..   
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Validiering  

Tolkningen prövades huvudsakligen på två sätt. För det första mot data och 
för det andra mot koherens-kriteriet, dvs. att alla tolkningar bekräftar och går 
att förena med varandra. Kvale (1989) beskriver validieringskriteriet för 
socialvetenskaplig forskning på följande sätt:  

In hermeneutical and pragmatic conceptions of social science, the coherens 
and the pragmatic criteria are emphasized… Within recent hermeneutical and 
pragmatic philosophy, the conception of truth as a correspondence between 
language descriptions and an independent objective reality has been under-
mined (ibid. sid 76). 

Med koherenskriteriet menar Kvale att: 
The coherens criterion refers to the unity, consistency and internal logic of a 
statement (ibid. sid 75). 

Jag har prövat mina tolkningar under avhandlingsarbetet genom att gå 
tillbaka till data om och om igen. Jag har också prövat dem mot teorier för 
att se rimligheten i mina tolkningar. Det andra sättet var att genom 
återkommande dialoger, i första hand med min handledare och med kollegor, 
kunna se om jag var på rätt väg och om mina tolkningar följde de kriterier 
jag diskuterar nedan. Vid flera tillfällen har jag haft anledning att beakta 
andras synpunkter och åsikter.  

Perspektivmedvetenhet, det vill säga att pröva sig fram till lämpliga 
perspektiv för frågor och insamlad data är avgörande för att kunna presentera 
logiskt byggda tolkningar. Dessa kriterier är intimt förknippade med hur hela 
materialet framställs i skrift, det vill säga det sätt avhandlingen presenteras 
på. Data, analys och tolkningar ska vara begripliga för läsaren och man ska 
kunna följa hela tolkningsprocessen. Avhandlingsskrivandet är en process 
som bygger på olika ställningstaganden i förhållande till de val man gör. Jag 
har valt att göra sammanfattande diskussioner efter varje större analys. Den 
erfarenhetsnära tolkningen lyfts då upp på ett mera teoretiskt plan. 
Schematiskt kan valideringen av mina tolkningar illustreras på följande sätt: 
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Figur 3. Validiering av tolkningar 

 

 
                         

Val av undersökningsenheter och studiens aktörer 

Som tidigare nämnts, har jag valt att studera de lokala 
”familjearbetesprojekten” på tre SiS institutioner som berörts av en särskild 
utbildning i familjearbete. De institutioner som ingår i studien valdes ut på 
grund av att där arbetade personer som kunde antas ha visst intresse och 
vissa förutsättningar för att utveckla familjearbete i praktiken. Jag valde att 
studera avdelningar där minst två anställda hade gått utbildningen. Dessa 
kallas huvudinformanter. Institutionerna beskrivs med nummer (1,2,3) 
medan avdelningarna där fältobservationerna ägde rum, har fått namnet 
Lärkbacken, Tallbacken och Lillsjön. Avdelningarna kommer senare att 
presenteras utförligt i kapitlen 6-8. Jag kan dock nämna att Lärkbacken är en 
öppen behandlingsavdelning för flickor, Tallbacken är en öppen 
behandlingsavdelning för pojkar och Lillsjön är en låst 
behandlingsavdelning för pojkar.  

Informanter och huvudinformanter 
En stor del av insamlade data består av intervjuer och samtal med 
behandlingspersonalen. Behandlingspersonalen refererar jag till som 
antingen de anställda, behandlingsassistenter, informanter eller bara som 
personalen eller behandlingspersonalen. Några av behandlingsassistenterna 
hade jag mer kontakt vilket berodde på att de var mer aktiva i ett 
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familjearbete och att de ofta var närvarande på avdelningarna. De sex 
huvudinformanterna är också behandlingsassistenter men de har fått en 
speciell position i avhandlingen, främst genom att de deltagit i 
familjeutbildningen. 

Under avhandlingsarbetet har jag träffat sammanlagt 21 
behandlingsassistenter inklusive de sex huvudinformanterna och därutöver 
tre avdelningsföreståndare. Dessutom träffade jag och intervjuade 
institutionernas chefer och två biträdande institutionschefer.  

Behandlingspersonalen arbetade på avdelningarna med ungdomarnas 
behandling och var närmast involverade i allt som hände där. De arbetade på 
schema, det vill säga under olika tider på dygnet, i några fall även nattetid. 
Deras schema inkluderade också helgarbete. Den typen av arbetsfördelning 
innebar samtidigt att de hade lediga dagar när som helst under veckan. 
Behandlingspersonalens utbildningsbakgrund varierade. Det innebar i 
enstaka fall enbart grundskoleutbildning kombinerad med interna kurser, i 
andra fall vårdinriktad gymnasieutbildning, behandlingsassistentutbildning 
och i några fall eftergymnasial utbildning. Utbildningsbakgrunden 
presenteras i den empiriska delen. samt i kapitel fyra om utbildning. 
Intentionerna inom SiS har varit att varje anställd som arbetar med 
behandling ska ha en behandlingsassistentutbildning för att få fast 
anställning. Av den anledningen ordnades interna sådana utbildningar som 
många har fått möjligheten att gå.  

Det finns inte någon central arbetsbeskrivning för behandlingspersonalen, 
men institutionerna har formulerat egna sådana. Där beskrivs vad som ingår i 
behandlingspersonalens arbete. Det inkluderar bland annat ett dagligt 
omhändertagande av ungdomarna, behandlingsplanering, kontakt med 
socialtjänsten och andra myndigheter samt där det är möjligt kontakt med 
ungdomens familj. Sådana arbetsbeskrivningar är interna överenskommelser 
och kan modifieras utifrån institutionernas uppdrag.  

Huvudinformanterna är som påpekats, behandlingsassistenter som har gått 
den tidigare nämnda utbildningen i familjearbete och sedan fortsatt att arbeta 
på sina avdelningar. De är två på varje avdelning. Jag hade samlat data från 
dem även i samband med utbildningen. Sammanlagt följde jag dem under ca 
fyra år. 

Ledningspersoner har inte fått någon central betydelse i avhandlingen men 
de finns representerade som ansvarspersoner med möjlighet att stödja eller 
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avbryta en process i familjearbete. Chefen för institution 3 har fått en mer 
framträdande roll än de övriga institutionscheferna, mest beroende på hans 
närhet till organisationen och kontroll över avdelningarnas arbete. På samma 
institution har även en annan person med ledningsansvar intervjuats.  
Samtliga avdelningsföreståndare har mer eller mindre aktivt medverkat i 
studien. De hade ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten. Jag 
har haft daglig kontakt med dem under mina observationsveckor.  

Tillvägagångssätt  

Avhandlingens dataunderlag har samlats under två skilda perioder. Det 
första tillfället är under utbildningsprojektet som pågick 2000 –2001 och det 
andra tillfället under fältstudierna med åtföljande intervjuer som startades 
2002 och avslutades 2004. Nedan presenteras mitt sätt att gå till väga i 
datainsamlingen först under utbildningsprojektet sedan under fältstudierna.  

Tablå 1. Schematisk beskrivning av datainsamlingen  
 

              Utbildning i familjearbete      På fältet:  Intervjuer, samtal och observationer  
 1998-1999     2000-2001           2001-2002        2002 - 2005 
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 71 

Datainsamlingsmetoder 

Mitt huvudsyfte med studien har varit att undersöka vad informanter och 
huvudinformanter gjorde i sina ”familjearbetesprojekt”. Kanold (2004) 
beskriver i sin avhandling betydelsen av intervjuer och observationer i 
vårdsammanhang. Observationer återger vad som händer på en avdelning i 
interaktion mellan personal och vårdtagare. Jag planerade mina intervjuer 
och observationer för att få veta så mycket som möjligt om familjearbetets 
innehåll och förutsättningar. Jag valde olika temaområden och dessa var 
vägledande under intervjun. Det fanns en viss frihet att aktualisera 
avgränsande teman som till exempel säkerhetstänkande och 
invandrarflickors speciella problematik.  

Enkäter och intervjuer med informanter, huvudinformanter och lärare 
under utbildningen 
Min datainsamling började med att jag följde utbildningen i familjearbete 
utifrån först och främst behandlingspersonalens perspektiv. Jag hade då 
avslutat min direkta inblandning i projektet och lärarna tog över ansvaret för 
utbildningen. Min roll som projektledare upphörde.  

Enkäter och intervjuer i samband med utbildningen formulerades utifrån 
avhandlingens intresseområden.  En del material samlades också in om vad 
utbildningens lärare hade för uppfattning om utbildningens möjligheter. En 
enkät delades ut i början av utbildningen och en i mitten av utbildningen. 
Intervjuerna gjordes efter utbildningen. Samtliga 21 informanter som 
påbörjade utbildningen fick den första enkäten och 16 informanter fick den 
andra enkäten (fem personer slutade efter den första terminen av olika 
anledningar som diskuteras i utbildningskapitlet). Under informationen fanns 
det möjligheter att ställa frågor samt att diskutera enkätens form och 
innehåll. Jag samlade in de besvarade enkäterna efter två veckor och några 
skickades till mig per post. Vid det första tillfället besvarades 17 enkäter. 
Fyra enkäter fick jag aldrig tillbaka trots flera påminnelser. Det visade sig 
sedan att dessa personer avbröt utbildningen. Syftet med den första enkäten 
var att ta reda på behandlingspersonalens dåvarande förutsättningar för 
familjearbete samt deras förväntningar på utbildningen. Den andra enkäten 
hade syftet att ta reda på hur behandlingspersonalen upplevde utbildningen, 
vad de tyckte de hade lärt sig samt vilka möjligheter de hade att omsätta sina 
kunskaper i praktiken. Där fick jag tillbaka samtliga enkäter besvarade (16 
st.). Efter den första terminen avbröt fem personer utbildningen.  
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Alla som avslutade utbildningen intervjuades strax efter utbildningens slut 
och vid det tillfället intervjuades också de tre lärare som engagerades i 
utbildningen. Intervjuerna var öppna, tematiskt orienterade intervjuer och 
skedde antingen på arbetsplatsen eller hemma hos intervjupersonen. Varje 
intervju tog c:a en timme; de bandades och transkriberades. 
Intervjutillfällena var noga förberedda. De var i möjligaste mån ordnade så 
att intervjun kunde vara ostörd. Vi satt ofta i ett rum i en annan byggnad än 
där de arbetade. I ett fall åkte jag av praktiska skäl hem till en personal. En 
intervju gjordes per telefon på grund av att personalen har flyttat. Under 
intervjun ställde jag några inledande frågor, varefter informanterna fick läsa 
mina frågeområden. Inledningsvis fick de skriftligen beskriva vad de kom 
ihåg från utbildningens teoretiska innehåll. De fick alltid god tid på sig att 
tänka efter, och fundera över sina svar. Under dessa intervjusamtal 
diskuterades också mycket personliga åsikter. Dessa utsagor ströks i vissa 
fall efter informanternas önskemål. Det hände att intervjun utvecklades till 
en diskussion där behandlingspersonalen fick tillfälle att reflektera över 
organisationens brister och sin arbetssituation. Jag som i någon mån 
representerade huvudkontoret, fick i sådana fall påminna om min förändrade 
roll i sammanhanget. Syftet med intervjuerna var att i första hand ta reda på 
om personalen ansåg att utbildningen betydde något för familjearbetets 
tillämpning på avdelningarna. Jag ville också veta behandlingspersonalens 
syn på familjearbetets vidare möjligheter. Utsagorna analyseras i 
utbildningskapitlet och huvudinformanternas utsagor analyseras vidare i 
fältavsnittet. (I utbildningskapitlet, kap.4, skriver jag kursdeltagare istället 
för behandlingsassistenter eller personal.) 

Syftet med lärarintervjuerna var att få lärarnas perspektiv på kursdeltagarnas 
lärande samt hur de såg på familjearbetets tillämplighet inom informanternas 
arbetskontext. Även lärarintervjuerna analyseras i utbildningskapitlet.   

Intervjuer med huvudinformanter efter utbildningen 
Sex behandlingsassistenter som gått utbildningen och som arbetade två och 
två på tre avdelningar, blev mina huvudinformanter som jag sedan följde 
under fältstudierna. De intervjuades ett år efter avslutad utbildning utifrån 
samma principer som i den tidigare beskrivna intervjusituationen. Även 
dessa intervjuer pågick under c:a en timme och var öppna temaorienterade 
intervjuer som bandades och därefter transkriberades. Syftet med intervjun 
var att följa processen från utbildning i familjearbete till praktiskt genomfört 
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familjearbete. Jag var intresserad av vad huvudinformanterna lärt sig samt 
om de ville använda sina nya kunskaper i ett familjearbete. Jag ville 
samtidigt se om det fanns några skillnader mellan deras och den övriga 
personalens sätt att genomföra sina ”projekt” i familjearbete.  

Samtliga intervjuer gjordes på huvudinformanternas arbetsplatser inom 
institutionernas område, i ett fall under huvudinformantens fritid. Lokaler 
ordnades av avdelningsföreståndarna och vi fick sitta ostörda och hade god 
tid för intervjun. Intervjuerna utvecklades ofta till ett samtal där ibland var 
det svårt att hålla ett förutbestämt tema. I sådana fall kunde jag uppleva en 
kluvenhet mellan min roll som forskare och min roll som SiS anställd med 
erfarenheter från institutionsvården. Jag var ändå tacksam över det 
förtroende jag fick från huvudinformanterna när jag fick ta del av deras 
bekymmer och glädjeämnen. I viss mån var alla data viktiga, även de som 
inte direkt tillhörde mitt temaområde. Det gav mig en helhetsbild om 
verksamheten sedd genom deras ögon. Samtliga huvudinformanter fick nya 
namn i avhandlingen. På Lärkbacken kallas de Lotta och Yvonne, på Lillsjön 
heter de Sanna och Nils och på Tallbacken finns Kathrin och Enrico. 

Intervjuer och samtal med informanter och huvudinformanter under 
fältstudierna 
Intervjuerna ändrade karaktär och blev mer personliga under fältstudierna, 
förmodligen på grund av att jag inkluderades i sammanhanget på 
avdelningarna på ett annat sätt än förut. Jag fick under fältstudierna en ökad 
kännedom om vardagliga händelser och om de förutsättningar som fanns för 
det utförda arbetet.  

Under mina observationsveckor på avdelningarna skiljde jag på samtal och 
intervju genom att intervjuerna bandades medan samtalen antecknades i 
efterhand. Intervjuerna var också mer förberedda och förhållandena mer 
strukturerade genom en bestämd tidsram för intervjun och att de oftast 
skedde i ett rum utanför avdelningen. Jag både intervjuade och samtalade 
med avdelningsföreståndarna och huvudinformanterna samt samtalade med 
tre behandlingsassistenter. De övriga kommunikationstillfällena kallar jag 
enbart för ”pratsamtal” eftersom de skedde spontant, oplanerat och ibland på 
personalens initiativ. Dessa samtal och intervjuer analyseras i fältstudierna i 
den mån de är intressanta för avhandlingen. 
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Samtal med ungdomar 
I datainsamlingen var samtal med ungdomar inte inkluderade från början. 
När jag upptäckte att ungdomarna var intresserade av mitt projekt - några av 
dem initierade själva ett samtal - valde jag att samtala med två av dem för att 
ytterligare nyansera mitt dataunderlag. Även om jag inte från början planerat 
att undersöka ungdomarnas perspektiv har jag använt en del data från dessa 
samtal som resultat. 

Familjearbetesobservationer 
Under mina observationsveckor hade jag ambitionen att följa familjearbetet 
från nära håll. Av den anledningen försökte jag följa personalen när de 
utövade något sådant arbete. Det visade sig emellertid inte vara så lätt, mest 
på grund av att det förekom lite sådant arbete. Vid ett tillfälle fick jag inte 
heller tillåtelse att delta av en förälder. De samtal och möten med familjer 
som jag hade möjligheten att närvara blev bara fyra till antalet. De beskrivs 
och analyseras i fältavsnittet i anknytning till respektive avdelning.  

Etiska principer 

I avhandlingsarbetet har jag generellt tillämpat ett forskningsetiskt 
förhållningssätt och samtidigt tagit hänsyn till de etiska principer som 
åberopas inom SiS verksamheter. Szönyi (2005) beskriver i sin avhandling 
ett liknande dilemma jag har känt, nämligen hur man ska studera en redan 
utsatt grupp i samhället utan att ytterligare utsätta dem för nya kränkningar. 
Det inkluderar både ungdomarna och behandlingspersonalens arbete. Även 
om jag inte direkt fokuserade min studie på ungdomarna, inkluderades de i 
avhandlingen genom sina familjesituationer. Szönyi betonar betydelsen av 
”individskyddskravet” med referens till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer I Vetenskapsrådets rapportserie för 2005 diskuteras god 
forskningsetik och riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2005).  Detta påpekas också 
inom SiS allmänna etiska råd (SiS Etikboken, 2001). Där betonas samtidigt 
de lagmässiga begränsningar som gäller inför hämtande och lämnande av 
information om den enskilde. Dessa regleras genom LVU, sekretesslagen, 
och i vissa fall även hälsoskyddslagen och LSU lagen 21  

                               
21 LVU lagen 1990:52, SOSFS 1997:15; Sekretesslagen, 1980:10; Hälsoskyddslagen, 1982 : 

1080 och LSU lagen, 1996:603. 
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De fyra allmänna huvudkraven i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa ser jag som grundprinciper. Att informera om sitt 
forskningsprojekt till berörda innan ett arbete påbörjas, är steg ett i 
processen. Att inhämta samtycke är steg två. Ett ytterligare krav som var 
viktigt under datainsamlingen och resultatredovisningen är 
konfidentialiteten. Det handlar om att respektera individen som privatperson 
och att hennes personliga förhållanden inte kommer till andras kännedom. 
Det har varit viktiga förutsättningar i mått av att insamlade data enbart 
används i forskningssammanhang  

Jag har försökt följa dessa krav genom noggrann information till alla berörda 
på de studerade institutionerna. Jag har också diskuterat mina idéer och 
uppläggningen av min studie med FoU- enhetens ledning och fått deras 
samtycke. Min studie finansierades av SiS under tre år och jag ansökte om 
medel årsvis. Numera har SiS ett etiskt råd där alla externa forskningsprojekt 
granskas. Min studie var ett internt projekt och jag hade en redan pågående 
kontakt med institutionerna genom de tidigare projekten. Det bedömdes att 
jag kunde genomföra mitt arbete under de villkor som gäller SiS interna 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Jag fick möjligheten att vistas på 
avdelningarna under vissa specifika villkor som jag diskuterade särskilt med 
institutionerna. Dessa beskriver jag i samband med 
avdelningspresentationerna. Jag fick också läsa journaler under de 
sekretessbestämmelser som gäller generellt på SiS institutioner.  

Ungdomarna 
De ungdomar som placeras på de särskilda ungdomshemmen, kommer ofta 
dit med många problem i bagaget. De har i de flesta fall haft tidigare 
myndighetskontakter. Dessa kan ha varit en del av deras vardag. De kan ha 
varit utsatta för den typ av exploatering som massmedia kan intressera sig 
för. Både TV och dagstidningar fokuserar ofta sensationella händelser där så 
kallade ”värstingar” eller med andra ord ungdomar med problem är 
inblandade. Institutionsvården är av den anledningen speciellt 
uppmärksammad. Det kan handla om att offentliggöra ungdomarnas ofta 
problemfyllda liv utan att tänka på vilka konsekvenser det kan föra med sig 
för den enskilde i framtiden. Som jag nämnt ovan, handlar min studie inte 
primärt om ungdomarna men jag har ändå lagt ner mycket omsorg på att 
skydda dem eftersom de berörs individuellt och är en svag part. All 
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information som gäller ungdomar hanteras under sekretess och data som 
berör ungdomar och deras livsförhållanden har avidentifierats innan de 
använts i studien. Data som finns presenterade om ungdomarnas 
familjesituationer bland annat i fältavsnittet, är ändrade i flera detaljer, till 
exempel ålder, boende och problembild. Familjebakgrund och relationer till 
föräldrar har jag dock försökt beskriva utifrån den verkliga situationen. Det 
har förekommit att ungdomar inte ville prata med mig eller att föräldrar inte 
gav sitt medgivande till mitt deltagande i ett familjesamtal. Det var i sådana 
fall självklart att jag respekterade detta. Journalanteckningar har använts i en 
mycket begränsad omfattning. Den information jag behövde hämtade jag 
direkt från fältet, oftast från informanterna och huvudinformanterna. Genom 
sin institutionsvistelse ingår ungdomarna i ett omfattande 
dokumentationssystem som upprättades för att SiS ska kunna följa upp och 
utvärdera ungdomsverksamheten (ADAD). Den årliga dokumentationen 
presenteras i form av statistiska data i en offentlig rapport (Årsrapport 
ADAD). Därifrån hade jag hämtat några kvantitativa data.  

Behandlingspersonalen 
Behandlingspersonalen utför det dagliga arbetet på avdelningarna och det är 
de som har de närmaste relationerna till ungdomarna. Inför min studie 
behövde jag därför både behandlingspersonalens och arbetsledningens 
samtycke att få vistas på avdelningen där ungdomarna bodde. Inledningsvis 
informerade jag både institutionernas chefer och avdelningarnas föreståndare 
om studiens uppläggning. Jag träffade också avdelningarnas 
personalgrupper. De fick ställa frågor och kommentera studiens 
uppläggning. Jag informerade om konfidentialitetskravet och om vilka 
principer jag tänkte följa beträffande dokumentation och intervjuer. 
Personalgruppen på de berörda avdelningarna diskuterade sedan vad jag fick 
eller inte fick göra och vem eller vilka jag skulle kunna träffa för intervju 
eller samtal. Personalens samtycke till min studie förmedlades därefter till 
mig av föreståndarna. Vi gjorde en överenskommelse om att inför varje 
familjesamtal – observation, inhämta samtycke både från inblandad personal 
och från familjen. Jag fick avstå i flera fall när föräldrar inte gav sitt 
medgivande. Det förekom också att personalen sa åt mig att gå åt sidan eller 
inte komma till avdelningen en viss tid. Den här typen av kommunikation 
var av betydelse och jag respekterade förstås sådana önskemål. 
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Colnerud (1999) och Levin (1997) beskriver de etiska problem som 
behandlingspersonalen kan brottas med när de å ena sidan ska utföra 
behandling och å andra sidan utöva kontroll och upprätthålla regler. 
Diskussionerna har ofta handlat om hur personalen utövar kontroll och i 
vilken omfattning de använder sin makt gentemot ungdomarna. I 
avhandlingen diskuteras tvång och inlåsning kontra möjligheter till 
behandling endast där det kommer på tal.  

Processerna på avdelningen diskuterade jag under fältstudierna med 
behandlingspersonalen och de hade möjligheter att ge sina synpunkter på 
mina upplevelser och uppfattningar. Jag berättade om det jag såg under mina 
observationer och de kunde reflektera över mina tolkningar. Jag försökte 
göra dem medvetna om att det förmodligen skulle komma kritiska tolkningar 
exempelvis om brister eller problem jag har uppfattat i deras 
arbetssammanhang.  

Samtycke från huvudinformanterna fick jag under utbildningen. Även de 
tillfrågades inför varje arrangerat möte eller familjesamtal. 

SiS etiska principer  
Inom den särskilda ungdomsvården har det diskuterats etiska frågor med 
hänsyn till det tvångsinslag som finns i vården. Enligt SiS etiska 
förhållningssätt skall all vård och behandling som bedrivs på institutionerna 
genomsyras av respekt. Där betonas betydelsen av en humanistisk 
människosyn, respekt inför de intagnas integritet och ett restriktivt 
förhållningssätt gentemot användandet av tvång och inlåsning. Dessa etiska 
principer kompletterar gällande lagbestämmelser som finns bland annat 
inom de lagrum som tillämpas inom SiS institutioner (LVU, LVM, SOL). 22  

Jag vill avslutningsvis påpeka att jag under avhandlingsarbetet har försökt i 
möjligaste mån sett till att skydda de enskildas personliga integritet och 
presentera data på ett sådant sätt att den enskilde inte skulle få någon men av 
det. Alla som medverkat har samtyckt och känt till att de när som helst 
kunnat lämna studien. Dessa principer har jag haft framför mig under hela 
arbetet, trots att ungdomarna ibland frågade om inte jag skulle kunna 
beskriva deras livshistoria så att alla kunde läsa den.  

                               
22 LVU, Lagen om Vård av Unga, 1990:52 ; LVM, Lagen om Vård av Missbrukare i vissa 

fall, 1988:870; SOL, Socialtjänstlagen, 2001:453. 
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Kapitel 4 

Utbildning i familjearbete 

Utbildningens betydelse för de lokala ”projekten”  

Det långsiktiga projekt som SiS bedrivit för att öka arbetet med familjer 
inom institutionsvården för ungdomar, startades i mitten av 1990-talet. Detta 
övergripande arbete kallar jag den centrala intentionen om familjearbete. Ett 
led i denna process bestod i att undersöka de anställdas syn på familjearbete. 
(Detta gjordes i en kartläggningsstudie, 1999). Ett viktigt resultat av denna 
var ett brett önskemål om att få mera utbildning i familjearbete. Det här 
kapitlet handlar om den utbildning som sedan genomfördes 2000-2001. 
Utbildningen är i första hand intressant för min studie för att den skapade 
intresse och kunskapsmässiga förutsättningar för de lokala 
”familjearbetesprojekten”. I utbildningsgruppen kunde jag också hitta 
personer som var intresserade av att ingå i min studie.  

Utbildningens syfte var att förmedla kunskaper i familjearbete. Den skulle 
lära personalen teorier, ge plats för diskussioner och genom praktiska 
övningar lära ut olika sätt att gå till väga i ett familjearbete. Intentionen var 
att fördjupa personalens förståelse för den här typen av arbetssätt. Det 
officiella målet var att utbildningen skulle leda till utökat och bättre 
familjearbete. Någon genomgripande förändring ledde utbildningen 
emellertid knappast till. Däremot tycks utbildningen ha förbättrat de 
individuella villkoren för familjearbete för den personal som genomgick 
utbildningen.  

I min diskussion över lokala ”familjeprojekt” identifieras några villkor som 
är viktiga för handlingens genomförande. Dit hör individens subjektiva 
villkor, till exempel hur man upplever sin handlingsförmåga och därmed sitt 
handlingsutrymme. Handlingsförmåga, också kallad handlingskompetens, är 
starkt kopplad till vad man kan, vad man vill, hur man förstår saker och vad 
man har för tidigare erfarenheter. Hit hör också hur man upplever sina 
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möjligheter i olika sammanhang (locus of control). Det kan i sin tur påverka 
vad man bestämmer sig för att göra. Lärandet kan i viss mån öka denna 
kompetensupplevelse om individen är motiverad, om lärandet upplevs 
meningsfullt och om omständigheterna kring lärandet är gynnsamma. Vi vet 
att lärandet i sig kanske inte leder till utveckling av kompetensen om den 
omgivande miljön eller den sociala kontexten inte är gynnsam. I sådana fall 
kan individen avstå från att lära sig eller använda sin kunskap (se vidare: 
Berg 1991, Forslund 1993, Ellström 1996 och Molander 1996). 

I avhandlingsstudien vill jag således se om utbildningen kunde förbättra 
villkoren för de lokala ”familjeprojekten”. Initialt förmedlade personalen en 
sådan önskan när de ville gå en utbildning.  

Hur kursdeltagarna upplevde utbildningen har jag försökt ta reda på genom 
enkäter och intervjuer. Jag var intresserad av om de uppskattade den eller om 
de var kritiska till den. Utbildningen såg jag som ett villkor för bland annat 
huvudinformanternas genomförande av sina ”projekt” i familjearbete. 

Av de 21 behandlingsassistenter som påbörjade utbildningen fanns bara 12 
kvar på institutionerna ett år efter avslutad utbildning. Detta får två viktiga 
konsekvenser. För det första uppfattade de nyanställda utbildningen och 
förväntningen att man skulle arbeta mera med familjer, främst som något 
som kom från andra. För det andra gick nästan hälften av det subjektiva 
handlingsutrymme som utbildningen skapat förlorat, genom att några aldrig 
tillämpade de nyvunna kunskaperna på institutionerna. Vidare hade också en 
del andra förändringar ägt rum mellan tiden när utbildningen genomfördes 
och fram till mina observationer. En sådan avgörande förändring var att 
andra behandlingsidéer lanserats i vad som skulle kunna beskrivas som 
alternativa ”behandlingsprojekt”. De var mer eller mindre lätta att förena 
med den form av familjearbete som utbildningen handlat om. Dessa nya 
”projekt” påverkade den ”utbildningsbaserade lokala projektets” spridning 
på de avdelningar jag studerade.  

Första datainsamlingen  

I samband med att utbildningen startade samlade jag in mina första 
empiriska data. I ett första skede var jag också inblandad i dess planering, 
men därefter höll jag mig utanför utbildningens processer. Det var 
institutionernas chefer och avdelningarnas föreståndare som hade ansvaret 
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för hur personalen deltog i och genomförde sin utbildning. När utbildningen 
startade delade jag ut enkäter samt intervjuade utbildningens deltagare och 
lärare. En andra enkät delades ut i mitten av utbildningen.  

Inledningsvis fanns således 21 behandlingsassistenter i utbildningsgruppen.  
Fem av dem avbröt sin utbildning. Inom ett år efter utbildningen hade 
ytterligare fyra personer slutat. De sökte av olika anledningar annat arbete. 
Av dem som har gått utbildningen fanns 12 behandlingsassistenter kvar på 
institutionerna ett år efter avslutad utbildning. Bland dem fanns 
huvudinformanterna.  

Tabell 1. Antal behandlingsassistenter kvar i utbildningen och antal 
som slutade under och efter utbildningen. 

 
Utbildningstiden Antal kursdeltagare  Antal som avbröt utb. 

HT 2000 21 deltagare 5 deltagare 

VT 2001 16 deltagare 4 deltagare 

Efter avslutad utbildning 12 kursdeltagare kvar 9 kursdeltagare har slutat  

Utbildningens syfte och innehåll 

Syftet med utbildningen var att ge behandlingsassistenterna grundläggande 
kunskaper i familjearbete genom undervisning och handledning med 
praktisk anknytning. Utbildningen skulle ta speciell hänsyn till arbetsfältets 
särskilda förutsättningar, bl.a. tvånget och ta vara på de studerandes 
erfarenheter och kunskaper. I kursplanen beskrivs utbildningen på följande 
sätt: 

”Utbildning i institutionsbaserat familjebemötande inom SiS institutioner”  
 
Syftet är att: 

möjliggöra en ökning av personalens förståelse för hur familjefaktorer 
medverkar i uppkomsten av beteendeproblem och olika andra typer av 
psykiska problem, att förstå centrala aspekter av hur familjer är organiserade 
och hur de samspelar 

att ge möjligheter för kursdeltagarna att utveckla metoder och förhållningssätt 
i kontakten med familjer och anhöriga i de situationer som uppstår inom 
ramen för vardagsarbetet 

att med utgångspunkt från systemteori, ge en allmän orientering i familjeteori 
avsedd att tillämpas i institutionsarbetet 
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att öka förståelsen och tilliten till sig själv som en del i ett professionellt 
sammanhang när det gäller bemötandet av eleverna och deras familjer 
(Kursplan till SiS, 2000). 

Utbildningen pågick under två terminer, omfattade 60 undervisningstimmar 
och 60 handledningstimmar fördelade på 16 utbildningstillfällen. 
Kurslitteraturen bestod av 1000 sidor och examination skedde genom 
hemskrivningar. Kursen gav 10 högskolepoäng för dem som var behöriga för 
universitetsstudier. De övriga erhöll kursintyg.  

Kursdeltagarna 
De behandlingsassistenter som påbörjade utbildningen kom både från 
utrednings- och behandlingsavdelningar. De hade varierande bakgrund och 
hade arbetat olika länge på institutionerna. Antal anställningsår inom yrket i 
gruppen var i genomsnitt 10,8 år och medelåldern var 39 år. I genomsnitt 
hade deltagarna arbetat 5,6 år på den aktuella institutionen. Av de 16 som 
fullföljde utbildningen var fem män och 11 kvinnor. (Av de fem som avbröt 
utbildningen var tre män.) 

Kursdeltagarnas utbildningsbakgrund  
Nedan presenteras en kort sammanfattning över den utbildningsbakgrund 
kursdeltagarna hade. Socialpedagog och socionom är 
professionsbenämningar. De andra utbildningarna är svårare att bedöma 
eftersom de inte följer någon välkänd studieplan och de ofta i hög grad 
bygger på vidareutbildningar som var internt organiserade av arbetsplatsen. 
Annan utbildning betyder grundskola plus olika kurser inom vårdområdet. 

 

Tabell2. Utbildningsbakgrund för kursens deltagare utifrån 
enkätsvaren (bortfall fyra personer) 

 

 

                                                                    

 

Utbildning Antal personer 

Socionom  1 person 

Annan universitetsutbildning  2 personer 

Socialpedagog 2 personer 

Mentalskötare med vidareutbildning 4 personer 

Behandlingsassistentutbildning,  

20- eller 40p 

7 personer   

Annan utbildning 1 person  

Totalt 17 personer 
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Intervjuer och enkäter med kursdeltagare och lärare     

För att ta reda på hur kursdeltagare och lärare upplevde utbildningen och 
dess betydelse användes enkäter och intervjuer. Kursdeltagarna presenteras 
inte med namn. Jag använder de koder som fanns på enkäterna när jag citerar 
dem (E betyder enkät, I betyder intervju). Huvudinformanterna har fått 
påhittade namn i intervjuerna. I enkäterna har de samma koder som de andra 
kursdeltagarna. Enkäterna bestod till större delen av öppna frågor. Efter 
utbildningen intervjuades alla som genomförde sina studier och intervjuerna 
spelades in på band och transkriberades. I analysen får intervjuerna större 
plats än enkäterna. Anledningen är att intervjuerna var mer omfattande och 
därför gav mer information om hur kursdeltagarna upplevde utbildningen.  

Enkäterna  
Ett mönster i enkätsvaren var att kursdeltagarna tycktes ha svårt att beskriva 
familjearbete på en mera teoretisk nivå (halva gruppen besvarade inte sådana 
frågor). När de däremot beskrev familjearbetet utifrån sina praktiska 
erfarenheter, var beskrivningarna mer nyanserade. Sådana skillnader kunde 
jag se också i intervjuerna. Så här beskrev kursdeltagarna vad de ville göra i 
sina familjearbeten: 

• göra familjen delaktig i behandlingen/utredningen  

• göra en kartläggning om hur familjen ser ut 

• skapa förtroende för avdelningens arbete genom kontinuerlig 
kontakt med familjen  

• etablera bra kontakt mellan barn och föräldrar 

• planera samtalsserie i form av familjesamtal, eller hembesök 

Ibland ville nog behandlingspersonalen utföra ett familjearbete men saknade 
förutsättningar. I föreställningarna om familjearbete fanns ofta en bild av en 
familj där det finns både barn och föräldrar närvarande. Verkligheten såg 
ofta annorlunda ut. Den jämfördes med den teoretiserade bilden av 
familjearbete och skillnaderna tycktes ibland utgöra ett hinder för teorins 
överföring till praktiken.  

Det fanns en liten grupp (sex personer) på utbildningen som deltagit i det 
tidigare centrala familjeprojektet. De kunde, enligt kurslärarna, se de 
teoretiska kunskaperna mer realistiskt i förehållande till ett praktiskt 
familjearbete. Av dessa avbröt två utbildningen efter den första terminen. De 
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fyra som var kvar ingick senare i den grupp som blev mina 
huvudinformanter.  

Sjutton personer besvarade Uppföljningsenkäten i mitten av utbildningen. 
Två personer hade slutat efter halva utbildningen och ytterligare tre personer 
hade planer på att sluta under den andra terminen. Uppföljningsenkäten 
koncentrerade mest på kursdeltagarnas upplevelser efter utbildningens första 
termin. Det visade sig att samtliga hade en övervägande positiv eller mycket 
positiv värdering av utbildningen, trots några påpekade brister. Det var 
utbildningens handledningstimmar som ansågs vara mest värdefulla för 
lärandet. Där gjordes en koppling mellan utbildningens teorier och 
arbetsplatsens praktiska verklighet. Under handledningstillfällena fanns 
diskussionsmöjligheter, kunskapsutbyte med kollegor, professionell 
vägledning av handledaren samt reflekterande över alternativa lösningar.  

Relationen mellan teori och praktik var ett återkommande tema. Det 
påpekades att utbildningens innehåll inte var anpassad till den målgrupp 
kursdeltagarna arbetade med. Några av deltagarna upplevde att tvångsvården 
representerade en annan verklighet än det teorierna talade om. De saknade 
också tydliga anknytningar, exempelvis till invandrarfamiljernas situation 
eller till familjernas speciella svårigheter. Dessa påpekanden gjordes dock av 
en minoritet (fem personer) men visar att kopplingen mellan teori och 
praktik var betydelsefull genom hela utbildningen. Majoriteten talade om att 
det fanns idéer i utbildningen som var relevanta att föra vidare in i 
arbetssammanhanget. Några av kursdeltagarna försökte pröva sina 
kunskaper i arbetet och beskrev några försök de gjorde: 

E 7: Vi har börjat mer på allvar diskutera hur vi ska kunna använda och 
arbeta med familjerna i framtiden. Försökte hitta en modell som passar på vår 
avdelning utifrån vad vi lär oss här genom att iaktta de olika rollspelen och 
koppla ihop det med teorin.  

E 12: På min arbetsplats har vi inte kommit särskilt långt med familjearbetet 
men det jag anser att jag har haft nytta utav hitintills är att jag nu försöker se 
på hela familjen och hur de relaterar till varandra och inte enbart fokusera på 
ungdomen. 

E 3: I bemötandet gentemot både elever och föräldrar har jag fått ett lite 
annorlunda förhållningssätt. Tittar mer på mönster, roller, processer, 
familjens beteende. Försöker att tänka mer utifrån klientens perspektiv. 

Kursdeltagarna tillfrågades initialt om avdelningarnas/institutionernas 
övergripande syn på familjearbete för att få en uppfattning om hur de 
upplevde sina möjligheter för att genomföra ett familjearbete. Det visade sig 
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att en del upplevde svårigheter. Även om familjearbetet hade hög status på 
avdelningen, uppfattade många att möjligheterna var små för att få arbeta 
aktivt med familjer. I några fall var det enbart avdelningen, inte 
institutionen, som gav familjearbetet hög status. De svårigheter som 
nämndes fanns mest inom organisationens förutsättningar vilket jag 
återkommer till i samband med intervjuanalysen. Det verkade ändå i 
enkäterna som om kursdeltagarna hade förhoppningar om att de efter 
utbildningen i viss mån kunde förändra avdelningarnas förutsättningar för 
familjearbete. Till exempel:  

E 4: Jag har börjat trycka på mer om föräldrarnas betydelse…  

E 13: Försöker hitta en modell som passar vår avdelning…  

E 3: Jag har sett och agerat angående huruvida det finns förutsättningar att 
bedriva familjearbete hos oss… 

Utsagorna ger uttryck för att kursdeltagarna var på väg att upptäcka något 
nytt. Även om deras avdelningar redan hade någon typ av familjearbete, var 
de på väg att lära sig att arbeta på ett annorlunda sätt. Det kunde handla om 
att se arbetet från ett annat perspektiv, att ändra fokus eller koppla ihop teori 
och praktik på ett medvetet sätt. Kan dessa svar ses som ett steg mot större 
förståelse för familjearbete, att kunna förstå och sätta ord på de implicita 
kunskaperna? Till en viss del kan de uppfattas så eftersom utsagorna också 
talar om ett mer målmedvetet förhållningssätt där kursdeltagarna gör 
distinktion mellan då och nu. De talar om ett förändrat arbetssätt jämfört 
med tidigare.  

När det handlade om att beskriva arbetsplatsens förutsättningar, beskrev 
kursdeltagarna att intresset från den närmaste arbetsledningen var litet. Även 
deras kollegor var måttligt intresserade. Ansvaret för kunskapsspridning 
lämnades ofta åt kursdeltagarna själva. De berättade om utbildningen när 
någon visade intresse men det hände sällan att de blev tillfrågade. Det 
nämndes också att det sällan fanns tid för information och de kunde ha dåligt 
samvete för att de var borta från arbetet. Även i lärarintervjuerna nämns 
kursdeltagarnas upplevelse av att arbetsledningen inte var speciellt 
intresserade. 

Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes efter avslutad utbildning. Både kursdeltagare 
(N=16) och lärare (N=3) intervjuades individuellt.  
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Lärarintervjuerna  
Bland de tre lärare som intervjuades hade en ansvar för huvuddelen av 
undervisningen och två hade funktionen som handledare i 
handledningsgrupperna. Den kursansvarige läraren bedrev samtidigt 
handledning. Samtliga lärare var legitimerade psykoterapeuter. Därutöver 
hade de antingen socionomutbildning eller psykologutbildning. De hade 
också lång erfarenhet av handledning av behandlare inom psykiatri, 
socialtjänst och missbrukarvård. 

Intervjuernas frågeställningar var formulerade kring följande temaområden:  

• Lärarnas upplevelser av kursdeltagarnas kunskapsbildning, 
utveckling och intresse för utbildningen. 

• Lärarnas uppfattning om familjearbetets relevans och 
implementeringsmöjligheter på institutionerna. 

Jag var således intresserad av hur lärarna uppfattade kursdeltagarnas intresse 
av utbildningen samt hur lärarna såg på familjearbetets möjligheter inom SiS 
institutioner.  

Här bör man uppmärksamma att lärarnas uppfattning om kursdeltagarnas 
möjligheter till familjearbete grundar sig på vad de hade hört under 
utbildningen. Det är således lärarnas tolkning av vad de hade sett och 
upplevt under utbildningen 

En dynamisk grupp som vill lära sig 

I lärarnas utsagor framträdde en dynamisk och intresserad grupp. Lärarna 
tyckte att kursdeltagarna var intresserade av utbildningen och de tog vara på 
tillfället att få gå en utbildning.  

L 1: Det var en ovanlig kurs, en ovanlig handledningsgrupp, men trots långa 
intervaller ändå så arbetssugen, så uppriktig… 

L 2: Den här gruppen kändes som en frisk fläkt… 

L 3: Det var ett ordentligt flöde, det var en grupp som tog till sig det vi 
serverade här på utbildningsenheten… 

Kursdeltagarna utvecklades också under kursens gång.  
L 3: De blev varmare i kläderna…det motsvarade en process i en behandling 
eller handledningsarbete…de kunde också komma med kritiska synpunkter. 

I det här fallet talas det om en process som kan förklaras med att 
kursdeltagarna kan ha känt större trygghet i gruppen i och med att de lärde 
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känna lärarna och de andra kursdeltagarna. Det verkade som om de vågade 
prata mer och med tiden blev de också mer aktiva. Det är alltid komplicerat 
att veta när man kan tala om en utvecklingsprocess. Utveckling kan visa sig 
bland annat som förändringar i individers handlingssätt eller förhållningssätt 
till sina arbetsuppgifter eller till sin omgivning. Under utbildningens gång 
kunde kursdeltagarna utveckla mer funktionella strategier för sitt deltagande 
i utbildningen och deras utsagor talar för att de lärde sig reflektera på ett 
annat sätt än tidigare. När en vardagsanknuten teoribildning får en 
systematisk teorigrund för arbetet under en utbildning kan det enligt 
Forslund (1993) beskrivas som teorigenerering inom professionerna. 
Individen kan i sådana fall utvecklas till en mera professionell yrkesutövare 
och reflekterandet blir en del i arbetet.  

Enligt lärarnas utsagor var kursdeltagarnas föreställningar om familjearbete 
inledningsvis begränsade. I de flesta fall handlade det om traditionella 
familjesamtal med hela familjen närvarande. Under utbildningen blev dessa 
föreställningar omvärderade och enligt lärarna började kursdeltagarna se 
andra möjligheter och utvecklade en mer flexibel syn på familjearbete. Det 
kunde handla om att anpassa förutsättningarna på avdelningarna och forma 
ett mer flexibelt familjearbete än tidigare. Telefonsamtal, besök av föräldrar 
och spontana kontakter kunde också inordnas i begreppet familjearbete. 

L 1: Det viktiga är att man har en idé om att försöka göra familj och nätverk 
till samarbetspartners för att få till stånd en läkning. …Det är egentligen 
ointressant vilka steg de tar, det intressanta är att de tar dessa steg ihop med 
familjen.  

L 2.: Egentligen är det synsättet som är det viktiga. Sedan kan man lära sig 
metoder eller vad man vill…Det man gör i rummet kan man översätta att 
göra i telefonsamtal också. Det avgörande är vad man säger och hur man 
säger det.  

L 3.: Om man tänker att familjearbete innebär en öppning… och det blir 
också en öppenhet, nånting om livet, som också kan vara farligt, om de har 
farliga ungdomar, vilket de också har, farliga utagerande, farliga för sig 
själva och för andra…kan själva öppnandet medföra en ökad risk, släppa lös 
en massa ”djävlar”… 

Lärarna lyfter i sina utsagor således fram olika sätt att se på familjearbete. 
En av lärarna är tydlig med att lyfta fram eventuella faror i detta arbetssätt. 
För att få arbeta med familjer måste man vara medveten om vilka processer 
man som behandlare sätter igång. Det innebär att det ska finnas insikt i det 
som kan manifesteras i familjearbetets processer. Han är den enda som talar 
om sådana farhågor, de övriga lärarna ser samarbete med föräldrar mer som 
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en förutsättning för lyckad behandling. Om familjearbete skall kunna 
realiseras som ett behandlingsalternativ, ska personalen ha kompetens för 
familjearbete, och de ska ha intresse, lust och mod att utföra ett sådant 
arbete. Dessutom ska det finnas goda förutsättningar på institutionerna samt 
möjligheter att sprida idéer om familjearbete till flera kollegor. De andra 
lärarna påpekade att utbildningens syfte inte var att ge en modell, men att 
visa fram verktyg och alternativa sätt att använda dessa. Modeller för 
familjearbete kunde sedan utvecklas av personalen utifrån de förutsättningar 
som arbetsplatsen och behandlingsarbetet kunde ge. 

L 1: Det viktiga är att det händer något, även om man jobbar på tusen olika 
sätt… Att gå in och ge en mall för personalen hur de ska 
jobba…herregud…det vet vi hur det går! 

Till lärarnas synsätt hörde att de  betraktade kursdeltagarna som kompetenta 
individer som var aktörer i en utvecklingsprocess och tog tillvara 
utbildningens möjligheter. 

L 2: Jag kan tycka att de verkade ha lust. Om de nu har lust, finns det säkert 
fler som har det. Jag tycker att de är på väg. Men jag tror att det finns stort 
risk att det stannar av på flera institutioner, det är ändå få som tänker så här. 
De är kanske kvar i det att familjearbete är något väldigt stort, väldigt 
speciellt… 

L 3: Jag anser att alla är kompetenta att utveckla nånting. Det är något annat 
än att göra ett fördjupat familjebehandlarjobb, det har inte den här 
utbildningen serverat. Det har man nosat kring hur man kan göra, men det är 
rätt avancerat …Det finns säkert en del som inte är så bekväma med att ta 
med några stycken i ett samtal. 

Intervjuaren: Vad kan den här utbildningen ha gett kompetens till? 

L 3: Att tydligare kunna avgränsa var man ska gå in, typer av kontakter och 
vad man kan åstadkomma i kontakterna…var och en har lite olika typer av 
redskap…de har fått lite mer vad de kan använda sig av och pröva sig fram. 
Det räcker ju inte, men de är på god väg. Jag tänker också på personliga 
intressen och där befinner sig kursdeltagare på olika nivåer. …Det var två 
som slutade, en som slutade ganska sent i andra terminen, honom skulle jag 
inte rekommendera någon familj att träffa. Det var svårt, han vill inte, han 
arbetade inte med det, vad det berodde på förstod jag inte. Men de som var 
kvar var utmärkta personer, kloka, erfarna. 

Det framkom i intervjuerna att arbetet med ungdomarna, inklusive 
familjearbetet, hade flera yttre begränsningar. Sådana begränsningar kunde 
påverka möjligheterna för familjearbete. Enligt lärarnas uppfattningar var 
kursdeltagarnas arbetsvillkor ofta komplicerade och påverkade av händelser 
de inte kunde rå över. De kunde också av och till känna sig ”överkörda”, till 
exempel av: 
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L 1: Socialsekreterare som inte bryr sig om att ungdomen behöver vara kvar 
ett tag till… 

L 2: Läkare som gör bedömning utan att prata med personalen… 

L 3: Någon chef som inte lyssnar, inte berättar vad det är för planer och man 
bara gissar…och anar att det är något med avdelningen, ingen får reda på det, 
personalen känner sig…manipulerade. 

Lärarnas positiva inställning till kursdeltagarnas ambitioner och 
utvecklingspotential i familjearbete kan tolkas som en sammanfattande 
bedömning av de känslor och upplevelser kursdeltagarna förmedlade under 
utbildningens gång. Det inbegriper också de förändringar som alla var 
delaktiga i. Lärarna förmedlade både förhoppning och tro på kursdeltagarnas 
professionella utveckling. En av lärarna sa att kunskapen de hade förmedlat 
genom utbildningen inte räckte, men att kursdeltagarna var på god väg att 
utvecklas till goda familjebehandlare. Lärarnas intention var förstås att göra 
en bra utbildning. De ville underlätta personalens förståelse av sina egna 
erfarenheter med hjälp av teoretiska referensramar. Det verkade som om 
lärarna var nöjda med hur gruppen motsvarade dessa intentioner. De 
uttryckte samtidigt en viss oro för kursdeltagarna och undrade över hur dessa 
skulle kunna förverkliga sina ambitioner, vem som skulle hjälpa dem vidare 
och hur de skulle bli bemötta på sina arbetsplatser.  Jag uppfattade en viss 
känsla av ansvar bakom oron och den här typen av omsorg över 
kursdeltagarna förklarade till en viss del den positiva respons kursdeltagarna 
gett utbildningen. 

Intervjuer med kursdeltagare 
Sexton behandlingsassistenter fullföljde utbildningen, inklusive de sex 
huvudinformanter som jag sedan följde under avhandlingsarbetets gång. 
Intervjuerna gjordes efter att utbildningen avslutades, de flesta under 
sommaren 2001. 

Intervjuerna var omfattande och jag bestämde mig i analysen för att fokusera 
på de frågeställningar som var mest relevanta, nämligen:  

• Vad har kursdeltagarna lärt sig?  

• Vad har utbildningen betytt för dem? 

• Hur upplevde kursdeltagarna möjligheterna till familjearbete på sina 
respektive arbetsplatser efter avslutad utbildning?  

• Vad hade de för egna mål med ett familjearbete 
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• Kan man lära sig familjearbete?  

Vad har kursdeltagarna lärt sig? 

Lärandet är en process och är samtidigt en upplevelse av att man kan eller 
förstår begrepp på ett annat sätt än tidigare. Intervjuerna analyserades med 
fokus på sådana upplevelser. Inledningsvis refererar jag till det som 
huvudinformanterna värdesatte mest och citerar korta utvalda delar från 
deras intervjuer. Flera av dem upplevde att de lärt sig mera om hur man 
genomför ett familjearbete:  

Lotta: Jag har fått mycket tips och kunskap i hur jag ska bära mig åt, hur man 
lägger upp ett samtal, jag hade önskat att det var mer samtalsteknik. …Jag 
tror nog att jag har lärt mig att prata, jag har lärt mig att våga prata, jag är 
kanske lite säkrare än det jag var förut. Förut när jag skulle träffa familjer var 
jag lite orolig, oh, vad ska jag säga…hur gör man och så där. Men nu, i det 
sista så har jag varit och pratat med föräldrarna och det har fungerat jättebra. 
Ja…vi har blivit lite tuffare tror jag…(skratt). 

Sanna: Det bästa på utbildningen var de här handledningsgrupperna, som vi 
träffade på morgonen där vi kunde prata om olika fall, vad man kunde göra 
för att komma på lösningar. De var inte från samma institution, när man 
jobbar här så blir man ganska enkelspårig, man tänker ungefär likadant. Då 
var det roligt att höra vad de har gjort på de olika ställena. Det var bra… 

Andra lyfte fram att de överhuvudtaget blivit bättre behandlingsarbetare:  
Enrico: Man kan förstå lite grann ABC, vad den kursen gett mig, det är ABC 
i terapi…jag känner mig bättre som behandlingsassistent… vi jobbar med 
elever som har problem egentligen på hemmaplan, inte på institutionen, vi 
har inte bråkat med ungdomarna här. Problemen dyker upp i återfall, plus på 
hemmaplan, det behövs ett starkt familjearbete, ett riktat familjearbete. 

På samma sätt som Lotta antydde ovan, var det flera som tyckte att de 
utvecklats i sin behandlarroll i relation till ungdomarna och deras föräldrar. 

Yvonne: Även kurslitteraturen gav mer än jag hade hoppats på. Över 
förväntan. Jag har blivit säkrare, det tycker jag att jag har blivit. Det är en 
större medvetenhet, jag kanske har läst förut eller sett förut, men jag ser mera 
nu och jag kan använda det faktiskt. Det är inte bara ord, olika termer, det är 
faktiskt nånting som händer, som jag kan koppla mer till verkligheten tror 
jag. Det är bättre förankrat, jag kan se och koppla det till mitt arbete faktiskt.  

Kathrin: För varje utbildning jag går blir jag lite mera ödmjuk inför det jag 
inte kan och jag tror att kan jag bära det inom mig och behålla det, så kan jag 
också i bästa fall hjälpa andra människor jag möter. Just den där 
ödmjukheten. Att jag behöver dem i ett gemensamt utvecklingsarbete, 
förändringsarbete.  



 90 

En viktig kunskap tycks också ha handlat om att kursdeltagarna fått 
bekräftelse på att deras tidigare arbetssätt hade stöd hos de mera 
professionella. 

Nils: Man fick ett kvitto på att det man redan gjorde var rätt så 
vettigt…(paus)… sedan att man kunde vara betydligt tuffare när man pratade 
med familjen om problem och så, (paus)…att man behövde inte…att man 
kunde tala om att så är det faktiskt…vad vi ser, att man kunde säga rakt ut 
istället än att försöka med en massa finare omskrivningar för att rädda, för att 
skydda för att inte göra sig obekväm. 

Allt detta bör ha ökat huvudinformanternas subjektiva handlingsutrymme för 
”familjeprojektet”. Det kan också uppfattas som ökad kompetens.  

De utsagor jag ovan refererar till kan även tolkas som att 
huvudinformanterna upplevde större förståelse för sitt arbete under och efter 
utbildningen. Förståelseaspekten var ett genomgående centralt tema i 
intervjuerna. Särskilt betonades "förståelsen för ungdomens problem". I 
kunskapssammanhang där förekomsten av samtal uppmuntras och aktiva 
kommunikationsarenor upprättas (tex. handledning), kan individen i 
kommunikationen med den andre fördjupa den egna förståelsen och 
reflektera över sina tankar tillsammans med kollegor och handledare. På det 
sättet kan de även få inblick i andra individers tankar och känslor. Det kan i 
sin tur betyda att deras förståelse för andra människor fördjupas. 

Sanna: När jag har förstått vad det handlar om då blir jag så nöjd med mig 
själv.  

Vad har utbildningen betytt? 

I analysen av intervjumaterialet framträdde ett mönster kring de aspekter 
som hade störst betydelse för kursdeltagarna efter utbildningen. Det visade 
sig både i intervjuerna med huvudinformanterna och de andra kursdeltagarna 
att upplevelser av ökad kunskap var viktigast.  
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Figur 4. Kursdeltagarnas upplevelser av utbildningen (antal 
utsagor=28).23 

upplevelse av ökad kunskap

upplevelse av ökad mening
med familjearbete
upplevelse av bekräftelse

upplevelse av trygghet

De olika betydelserna kan i viss mån också ses som varandras 
förutsättningar. Ny kunskap och trygghet verkade vara de sidor som 
kursdeltagarna lyfte fram mest. Det handlade om att relevanta kunskaper 
kunde bidra till större säkerhet men också till större trygghet i arbetet. Med 
andra ord, ökad kunskap kunde tillgodose flera behov samtidigt. 
Upplevelsen av större mening med ett familjearbete uttrycktes inte så ofta. 
Bekräftelse från andra på att man tänkte och gjorde rätt var däremot nästan 
lika viktigt som ny kunskap. Bekräftelse i det här sammanhanget kunde 
handla om att bli bekräftad som en kompetent person generellt eller bli 
bekräftad genom att få gå en utbildning, få högre lön eller högre status på sin 
arbetsplats.  

Kursdeltagarnas upplevelser av utbildningen kan ha betydelse för det lokala 
familjearbetets utveckling. Deras upplevelser av trygghet, självsäkerhet, 
meningsfullhet och att bli bekräftad kan ses som goda förutsättningar för 
utveckling av nya arbetsmetoder. Det verkar som om flera av de tillfrågade 
var beredda att förändra sitt arbetssätt. Med referens till Ellström (1996) och 
Molander (1996) som diskuterar lärande och handling vill jag lyfta fram den 
koppling som finns mellan ökad kunskap och individens handlingsutrymme. 
Han menar att individen har möjligheter att med hjälp av sin kunskap och 
tidigare handlingserfarenheter, påverka sin omgivning genom sitt eget 

                               
23 Underlaget är antalet utsagor i intervjuerna som berörde utbildningens betydelse. Dessa 
delades in i de ovan beskrivna kategorier. 



 92 

handlande. Han kan lösa vissa uppgifter eller uppnå vissa mål genom att 
pröva olika handlingsalternativ med hjälp av sin kunskap. Individen kan  
således utforma en egen handlingsplan för att nå sitt syfte.  

De uppskattade handledningstillfällena kan samtidigt ha gett möjligheter att 
pröva sådant man inte hade prövat tidigare. Handledningen på så vis kan ha 
förstärkt kursdeltagarnas handlingsförmåga (se vidare: Näslund, 2004). 

Upplevda möjligheter för familjearbete  

Efter utbildningen hade kursdeltagarna både positiva och negativa 
upplevelser av förutsättningarna för familjearbete. Det positiva var att de 
fick större lust och var mer drivande i att initiera familjearbete. På det sättet 
såg de andra förutsättningar än tidigare. Det negativa var att de upplevde att 
familjearbetet krävde tid och resurser vilka inte alltid fanns. Dessa 
förutsättningar var även relaterade till vad arbetsledningen tyckte och hur 
arbetskamraterna var intresserade. Ville de ha utveckling? Ville de ge stöd 
och visa uppmuntran? Fanns det flexibilitet hos arbetskamraterna? Var de 
överhuvudtaget intresserade av familjearbete? Familjearbetet bör också ses i 
ett större arbetssammanhang där andra aktörer kunde sätta olika villkor för 
dem som gått utbildningen. Några påpekade att arbetsklimatet, 
personalsituationen och ungdomsgruppens sammansättning var sådana 
villkor som ständigt förändrades och under vissa förhållanden kunde hindra 
familjearbetets utveckling. En stökig ungdomsgrupp förorsakade till 
exempel mycket problem och tog personalens alla resurser i anspråk. Det 
lämnade ingen tid över för familjearbete.24  

I intervjuerna kort efter att utbildningen avslutades, sades följande:  
Sanna: Det finns inget utrymme...(paus)… Det var en svår ungdomsgrupp 
som vi har haft, så det är så att personalen är slut, och det är oro för 
kommande förändringar, som gör att all tid går åt avdelningen, det fattas 
personal och det är mycket sjukskrivningar… 

I 10.: Det går ju framåt, men jag trodde det var bättre än vad det var när jag 
skrev enkäten. Året har varit fruktansvärt…det är många som har slutat, det 
blev mycket missnöje, (med lönen, min anm.)…det var tjänstledighet och 
långtidssjukskrivningar...sen har vi inte haft någon föreståndare, har inte än 
…All energi går till det, vi har inte vikarier, energi går till annat just nu än 
familjearbete. 

                               
24 Johansson, R. (1992) diskuterar i sin avhandling hur handlingsfriheten påverkas av 
organisatoriska begränsningar i ett klientrelaterat arbete. 
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Men det var inte bara tillfälliga problem som hindrade familjearbetet. Flera 
av kursdeltagarna påpekade att det ordinarie arbetet på avdelningarna 
egentligen inte skapade något utrymme för arbetet med ungdomarnas 
familjer.  

Nils: Jag är rädd för att det inte finns resurser…Vi har ingen tid över. 
Arbetstiden borde läggas upp på ett annat sätt så att man har tid för att åka 
hem till dom, eller att familjen kommer hit för att ha familjearbete. Idag 
bränner man ut personalen, för att det är så mycket arbete och det ska göras 
bra, och det blir övertid, det går åt mycket tid så att vi bränner ut oss. …Hur 
mycket man än vill så finns det ingen tid, man måste organisera om det, hur 
vi ska göra sen vet jag inte, det måste ändras om, hela systemet på något sätt.  

Yvonne: Ja, vi behöver göra en inventering och verkligen gå till botten med 
det här. Vad kan vi, och vad tror vi att vi skulle kunna göra, kan vi göra, vad 
vi har för förutsättningar och så…Det är ett önsketänkande…man kan inte 
åka iväg eller bjuda hit en familj och bara ägna sig åt dem för att det finns 
fem andra elever och deras behov och vi vet att vi inte räcker till. Vi kan inte 
sitta i familjearbete då.  

I 15.: De säger att man ska få tillfälle till att arbeta med familjearbete, men 
det kommer att ske mer eller mindre på vår fritid, det är inte schemalagd eller 
nånting …vill man hälsa på en familj en dag, så ska man sätta in folk…och 
det kostar pengar… Är det lugnt på avdelningen så kanske det går (att lämna 
avdelningen, min anm.) men det vet man inte förrän den minut som man ska 
iväg. 

När jag läste intervjuerna kändes en slags maktlöshet bakom orden som om 
personalen sköljdes hit och dit av vågor de inte kunde bemästra. Vågorna 
kändes emellanåt så höga att de bara hoppades på att överleva. För mig 
verkade det som om personalen hade en känsla av att vara ett offer för dålig 
planering, små resurser, stökiga ungdomar, sjukskrivningar, brist på 
arbetsledning eller brist på tid.  

Det de beskriver tycks vara att de resursmässiga förutsättningarna för att 
arbeta med familjer efter utbildningen var dåliga. I vissa sammanhang hade 
familjearbetet ändå hög status och det tycks ha gått att skapa det utrymme 
som behövdes.  

I 7: Jag tycker att säger vi att vi ska besöka en familj så löser vi det på bästa 
sätt. Så det är inga hinder tycker jag. Den har hög status (paus)… 

Intervjuaren: Har det blivit bättre eller har det stannat där det var…eller vad 
tycker du? 

I 7: Jag tycker att ….kanske har man fått lite mer tid nu, man behöver inte 
känna sig så stressad när man åker iväg. Man säger att nu ska vi åka dit eller 
dit och prata med föräldrarna…så…….ja, ja självklart, det ordnar sig. Så det 
är inga problem.  

Intervjuaren: Är det en självklarhet i arbetet? 
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I 7: Ja…det tycker jag. Sen ställer vi upp för varandra ju, om någon ska 
iväg…det är ingen som stoppar och frågar varför…(paus)…det är en 
självklarhet. 

Det visade sig dock att sådana positiva upplevelser var sällsynta. I det flesta 
fall berättade kursdeltagarna om en arbetssituation som gjorde det svårt att 
utveckla familjearbetet. Sådana förhållanden var dessvärre ofta 
förekommande på institutionerna.  

I 15: Jag anser att man inte kan jobba heltid på avdelning och samtidigt 
kanske att jobba med fem, sex familjer, det är en omöjlighet. Jag tror inte att 
institutionens ledning kommer att ha t.ex. mig anställd på avdelningen bara 
75 procent och resten för att jobba med annat, till exempel med familjer.  

Enrico: Det är det som jag har sagt till dig tidigar… att vi var väldigt stolta 
över vårt familjearbete. Det var en enorm avlastning för oss 
behandlingsassistenter, men eftersom situationen förändrades och en av 
familjearbetarna hoppade av, blev det ingen ersättare. Det fanns inget intresse 
då och det blev helt andra förutsättningar. 

Vad Enrico talade om var att behandlingsinriktningen på avdelningen hade 
förändrats och att familjearbetet inte prioriterades. När en av 
familjearbetarna slutade, anställdes ingen ny.  

På andra håll hindrades familjearbetet främst på grund av de knappa 
resurserna. Omorganisationen och stängningen av en av de berörda 
avdelningarna minskade ytterligare utvecklingsmöjligheterna för 
familjearbete. 

Sanna: Det börjar komma mer och mer. Förut så slog man bara bakut. För 
några år sen, hade vi en föreståndare här som ville börja med det här lite 
grann, men då var det för tidigt. Hon kom med jättebra saker, men det var för 
tidigt, man var inte mogen då. Personalgruppen var inte det. Men nu så fattar 
man mera hur viktigt det är att jobba med familjer…….Ja, det är viktigt och 
vi har kommit igång ganska bra. Den ungdom jag är kontaktman för har jag 
kommit igång med väldigt bra. Men nu fick det bli ett avbrott då… 
avdelningen stängdes och personalen förflyttades till andra avdelningar på 
grund av saker som hände….  

Egna mål med ett familjearbete  

I intervjuerna talade vi också om hur kursdeltagarna själva ville arbeta med 
familjearbete, om de hade några planer de ville förverkliga efter den 
genomgångna utbildningen, eller om de valde andra möjligheter. (Dessa 
frågor ställdes före frågorna om hinder och svårigheter.) Citaten nedan är i 
första hand hämtade från intervjuerna med huvudinformanterna.  
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Lotta: Jag ska arbeta väldigt mycket med familjer, jag kommer att lägga upp 
arbetet på ett annat sätt än jag har gjort tidigare. 

Enrico: Jag har nästan blivit utpräglad familjearbetare på ett sätt på min 
avdelning, så för mig…jag använder det nu och kommer att använda det. 
Men hur det är med andra, det är en helt annan femma.  

Kathrin: Förutsättningarna är ju att jag ska, och tillåts att göra arbetet efter 
eget huvud och hjärta.  

Sanna: Jag ska försöka att få det i alla fall så att jag får jobba mer, om det 
finns utrymme och tid, att man får jobba mer med familjerna. Det tycker jag 
innebär tätare kontakter med besök och så. Kan de inte komma hit så får jag 
åka dit så att de vet vem jag är. Att man bygger upp någon slags relation med 
föräldrarna också. Tanken är ju att eleven ska tillbaka till familjen. 

I 11: Antingen blir jag arbetsledare eller så får jag sparken,. Blir jag 
arbetsledare så tänker jag då att jag själv ska vara med väldigt mycket på 
familjearbetet, kanske en kontaktperson och jag ska jobba ihop, då vill jag 
vara med mycket…på föräldra- och nätverksmöten. Får jag sparken så 
hoppas jag att…(skratt)…ja det är så det är…..försvinn då!..… vi får se vad 
som händer. Kanske blir jag en bra behandlingsassistent någon annanstans, 
pratar med föräldrar liksom. 

Ambitionerna att förverkliga planerna var således höga men redan här kom 
de intervjuade in på farhågor för att förutsättningarna kanske inte skulle bli 
så goda. 

Nils: En tanke som jag har, att nu kan institutionen visa upp på papper att de 
har folk som har gått familje- och nätverksutbildning men jag tror det 
kommer att vara jättesvårt att få tid att arbeta med familjearbete på riktigt! 
Tyvärr! …(lång paus)…Men jag har…jag har gjort det och jag gör inte så 
mycket annorlunda nu. Däremot har jag kanske fått bekräftat att man gör 
kanske nånting bra. Det är kanske bra att göra så här men jag kan inte säga att 
jag har börjat göra det  för att jag har gått utbildningen.  

Yvonne:.. man kan kanske inte ägna sig helhjärtat åt familjearbete, det finns 
ingen som kan jobba så på avdelningen när andra håller på. Man får liksom 
lägga det på en lägre nivå. Man kan göra saker ändå, men det är lätt att man 
vet mycket och så när det inte går så lägger man av. Det känns inte så att jag 
inte får ut mina ambitioner, man måste ju bromsa sig lite grann ... Men jag 
kan egentligen göra mer om jag vill.  

Det finns både förhoppningar och skepsis i dessa uttalanden. Det var som om 
de ville säga, ”ja, jag vet hur det är… men jag ska försöka ändå…”  Nils 
påpekande om den ytlighet som kan finnas bakom utbildningsinterventioner, 
det vill säga att organisationen vill kanske bara visa fram på papper att 
någonting har gjorts, utgör en intressant tanke som jag kommer tillbaka till.  
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Kan man lära sig familjearbete? 

Något som aktualiserades i intervjuerna, var lärandets betydelse för 
familjearbetet. Kan familjearbete läras in? Känner sig kursdeltagarna 
beredda att arbeta med familjer efter utbildningen? När de intervjuade 
uttryckte vad de upplevde att man behöver kunna när man ska arbeta med 
familjer, nämns inte kunskap så ofta. I utsagorna nedan fokuseras snarare 
personliga egenskaper.  

I 10: Du kan lära dig familjearbete, men du måste ha någon slags inkännande, 
lyhördhet, du kan inte klampa in i familjen….det kan man inte göra, man 
måste ha fingertoppskänsla, det gäller ju alla relationer, det gäller även 
…man kan inte lära sig att arbeta med ungdomarna…du kan givetvis jobba 
med det, men du kommer inte att nå särskilt bra resultat.  

Sanna: Jag tror inte det. Det är inte alla människor som är bra på att prata 
med andra människor, vi är så många olika som jobbar här. 

Lotta: Jaa…kunskap, det är ju jätteviktigt sedan tycker jag att personligheten 
är viktigt och erfarenheten, det kommer ju, det kommer med tiden. 

Möjligen valde kursdeltagarna att inte värdera utbildningens betydelse i sina 
svar eftersom utbildning var ett tema tidigare i intervjun. Här reflekterade de 
förmodligen mer allmänt över den kompetens som kan knytas till 
familjearbete och lyfte fram annat som att vara lyhörd, ha fingertoppskänsla, 
vara social och kunna prata samt ha mycket erfarenhet. Det de beskriver här 
kan vara ett uttryck för vad de ser som grundläggande villkor i familjearbete, 
nämligen lyhördhet, empati, social förmåga och lång erfarenhet av 
behandlingsarbete.  

De som inte ville vara kvar i verksamheten 

Jag har inte kunnat intervjua de fem personer som avbröt utbildningen.  Av 
de fem som slutade var en kvar inom myndigheten men han ville inte bli 
intervjuad.  Även de andra avböjde att träffa mig på grund av att de hade 
flyttat, var sjukskrivna, eller hade bytt bostadsort och arbete.  

De fyra personer som slutade sitt arbete efter att har gått färdigt utbildningen 
kunde jag intervjua på samma sätt som de andra. Två av dem var 
föräldralediga och två hade bytt arbete. Som vi ser tycks besvikelsen över de 
dåliga förutsättningarna för familjearbete ha haft betydelse även för dem. 

I 3: Ja, det känns väldigt negativt, det är därför jag slutar. Det var väldigt 
intressant och det är det som jag ville arbeta med… så det är otänkbart för 
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mig att jobba kvar om jag inte får arbeta med familjer. Ja…jag är besviken, 
och tycker att det är obegripligt… 

I 8 var under intervjutillfället hemma med sitt barn och har inte tänkt att gå 
tillbaka till institutionen. Hon upplevde att arbetet hade stagnerat och det inte 
fanns något utrymme för förändringar. Hon ville gärna ta egna initiativ i ett 
arbete. 

I 8: Jag tror inte att jag kan påverka, så känns det nu…och förändring? 
(paus)… det krävs ganska mycket för att göra det. Om jag vill tillbaka, då ska 
jag i så fall ha ett sånt jobb att jag känner att jag kan förändra, för att …orka. 
…det är möjligt att om jag är hemma och hämtar kraft att kanske jag 
kan…(skratt)…driva genom lite förändringar.  

De som slutade verkade lämna sitt arbete med viss bitterhet och 
otillfredsställelse. Det verkade främst som om de inte kunnat förverkliga sina 
intentioner om familjearbete. De kände ingen uppskattning och bekräftelse, 
arbetet upplevdes inte stimulerande och de såg små chanser till de 
förändringar de önskade. I sådana fall är det naturligt att gå vidare och söka 
stimulans och bekräftelse på annat håll. Argyris och Schön (1996) diskuterar 
när så kallade ”förändringsagenter” inte uppmärksammas på sina 
arbetsplatser efter någon typ av personlig utveckling som till exempel en 
utbildning kan vara. I de flesta fall söker de arbete i mer stimulerande 
miljöer. De som trots allt stannade kvar, skeptikerna, kan också vara på väg 
att lämna sitt arbete om de inte längre fram får uppmärksamhet och positiv 
feedback från något håll. De kan naturligtvis också stanna kvar för att de är 
mer toleranta, har större behov av trygghet eller helt enkelt har svårare att få 
ett annat arbete.  

Blev utbildningen som man hade tänkt sig? 

Utbildningen genomfördes med intentionen att underlätta familjearbetets 
utveckling. Det var med andra ord en satsning, en intervention, som SiS 
planerade och investerade pengar i. Syftet var att öka 
behandlingspersonalens kompetens för att kunna samarbeta med 
ungdomarnas familjer. Utbildningen efterfrågades emellertid även av 
behandlingspersonalen som ville ha mer kunskap om familjearbete. Man kan 
därför säga att utbildningen i viss mån initierades från fältet.  

Utbildningen organiserades för att kunna tillgodose både teoretiska och 
praktiska behov. Man inkluderade handledningstillfällen för att bygga broar 
från teori till praktik. Det fanns också utrymme för praktiska övningar. 
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Lärarna försökte tillgodose önskemålen om en praktiskt orienterad 
utbildning av vägledningskaraktär. Detta för att kursdeltagarna skulle kunna 
genomföra ett vardagsorienterat familjearbete och kunna känna igen sin egen 
verklighet.  

Det visade sig dock att teorins direkta koppling till praktiken ändå blev ett 
problem. Det var problematiskt att föra över fiktiva familjesituationer till 
verkligheten. Kursdeltagarna hade svårt att känna igen de exempel på 
familjekonstellationer som presenterades i utbildningssammanhanget 
Forskning visar att behandlaren ofta använder sina egna personliga 
erfarenheter som referensram i ett behandlingssammanhang (Lindquist 1994, 
Eriksson 1995, Fyhr 1995, Cajvert 1998). Några upplevde att de under 
utbildningen befann sig i två verkligheter och dessa stämde dåligt överens 
med varandra.  Kursdeltagarna hade en praktisk orientering och var 
intresserade av att se nyttan med ett familjearbete. De utgick ifrån situationer 
och familjer som de kände igen och mötte i sin vardag. Trots att utbildningen 
planerades i samarbete med institutionerna upplevde således några deltagare 
att utbildningen förmedlade en annan verklighet än den verklighet de 
arbetade i. De saknade diskussioner om svårigheter i invandrarfamiljer, om 
föräldrar med missbruk eller om ungdomar som saknade föräldrar. 

Förväntningar på att utbildningen skulle förmedla ny kunskap blev dock 
uppfylld. Kursdeltagarna förmedlade att de lärde sig något de kunde använda 
i sitt arbete och upplevde en fördjupad förståelse. De uppskattade ny 
kunskap, de fick djupare förståelse för vissa situationer och kunde se mening 
på ett annat sätt än tidigare i sitt arbete. ”Det nya sättet” upplevdes ofta som 
en källa till ökad trygghet och större självsäkerhet och detta kunde leda till 
att några handlade mer självständigt. De vågade initiera förändringar och 
kunde föra familjearbetet vidare på sina institutioner. Det subjektiva 
handlingsutrymmet och förståelsehorisonten utvidgades i och med den 
ökande kompetensen (se vidare: Johansson 1992, Forslund 1993, Molander 
1996, Granström 2000). Sådana ageranden var dock inte generella. De flesta 
som gått utbildningen kände att de hade ett begränsat yttre 
handlingsutrymme för att förverkliga de nya möjligheter som utbildningen 
lärt dem att se. Det fanns också kursdeltagare som lämnade sitt arbete när de 
upptäckte att ingenting fick förändras efter utbildningen och att de fick 
samma arbetsuppgifter som tidigare.  

Ett problem, enligt lärarna, kunde vara att de som deltagit i utbildningen 
kunde göra mer än vad de hade kompetens för. Därmed fanns en risk för ett 
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oprofessionellt agerande i ett familjearbete. Kursdeltagarna kan ha uppfattat 
utbildningen som en vidareutveckling på högre nivå. Lärarna förmedlade 
däremot baskunskaper som måste vidareutvecklas i praktiken. De såg 
utbildningen mera som en bas för utveckling. Således kan lärarna oavsiktligt 
ha förmedlat en motsägelsefull bild av den kompetens utbildningen gav. 

Kan utbildningen ha betydelse för de andra villkoren? 

Några uttalade planer för att ta vara på den kunskap som kursdeltagarna 
kunde förmedla verkade inte finnas på institutionerna. Med några undantag 
förblev utbildningen kursdeltagarnas privatsak. Trots gemensam 
utbildningsplanering och uttalade önskemål från personalen om en 
utbildning i familjearbete, verkade arbetsledningen inte ta vara på de 
möjligheter som en sådan utbildning kunde ge. Vad jag vet, gjordes ingen 
uppföljning av orsakerna till att några personer avbröt utbildningen i förtid.  

En förklaring till att utbildningen så långt inte gav mera för familjearbetets 
utveckling kan ha varit den centrala idéns dåliga förankring på 
institutionerna. Det var inte institutionerna som "kläckte idén" med 
familjearbetet, det var en central intention att påbörja ett sådant projekt. Det 
var där det övergripande ansvaret fanns. Även om det fanns ett uttalat 
önskemål om utbildning i familjearbete från personalen, låg ansvaret för 
utbildningen inte på institutionerna. Utbildningen bekostades med centrala 
medel och det saknades krav på uppföljning. På det sättet involverades 
avdelningarna och institutionerna i en utvecklingsprocess som hade centrala 
intentioner och hela idén om familjearbete var förmodligen inte så viktig för 
verksamheten. 
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Kapitel 5 

Fältstudien 

Inledning  

Ett av avhandlingens centrala syften är att kunna beskriva och förstå 
villkoren för familjearbete. Genom fältstudierna har det givits möjligheter att 
studera behandlingsarbetet på nära håll. Fältstudierna genomfördes, som 
tidigare nämnts, på tre avdelningar och dessa kommer att presenteras i de tre 
närmast följande kapitlen. Särskilt uppmärksamhet har riktats mot 
behandlingspersonalens lokala ”projekt” i familjearbete, närmare bestämt 
mot de processer som fanns kring dessa ”projekt” och de villkor som 
influerade dessa processer. Jag valde speciellt att studera villkoren för de 
anställda, för jag ville förstå vad som underlättade eller försvårade ett arbete 
med de placerade ungdomarnas familjer. Med villkor menar jag bland annat 
att möjligheter till familjearbete uppmärksammas. Samtidigt var jag särskilt 
intresserad av hur de personer som gått SiS utbildning i familjearbete, 
huvudinformanterna, påverkades av de olika villkoren och om utbildningen 
hade någon betydelse för hur de genomförde sina ”familjearbetesprojekt”.  

Några centrala frågeställningar i avhandlingen var vägledande under 
fältstudierna, nämligen:  

• när och hur uppfattade personalen möjligheter till familjearbete?  

• vilka familjearbetsprojekt formulerade och genomförde de? 

• hur påverkade utbildningen familjearbetet? 

Personalens syn på familjearbete 

Personalens arbete med ungdomarna på SiS institutioner är en typ av 
behandlingsarbete. I den kartläggning som nämns i samband med 
utbildningen i familjearbete (Kesthely, opublicerad intern rapport, 2000), 
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beskrev behandlingspersonalen sitt arbete i huvudsak som en insats man gör 
utifrån ett ”människointresse”, inte ett arbete där man gör karriär eller 
”tjänar pengar”. Det är viktigt att tycka om sitt arbete, att ”gilla” ungdomar, 
att vilja hjälpa andra och att ha en speciell ”fallenhet för arbetet”. Det fanns 
en allmän uppfattning om att det inte är ett arbete som man enbart kan lära 
sig. Om man hade egen erfarenhet av ungdomsarbete var det emellertid en 
tillgång. Bland dem som inkluderades i kartläggningen fanns de som gick 
utbildningen och de som inte gick utbildningen men arbetade på 
avdelningarna Lillsjön och på Tallbacken. I kartläggningen inkluderades 
också andra avdelningar som inte berörs i avhandlingen.  

En annan kunskap som är viktig och framkommer i flera SiS publikationer 
(Levin 1997, Sandell & Olsson 1998, Fyhr 1999,  Michanek m.fl. 2000, 
Jeppson m.fl. 2002, Palm 2003, Daleflod & Lardén 2004) är att 
institutionernas/avdelningarnas behandlingsarbete har olika förutsättningar. 
Dels för att de ungdomar som placeras på SiS institutioner har mer eller 
mindre komplicerade problem, dels för att institutionerna väljer olika teorier 
som grund för sitt arbete och olika arbetsmetoder och dels för att personalens 
utbildningsbakgrund varierar och de använder olika strategier i 
behandlingen. Den generella uppfattningen i den ovan nämnda 
kartläggningen verkar vara att en viktig del i arbetet är att hjälpa 
ungdomarna och att tycka om dessa ungdomar. Det pekar mot att det kanske 
finns en svårdefinierbar icke professionell, rent medmänsklig dimension i ett 
behandlingsarbete (se vidare: Gustavsson & Möller (red) 1998, Holm 2001). 
Denna tycks fungera som en överordnad strukturerande metod och 
organisationsmässig förutsättning.  

Ungdomar med svåra sociala- och beteendeproblem och komplicerade 
familjesituationer behöver självklart hjälp av behandlare med professionell 
kompetens. De behöver också vuxna människor som ”bryr sig” och visar en 
viss omsorg. Widinghoff (I: Gustavsson & Möller (red) 1998, sid. 127-141) 
diskuterar bl.a. behandlingspersonalens oro över ungdomarnas destruktiva 
livsföring och dess konsekvenser för deras fortsatta liv i sin forskning av 
tvångsvård. De intervjuade behandlingsassistenterna uttryckte en viss oro 
över det ansvar som vilade på dem. Flera upplevde att om de inte lyckades 
åstadkomma en förändring i ungdomens liv under placeringen, så fanns det 
inte mycket hopp kvar för dem i framtiden. För personalen framstod det som 
ett slags personligt misslyckande om de inte förmådde att hjälpa 
ungdomarna. Hill (2005) diskuterar frågan utifrån ett relationsperspektiv 



 102 

mellan ungdomar och behandlare som hon kallar behandlingsallians. Hon 
menar att relationen har en avgörande betydelse för kontinuiteten och 
resultaten av vården. En ungdom som till exempel har en god relation till sin 
kontaktperson har svårare att avvika från institutionen än den som inte har 
det. Vidare diskuterar Hill utifrån Ottoson (1999), Rogers (1951) och 
Perlman (1979) de förutsättningar som anses viktiga för att goda relationer 
ska kunna utvecklas mellan behandlare och klient (Hill 2005, sid. 12). De 
mest återkommande är empatisk förmåga, omsorg, sympati och 
engagemang. 

Personalens övergripande uppfattning tycktes vara att tvångsvården är den 
sista instansen där ungdomen fortfarande har en chans att ändra sitt liv. Detta 
nämndes också i Hills studie Det engagemang personalen i så fall uttryckte 
var ofta ett personligt ansvarstagande gentemot ungdomarna, som de visste 
ofta farit mycket illa. Dessa subjektiva känsloupplevelser i kombination med 
ett professionellt tillvägagångssätt kan ha initierat olika funktionella 
lösningar i behandlingen av ungdomarna, till exempel ett ”familjeprojekt”. 
Utan ett känslomässigt engagemang är det förmodligen svårt att hjälpa andra 
människor speciellt om de inte vill bli hjälpta. Utvecklandet av relationer har 
således stor betydelse för all typ av behandling. Det känslomässigt 
engagemang och personliga intresse som behandlingspersonalen såg som 
betydelsefulla i kartläggningsstudien (Kesthely, opublicerad intern rapport 
2000), kan således ses som viktiga förutsättningar för att utveckla goda 
relationer. Det kan också ses som ett nödvändigt komplement till den 
professionella kunskapen (Segreaus 1994, Billinger 2000, Pettersson 2001, 
Sjöblom 2002).  

Olika synsätt på familjearbete 
I studien var det viktigt att försöka skilja ut familjearbetet från de övriga 
behandlingaktiviteter som generellt förekommer på institutionerna. Det 
visade sig redan under utbildningen att olika informanter kunde ha olika syn 
på familjearbete, vilka i sin tur kunde skilja sig från mina uppfattningar. Det 
berodde ofta på vad de hade för erfarenheter och kunskaper. I grund och 
botten har det naturligtvis också att göra med att det är svårt att dra en tydlig 
gränslinje. En konsekvens av variationen i sättet att se på familjearbete var 
också att jag ibland tyckte att personalen inte alltid tog tillvara de 
möjligheter till familjearbete som jag uppmärksammade. Vi hade olika 
uppfattningar om dessa möjligheter och såg dem som mer eller mindre 
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lämpliga utifrån våra skilda perspektiv. Förutsättningarna för familjearbete 
kunde således variera beroende på vem som uppfattade dem. Ett sätt att se de 
individuella variationerna i familjearbetet har varit att försöka följa de olika 
processerna som behandlingspersonalen involverades i kring ungdomen och 
ungdomens familj. För att kunna förstå vad personalen gjorde med sina 
”familjearbetesprojekt” var det således viktigt att undersöka vilka 
möjligheter de hade utifrån de olika villkoren (subjektiva och objektiva) och 
vad dessa betydde för ”projekten”. I den processen bestämde jag mig för att 
utnyttja bland annat min egen förförståelse och möjligheter till dialog med 
min handledare och forskarkollegor. 

Skilda förutsättningar för familjearbete – några av de yttre 
villkoren  

Fältobservationen skedde i den miljö där personalen och ungdomarna befann 
sig dagligen. Jag fann snabbt att avdelningarnas miljö till en viss del tycktes 
påverka vad personalen såg för möjligheter till familjearbete. Bland annat 
kunde avdelningarnas inre miljö, ”hemlikt möblerat” eller ”opersonligt 
möblerat”, påverka personalens uppfattning om avdelningens 
besöksvänlighet i samband med föräldrabesök. En opersonligt och torftigt 
utformad avdelningsmiljö användes till exempel inte för föräldrabesök.  

Hur kommunikationen såg ut var också viktigt. Arbetet organiserades på ett 
sådant sätt att aktuella händelser ofta diskuterades. På avdelningarna fanns 
dessutom bestämda tillfällen där man kommunicerade kring arbetet, till 
exempel på möten och under handledning. Dessa kommunikationstillfällen 
var dock organiserade på olika sätt. En avdelning hade till exempel ingen 
handledning och en annan hade flera och långa möten dagligen.  

Jag var nyfiken på om det under de olika kommunikationstillfällena fanns 
möjligheter att diskutera förutsättningar för familjearbete. I de fall jag 
upptäckte sådana förutsättningar till exempel i ett samtal, kunde jag 
observera hur personalen uppfattade dessa. De individuella variationerna var 
stora. Till exempel uppfattade några enbart socialtjänstens uppdrag som en 
möjlighet till familjearbete, medan andra upptäckte sådana möjligheter på 
egen hand och initierade ett familjearbete utan uppdrag. Vilken interaktion 
det fanns mellan personalen och mellan personalen och ungdomarna samt 
mellan avdelningen och yttre aktörer som socialtjänst och föräldrar, hade 
viss betydelse för hur kommunikationen utvecklades också i en mer 
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vardaglig bemärkelse. Den påverkades till stor del av hur avdelningen var 
organiserad, vilket arbetssätt man valde och hur många personer såväl 
ungdomar som personal, som fanns på avdelningarna.  

Ungdomsgruppens sammansättning utifrån kön, ålder, placeringsorsak och 
familjebakgrund gav också skilda förutsättningar för personalens ”familje-
arbetesprojekt”. Dessa faktorer visade sig ofta vara avgörande för i vilken 
omfattning personalen såg och tog en möjlighet till ett 
”familjearbetesprojekt”. Personalen såg i de flesta fall få möjligheter till 
familjearbete när föräldrarna själva hade svåra problem, till exempel i 
samband med missbruk. 

Institutionerna 
Institutionerna som studerats, har snarlika organisationsstrukturer och det 
finns inga större skillnader mellan dem när det gällde utformning och 
storlek. De är ungdomsinstitutioner, närmare bestämt särskilda ungdomshem 
med §12 status, vilket innebär att de som arbetar där kan använda vissa 
restriktioner gentemot ungdomarna, bland annat har institutionerna rätt till 
inlåsning. Institutionerna tar emot ungdomar, flickor och pojkar, med svåra 
sociala och beteendeproblem för utredning och behandling. Det är 
socialtjänsten som gör en placering. I vissa fall tar institutionerna emot 
ungdomar som av domstol döms till behandling enligt LSU lagen på grund 
av kriminalitet av allvarlig art (LSU lagen, 1998:603, Lagen om 
verkställighet av sluten ungdomsvård). De placerade ungdomarnas ålder kan 
variera mellan 12-20 år. Vistelsetidens längd bestäms utifrån uppdraget och 
utifrån ungdomens behov. Institutionerna är utformade på olika sätt men 
varje större institution har mindre enheter som kallas avdelningar 
(avhandlingen berör stora institutioner). Avdelningarna kan vara utrednings- 
och behandlingsavdelningar. På utredningsavdelningarna stannar 
ungdomarna högst i åtta veckor medan ungdomarna på 
behandlingsavdelningarna kan bo upp till flera år. Institutionerna har ofta 
egen skolverksamhet att erbjuda ungdomarna. Skolverksamheten kommer 
inte särskilt att beröras i studien, utan endast i den mån den aktualiseras i 
avdelningsarbetet.  

Avdelningarna 
Generellt kan man säga att de utvalda avdelningarna var både lika och olika. 
De var lika i den bemärkelsen att de tillhörde stora institutioner, var 
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behandlingsavdelningar och disponerade över i det närmaste samma antal 
platser. Det som skiljde dem åt var att de arbetade med differentierade 
målgrupper beträffande kön och ålder. Antalet behandlingsassistenter 
varierade utifrån hur låst avdelningen var. En mer låst avdelning hade mera 
personal. Det kan tilläggas att de institutioner avdelningarna organisatoriskt 
tillhörde, varit involverade dels i SiS familje-och nätverksprojekt, dels i den 
tidigare beskrivna kartläggningen inför utbildningen i familjearbete. Två av 
de undersökta avdelningarna har medverkat i SiS-projektet mellan 1995-
1998 och andra två har deltagit i kartläggningen mellan 1999-2000. Dessa 
avdelningar hade således varit involverade i någon typ av familjearbete även 
i ett tidigare sammanhang. En avdelning hade varit involverad i både 
projektet och kartläggningen. Utöver huvudinformanterna fanns det flertalet 
behandlingsassistenter som har gått kortare, interna utbildningar i 
familjearbete. Dessa utbildningar var inte jämförbara nivåmässigt med den i 
avhandlingen beskrivna utbildningen. Sådana utbildningssatsningar nämns i 
samband med avdelningspresentationerna.  

Som information kan jag tillägga att de tre institutioner avdelningarna 
tillhörde, skickade sammanlagt 14 behandlingsassistenter till den centralt 
organiserade utbildningen i familjearbete. Fyra av dem slutade sitt arbete 
under den pågående utbildningen och två andra sökte annat arbete efter 
utbildningen. Ett år efter den avslutade utbildningen fanns således åtta 
utbildade behandlingsassistenter kvar i verksamheten. Sex av dem var mina 
huvudinformanter.  

Under fältstudierna följde jag det som var mest intressant på varje avdelning 
och studierna fick därför lite olika utformning. Till en viss del berodde det 
på avdelningarnas organisatoriska konstruktioner (låst/öppet) men också på 
de processer som fanns att observera. Möjligheter till kontakt med 
personalen såg också olika ut. Jag vet, utifrån mina tidigare erfarenheter, att 
det kan hända mycket på en ungdomsinstitution och det är inte säkert att 
tidigare överenskommelser kan följas. Det visade sig att så var också fallet 
när något möte fick ställas in eller när en personal var tvungen att oplanerat 
åka iväg med en ungdom.  

Huvudinformanterna och deras syn på möjligheter till familjearbete  

Huvudinformanterna har jag valt att presentera särskilt i detta kapitel. Från 
det att utbildningen startade hösten 2000 till det att fältstudierna och 
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datainsamlingen avslutades 2004. De arbetade på de tre utvalda 
avdelningarna. De är alla behandlingsassistenter och alla utom Kathrin hade 
likartade arbetsuppgifter. Genom den långa kontakt vi har haft, har de blivit 
särskilt viktiga som informanter. Därför presenteras de här med fingerade 
namn och jag försöker även återge lite av deras personlighet för att läsaren 
ska få möjlighet att lära känna dem närmare. 

De sex huvudinformanterna arbetade parvis på de tre utvalda avdelningarna. 
På Lärkbacken arbetade Yvonne och Lotta, på Lillsjön Sanna och Nils och 
på Tallbacken Kathrin och Enrico. Underlaget till presentationen är de 
intervjuer som utfördes strax efter och ett år efter utbildningen. Följande 
tablå illustrerar de tillfällen när huvudinformanterna var föremål för 
insamling av data före och under fältstudierna.  

 
Tablå 2. Insamling av data i tidsordning.  
 

 
1. Första enkät i samband med att utbildningen 

börjar HT 2000 
2. Andra enkät efter halva utbildningen i början 

på VT 2001 
3. Första intervjun efter att utbildningen avslutas 

sommaren 2001* 
4. Andra intervjun våren 2002*  
5. Fältobservationer hösten 2002 och våren 2003 

där huvudinformanterna arbetar  
 

                           * används som underlag i detta avsnitt 

Yvonne och Lotta 
Yvonne och Lotta hade arbetat på Lärkbacken fem, respektive sju år. De 
tillhörde arbetsgruppen och hade inga specifika arbetsuppgifter som skiljde 
dem från de andra behandlingsassistenterna. För att presentera dem gör jag 
en kort beskrivning utifrån vad som framkom i intervjuerna. Jag var främst 
intresserad av hur de såg på sina möjligheter i relation till familjearbete samt 
vilka planer hade de efter utbildningen. De gick familjeutbildningen 
tillsammans vilket gav dem tillfälle att lära känna varandra.  

Yvonne började arbeta på institutionen som nyexaminerad. Hon kom direkt 
från högskolan med liten praktisk erfarenhet i bagaget. Enligt egna utsagor 
hade hon stor ”nyfikenhet för vad institutionsbehandling kunde innebära”. 
Yvonne var i yngre medelåldern, hade barn och familj. Hon hade en lugn 
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och eftertänksam framtoning och reflekterade mycket över sitt arbete. För 
Yvonne öppnade utbildningen vissa möjligheter i den riktning hon önskade, 
nämligen att kunna föra över de teoretiska kunskaperna till ett praktiskt 
arbete. Strax efter utbildningen fanns också en optimistisk framtoning i 
hennes utsagor, hon talade om både ”större medvetenhet” och ”större 
säkerhet” i att kunna använda sina teoretiska kunskaper i praktiken.  

Yvonnes upplevelse var att ”nånting har hänt”. Hon upptäckte att det var 
möjligt att praktisera, det hon hade lärt sig på utbildningen, i sitt 
vardagsarbete. När hon upptäckte den ovan nämnda förändringen verkade 
hon nöjd. ”Jag kan se och koppla det till mitt arbete faktiskt”. Vid detta 
tillfälle förmedlade hon ökad självkänsla och hon trodde att hon kunde 
åstadkomma förändringar i sitt arbete.  

Yvonne: Ja…det kan man väl…det finns alltid möjligheter till 
förändringar…jag kan egentligen göra mer om jag vill.  

Intervjuaren: Tror du att du kommer att ha sådana möjligheter? 

Yvonne: Ja…det beror på mig själv.  

Intervjuaren: Enbart på dig själv? 

Yvonne: Så länge som jag känner att jag kan göra saker på egen hand så…  

Ett år efter utbildningen visade Yvonne fram en förändrad bild. Hon nöjde 
sig med att i det vardagliga arbetet samarbeta med ungdomarnas föräldrar. 
Speciella ”familjearbetesprojekt” var få.  

Yvonne: Det är bättre att hålla sig på den här lägre nivån som vi har bestämt 
oss för nu i familjearbete och känna att vi är nöjda med detta. Att inte ha en 
massa förväntningar och förhoppningar på sig och känna att man är 
misslyckad. 

Yvonne nämnde samtidigt att socialtjänsten ställde höga förväntningar som 
hon inte hade möjligheten att leva upp till. Detta ökade hennes upplevelse av 
otillräcklighet. Det verkade inte som om Yvonne hade kvar den glädje hon 
kände strax efter utbildningen, när hon upptäckte de nya kunskapernas 
praktiska nytta. Hon nämnde att: ”när man vet mycket och när det inte går, 
så lägger man av”. Det kan betyda att hon lade sina kunskaper på hyllan, 
kanske med den förhoppningen att situationen kunde förändras så att 
förutsättningar för ett mera planerat familjearbete blev bättre.  

Yvonne förmedlade också en upplevelse av en viss osäkerhet om sin 
kompetens – hur mycket kunde hon egentligen göra i ett familjearbete?  
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Yvonne: Teoretisk kompetens har vi ju, fast det känns inte som att jag är till 
exempel säker, det är ingenting som jag går ut med och skryter att jag har gått 
en familjeterapiutbildning. 

Intervjuaren: Men det är en grundutbildning som ni har gått i familjearbete, 
eller? 

Yvonne: Hmm… 

Intervjuaren: Vad är det som fattas? 

Yvonne: Ingenting så där. Jag är ganska nöjd med det jag har…det är OK, det 
fungerar i sammanhanget, jag tycker att vi gör det vi säger att vi vill göra… 
men… (paus)...jag vet inte. 

Det verkade som om Yvonne inte tyckte att hennes kunskaper var 
tillräckliga. Hon hade däremot svårt att verbalisera den här 
osäkerhetskänslan. Samtidigt sa hon att hon var ganska nöjd med det hon 
gjorde, det vill säga att hon ändå utförde ett arbete som fungerade. Vad som 
fattades, framkommer inte. Hade hon kanske velat gå en riktig 
familjeterapiutbildning? Mycket av hennes erfarenheter kom från 
”skolbänken” och de teoretiska kunskaperna kan ha gett henne en viss 
säkerhet. Hennes önskan om att kunna använda sådana kunskaper i sitt 
praktiska arbete tyckte hon, strax efter utbildningen, gick i uppfyllelse. Den 
ambitionen Yvonne förmedlade strax efter utbildningen, minskade således. 
Möjligen gav inte arbetet tillräckligt utrymme för att förverkliga 
ambitionerna att fördjupa familjearbetet och lägga den på en högre nivå. Hon 
nämnde att tid och resurser utöver kunskapen var de viktigaste 
förutsättningar som måste finnas om ett ”projekt” i familjearbete skulle 
kunna bli möjligt.  

Lotta hade arbetat flera år på skola och på daghem innan hon kom till 
institutionen. Hon hade en barnskötarutbildning i botten och hade uppfostrat 
tre egna barn. Lotta var en kvinna i medelåldern, energisk, "fixade saker" 
och enligt henne själv, var hon mer praktiskt lagd än teoretisk, i motsats till 
Yvonne. Hon kunde axla "mammarollen" ibland, men sa bestämd nej till att 
konkurrera med föräldrarna. Lotta sökte familjeutbildningen för att ”bli 
klokare” eftersom avdelningen hade ”specialiserat sig på familjearbete”. Hon 
ville särskilt utveckla sin förmåga att samtala med familjer, vilket hon tyckte 
utbildningen hjälpte henne med.  

Lotta: Jag tror nog att jag har lärt mig att prata, jag har lärt mig att våga prata, 
jag är kanske lite säkrare än det jag var förut... Jag kan väl se problemen på 
ett helt annat sätt än det jag såg förut...jag ser nu med andra ögon när 
föräldrarna har problem själva, det kan jag märka...på så sätt har jag blivit 
klokare, mer klarsynt… 
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Det är flera positiva aspekter som Lotta här lyfter fram. Först ökad förmåga 
att prata med föräldrar, sedan en större insikt i föräldrars problem. Dessa 
positiva upplevelser ledde förmodligen fram till det beslut Lotta tog, att 
arbeta ”väldigt mycket med familjer” En annan viktig aspekt i hennes arbete 
var samarbetet med Yvonne: 

Lotta: Jag kommer mycket in på det där med Yvonne, men vi jobbar så bra 
ihop hon och jag, vi pratar väldigt mycket om hur vi ska lägga upp samtalen 
inför ett familjearbete.  

Det verkade som om samarbetet med Yvonne var uppskattad av Lotta. Att 
detta samarbete var viktigt kan möjligen förklaras med att de bland annat 
kunde komplettera varandras upplevda ”svagare sidor”. Yvonne var mer 
teoretiskt inriktad medan Lotta var en mer praktiskt orienterad person. 
Samarbetet med Yvonne verkade således minska den osäkerhet Lotta kunde 
känna inför samtal med föräldrar, dvs. att hon hade ”svårt att hitta orden”. 
Ett samtal behövde viss inspiration från teoretiskt orienterade kunskaper, 
vilket Yvonne kunde bidra med. Det stöd Yvonne kunde ge till Lotta i ett 
samarbete, bidrog sannolikt också till den lust som Lotta uttryckte att hon 
hade i samband med familjearbete. Förmodligen var detta samarbete även 
bra för Yvonne som behövde lära sig praktiska färdigheter. 

Ett år efter utbildningen förändrades denna positiva bild även hos Lotta. Hon 
beskrev att känslan av osäkerhet var på väg tillbaka och tyckte att 
familjearbetet var på tillbakagång. Hon kunde inte heller arbeta med familjer 
så som hon ville och så mycket hon ville. Det fanns egentligen inte tid för 
sådant. Hennes upplevelse var att familjearbetet fick en perifer ställning på 
avdelningen och detta begränsade bland annat hennes möjligheter. Lottas 
planer på att arbeta mycket med familjer verkade ha hamnat i bakgrunden. 
Om hon ändå skulle vilja välja ett ”projekt” i familjearbete, begränsades 
detta av de omständigheter som fanns på avdelningen (de objektiva 
villkoren).  

Lotta: Att kunna ägna sig mera individuellt åt en flicka och åt en familj, det 
kan jag känna, ingen som är negativ till det. Men det finns inte tillräckligt 
med personal som kan vara på avdelningen. Händer det någonting så måste 
du lämna allt du har och bara gå iväg…och då blir det stressigt. Man kan inte 
riktigt koppla av med en familj när man vet att man har fullt upp med andra 
flickor som knackar på dörren… (paus)…man har inte den ostörda tiden så 
att säga.  

Därefter menade Lotta att arbetet med ungdomarna tenderade att bli mer 
individuellt inriktat.  
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Lotta: Det är mest att umgås med eleverna, man är med dem, att spela spel, 
fixa i köket, att vi fikar, bakar och så. Mera det där sociala…Vi är också ute 
på stan och handlar... 

Det vardagliga avdelningsarbetet med ungdomarna fick således komma i 
första hand. Att ta hand om ungdomarna i en praktisk och social bemärkelse 
var grunden i arbetet och det måste utföras. Lotta tillägger senare att man 
inte ville ”tvinga ungdomarna eller föräldrarna in i ett samtal”. Ordet tvinga 
var nytt, eftersom ingen av dem såg familjearbetet som något tvingande 
tidigare. Det framträdde samtidigt ett familjearbete som saknade både 
struktur och uttalade målsättningar. Det positiva var att uppmärksamheten på 
familjearbete ändå fanns kvar.  

Början till ett bra teamarbete 
Det som först blev tydligt i intervjuerna med Lotta och Yvonne var att de 
bildade ett bra ”team”. De lärde känna varandra medan de gick 
familjeutbildningen. De planerade därefter att i möjligaste mån samarbeta 
och stödja varandra i arbetet med ungdomarnas familjer. De bestämde att 
försöka ändra sina arbetsscheman efter utbildningen för att skapa utrymme 
för mera samarbete.  

Utvecklingen gick emellertid åt ett annat håll. Strax efter utbildningen 
förmedlade de en upplevelse av ökade möjligheter till familjearbete. Ett år 
senare kände de att utrymmet för familjearbete var ytterst begränsat. Det 
breda subjektiva handlingsutrymmet krympte främst på grund av yttre 
begränsningar. På deras avdelning inträffade samtidigt en serie förändringar. 
Det byttes både personal och föreståndare. Det var under denna tid som 
Lottas och Yvonnes osäkerhet och frustration visade sig mest tydligt. De 
gjorde förmodligen nödvändiga begränsningar i sitt arbete för att orka med 
dessa förändringar. Att lära känna nya arbetskamrater och ny arbetsledare 
krävde förmodligen mycket uppmärksamhet. Det lämnade säkerligen inte så 
mycket utrymme kvar för att se möjligheter till familjearbete och starta några 
nya ”projekt”. 

När Yvonne begränsade sitt familjearbete till vad hon kallade en lägre nivå, 
var det oklart vad hon egentligen menade. Jag uppfattade en lägre nivå som 
ett mer ostrukturerat familjearbete utan klara målsättningar, likt det 
familjearbete som även Lotta talade om.  Lusten att arbeta med familjer 
verkade dock finnas kvar men de hade vissa svårigheter att hitta det 
utrymme som behövdes. ”Familjearbetesprojekt” startades enbart om det 
fanns goda förutsättningar för det, till exempel tillräckligt med personal på 
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avdelningen, tid för ett ostört familjearbete och någon slags lugn och ro 
kring arbetet. Generellt begränsades deras handlingsutrymme ett år efter 
utbildningen således både av subjektiva villkor som upplevd minskad 
förmåga, minskad vilja och intresse att försöka, osäkerhetskänsla, otrygghet 
samt av objektiva villkor som personalbyte, föreståndarbyte, socialtjänstens 
höga förväntningar och brist på tid och resurser.  

Sanna och Nils 
På avdelningen Lillsjön arbetade huvudinformanterna Sanna och Nils. De 
tillhörde avdelningens arbetsgrupp på samma sätt som Yvonne och Lotta. 
Deras arbetsuppgifter skiljde sig inte nämnvärt från sina arbetskollegors. 
Skillnaderna mellan Lärkbacken och Lillsjön var att på Lillsjön fanns många 
vikarier och Sanna och Nils hörde till de mest erfarna i personalgruppen. Jag 
presenterar dem kort utifrån de intervjuer som utfördes under de två 
tillfällena som beskrivs i tablån ovan. Även de två gick familjeutbildningen 
tillsammans, men samarbetade inte på samma sätt som Yvonne och Lotta.  

Sanna hade tidigare under cirka sju år arbetat på flera av institutionens 
avdelningar. Hon räknades som ”gammal personal”. Hon kom till 
avdelningen Lillsjön för ca tre år sedan. Sanna hade flera egna barn och 
berättade i intervjun strax efter utbildningen, att hon valde sitt yrke för att 
hon tyckte om att arbeta med ungdomar. Hon hade en 
behandlingsassistentutbildning i botten och därutöver universitetskurser i 
socialt arbete. Hon trivdes på institutionen, speciellt med arbetskamraterna. 
Hon kände personal från flera avdelningar och detta gav henne en viss 
trygghet i arbetet. Sanna hade varit borta från sitt arbete under kortare och 
längre perioder. Hon hade varit sjukskriven i några perioder och hade 
studerat under flera års tid.  

Sanna hade en optimistisk utstrålning, hon var ofta glad och tyckte att 
svårigheter var till för att lösas. Enligt egna utsagor, gjorde hon så gott hon 
kunde och tyckte samtidigt att familjearbetet på avdelningen utvecklades åt 
rätt håll. Hon tyckte själv att hon utvecklades under SiS-utbildningen. Hon 
hade upptäckt sådant hon tidigare inte var medveten om, till exempel vad 
man ska tänka på när man håller i ett familjesamtal:  

Intervjuaren: Hur brukar du göra? 

Sanna: …kanske inte prata med alla samtidigt, prata med någon lite då, lite 
då, kanske byta plats… det beror på var jag sitter också. Ja!…det har jag lärt 
mig…att det har stor betydelse var jag sitter och hur jag säger saker. 
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Sanna förmedlade att hon såg fördelar med att arbeta med ungdomarnas 
familjer och tyckte att föräldrar och personal ska dra åt samma håll för 
ungdomens bästa.  

Sanna: Jag tror inte på att bara bearbeta eleven och inte hela familjen…vi 
tillsammans, personal och föräldrar ska ro båten åt samma håll…givetvis, 
beroende på vad för föräldrar vi har att jobba med. 

Hon ställde samtidigt villkor för familjearbetet, beroende på vad för 
föräldrar…men hon preciserade inte vilka föräldrar hon inte kunde arbeta 
med. Hennes förhållningssätt till familjearbete blev ännu tydligare längre 
fram i intervjun. Hon uttryckte att familjearbetet blev mera meningsfullt 
sedan hon fått större kunskaper om familjeprocesser och att hon bättre 
förstod hur man skulle gå till väga för att bygga upp ett förtroende:  

Sanna: Det är viktigt att inte börja på fel sätt annars blir det jättetokigt. Då 
har man förstört den relationen...att inte klafsa på och tala om att så här och 
så här ska det vara... att den får ta den tid den tar… 

Sannas entusiasm lyste igenom hela intervjun. Hon presenterade sin egen 
övertygelse, utan föräldrarnas medverkan, inget bra behandlingsresultat. Hon 
var samtidigt tydlig med att ett familjearbete, utöver speciella kunskaper, 
även behövde hela avdelningens stöd. Beträffande personalgruppen var hon 
emellertid osäker, hon trodde inte att alla skulle ställa upp på förändringar. 

Sanna: De flesta är positiva nu till familjearbete och förändringar, men det 
finns de som ryggar tillbaka och säger att det gjorde vi för tjugo år sen… det 
är flera som måste gå en utbildning i familjearbete. 

Sanna, som var en social och utåtriktad person såg stöd från kollegor och 
samverkan som viktiga i arbetet. Hon påverkade aktivt sina kollegor genom 
att föra vidare sina kunskaper om familjearbete och tog gärna egna initiativ:  

Sanna: En kollega och jag, vi ska hålla i kollegiet (planeringsmöte för 
personalen, min anm.) på onsdag om hur man gör livslinje, nätverkskarta och 
sånt...Det ska vi ta upp på kollegiet på onsdag inför hela personalgruppen. 
Ja!…så tanken är att det ska bli en rutin från och med efter sommaren.  

Att Sanna själv initierade ett utbildningstillfälle för personalen kan ha berott 
på att avdelningen just då inte hade någon ordinarie föreståndare. Det kan ha 
bidragit till att hon upplevde sitt handlingsutrymme större än vanligt och hon 
hade möjligheter att bestämma och ta initiativ i den riktning hon själv 
önskade. Det subjektiva utrymmet vidgades liksom de objektiva villkoren 
som exempelvis organisationen stod för.  
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Ett år senare lät hon ännu mera optimistiskt. Hon tyckte att arbetsgruppen 
förändrat sin inställning till utbildningar i en positiv riktning. De har också 
fått en intresserad arbetsledare och ny personal.  

Sanna: Det finns resurser och vilja nu i personalgruppen…arbetsledaren ser 
positivt på att vi går utbildningar… 

Även Nils hade arbetat sju år på institutionen, de senaste två åren på Lillsjön. 
Han hade en intern behandlingsassistentutbildning i botten samt hade gått 
utbildningen i familjearbete. Han kom till institutionen genom en bekant och 
blev kvar för att han tyckte att arbetet med ungdomarna kändes meningsfullt. 
Han hade egna barn samt erfarenhet av ungdomsarbete från idrott och 
föreningsliv. Nils var en kritisk reflekterande person och hade framfört flera 
synpunkter på avdelningens förutsättningar för familjearbete samt på 
utbildningens uppläggning. Hans inställning till familjearbete var positiv 
men han pekade ofta på brister och begränsningar i organisationen, vilka i 
viss mån bromsade hans ambitioner för familjearbete. Han var också mera 
återhållsam och mer tveksam till de teoretiska kunskapernas nytta. 

Nils: Jag kan inte säga att jag har förändrats så mycket under utbildningen 
men däremot så fick man ett kvitto på att det man gjorde var ändå bra… 

Det verkade som om Nils genom utbildningen fick en bekräftelse på att det 
han tidigare gjorde i sitt arbete var bra och på det sättet fick också 
utbildningen ett värde. 

Han menade vidare att man i de flesta fall gör något meningsfullt med 
ungdomarna men i de sammanhang där man har möjligheten att utföra någon 
slags familjearbete, kan arbetet få en större mening.  

Nils: Alltid gör man något som kan hjälpa, ibland kanske man bara spelar 
pingis med dem, då har det i sig fyllt en funktion. Men mest meningsfullt har 
varit när man har åkt och har kunnat prata med föräldrarna...Då känns det 
mer meningsfullt.  

Ett år efter utbildningen uttryckte Nils en viss osäkerhet om var ledningen 
stod i förhållande till familjearbete.  

Nils: Jag frågade vår ledning... jag frågade vad ska vi göra och vad är det som 
ingår i familjearbetet, men du får inga svar. Det finns liksom inte satt på pränt 
nånstans. Det kommer ju barn till institutionen och det kommer att göras här 
nånting och där nånting… det vore naturligtvis bra om det stod att det står vi 
för att det ska vi göra…  

Nils, i motsats till Sanna, ville gärna ha en förutbestämd struktur för 
familjearbetet som han kunde använda i sitt arbete med föräldrarna. Det 
verkade som om han inte tyckte att han generellt hade så mycket kunskaper 



 114 

att han kunde avgöra vad som skulle ingå i ett sådant arbete. För Nils 
verkade de objektiva villkoren vara viktiga, mest de som handlade om 
ledningsstöd och tydliga uppdrag vilket sannolikt hade ökat hans 
handlingsutrymme.  

Nils var generellt kritisk mot det dåvarande arbetssättet och hoppades att 
genom ett familjearbete nå bättre behandlingsresultat än tidigare. Han 
nämnde att han hade arbetat med familjearbete även tidigare på institutionen 
i flera års tid. Under utbildningstiden hade han emellertid bara en familj att 
arbeta med. Det kan förklara Nils upplevelse av att avdelningens resurser för 
familjearbete och hans handlingsutrymme var begränsade. Han tyckte inte 
att det fanns någon tid för familjearbete och att personalresurserna inte 
räckte till. De praktiska sysslorna på avdelningen upptog en stor del av tiden 
och familjearbetet kom i andra hand. Han tyckte samtidigt att 
ungdomsgruppens sammansättning var felaktig ur behandlingssynpunkt, i 
synnerhet för familjearbete. Det var fel att blanda ”svåra” och ”mindre 
svåra” ungdomar på samma avdelning. Det hade varit lättare att arbeta med 
de mindre problematiska ungdomarnas familjer. I det här fallet gjorde han en 
distinktion mellan möjligheter till familjearbete för problemfyllda och 
mindre problematiska familjer. 

Han upplevde att ungdomar med svåra problem ofta hade så komplicerade 
familjesituationer att något familjearbete i sådana familjer inte gick att 
genomföra.  

I familjearbetet upplevde Nils ”talförmågan” som det viktigaste 
instrumentet. Behandlaren ska kunna prata med föräldrarna om svåra saker 
(våga prata om problem), och diskutera möjligheter till behandling. 
Familjearbete innebar för Nils att prata med föräldrar, prata om problem, 
medvetandegöra problem, hälsa på föräldrar i hemmet, reflektera 
tillsammans och hitta funktionella lösningar. Det visade sig dock att 
familjearbete kunde innehålla mer än samtal med föräldrar:  

Intervjuaren: Väljer du alltid familjearbete? 

Nils: I varje fall undersöker om möjligheten finns och om det är troligt att det 
kan bli något av det. Jag hade ett fall där fanns det liksom ingenting. Vi hade 
pratat om hur han (ungdomen, min anm.) såg på det, att han hade i alla fall en 
farsa och en morsa som inte brydde sig och hur han såg på det. Det var 
naturligtvis skitjobbigt. Det är familjearbete i sig också, att han måste inse att 
han måste klara sig utan dem.  
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Nils menade att man genom ett familjearbete bättre kunde förstå ungdomens 
situation. Han var dock inte lika entusiastisk som Sanna och tyckte att 
organisationen inte var familjearbetesvänligt utformad och det saknades 
både tid och ekonomiska resurser som ha ansåg att ett familjearbete 
behövde. Han trodde att idén om ett sådant arbete hade funnits länge i 
organisationen, men medvetenheten om dess innebörder och intresset för det 
saknades. Nils var också tveksam till om en utbildning i familjearbete kunde 
ha någon större inverkan på arbetet med föräldrarna.  

Nils: ...jag hade inget på pappret förut, men däremot har man ett genuint 
intresse för jobbet och det är roligt att jobba och prata med mammor och 
pappor och nätverk och så …har du det intresset, så kan du tillgodogöra dig 
utbildningen. Men har man inte det intresset och massa fint på pappret, då 
gör det ingen som helst nytta, om du inte har ett eget intresse. 

Om jag följer Nils resonemang så menade han att det egna intresset var 
avgörande för att se möjligheter till familjearbete. I sådana fall kunde en 
utbildning få betydelse. Men en utbildning utan intresserade deltagare hade 
inte så mycket värde. Familjearbete tyckte han var betydelsefullt för hela 
behandlingsarbetets utfall. Detta bekräftades också av Sanna.  

Både Sanna och Nils tyckte således att det är roligt att jobba med ungdomar. 
Nils ansåg vidare att arbetet alltid hade en funktion även om det handlade 
om att leka med ungdomarna. Även om arbetets innehåll inte hade förändrats 
särskilt mycket för Nils, upplevde han större säkerhet och medvetenhet i 
arbetet med föräldrarna efter utbildningen. Han verkade vara mer intresserad 
av att genomföra olika ”projekt” i familjearbete ett år efter utbildningen än 
tidigare, men skeptisk till om det var möjligt. Även Sanna var mer 
entusiastisk. Hon hoppades på positiva förändringar i personalgruppen och i 
avdelningens arbete generellt med en ny föreståndare och på eventuellt 
förändrade arbetsmetoder. Hon ville gärna ”driva på” sina kollegor och 
arbetade ganska självständigt med sina ”familjeprojekt”. Det nära samarbete 
som fanns mellan Yvonne och Lotta verkade inte finnas mellan Sanna och 
Nils. De pratade inte om det och det verkade inte finnas behov av det. Båda 
hade andra att samarbeta med om de ville, men det verkade som om de 
genomförde de flesta ”projekt” på egen hand. 

Kathrin och Enrico 
Kathrin och Enrico arbetade på avdelningen Tallbacken. Från samma 
avdelning var det ursprungligen fyra behandlingsassistenter som påbörjade 
utbildningen men två valde att avbryta den och slutade sin anställning. Det 
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pågick samtidigt en annan utbildning i KBT modellen (KBT presenteras i 
samband med fältstudien på Tallbacken i kap. 8) och personalen på 
Tallbacken började diskutera om det eventuellt fanns möjligheter att 
integrera de två olika tankesätten.  

Kathrin och Enrico har jag kunnat följa med någorlunda jämna intervaller 
sedan de avslutade utbildningen. Jag väljer att presentera först Kathrin, som 
var institutionens familjearbetare, och sedan Enrico som arbetade som 
behandlingsassistent på en annan avdelning men samarbetade med Kathrin i 
vissa ärenden. Kathrin hade behörighet även för familjearbetets terapeutiska 
nivå.  

Kathrin anställdes som extern resurs i familjearbete för två avdelningar strax 
efter att hon avslutat sin utbildning. Hon hade då arbetat på olika avdelningar 
på institutionen i flera års tid. Kathrin var en noggrann och reflekterande 
person, som ofta hade kontakt med ungdomarnas mammor i långa 
familjesamtal. Hon hade sin verksamhet utanför avdelningarnas ordinarie 
arbete och upplevde att hennes förankring i avdelningarnas verksamhet var 
otydlig. Hon tyckte att hon arbetade alldeles för mycket på egen hand och 
trivdes inte riktigt med att arbeta så pass mycket själv. Hon hade gärna velat 
ha en partner i familjearbetet,  

Kathrin: Ja…jag jobbar mycket ensam, ibland föredrar jag att göra det, men 
lika ofta skulle jag behöva ha någon med mig. Det flyter lättare då. Jag har nu 
en familj som jag jobbar ihop med, och där finns en terapeut ifrån 
socialtjänsten – då ser jag ju skillnaden. Så här skulle det kunna vara… att 
man är ett par. Ett par som jobbar och som förstår varandra förstärker och 
hjälper till och hjälper familjen framåt i sitt utvecklingsarbete. Det är en 
trygghet. Jag skulle vilja utveckla en liten familjestab här … 

Det Kathrin beskriver är saknaden efter samarbete med någon som delade 
hennes uppfattning och syn på familjearbete på institutionen; en slags 
professionell gemenskap. Kanske den typ av gemenskap som fanns hos Lotta 
och Yvonne på Lärkbacken. Eftersom Kathrin hade en särskild organisering 
av sitt familjearbete, hade hon inte kunnat samarbeta så mycket med Enrico.  

Kathrin hade en terapeutisk utbildning och har arbetat med behandling i flera 
års tid innan hon för ca sex år sedan kom till institutionen. Hon hade, enligt 
sina utsagor stridit för att familjearbetet skulle få en särskild position på 
institutionen. Hon ville lyfta familjearbetet ut ur avdelningsarbetet för att ge 
det ett större utrymme. Hon såg, medan hon var inkluderad i det vardagliga 
arbetet med ungdomarna, att de praktiska sysslorna tog mycket utrymme 
från familjearbetet. Därför tyckte hon att det var en rätt bra lösning att ha 
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familjearbetet som en särskild resurs utanför avdelningsarbetet. Hennes 
speciella ställning som gav henne självständighet i sitt arbete fick hon efter 
att institutionschefen bestämde sig för att satsa särskilt på familjearbete. Hon 
ville däremot gärna samarbeta med behandlingspersonalen (aktuella 
kontaktpersoner) i olika ”familjeprojekt”. Det fanns dock vissa problem. 
Både personal och föreståndare försökte inkludera henne i det totala 
behandlingsarbetet på avdelningen vilket hon inte ville ställa upp på. Ett 
annat problem var att hon ofta lämnades ensam i sina ”familjeprojekt”. 
Hennes position i förhållande till det övriga behandlingsarbetet gav således 
upphov till diskussioner.  

Kathrin berättade att familjearbetet överlag var stimulerande och roligt, 
svårigheterna fanns mest i organisationen omkring. Det var yttre villkor hon 
pratade mest om. Dessa kunde begränsa hennes handlingsutrymme. Att vara 
utanför gruppen kunde leda till ifrågasättanden av karaktären: "Vad gör hon 
egentligen?"  

När vi pratade om familjearbetets möjligheter på institutionen, upplevde 
Kathrin att det inte hände så mycket på familjearbetesfronten om hon inte 
tog initiativet själv. Hennes kompetens kunde emellertid vidga det 
begränsade familjearbetesutrymmet.  På den öppna behandlingsavdelningen 
fanns de största förutsättningarna att involvera föräldrarna inför ungdomens 
utskrivning, tyckte hon. Hennes upplevelse av hur familjearbetet borde 
fungera och hur det fungerade på institutionen framkommer i den intervju 
som gjordes ett år efter utbildningen.  

Kathrin: Jag menar att det finns…det är två nivåer i familjearbetet på 
institutionen, det ena är det som alltid borde vara inbyggt i 
avdelningsarbetet…där personalen har sin kontakt med familjer. Det här med 
KBT och att en kontaktman ska ha en första kontakt med ungdomen och 
föräldern när han skrivs in. Sedan är det mycket upplagt kring något som de 
kallar Invivo-träning här. Det ställs krav på ungdomen här, vad han ska 
uppfylla socialt, praktiskt, och samma ska de så att säga göra…ihop med 
föräldrarna... Där går kontaktmännen i mycket, de åker hem, på hembesök 
ihop med ungdomen och sen ringer de alltid till föräldrarna efter att 
ungdomen varit hemma, och stämmer av hur det har gått. Det är en del av 
familjearbetet, anser jag.  

Intervjuaren: Och vad gör du? 

Kathrin: Det som kommer då speciellt genom uppdragen när 
soc.(socialtjänsten, min anm.) förväntar sig och de behöver familjearbete med 
förändringsarbete, när man jobbar aktivt med relationerna. 

Intervjuaren: De som jobbar med det grundläggande, ska alla 
behandlingsassistenter göra det? 
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Kathrin: Hmm… 

Intervjuaren: Och det som ligger ovanpå?… 

Kathrin: Som ett komplement, ska någon med mera utbildning att göra. 

Med tanke på att en utskrivning ska planeras i förväg och att ungdomarna 
ska tränas genom att ofta åka hem på den så kallade "invivo-träningen”, 
(hemresa i pedagogiskt syfte) borde motivationen för familjearbete vara stor, 
menade Kathrin. Hon såg ofta möjligheter till familjearbete men hade också 
insett begränsningarna. Det fanns en viss försiktig återhållsamhet i hennes 
resonemang under ett senare samtal, ett år efter utbildningen.  

Kathrin: Kontaktpersonerna har inte så många möjligheter att engagera sig i 
familjearbete. De har så oregelbundna tider på avdelningen och det är svårt 
att lämna avdelningen om bemanningen för övrigt är låg… Det är förstås 
större chanser på den öppna avdelningen eftersom där kan personalen arbeta 
mer flexibelt. Resor hem till föräldrar kostar mycket och där borde 
socialtjänsten ta mera sitt ansvar om de vill att institutionen arbetar med 
familjen. 

Enrico har arbetat på institutionen nästan lika lång tid som Kathrin. Han kom 
över till institutionsvården från en öppen social verksamhet. Han utbildade 
sig till behandlingsassistent genom SiS internutbildning och intresserade sig 
för ett samarbete med ungdomarnas föräldrar och nätverk. Han gav en känsla 
av trygg "fadersfigur" och hans val att arbeta med ungdomar grundades i 
hans uppfattning om att de behövde mycket hjälp. Han arbetade vid tiden för 
fältstudierna på en låst behandlingsavdelning, men kunde tänka sig att arbeta 
i en mer utåtriktad behandlingsverksamhet. (Efter fältstudien bytte han 
avdelning och arbetade på Tallbacken). Hans arbetsuppgifter överensstämde 
med de andra behandlingsassistenternas på avdelningen. Enrico hade en 
annan kulturell bakgrund och han hoppades på att få använda sina egna 
erfarenheter i arbetet, till exempel med ungdomar från andra kulturer. Han 
ansåg att hans kompetens var på det sättet unik. Han kunde se och förstå 
sådant som hans kollegor kanske inte kunde för han kunde kommunicera på 
ungdomarnas eget språk, vilket hade kunnat öka hans handlingsutrymme.  

Enrico: Jag har nästan blivit utpräglat familjearbetare på ett sätt på min 
avdelning, så för mig… jag använder det nu och kommer att använda det. 
Men hur det är med andra, det är en helt annan femma. Familjen är i 
panikläge många gånger och det kanske behövs ett jobb för dem med 
struktur. Det är otroligt viktigt i arbetet.  ärligt talat förstår inte jag hur man 
neutraliserar den biten, jag begriper mig inte på det. Kommer man och frågar 
föräldrarna till ungdomar som vi har hos oss idag: ”Hur ser situationen ut?” – 
grips man kanske av panik. Särskilt när det gäller invandrarfamiljer, de tror 
att ja… deras son gick till ja… något fängelse… Man måste vara med och 
hjälpa föräldrarna från början, vilket är tyvärr inte fallet här.  
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Jag kunde inte träffa Enrico på samma sätt som Kathrin eftersom han 
arbetade på en låst avdelning på schema och var sjukskriven i perioder. Jag 
har endast en inspelad intervju med honom strax efter SiS utbildningen i 
familjearbete. 

Kathrin och Enrico hade samarbetat i några familjeärenden men hade inga 
uttalade mål eller överenskommelser om ett nära samarbete. Eftersom de 
deltog i samma utbildning hade det känts naturligt för dem att de 
samarbetade tyckte de. Deras kontakt var dock oregelbunden. Kathrins 
funktion som familjearbetare gav henne legitimitet att rikta 
uppmärksamheten enbart på familjearbete och få genomföra flera sådana 
projekt. Så var det inte för Enrico. De hade olika positioner på institutionen, 
Kathrin hade möjligheten att professionalisera sitt familjearbete som ledde 
till att hon kunde arbeta självständigt utifrån uppdragen. Hon saknade dock 
en permanent samarbetspartner med samma kompetens som hon själv hade. 

Enrico var förundrad över att kollegorna inte uppmärksammade det 
familjearbete som han tyckte var nödvändigt. Han såg många sådana 
tillfällen där han tyckte att hans kulturkompetens kunde komma till 
användning. Det var osäkert hur detta uppfattades på institutionen men det 
verkade inte som om detta utnyttjades. 

Kathrin och Enrico kopplade inte utbildningen till ökade förutsättningar för 
familjearbete på samma sätt som Yvonne och Lotta eller Sanna och Nils. Det 
kan bero på att Kathrin redan hade en relevant utbildning och Enrico inte 
hade så mycket familjearbete. 

Huvudinformanternas upplevelse av sitt och familjearbetets 
handlingsutrymme 

Av intervjuerna framgår att huvudinformanterna upplevde mestadels positiva 
förändringar efter att de hade gått en utbildning i familjearbete. Det ökade i 
viss mån deras subjektiva handlingsutrymme så länge inte yttre villkor 
påverkade och begränsade detta utrymme. De var både entusiastiska och lite 
skeptiska inför familjearbetet på avdelningarna, mest på grund av yttre 
organisatoriska villkor. De kunde beskriva vissa förändringar hos sig själva; 
bland annat ökad teoretisk förståelse och kommunikationsförmåga. Om vi 
betraktar lärande som en kognitiv och självförstärkande process, hade 
huvudinformanterna en upplevelse av ökad kompetens för sitt arbete. De var 
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nöjda med det de hade lärt sig och Sanna hade till exempel en upplevelse av 
att hon kunde påverka sina arbetsförhållanden i en positiv riktning. Det hade 
också Yvonne, men bara strax efter utbildningen.  

Forskningserfarenheter säger att utbildningens påverkan och den ökade 
kompetensupplevelsen är starkast direkt efter en utbildning. Det gäller 
speciellt vuxna människor som vidareutbildar sig i anknytning till sina 
arbetsplatser. Argyris och Schön (1996) talar om förändringsagenter, 
personer som efter en utbildning entusiasmeras och vill sätta igång olika 
förändringar i sina arbetsgrupper med hjälp av det de hade lärt sig. Om dessa 
personer får hjälp och stöd i sin förändringsiver, kan hela arbetsgruppen 
involveras i en förändringsprocess. Blir personerna däremot isolerade eller 
motarbetade, avtar deras intresse och det kan sluta med att de lämnar sina 
arbetsplatser för andra, där de ser större utvecklingsmöjligheter.  

Det blev tydligt hur till exempel Lottas och Yvonnes entusiasm minskade ett 
år efter utbildningen medan Sannas fanns kvar. För Yvonne och Lotta gav de 
förändrade förhållandena på avdelningen inte det utrymme de kanske hade 
hoppats på, medan Sanna såg ett större utrymme än tidigare. Det kunde leda 
till flera ”projekt” i familjearbete än tidigare. Även Enrico hade idéer om hur 
hans handlingsutrymme kunde vidgas genom hans speciella 
kulturkompetens. Kathrin hade idéer om organisatoriska förändringar och 
hon ville göra familjearbetet mer synligt.  

Alla studerade avdelningar var samtidigt mer eller mindre inbegripna i 
någon slags förändringsprocess. För huvudinformanterna kunde det betyda 
att förflytta sig från en tids stabil tillvaro till en osäker framtid med nya 
arbetskamrater och nya arbetsledare.  

Förutom Kathrin, hade inte de andra huvudinformanterna några speciella 
uppdrag där de fick möjligheten att använda sina nya kunskaper om 
familjearbete i en mer professionell bemärkelse. Yvonne och Lotta upplevde 
att familjearbetet var på tillbakagång och att deras arbetesuppgifter inte 
skiljde sig nämnvärt från de andras. De kunde arbeta med familjer om de 
ville, men det verkade som om de tappade intresset. Sanna och Nils arbetade 
i stor utsträckning var och en för sig. Om de ville så kunde de hitta det 
utrymme de var i behov av till ett ”projekt” i familjearbete.  

Huvudinformanterna upplevde att det yttre utrymmet för 
”familjearbetesprojekt” var begränsat.Avsaknaden av stöd kunde således 
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påverka deras upplevelse av kompetens. Även bristen på resurser hade 
sannolikt en påverkan på deras vilja att utföra ett ”projekt”.  

I nästa kapitel beskrivs den första avdelningen som jag har kallat 
Lärkbacken. Det inleds med en presentation av själva avdelningen som 
sedan följs av presentationer av behandlingspersonalen och ungdomarna. Jag 
diskuterar och analyserar därefter de situationer som jag hade möjlighet att 
observera i samband med huvudinformanternas och behandlingspersonalens 
arbete. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion.  
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Kapitel 6 

Avdelningen Lärkbacken 

Lärkbacken var en öppen behandlingsavdelning som låg lite avsides inom 
institutionens område. Entrédörren var olåst dygnet runt. Ett visst 
säkerhetstänkande fanns dock eftersom fönstren i ungdomarnas rum var 
låsta. Detta syftade till att skydda ungdomarna, förklarade personalen. 
Utöver Lärkbacken fanns det ytterligare fem avdelningar inom institutionen. 
Avdelningarna leddes av en avdelningsföreståndare, ofta socionom eller 
socialpedagog. Personalen som arbetade på avdelningarna kallades 
behandlingsassistenter oavsett vilken utbildning de hade. Antalet 
behandlingsassistenter på avdelningarna bestämdes utifrån hur låst 
avdelningen var. Det fanns fler personal anställda på de låsta avdelningarna. 

Lärkbacken var en välorganiserad och stilfull avdelning. Byggnaden såg 
trevlig ut och var välplanerad inuti med ljusa öppna ytor för samvaro. 
Ungdomarna hade eget rum som de kunde dekorera efter egen smak (inom 
vissa gränser). Det fanns också ett samtalsrum och ett litet arbetsrum för 
personalen. Köket var det största gemensamma utrymmet där alla kunde 
samlas samtidigt. Jag uppmärksammade de smakfulla inredningsdetaljerna 
som gardinuppsättningar, färgglada kuddar, dukar, en flickdocka i 
vuxenstorlek, tavlor, blommor och diverse prydnadssaker som förhöjde 
trivselkänslan. Det var välstädat men inte överdrivet rent. I hallen fanns skor 
och upphängda jackor, på soffbordet låg tidningar och diverse småsaker som 
ungdomarna lämnat kvar efter sig. Köket var samlingsplatsen med 
kaffebryggaren ständigt framme. Från köket ledde en dörr till terrassen som 
bland annat användes av personal, ungdomar och besökare som rökte. Den 
var också en plats för diskussioner och förtroliga samtal. De som rökte 
frågade ofta personalen om de hade lust att följa med och "ta ett bloss". Jag 
observerade att platsen lockade även ungdomar som inte rökte. Terrassen var 
en frekventerad plats. Ibland hördes det höga, både arga och glada röster 
genom glaset. Trots att jag inte deltog i dessa diskussioner kunde jag avläsa 
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stämningar och se hur ungdomarna ibland sprang ut och in och hur de 
stängde eller slängde igen dörren efter sig.   

Under observationsveckorna var hela avdelningen, bortsett från 
ungdomarnas rum, min observationsarena. På Lärkbacken fanns således en 
mjuk och trivsam miljö, en institution som mer eller mindre liknade ett 
hem.25. Det verkade som om man både med inredning och med arkitektur 
försökte efterlikna en slags hemmiljö.  

På avdelningen kunde sju ungdomar bo samtidigt. Ungdomarnas ålder 
varierade mellan 14 - 19 år. Det var en enkönad avdelning och man hade 
specialiserat sig på flickors problematik. Den sista tiden under sin 
behandling kunde ungdomarna bo själva i en liten lägenhet inom 
institutionens område. Lägenheterna användes för att förbereda ungdomarna 
inför sin utskrivning från institutionen.  

Om avdelningsarbetet 

Om avdelningens arbete berättade institutionschefen och avdelningens 
föreståndare, att personalen hade lyckats involvera föräldrarna i 
behandlingsarbetet för flertalet ungdomar. De använde också ordet 
familjearbete. Vad detta familjearbete hade för innehåll var emellertid inte 
entydigt. Enligt institutionschefen, (i ett samtal under observationsvecka 1), 
höll familjearbetet att stagnera.  

Institutionschefen: Jag kan ha den känslan att det har fallit tillbaka... 
aktiviteterna har avstannat lite, kraften och entusiasmen har fallit tillbaka, nu 
går man på frivillighet. Det kan också handla om att flickorna har dåligt 
nätverk (Fältanteckningar sid.15). 

Han tillade i slutet av samtalet:  
Institutionschefen: Själva familjearbetet ska inte vara någon merkostnad. Så 
som jag ser det, har avdelningen fungerat bättre, inte så mycket sjukfrånvaro 
och hög arbetstrivsel. De har haft en metod de har trivts med, de har alltid 
varit fullbelagda, avdelningen har alltid gått som en vinstmaskin 
(Fältanteckningar sid.15). 

Institutionschefens påpekande var en viktig information. Förutsättningen för 
att en metod fick fortsätta verkade vara att avdelningen hade hög beläggning 
och god ekonomi. Lärkbackens ekonomi har varit stark på grund av hög 

                               
25 Sallnäs (2000) nämner i sin avhandling att de institutioner som riktar sig till unga mer eller 
mindre haft en strävan att efterlikna hemmet eller familjen. Det verkar vara ett tema som 
återkommer under institutionsvårdens historia (sid.96). 
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beläggning. Det var också viktigt att personalen trivdes med sitt arbete. Det 
höll nere antalet sjukskrivningar och stor omsättning på personal. 
Institutionschefen tyckte att personalens sjukfrånvaro på Lärkbacken var 
mycket låg i jämförelse med de andra avdelningarna. Samtidigt nämnde han 
en viss tillbakagång i familjearbetet. Det kan man se som en signal om att 
alla i personalen för tillfället kanske inte var så intresserade av familjearbete.  

Genom sitt deltagande i SiS projektet fick avdelningen en särskild position 
på institutionen. Enligt föreståndaren sågs de som föregångare i 
familjearbetet. Jag hade haft tät kontakt med Lärkbacken när SiS projektet 
pågick. Under åren ändrades emellertid personalgruppens sammansättning 
och från den tiden fanns enbart två personal kvar. Avdelningen bytte också 
föreståndare tre gånger. Den nya föreståndaren var inte involverad i de 
tidigare projekten.  

Lärkbacken var således en så kallad ”sista station” innan ungdomarna skrevs 
ut. Placeringstiderna kunde variera från ett till två år. På avdelningen 
arbetade, förutom avdelningsföreståndaren, sex behandlingsassistenter.  

Behandlingspersonalen 

Under observationsveckorna träffade jag avdelningspersonalen i stort sett 
varje dag. Vi satt och pratade när det fanns tid, oftast när ungdomarna var i 
skolan. Bland behandlingspersonalen fanns både män och kvinnor i yngre 
och övre medelåldern. De fungerade ofta som kontaktpersoner för 
ungdomarna vilket innebar att de hade en speciell nära relation. 
Föreståndaren ledde arbetet på avdelningen och hade andra arbetstider än 
behandlingsassistenterna. Personalomsättningen var enligt föreståndaren låg 
och det fanns fyra ”stabila personer” i arbetsgruppen. Under 
observationstillfällena träffade jag som mest två eller tre personal åt gången.  
Föreståndaren kunde jag träffa varje dag. Förklaringen var att 
behandlingspersonalen hade varierande arbetstider medan föreståndaren 
arbetade på dagtid.  

Arbetsgruppen var uppdelad i två team med tre personer i varje. 
Arbetsteamet hade ett gemensamt ansvar för de ungdomar de var 
kontaktpersoner för. Kontaktmannaskapet delades in i olika arbetsområden. 
Till exempel kunde huvudinformanterna Lotta och Yvonne ha ansvaret för 
familjearbetet medan SA hade ett praktiskt ansvar för ungdomen på 
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avdelningen. Huvudinformanterna Lotta och Yvonne, arbetade tillsammans 
med SA26 i ett team. I det andra arbetsteamet fanns KA, SB och FA (FA 
slutade strax efter min första observationsvecka och ersattes av olika 
vikarier).  

Jag hade samtal såväl med KA och SA som med SB under 
observationsveckorna. Ett centralt tema var avdelningens familjearbete. 
Samtalen med KA och SA sammanfattades och skrevs ned kort efter. Vissa 
meningar försöker jag återge ordagrant. Sådana utsagor skrivs med mindre 
stil i avhandlingen. Samtalet med SB spelades in på band eftersom det fanns 
tillfälle för det.  

SA var en av de ”gamla” i personalgruppen. Han hade arbetat på 
avdelningen i nära tio år och gått en kortare utbildning i familje- och 
nätverksarbete. För övrigt hade han en behandlingsassistentutbildning och 
intresserade sig speciellt för nätverksarbete. SA arbetade mest kvällstid. Det 
visade sig att han var missnöjd med avdelningens nuvarande familjearbete 
och hade en konflikt med föreståndaren. Jag träffade SA under båda 
observationsveckorna och han berättade att han var missnöjd med 
familjearbetets utveckling. Han har varit aktiv länge i avdelningens 
familjearbete men just nu var han mest utanför. Han var övergripande kritisk 
och hans upplevelse var att han motarbetades och inte fick någon 
uppskattning. Under den första observationsveckan tyckte han att 
familjearbetet var "kört i botten". Vi satt och samtalade i det så kallade 
samtalsrummet på avdelningen.  

SA: Vi har inget familjearbete att tala om nu, det vi har byggt upp är raserad, 
det jag gör med mina flickor gör jag utifrån tidigare erfarenheter, men det är 
jag. De andra vet jag inte riktigt hur de jobbar, de två som har gått 
familjeutbildningen försöker väl, men vi utnyttjar inte möjligheterna som vi 
gjorde tidigare… Man anställer nya personer, prioriterar dem, skickar dem på 
utbildning när det finns personal som har jobbat länge och skulle behöva 
förnyelse (Fältanteckningar sid.8). 

Han tyckte inte att hans erfarenheter togs till vara och kände sig förbigången 
även när det gällde vidareutbildning. I det andra samtalet, tre månader 
senare, berättade SA att stämningen på avdelningen var nu bättre men hans 
kritiska inställning till avdelningens familjearbete fanns kvar. 

SA: Jag vill ha möjligheter till att åka hem, ha möten hemma med föräldrar, 
jobba med strukturerade familjesamtal, ordna nätverksmöten. Vi är 

                               
26 Behandlingspersonalen presenteras med initialer i avhandlingsstudien, dock inte utifrån sina 
egna namn. 
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slutstationen, det borde vara intensivt på slutet. Det är nu föräldrarna behöver 
mera stöd och hjälp men det brister och möjligheterna krymper… Jag tycker 
att familjeträffarna är alldeles för få, var 6-e vecka, de varken planeras eller 
diskuteras inför mötena. Det är bara kafferep. Jag är ensam i det här gänget, 
det är bara jag och KA som har varit med så pass länge, men KA är inte lika 
engagerad som jag. Jag får inte ens nämna historia! (Fältanteckningar sid.23).  

SA nämnde ”gamla goda tider” och lyfte senare fram en intressant aspekt 
nämligen pappornas deltagande i familjearbete. Han tyckte:  

SA: Lyckas man engagera pappor har man lyckats med sitt familjearbete.  

I slutet uttryckte han en viss förhoppning:  
SA: Det kan bli bättre, men en allmän stagnation finns kvar. Det finns en viss 
lättja i avdelningsarbetet… (Fältanteckningar sid.23). 

KA tillhörde också det ”gamla gänget” och hade lång erfarenhet av 
institutionsvård men också av familjearbete. Hon hade också arbetat över tio 
år på institutionen. Hon var en mogen och trygg person och såg 
familjearbetet som en självklarhet i behandlingen. Jag samtalade med KA 
både under den första och den andra observationsveckan. Hon berättade 
bland annat om att hon använde sina egna erfarenheter i familjearbetet som 
referensram och hon har under årens lopp varit involverad i ett flertal 
ärenden. Hon hade tidigare gått i familjeutbildning tillsammans med SA. 
Hon hade alltid arbetat mycket med föräldrar och hade aldrig haft några 
problem med att skapa relationer till dem. Hon hade till exempel haft 
eftervårdskontrakt med regelbundna familjesamtal under nära ett år med en 
flicka och hennes familj. Flickan fick flytta hem efter sin placering. 

KA: Jag var som en "hemmahosare", hjälpte föräldrarna med att sätta gränser 
och få dem att samarbeta sinsemellan. Det var socialtjänsten som betalade för 
eftervården istället för fortsatt institutionsplacering. Jag jobbade med dem på 
min halva arbetstid (Fältanteckningar sid.18). 

KA såg eftervård som ett viktigt alternativ, speciellt när personalen lyckades 
skapa bra kontakt med ungdomarnas föräldrar och när familjen behövde 
fortsatt stöd. Eftervården, i det här fallet familjearbetet som initierades av 
socialtjänsten, blev ett alternativ till institutionsplaceringen. KA:s arbete 
bestod i att ge råd och stöd till familjen. Hon hjälpte dem att hantera olika 
situationer och att lösa konflikter. KA hade en mängd idéer hur föräldrarnas 
resurser kunde utnyttjas i behandlingen: 

KA: Det finns hur mycket tillfällen som helst i avdelningsarbetet där man 
kan utnyttja föräldrarnas medverkan om man är intresserad. Föräldrar skulle 
kunna delta i olika utomhusaktiviteter med ungdomarna eller komma till 
avdelningen när ungdomarna är bråkiga eller är tillbaka efter en rymning. Vi 
har haft föräldrarna med oss i arbetet oftare förut. Vi har även haft 
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nätverksmöten som vi höll i med hjälp av vår dåvarande föreståndare 
(Fältanteckningar sid. 19). 

KA antydde att de utnyttjade familjearbetets möjligheter mera tidigare. Hon 
menade att de borde involvera föräldrarna intensivare i ungdomarnas 
behandling. De kunde vara mera aktiva men det förutsatte ett större 
engagemang från personalens sida. KA ville samtidigt poängtera att hon 
tyckte om att arbeta med ungdomar och familjer. 

KA: Jag tog tjänstledigt för två år sedan för jag var så trött på allting men 
kom tillbaka för att jag tycker om att jobba med ungdomar. Familjearbete 
tycker jag är roligt och utvecklande (Fältanteckningar sid.18).  

SB började arbeta för två år sedan på institutionen. Först som vikarie där det 
behövdes och sedan som ordinarie personal. Hon kom till Lärkbacken i 
början av detta år. SB har hört talas om avdelningens familjearbete men 
visste lite om dess innehåll. Hon arbetade tidigare inom psykiatrin men 
aldrig med nätverk eller anhöriga. Att få arbeta med ungdomarnas föräldrar 
tyckte hon var både utmanande och roligt. SB berättade om att hon inte fick 
någon introduktion i behandlingsmetoder, bara i rutiner när hon började på 
avdelningen, förmodligen på grund av tidsbrist.  

SB: De beskrev sig själva som en avdelning som sysslar med familjearbete, 
ja, det har jag sett skrivet… varje avdelning profilerar sig då och Lärkbacken 
är just för familjearbetet (intervju, observationsvecka 1) 

Hon berättade vidare om att hon inte skulle vilja hålla i något familjesamtal 
på egen hand eftersom hon hade så liten erfarenhet. Hon ville gärna gå en 
utbildning så fort ett tillfälle fanns. Trots att hon var intresserad av 
utbildning, användes inte huvudinformanternas kunskaper av SB.  

Intervjuaren: Tar du hjälp av dem som har den här utbildningen i 
familjearbete? 

SB: Nej, jag frågar inte dem utifrån deras utbildning, jag tar den som är 
närmast till hands då, min kollega då, han är också ny…(skratt). 

Intervjuaren: Så de personerna är inte några nyckelpersoner i familjearbete? 

SB: Nej, inte som jag har uppfattat det. Men jag borde kanske ta vara på det 
mer (intervju, observationsvecka 1). 

Det visade sig att huvudinformanterna inte hade någon speciell position i 
familjearbetet på avdelningen. SB diskuterade familjearbete med sin kollega 
som var lika oerfaren som hon själv. SB tänkte mycket och länge under 
intervjun, hon sa att hon kände sig lite vilsen i sin berättelse om 
familjearbete eftersom hon inte hade så mycket att berätta. Hon berättade om 
den ungdom, Alicia, som hon var kontaktperson för att hon önskade att 
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flickan kunde separera sig helt från familjen eftersom det var så mycket 
problem.  

SB: Hon ska ha ny identitet så småningom, hon ska bryta helt med sin 
familj… ja, det är en slags familjearbete… det att hjälpa henne att bryta med 
dem. Så där är jag ganska vilsen… eftersom hon inte vill bryta helt. 

Intervjuaren: Vad har du för idéer?  

SB: Om jag fick välja åt henne så skulle jag bryta med alla, om jag fick ge 
henne ett råd. Flytta upp till en storstad… men det är så långt ifrån vad hon 
kommer att göra, så det kan inte hända. Därför blir det så svårt att jobba med 
henne för jag vet att det inte kommer att hända… Jag behöver mer tid att 
konkretisera. Hitta ord på det jag ser eller hitta lösningar. Jag har lite svårt för 
att hitta ord på det jag ser… än så länge. (intervju, observationsvecka 1) 

SB sa flera gånger under samtalet att hon behövde lära sig mera om 
familjearbete för att bättre kunna förstå det hon såg, till exempel i Alicias 
fall. Enligt de projekttermer som jag introducerade i Kapitel 2, kan man säga 
att hon förmodligen hade behov av att vidga sin horisont, att kunna förstå, 
verbalisera, kommunicera om det hon såg och se eventuella lösningar. 
Familjearbete lät intressant men SB upplevde sina kunskaper som alltför 
begränsade, vilket bidrog till att hennes subjektiva handlingsutrymme var 
litet. Hennes resonemang om Alicia där hon inte nämnde något om 
svårigheter för en flicka att lämna sin familj, talar för att hon också behövde 
lära sig lite mera.  

FA arbetade under en kort period (ca ett år) på avdelningen. Han sökte sig 
vidare när han avslutat sin utbildning i familjearbete. Utbildningen var av 
samma typ som den huvudinformanterna gick. Han gick utbildningen 
tillsammans med föreståndaren och det blev en besvikelse för arbetsgruppen 
när han slutade. Tanken var att introducera honom i avdelningens 
familjearbete men det misslyckades. Motivet till att han slutade blev inte helt 
tydligt för mig, förmodligen av ekonomiska orsaker. Jag träffade FA endast 
en kort stund under den första observationsveckan.  

Familjearbetets betydelse och möjligheter  
Samarbete med ungdomarnas föräldrar ansågs således viktigt, intressant och 
utvecklande. Både KA, SA och SB hade en positiv syn på familjearbete. KA 
och SA hade också mycket erfarenheter, men inte något pågående 
familjearbete. Båda refererade till tidigare familjekontakter eller 
nätverksarbete och var inte nämnvärt aktiva i att bedriva familjearbete just 
nu. SA arbetade nästan enbart kvällar och nätter för att han ville ha så lite 
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kontakt med föreståndaren som möjligt. Då gick det inte att bedriva ett aktivt 
familjearbete. Under sin långa tid på institutionen hade SA varit inblandad i 
flera förändringar. Det kan hända att föreståndarbyte och ytterligare nya 
medarbetare blev en större påfrestning än vad han kunde orka med. Den 
mest näraliggande förklaringen är kanske att han kände sig förbigången och 
nedvärderad när han inte fick gå utbildningen i familjearbete. I 
”projekttermer” tycks det som om SA såg vissa möjligheter till 
”familjeprojekt” men inte tog dem på grund av att han upplevde sitt 
utrymme för sådant arbete som begränsat på avdelningen. 

KA pekade särskilt på familjearbetets betydelse i eftervården. Hon ville 
involvera föräldrarna mycket mera i behandlingen, men det verkade som om 
något hindrade henne. Mitt intryck var att hon saknade det stöd hon ville ha 
på avdelningen. Trots sin långa erfarenhet och positiva upplevelser av 
tidigare utförd familjearbete bedrev inte heller KA något aktivt 
familjearbete. Hon gjorde heller inte något åt den stagnation som hon 
upplevde fanns på avdelningen. Vad som stoppade KA var inte lika tydligt 
som när det gällde SA. 

Den positiva synen SB hade på familjearbete var inte grundad i någon 
erfarenhet. Hon påverkades möjligtvis av avdelningens rykte. Det verkade 
som om avdelningen hade hög status på institutionen på grund av sitt 
familjearbete vilket hon hade hört innan hon började arbeta där. 
Familjearbetet var också lönsamt för avdelningen på det sättet att vid en 
placering kunde kommunen särskilt fråga efter ett visst arbetssätt. Var 
kommunen intresserad av att föräldrarna involverades aktivt i behandlingen, 
prioriterades de avdelningar där det fanns ett sådant arbete. Det kan ha 
bidragit till att Lärkbacken i sådana fall prioriterades vid en placering. Det 
kan delvis förklara den höga beläggningen och den positiva synen på 
familjearbete. Allt detta kan ha lett till att SB ville lära sig mera. För tillfället 
kände hon sig emellertid inte tillräckligt kompetent för att utföra ett 
familjearbete.  

KA och SA var de personer som fanns kvar från tiden när SiS centralt 
började intressera sig för familjearbete. Båda hade mycket erfarenhet och de 
kunde jämföra olika typer av familjearbete under Lärkbackens historia. 
Båda, speciellt SA, var missnöjda med det nuvarande familjearbetet. SA 
betonade särskilt att avdelningen var en sista länk i behandlingen och de 
borde fokusera mera på familjerelationer. Han tyckte inte att de gjorde det 
idag. Han påpekade att det fanns en slags "lättja" i avdelningens 
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familjearbete. Detta kopplade han också ihop med föreståndarens sätt att 
hantera familjearbetet. Båda upplevde mindre professionalitet nu än tidigare. 
Den bilden stämde dock inte överens med den ambition för familjearbete 
som verkade finnas på avdelningen, nämligen att vidareutbilda personalen. 
Huvudinformanterna har redan gått och föreståndaren och FA höll på att 
avsluta sin utbildning i familjearbete. Det bekräftar bilden av att KA:s och 
SA:s negativa synsätt hade att göra med deras upplevelser av sin egen 
situation (besvikelsen över att de kände sig förbigångna). 

Ungdomarna på avdelningen 

Under den första observationsveckan bodde sju ungdomar på avdelningen, 
två var nyinskrivna och de fem andra hade bott där i flera månader. Fyra av 
flickorna hade flyttat ifrån en låst avdelning på institutionen, medan de andra 
tre kom hemifrån eller från annan institution eller familjehem. Två av dem 
var frivilligt placerade i väntan på andra alternativ till stöd och boende.  

Tre månader senare, under den andra observationsveckan bodde sex 
ungdomar på avdelningen, två av de "gamla" var utskrivna och en ny flicka 
hade flyttat in. Detta innebar således att jag sammanlagt träffade åtta flickor 
under min vistelse på avdelningen. En flicka, Lisa, träffade jag aldrig 
eftersom hon hade avvikit och sedan flyttades till en annan avdelning. 
Följande tablå visar vilka ungdomar bodde på avdelningen under 
observationsveckorna och deras placeringsunderlag som LVU eller SOL. 
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Tablå 3.    Ungdomarna på avdelningen (fingerade namn)  
 

Första observationsveckan* Andra observationsveckan 

Alicia  omhändertagen enligt       LVU Alicia  utskriven LVU upphörde 

Miriam omhändertagen enligt      LVU Miriam  kvar på avdelningen  

Elin  placerad enligt                     SOL Elin utskriven  

Julia  omhändertagen enligt        LVU Julia kvar på avdelningen  

Klara  placerad enligt                  SOL Klara kvar på avdelningen  

 Sara  omhändertagen enligt         LVU Sara  kvar på avdelningen  

Petra  omhändertagen enligt       LVU Petra  kvar på avdelningen       

  Lisa  omhändertagen enligt         LVU Lisa tillbaka på inst. placerad på annan avdelning 

 Monica placerad enligt SOL ny på avd.  

 

Kort presentation av ungdomarna 
Flickorna presenteras utifrån sina familjesituationer. Av etiska skäl beskriver 
jag inte ungdomarnas problem och placeringsorsak. Jag presenterar dem 
utifrån den information jag fick från föreståndaren under båda 
observationsveckorna, med fokus på deras familjebakgrund. Jag beskriver 
också förändringar som inträffade under observationsperioderna enligt den 
information föreståndaren gav mig. Flickornas namn är fingerade och jag har 
också ändrat vissa bakgrundsdata för att försvåra ett eventuellt 
igenkännande. 

Alicia 
16 årig flicka med invandrarbakgrund, som hade bott några veckor på 
institutionen när jag kom dit för min första observationsvecka. Hon var 
placerad enligt LVU och väntade på att länsrätten skulle fastställa eller häva 
omhändertagandet. Fram till dess fick hon inte ha någon kontakt med sin 
familj, eftersom de bedömdes som farliga. Hon hade mamma, pappa och 
flera syskon. Det var inte Alicias första placering. När länsrätten sedan 
upphävde LVU-beslutet, flyttade flickan hem. Det blev en överraskning för 
personalen. Uppdraget från socialtjänsten om att separera henne från sin 
familj var svårtolkad och skapade förvirring. Det tolkades av några delvis 
som en typ av familjearbete men genomfördes som en ren fysisk separation.  
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Elin 
18 årig flicka som var frivilligt placerad i väntan på en annan placering. Hon 
hade missbrukande föräldrar och flera syskon boende i familjehem. Elins 
pappa lämnade tidigt familjen men hade sporadisk kontakt med dottern. 
Mamman var aktiv missbrukare och Elin oroade sig ständigt för henne. Det 
fanns inget pågående familjearbete, och det har heller inte funnits tidigare. 
Institutionen fick inget uppdrag på familjearbete och socialtjänsten hade 
enbart kontakt med Elin.  

Julia 
16 årig flicka placerades enligt LVU för ett år sedan. Hon väntade på 
utskrivning. Föräldrarna var skilda och Julias problem började efter 
föräldrarnas skilsmässa. Hon hade bott med sin mamma och hade mycket 
kontakt med sin pappa men föräldrarna var i konflikt. Julia har varit placerad 
på en annan institution tidigare. Socialtjänstens uppdrag till institutionen var 
att arbeta med familjerelationerna.  

Klara 
17 årig flicka med invandrarbakgrund, placerades på frivilliga grunder sedan 
ett år tillbaka. Hon skulle skrivas ut och flytta till en släkting om några 
månader. (från första observationstillfället). Klara hade skilda föräldrar, 
pappan bodde utomlands. Mamman upplevdes av personalen som besvärlig 
till den grad att hon "portförbjöds" på institutionen under en tidigare period. 
Föreståndaren hävde dock beslutet och hade återkommande samtal med 
henne. Mamman var aktiv i kontakten med dottern och kom ofta till 
institutionen. Samtalet med henne var på väg att utvecklas till familjearbete. 
Det fanns dock inget uppdrag om familjearbete från socialtjänsten.  

Lisa 
16 årig flicka som hade skilda föräldrar. Hon hade bott med sin mamma före 
placeringen. Lisa var avviken från institutionen medan jag var där och kom 
tillbaka strax innan jag avslutade den första observationsveckan. Hon kom 
emellertid inte tillbaka till Lärkbacken utan placerades tillfälligt på en annan 
avdelning. Det fanns enligt huvudinformanterna ett otydligt uppdrag om 
familjearbete.  

Miriam 
17 årig flicka med tidigare institutionsplaceringar, placerades enligt LVU på 
Lärkbacken. Hennes mamma hade omfattande problem. Det fanns ingen 
pappa i familjen och ett syskon var placerad i familjehem. Miriam hade en 
stark relation till sin mamma och tog för mycket ansvar i alla sammanhang 
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enligt huvudinformanterna. Hon hade bott ett år på avdelningen och väntade 
på utskrivning. Hon skulle flytta till egen lägenhet. Kontaktpersonerna hade 
kontinuerlig kontakt med mamman, men inget familjearbete hade ägt rum. 
Socialtjänsten hade inga planer på något familjearbete och det fanns inget 
uppdrag till institutionen. 

Monica 
17 årig flicka, frivilligt placerad, kom till institutionen kort före den andra 
observationsveckan. Placeringsanledningen var oklar. Monica hade skilda 
föräldrar och båda föräldrarna var intresserade av att hålla kontakt med 
henne. Monica hade flitig kontakt med dem per telefon. Det fanns inget 
uppdrag om familjearbete, endast att föräldrarna skulle uppmuntras till 
deltagande och kontakt med dottern.  

Petra 
19 årig flicka som hade varit på institutionen snart ett och ett halvt år. Hon 
hade bott med sin mamma och hade lite kontakt med sin pappa. Hennes 
mamma missbrukade periodvis. Petra hade varit placerad tidigare. Mamman 
var inte intresserad av att samarbeta och något familjearbete hade inte 
kommit igång. Det fanns ett otydligt uppdrag på familjearbete från 
socialtjänsten. Institutionen hade också kontakt med annan släkting som 
hade varit på besök. Petra hade kontakt med en terapeut som tillhörde teamet 
runt henne. För tillfället bodde hon i institutionens träningslägenhet. 
Planeringen var att Petra skulle flytta till egen lägenhet efter utskrivningen.  

Sara 
17 årig flicka som placerades enligt LVU på grund av mycket konflikter i 
hemmet. Hon hade en ”hel” familj, mamma, pappa och syskon. Det fanns 
inget uppdrag på familjearbete inledningsvis från socialtjänsten. Detta 
ändrades dock till ett aktivt familjearbete. Initiativet togs från institutionen 
av kontaktpersonerna, vilket sedan godkändes av socialtjänsten. Familjen 
arbetade ihärdigt för att hitta boendealternativ för flickan efter 
institutionsvistelsen. Sara väntade på utskrivning om några månader. 
Kontaktpersonerna var mycket nöjda med sitt arbete och ansåg att familjen 
hade gjort stora framsteg.  

För att läsaren ska få en bild om förutsättningarna för familjearbete med de 
placerade ungdomarna har jag sammanställt deras familjebakgrund med 
avseende på om de hade föräldrar som bodde ihop eller inte och vilka 
kontakter ungdomarna hade med föräldrar och andra anhöriga.  
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   Tablå 4. Ungdomarnas familjebakgrund och kontakt med  föräldrar 

Alicia     Sammanboende föräldrar 
 Övrig nätverk: flera syskon, stor släkt    
  För tillfället mycket konflikter, enligt beslut ingen kontakt 

med föräldrar  
Elin Skilda föräldrar 

 Mamma: ensamstående, har svåra problem (bl.a. 
missbruk) Pappa: har missbruksproblem 

  Övrig nätverk: flera syskon (placerade i familjehem)  
  Mycket tät kontakt med mamma, sporadisk kontakt med 

pappa 
Julia  Skilda föräldrar 

 Mamma: lever med ny partner  

  Pappa: har ny familj, nya barn 
  Övrig nätverk: syskon, släkt 

  Tät kontakt med pappa, konflikter med mamma, mindre  
kontakt  

Klara       Skilda föräldrar  
        Mamma:ensamstående, egna problem 

  Pappa: ingen kontakt med  

  Övrig nätverk: släkt 
  Tät och konfliktfylld kontakt med mamma 
   Lisa       Skilda föräldrar  
          Mamma: ensamstående  

  Pappa: ingen kontakt med  

  Övrig nätverk: släkt  
   Konfliktfylld kontakt med mamma, (Lisa avviken) 
  Miriam          Skilda föräldrar 
       Mamma: ensamstående, har svåra problem (bl.a. 

missbruk)  

  Pappa: ingen kontakt med 

  Övrig nätverk: syskon (placerad i familjehem), släkt 
  Tät kontakt med mamma, mycket konflikter 
   Monica    Skilda föräldrar  
              Mamma: ensamstående 
  Pappa:har ny familj  
  Övrig nätverk: syskon och släkt 
  Båda föräldrarna var engagerade i Monica, tät kontakt 
   Petra     Skilda föräldrar  
            Mamma: ensamstående, periodvisa problem 

  Pappa: lite kontakt med 

  Övrig nätverk: syskon, stor släkt 

  Det förekom konflikter med mamma, sporadisk kontakt 
Sara       Sammanboende föräldrar 

        Övrig nätverk: syskon, släkt  
  Allvarliga konflikter i familjen, tät kontakt med hela 

familjen 
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Tablån visar att de flesta ungdomar hade mycket kontakt med sina föräldrar 
under institutionsplaceringen. Även de som hade en konfliktfylld relation 
hade kontakt. De hade mer kontakt med sina mammor än med sina pappor. I 
de fall mammorna hade egna problem var kontakten tät. Tre flickor hade 
ingen kontakt med sina pappor och två hade liten eller sporadisk kontakt. 
Endast två flickor hade sammanboende föräldrar men den ena, Alicia, fick 
inte hålla kontakt med familjen under placeringen (enligt beslut från 
socialtjänsten). I de flesta fall hade flickorna syskon och annan släkt. I tablån 
noteras endast de släktrelationer där det fanns någon kontakt under 
flickornas placering på avdelningen. Det förekom kontakt med syskon (hel 
och halvsyskon) morföräldrar, moster, faster och kusiner. (Källa: 
information från föreståndaren).  

Socialtjänstens uppdrag 

I SiS verksamhetsbeskrivning nämns socialtjänstens roll som 
uppdragsgivare. Det beskrivs bland annat att uppdraget från kommunen 
utgör en viktig grund för institutionernas behandlingsarbete. Enligt 
socialtjänstförordningen,27 skall det finnas ett vårdplan i varje ärende (både 
SoL och LVU. Om det inte möter särskilda hinder enligt 4 § lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, ska det planeras för kontakt 

                               
27 Socialtjänstförordningen, 5 kap. Vissa uppgifter för socialnämnden 1 a § En 
vårdplan enligt 11 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) skall, om det inte möter 
särskilda hinder, beskriva  
1. de särskilda insatser som behövs,  
2. det sätt på vilket umgänget med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående 
skall ordnas,  
3. målet med vården, och  
4. den unges och hans eller hennes vårdnadshavares syn på den planerade vården. 
Förordning (2003:304). 
1 b § Den socialnämnd som har fattat beslut om vård av ett barn enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) skall noga följa vården av barnet. Detsamma gäller barn 
och unga som efter ansökan av nämnden beretts vård med stöd av lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga. Nämnden skall följa vården främst 
genom  
1. regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas, 
2. enskilda samtal med den unge,  
3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och  
4. samtal med vårdnadshavarna.  
Uppföljningen skall omfatta den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och 
skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Förordning (2003:304).  
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med familjen. Vårdplanen används förmodligen som grund i uppdraget till 
institutionerna. I fråga om familjearbete var det betydelsefullt om det fanns 
ett uppdrag från socialtjänsten om sådant arbete. Det visade sig dock under 
studien att det inte var enbart uppdraget som initierade ett familjearbete.  

Hur uppfattades uppdraget? 
Enligt föreståndaren fanns det stora variationer i hur socialtjänsten 
formulerade sitt uppdrag. Några var mer allmänt skrivna medan andra var 
precist formulerade där socialsekreteraren skrev konkreta önskemål, till 
exempel om familjearbete. Stod familjearbetet i uppdraget delades kostnader 
för extra resor till föräldrar mellan socialtjänsten och institutionen. I några 
fall kunde socialtjänsten betala hela resan, till exempel om ungdomen skulle 
besöka sina föräldrar ofta, eller om kontaktpersoner hade regelbundna 
familjesamtal med föräldrarna. Uppdrag om familjearbete betraktades på 
institutionen som en garanti för att kunna fullfölja ett familjearbete. I annat 
fall kunde socialtjänsten också avbryta en placering utan hänsyn till ett 
eventuellt pågående familjearbete. I vissa fall kunde det uttryckligen stå i 
uppdraget att inget familjearbete skulle påbörjas.  

Det fanns skillnader i hur behandlingspersonalen betraktade socialtjänstens 
uppdrag som norm för sitt arbete. Till exempel hänvisade Yvonne ofta till 
uppdraget oavsett om behandlingsarbetet följde uppdragets intentioner eller 
inte. Hon kunde tala om att ” vi gjorde ett familjearbete men det stod inte i 
uppdraget” eller ” enligt uppdraget skulle vi ha samtal med mamman”. 
Uppdraget verkade av henne ha upplevts som en slags indikator på 
socialtjänstens intresse för familjearbete. Fanns inte önskemål om 
familjearbete i uppdraget så gjorde föreståndaren eller kontaktpersonerna en 
egen bedömning av behovet av detta och i vissa fall riskerade de 
socialtjänstens ogillande. Det hände som jag påpekat också att personalen 
uppmärksammade socialtjänsten på att det fanns ett behov av familjearbete.  

Avdelningspersonalen hade generellt en ambivalent hållning till 
socialtjänstens uppdrag. Officiellt var uppdraget normgivande och låg till 
grund för behandlingsarbetet. I praktiken kunde uppdraget upplevas som 
alltför allmänt formulerat med liten hänsyn till ungdomarnas 
familjeförhållanden och nätverk och betraktades av den anledningen enbart 
som ett ramverk. Det visade sig också att familjearbete även kunde påbörjas 
på behandlingspersonalens initiativ utan något uppdrag från socialtjänsten. 
Socialtjänsten ställde sig ofta positivt till sådana initiativ. Ett allmänt 



 137 

formulerat uppdrag kunde fyllas med innehåll under behandlingsarbetets 
gång. Under min observationstid diskuterade personalen vid några tillfällen 
att erbjuda socialtjänsten familjearbete oavsett om det stod i uppdraget eller 
inte. Endast när det gällde Alicia, konstaterade jag att institutionen inte tilläts 
bedriva arbete med hela familjen. I följande tablå redovisas förekomsten av 
uppdrag från socialtjänsten om familjearbete för de åtta ungdomarnas 
familjer.   

Tablå 5. Förekomsten av uppdrag om familjearbete  

Alicia Uppdrag om separationsarbete * 
Elin Inget uppdrag om familjearbete 
Julia   Uppdrag om familjearbete 
Klara Inget uppdrag om familjearbete 
Lisa   Uppdrag om familjearbete som uppfattades som otydlig av 

personalen 
Miriam   Inget uppdrag om familjearbete 
Monica Uppdrag om familjearbete som uppfattades som otydlig av 

personalen 
Petra  Uppdrag om familjearbete som uppfattades som otydlig avpersonalen 
Sara   Inget uppdrag om familjearbete 

 
*Separationsarbete som en variation på familjearbete, kommer att diskuteras i samband med 
presentationen av Alicia. 
 
Tablån visar att endast en flicka hade ett tydligt uppdrag om familjearbete. 
För en annan flicka fanns ett speciellt uppdrag om separationsarbete, detta 
diskuteras senare. Tre uppdrag upplevdes som otydliga uppdrag av 
personalen. Dessa uppdrag var generellt formulerade. Det kunde stå att det 
var viktigt att avdelningen underlättade kontakten mellan ungdom och 
förälder. Detta hade personalen tolkat på olika sätt. I Lisas fall påbörjades ett 
stödjande familjearbete som avbröts av socialtjänsten medan Monicas 
föräldrar uppmuntrades att besöka henne. Det visade sig att detta sällan 
ledde till att ett ”familjeprojekt” genomfördes. Med de fyra ungdomar där 
det inte fanns något uppdrag, var det svårare att initiera ett sådant ”projekt”. 
Det hände emellertid att både huvudinformanterna och föreståndaren ändå 
lyckades med att genomföra ett ”familjeprojekt” utan uppdrag.  

Villkoren för familjearbete på Lärkbacken  

Nedan redovisar jag de tydligaste och mest lärorika exemplen från de 
observationer där jag såg möjligheter till familjearbete. I några fall såg också 
personalen eller föreståndaren dessa möjligheter och försökte genomföra ett 
”projekt” i familjearbete. Det fanns tillfällen där endast jag såg en möjlighet. 
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Först presenterar jag huvudinformanternas, Lottas och Yvonnes 
”familjeprojekt”, sedan föreståndarens och därefter de möjligheter som 
kunde finnas men inte nämnvärt uppmärksammades av de anställda. 

Huvudinformanternas ”familjearbetesprojekt” 

I det föregående kapitlet där huvudinformanterna presenteras, beskrivs att 
varken Lotta eller Yvonne upplevde några större möjligheter till 
familjearbete ett år efter utbildningen. De såg flera yttre begränsningar i 
avdelningsarbetet som gjorde det svårt för dem att genomföra några 
”familjeprojekt”. Detta begränsade också deras subjektiva 
handlingsutrymme. De blev osäkra, ovilliga och lade familjearbetet på en 
lägre nivå. Det fanns också mycket oro inför flera förändringar i 
personalgruppen och de fick en ny föreståndare. De uppskattade 
kunskaperna från utbildningen, de fanns kvar, men var till viss del lagda ”på 
hyllan”. Ett år efter utbildningen de har lärt känna den nya föreståndaren och 
de nya kollegorna. Enligt föreståndaren hade personalgruppen fyra stabila 
personer och två av dem var Lotta och Yvonne. De som ”team” fanns kvar 
och de samarbetade i flera familjeärenden.  

Ett lyckat familjearbete 

Sara 
Jag intervjuade Lotta och Yvonne under den andra observationsveckan. De 
berättade om en speciell familj som de i början inte skulle utföra något 
familjearbete i. Familjen hade dessutom en pågående konflikt med 
socialtjänsten, vilket sannolikt bidrog till deras bedömning att inte involvera 
föräldrarna i behandlingen av Sara.  

Yvonne: Jag jobbar nu med en familj där vi från början hade uppdraget att 
inte jobba med dem. Socialtjänsten har nu gett oss det uppdraget att vi ska 
jobba med dem och vi jobbar med familjen nu. 

Lotta: … där var ju så att vi skulle inte bedriva någon som helst 
familjearbete… sen blev det så att vi helt plötsligt skulle arbeta med 
familjen… (Intervju under observationsvecka 2) 

Sara (17 år) som placerades efter bråk i familjen, var en stark och utagerande 
flicka. Både Lotta och Yvonne uppfattade redan från början 
familjesituationen som central i Saras behandling. Hon berättade för dem att 
hon helst inte vill ha kontakt med sina föräldrar för de inte kunde prata med 
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varandra. Allt de sa slutade i bråk och det hade blivit outhärdligt att bo 
hemma. Sara ville helst leva på egen hand, men upptäckte att den pågående 
konflikten och bristen på kommunikation påverkade henne så pass mycket 
att hon hade ångest och var i obalans. Hon visste inte vad hon skulle göra 
med sitt liv och hittade på en mängd destruktiva saker.  

Lotta och Yvonne såg således Saras problem i ljuset av familjens problem 
och de upplevde att det skulle vara svårt att göra något för Sara utan att 
samtidigt arbeta med hela familjesystemet eftersom familjen hade en 
pågående konflikt.  

Yvonne: Det var en familj som hade stora problem och alla var ganska 
skadade av allt som hände i familjen, både föräldrar och barn. (Intervju 
observationsvecka 2) 

Lotta berättade utifrån ett professionellt synsätt att hon såg att Sara behövde 
reda ut sina problem med föräldrarna för att sedan på ett för tonåringar 
normalt sätt växa upp, skapa ett eget liv och flytta hemifrån.  

Lotta: De ska finna tillbaka till varandra och få den kontakt som de en gång i 
tiden hade. Hon ska hem till sin familj… hon måste flytta hem för att kunna 
flytta hemifrån… (Intervju observationsvecka 2) 

Efter ihärdigt arbete fick Lotta och Yvonne också träffa föräldrarna och det 
utvecklades en god kontakt mellan dem. De använde sig av telefonsamtal 
och hembesök. Föräldrarna bjöds också till institutionen för familjesamtal 
och planeringsmöte.  

Föreståndaren tycks ha spelat en viktig roll när det gällde Yvonnes och 
Lottas ansträngningar för att få ett familjearbete till stånd. Man skulle kunna 
säga att stödet från föreståndaren ökade deras handlingsutrymme och 
legitimerade ”familjeprojektet”. Lotta beskrev att det hela gick ganska fort.  

Lotta: Sen har vi haft väldigt mycket telefonkontakt med den här familjen. 
Med mamman och pappan, de ringde väldigt ofta. Sen blev det så att vi helt 
plötsligt skulle arbeta med familjen. 

Intervjuaren: Vem sa det? 

Lotta: Jag tror att…jag tror att de blev erbjudna av föreståndaren för att 
komma hit och prata att försöka hitta en lösning att de skulle kunna komma 
närmare varandra och det tackade de ja till…. 

Intervjuaren: Men vad sa socialtjänsten då? 

Lotta: Nej, de sa ingenting, de tyckte att det var bra…de tyckte det var 
jättebra och var jättenöjda med vårt arbete  (Intervju observationsvecka 2). 

Familjearbetet som familjen, personalen och till slut socialtjänsten också var 
nöjda med, åstadkom en förändring i familjemedlemmarnas sätt att förhålla 
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sig till varandra. Det ledde till att relationen mellan flickan och föräldrarna 
förändrades till det bättre och de kunde umgås som en "vanlig" familj.  

Lotta: Jag har märkt en väldigt stor skillnad på mötena mellan Sara och 
hennes föräldrar… både mamma och pappa kom fram och de kramade om 
varandra… det var en stor skillnad. Ja, det var det… Det är en vanlig familj 
idag… Jag tror att vi har varit viktiga för den här familjen. Jag tycker 
jättemycket om dem… och sen tycker jag om tjejen. (Intervju 
observationsvecka 2) 

”Familjeprojektet” nådde således i detta fall sitt mål, ett lyckat familjearbete, 
trots initiala yttre begränsningar. Hur ska man kunna förstå detta? Nyckeln 
tycks vara att de berördas, främst Yvonnes och Lottas men också 
föreståndarens inre subjektiva handlingsutrymme var stort. De såg inte bara 
möjligheter till ett arbete med Saras familj utan att ett sådant arbete närmast 
var en förutsättning för att behandlingen skulle få bra resultat. 

I samtalen med Lotta och Yvonne upptäckte jag ganska stora och intressanta 
skillnader i deras sätt att tänka kring hur familjearbetet initierades. Yvonne 
och föreståndaren, tycks ganska medvetet ha sett och planerat för ett 
”familjearbetesprojekt”, medan Lotta agerade mera på känn. Hon såg, för sin 
del inte heller någon tydlig struktur i sitt familjearbete.  

Lotta: … jag kan bara prata för mig själv, det läggs inte upp, det kommer 
bara… Det var ju för Saras skull vi gjorde… det är saker som man gör som 
man inte tänker på att man gör… (skratt)... man bara gör det.  

Intervjuaren: Hur pass medvetna är ni när ni gör dessa saker? 

Lotta: Det finns ju alltid en tanke med vad man gör. (Intervju 
observationsvecka 2) 

Lotta förmedlade här en intressant bild av att hon på ett intuitivt sätt sökt sig 
fram till rätt handling i sitt arbete med Sara och hennes familj. Hon säger 
visserligen att det alltid finns en tanke med det man gör men det intressanta 
är att hon främst understryker det mera intuitiva inslaget i sitt agerande. 
Hennes roll i ”familjeprojektet” kan hjälpa oss att förstå vad som tycks ha 
hänt.  

Lotta var själv tonårsförälder och berättade under intervjun hur mamman 
frågade om hennes egna erfarenheter. Lotta upplevde sig själv som en slags 
förebild i arbetet med föräldrarna. Här fokuserade hon mer dessa 
erfarenheter än sitt teoretiska kunnande. 

Lotta: De frågar ju mig, för de vet att jag har tonårsbarn, så de frågar ju mig 
hur jag skulle reagera eller hur jag är… jag tror att vi har varit viktiga för den 
här familjen. (Intervju observationsvecka 2) 
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Lotta använde helt enkelt sin egen erfarenhet som förälder som utgångspunkt 
i arbetet med Sara och hennes familj. Här behövdes ingen medveten 
planering och inga teoretiska kunskaper. Så handlar vi nog alla i vardagen 
som föräldrar. Det är intressant att lägga märke till att Lotta, i sin 
beskrivning av familjearbetet, också betonade att hon tycker så mycket om 
Sara. Ett spontant, mera intuitivt föräldraagerande tar ofta sin utgångspunkt 
just i den omsorg som föds ur att man tycker om varandra.  

Yvonne berättade mera om sin strategi 28 som hon tillämpat i familjearbetet, 
hur hon exempelvis lärde familjen att hantera konflikter på ett annat sätt än 
tidigare, utan att skada varandra. I hennes berättelse framträdde något av en 
familjeterapeutisk struktur, när terapeuten uppmanar familjen att göra det 
familjemedlemmarna har svårt för och hitta andra handlingsalternativ. I det 
här fallet var uppgiften att lösa konflikter på hemmaplan. Om familjen 
"körde fast", kunde de ringa till institutionen och be om råd. 

Yvonne: ...vi sa att de får ta hjälp av oss och i början så ringde de ofta… 

Intervjuaren: Kan du säga något exempel? 

Yvonne: Det kunde vara att lillasyster har ringt och frågat vad hon ska göra 
när storasyster tar hennes kläder. (Intervju observationsvecka 2) 

I första hand ska arbetet med Saras familj nog beskrivas som pedagogiskt 
familjearbete. Det handlade om föräldrarnas svårigheter i uppfostran av sina 
tonårsbarn och Yvonne såg sitt arbete som inriktat mot att hjälpa dem att 
bättre kunna fungera som föräldrar. Härigenom lyckades de skapa 
förutsättningar för hela familjen att fungera på ett mera funktionell sätt.  

Två olika typer av intentioner  
När man jämför Lottas och Yvonnes sätt att arbeta ser man att de 
tillsammans initierade ett familjearbete som det från början fanns ytterst litet 
                               
28  En strategisk handling beskrivs av Habermas (1995) som en framgångsorienterad 
handling. I en strategisk handling gör individen rationella val och har till mål att 
inverka på motpartens beslut. Den strategiska handlingen är social och sker i 
interaktion. Den här typen av handling återfinns bl.a. i den strategiska familjeterapin. 
I den strategiska familjeterapin har terapeuten ansvaret för att planera en strategi för 
att lösa familjens problem. Fokus ligger inte på någon metod utan på att hitta en 
lämplig strategi i varje enskilt fall. Terapeuten sätter upp mål utifrån problemet. Ett 
viktigt mål är bland annat att hjälpa familjen över kriser som inträffar i familjelivets 
olika skeden. Haley (1973) beskriver sex stadier i en familjs liv: 1.uppvaktning, 
2.äktenskapets första tid, 3.barnens födelse och uppfostran, 4.äktenskapets 
mellantid, 5.barnen lämnar föräldrarhemmet, 6. pensionering och ålderdom. En 
särskild betydelsefull tid i familjens liv är när den unge lämnar familjen (I: Madanes, 
1981; sid.19-20, egen översättning). 
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yttre utrymme för. Samtidigt tycks deras agerande ha styrts av helt olika 
typer av intentioner. Lotta handlade mest på känn med utgångspunkt ifrån en 
tidigare föräldraerfarenhet och Yvonne mera planerat och strategiskt. Den 
intentionalitet som styrde Yvonnes agerande i ”familjeprojektet” kallar jag 
strategisk. Lottas intention kan sägas vara mera emotionell, praktisk och 
erfarenhetsförankrad. Hon tänker inte, bara handlar, men bakom handlingen 
finns alltid någon sorts erfarenhet.  

Lotta och Yvonne hade således två ganska olika sätt att närma sig 
familjearbete; att antingen förbereda och planera utifrån både teoretiska och 
praktiska erfarenheter eller att orientera sig i första hand utifrån egna 
praktiska familjeupplevelser och känslor. Båda dessa handlingar ser jag som 
intentionella men av olika typ.  

Utifrån sina respektive subjektiva förutsättningar såg de möjligheter till 
familjearbete på olika sätt, men det hindrade inte att de hade ett funktionellt 
samarbete. I genomförandet av det gemensamma ”familjeprojektet” 
kompletterade dessa intentioner varandra på ett bra sätt. De utförde ett 
”teamwork”.  

Föreståndarens stödprojekt 
Som framgått ovan, pekade Lotta på att föreståndaren bidrog på ett viktigt 
sätt till att skapa utrymme för ”familjearbetesprojektet”. I grund och botten 
kan man nog säga att det hade varit svårt för Lotta och Yvonne att på egen 
hand skapa detta utrymme. Man skulle här kunna tala om föreståndarens 
”stödprojekt”, det vill säga att huvudinformanternas ”familjeprojekt” här fick 
stöd av ett annat ”projekt” föreståndarens. Vår teoretiska bild av 
”familjeprojekten” och deras villkor kompletteras således här på ett mycket 
intressant sätt. Vi ser att Lottas och Yvonnes ”familjeprojekt” tycks ha varit 
direkt beroende av föreståndarens. Både projekten hade sina speciella 
villkor, intentioner och handlingsutrymme. Tillsammans fungerade de som 
delar i det lyckade ”familjeprojekt” som genomfördes med Sara och hennes 
föräldrar.  

Processen har jag delat in i olika steg: 

Steg 1. Brist på utrymme för ”familjeprojekt”, finns inget uppdrag från socialtjänsten. 
Steg 2. Lotta och Yvonne ser en möjlighet till familjearbete. 
Steg 3. Föreståndaren ser också en möjlighet och stödjer ”familjeprojektet” även mot 
socialtjänsten. 
Steg 4. Lotta och Yvonne tar möjligheten till ett ”familjeprojekt” utifrån sina intentioner. 
Steg 5. De genomför ett familjerabete. 
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Steg 6. Socialtjänsten ger också sitt stöd och ett uppdrag om fortsatt familjearbete 
 
 
  Följande figur illustrerar vad som hände i det här speciella ärendet:  

Figur 5. 

       Inre villkor                   Handlingsutrymme                 Yttre villkor  
                                                                                            Inget uppdrag  
                                                                                            från socialtjänsten   
                                                                                 :                        
                                                                                   
  

                          
 

                    
                                . 
 
 
                                       Lottas                Yvonnes                  

                                    emotionella        strategiska 
                                                               Intention    

 
 
                                                                                     
 
                                                                                                                  
 
 
 

                                              
                                  Ett lyckat familjearbete  

 

En flicka som väcker sympatier 

Miriam 
Jag fick möjligheten att följa och observera även ett annat ärende som skiljde 
sig väsentligt från det förra. Det var återigen Lotta och Yvonne som var 
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riktat mot att hjälpa Miriam. Flickan var omtyckt och omsorgsfullt 
omhändertagen av sina kontaktpersoner på avdelningen.  

Miriam var en utåtriktad, färgstark, och begåvad tjej, med konstnärliga 
ambitioner, lätt att knyta kontakt med. Hon satt ofta med någon eller några av 
flickorna och de diskuterade mest saker som inträffade och handlade om dem 
själva. Det var ofta förtroliga samtal som jag inte kunde delta i, men jag 
observerade att flickorna sökte sig gärna till Miriam när de hade bekymmer. 
Hon var populär och omtyckt, inte bara hos ungdomarna utan också hos 
personalen. Det inträffade dock emellanåt att Miriam var tillbakadragen eller 
tystlåten, såg blek och bekymrad ut. Hela hennes utseende var då som 
förbytt. Jag fick veta från hennes kontaktpersoner att hon hade en mamma 
som mådde dåligt på alla sätt och det bekymrade henne. Jag fick också veta 
att hon periodvis tvivlade på sig själv och sina möjligheter och tappade sin 
optimistiska inställning. Miriam berättade vid ett tillfälle att hon hade många 
vänner utanför institutionen men att hon inte hade någon kontakt med dem 
längre. Hennes skolgång var präglad av hemmets problem som hon försökte 
dölja inför sina kompisar. Hennes familj var annorlunda, hennes mamma 
hade svåra problem, pappa var borta och lillasystern bodde hos en annan 
familj. Familjens enda nätverk var en släkting. Miriam har varit placerad 
tidigare som ledde till att hon försökte anpassa sig. Hennes strategi var att 
överleva.29 Det var hennes egna ord, att överleva var viktigt för henne och 
helst att klara sig på egen hand. Hon var en brådmogen tjej, fick ta mycket 
ansvar under sin barndom och även nu när det var dags att tänka på framtiden 
(Fältanteckningar sid.17).  

Huvudinformanterna bjöd in mig till ett möte med socialtjänsten där 
Miriams framtid diskuterades. I det här ärendet upptäckte jag att Lotta och 
Yvonne inte såg någon möjlighet till ett ”familjeprojekt”. Kanske 
betraktades de yttre förutsättningarna som alltför dåliga. Att jag ändå väljer 
att presentera Miriam, beror på den starka men problematiska relation som 
jag upptäckte fanns mellan henne och hennes mamma. Med facit i hand vet 
jag att denna starka relation ledde till stora problem när Miriam efter 
utskrivningen från institutionen försökte stå på egna ben. Ett sätt att minska 
dessa problem hade varit att arbeta med Miriam och hennes familj i syfte att 
göra det möjligt för Miriam att separera på ett fruktbart sätt ifrån sin 
mamma. Medan Miriam var inskriven på institutionen, såg emellertid varken 
huvudinformanterna eller socialtjänsten några sådana möjligheter. Av den 
anledningen hade man heller inte gjort några försök.  

                               
29 Levin (1997) beskriver i sin undersökning av tvångsomhändertagna ungdomar 
olika strategier ungdomarna tar till för att överleva som betydde att försöka bevara 
något av sin egen identitet under placeringen. De valde olika strategier för att skydda 
sig själva från omgivningens påverkan. Detta kallar han överlevnadsstrategier. 
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Planeringsmöte med socialtjänsten 
Ett möte mellan Miriam, Lotta, Yvonne och två socialsekreterare illustrerar 
hur man såg på situationen. Jag satt under mötet lite på sidan av och 
antecknade. (Jag fick både Miriams och socialsekreterarnas samtycke att 
närvara).  

Mötet handlade egentligen om huruvida det fanns ett behov av fortsatt 
omhändertagande enligt LVU. Socialsekreterarna ville samtidigt diskutera 
var och hur Miriam skulle bo efter utskrivningen från institutionen. Miriam 
uppförde sig mer vuxet under mötet vad man kan vänta sig av en 17- årig 
flicka. Hon var trevlig och verbal. Hon visade också med både kropp och 
med sitt beteende att hon gärna ville att socialsekreterarna skulle tro på 
hennes förmåga att kunna ta hand om sig själv.  Socialsekreterarna verkade 
tro på henne och hon fick också stöd från Lotta och Yvonne. De villkor som 
diskuterades inför upphörandet av LVU hade dock Miriam svårt att förstå. 
Hon trodde att hon skulle bli fri från fortsatta myndighetskontakter. 
Socialsekreterarna diskuterade vilka konsekvenser mammans inblandning 
kunde få för Miriams fortsatta liv. I den diskussionen framträdde mamman 
som ett problem. Socialsekreterarnas ambition var att uppmärksamma och 
eventuellt förebygga oönskade situationer vilket de gjorde genom att prata 
med Miriam om dem. De förklarade bland annat att ett upphörande av LVU 
inte var en enkel process och beskrev öppet de risker de såg i relationen till 
mamman.  

Socialsekreterare: Hur stor är risken att du skulle flytta hem till mamma? – 
om mamma ställde den frågan och ville att du skulle bo med henne?    

Miriam: Hon skulle inte ställa den frågan och jag skulle inte klara av att flytta 
hem. 

Socialsekreterare: Vi vet alla att mamma inte mår bra, hur stark är din 
övertygelse att inte flytta hem? 

Miriam: Vi har en stark relation. 

Socialsekreterare: Vad gör du om mamma kommer hem till dig och ställer 
till? 

Miriam: Nej!...(flickan protesterade)... hon är inte sån, vill inte gå ut. 
Stödkontakter som är konstlade behöver jag inte ha (Fältanteckningar sid.19). 

Miriam protesterade när mamma framställdes som någon som ”ställer till”. 
Strax innan sa hon att deras relation var stark, men det hörde inte 
socialsekreterarna. Samtidigt som hon försvarade sin mamma, avvisade hon 
föreslagna stödkontakter. Under mötet visade det sig att Miriam försökte 
bilda en familj med den enda person hon hade kvar förutom mamma. Hon 
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ville träffa och umgås med sin syster. Det var tydligt hur hon tog ett ansvar 
för att upprätthålla den relationen.  

Miriam: Umgänget med min syster fungerar inte. Jag skulle vilja att det fanns 
konkreta tider. 

Socialsekreterare: Jaha… 

Miriam: Jag har börjat att ”räkna bort henne”, vill gärna att hon och mamma 
och jag träffas hemma. Jag vill ha inbokade träffar när vi kan göra något 
tillsammans, jag kan bjuda henne på bio… 

Socialsekreterare: Ett utökat umgänge kanske? 

Miriam: Vill gärna ha ett naturligt umgänge med min syster. 

Socialsekreterarna (till varandra): Mamma vill också att syskonen umgås. … 
(sedan vänder sig den ena socialsekreteraren till Miriam)   Hur tänker du? 

Miriam: Kanske första gången åka och träffa henne i familjehemmet och 
hälsa på, att börja så, att bygga upp en relation (Fältanteckningar sid.19). 

Miriam gav förslag på lösningar för att uppnå sitt mål, att utveckla en god 
relation till sin syster. Det tycktes även Lotta och Yvonne tycka. I 
diskussionen om fortsatt kontakt efter institutionsvistelsen erbjöd de sig att 
stödja Miriam under en begränsad tid. Miriam ville emellertid inte blanda 
samman institutionsliv och privatliv. Hon ville inte heller ha kontakt med 
några som ”får betalt”.  

Miriam:.. medan jag är här har jag inte haft kontakt med mina bekanta, för 
jag lever här nu i en annan värld. Jag vill inte blanda ihop dessa två världar. 
…Jag vill börja leva ett normalt liv... (Fältanteckningar sid.19). 

Miriam gjorde här en distinktion mellan att leva på institutionen och leva 
utanför institutionen. På institutionen var man föremål för olika åtgärder 
medan man utanför institutionen bör kontrollera sitt eget liv. Att inte blanda 
ihop dessa två världar verkade viktigt för henne30. Hon värjde sig mot 
myndighetsinblandning i det privata; det var störande (kanske kränkande) att 
ha kontakt med människor som får betalt för att umgås med henne. Efter 
några års erfarenhet av institutionsvistelse kände hon sig nu förmodligen 
tillräckligt stark att klara sig själv. På Lärkbacken fick hon mycket stöd av 
Lotta och Yvonne som kan ha stärkt henne i sin tro att det kommer att gå bra 
trots kvarvarande problem i hennes familj. Hon var förmodligen bättre rustad 
att bemöta problemen nu än tidigare, men hon verkade sakna insikt i att de 

                               
30Det här fenomenet beskrivs i undersökningar som handlar om institutionsplacerade 
ungdomar och vuxna tex. av Levin (1997), Jonsson (1990) och Svensson (2003). 
Svensson nämner dessutom två sociala världar även inom institutionernas väggar, 
personalvärlden och klientvärlden. 
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oförändrade förhållandena kring mamman kommer att ställa stora krav på 
henne även i fortsättningen. Hon var trots allt bara 17 år, i färd att hitta sig 
själv och skapa sin egen identitet. Med detta hade hon behövt stöd, bland 
annat från föräldrar, vilket hon inte fick. Nu ville hon bara skydda den värld 
som hon förmodligen var på väg att skapa i sin fantasi.  Hon såg kanske inte 
några risker med att bo i egen lägenhet. Mötet avslutades med att 
socialsekreterarna skulle återkomma med besked till Miriam.  

Efterhandsinformation 
Ett halvt år efter det ovan beskrivna mötet informerades jag av Lotta och 
Yvonne om att Miriam som då var utskriven, bodde i en egen lägenhet. De 
hade fortsatt kontakt med henne. Det visade sig emellertid att Miriam hade 
mycket problem med sin mamma. Problemen var så omfattande att Miriam 
inte ville fortsätta sina studier. Huvudinformanterna var bekymrade och 
visste inte riktigt hur de skulle hjälpa Miriam för att hon skulle orka vidare. 
De visste heller inte hur de skulle hantera situationen med mamman. De 
försökte samtidigt ge Miriam mycket stöd. De hälsade ofta på henne och 
pratade med henne i telefon, men det verkade som om problemet var mycket 
mera komplicerat än vad de kunde klara av. Deras officiella kontakt var 
dessutom på väg att upphöra. Lotta och Yvonne påpekade att den glada och 
positiva flickan var på väg att försvinna helt och kvar fanns en orolig och 
problemtyngd ung kvinna som återigen försökte överleva.. 

I en stark och destruktiv relation fanns inget utrymme för ”familjeprojekt”  
Under mötet påpekade Miriam att hon hade en stark relation till sin mamma. 
Den relationen var dock problematisk på grund av det destruktiva liv som 
mamman levde. Det ”ställde till” för Miriam och hon hade svårigheter i att 
frigöra sig och forma sitt eget liv oberoende av sin mamma. När Miriam 
befann sig på institutionen valde Lotta och Yvonne därför att fokusera endast 
på henne. De såg inte några möjligheter till ett ”familjeprojekt”, förmodligen 
på grund av att mamman bedömdes alltför problematisk och att något annat 
nätverk inte fanns. Miriams familj bestod egentligen bara av hennes syster 
och mamma. Mamman hade heller inte något stöd från socialtjänsten. 
Huvudinformanterna tyckte mycket om flickan. Miriam hade stora resurser 
och de hoppades på att hon med fortsatt stöd skulle klara sig efter flytten 
från institutionen. Deras intention var mest emotionell och praktisk och det 
handlade om att genomföra ett individuellt inriktat ”behandlingsprojekt” 
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istället för ett ”familjeprojekt”. I det här fallet var alla inblandade, 
socialtjänsten, föreståndaren och huvudinformanterna eniga om att endast 
engagera sig i behandlingen av Miriam. Det var ingen som såg några 
möjligheter till familjearbete. 

Så tyckte också jag när jag träffade Miriam.  Man kan dock förstå hennes 
situation även från ett annat perspektiv. Den destruktiva men starka 
relationen mellan Miriam och hennes mamma fanns där som en tickande 
bomb. Man visste inte i förväg när den skulle explodera. För att undvika att 
detta påverkade Miriam negativt var det kanske nödvändigt att hjälpa henne 
att frigöra sig från sin mamma på ett sätt som gjorde det möjligt att börja ett 
liv på egen hand. Lotta och Yvonne hade förmodligen sett det, men kanske 
inte sett någon möjlighet att göra något åt det. De berättade att de har träffat 
Miriams mamma vid ett flertal tillfällen, men de betraktade henne främst 
som ”ett olösligt problem”. Deras intention var att hjälpa Miriam och i det 
arbetet utgjorde mamman ett hinder. Hon förstörde det de försökte bygga 
upp tillsammans med Miriam. Här hade det behövts ett mer professionellt 
kunnande31 för att förstå vad denna relation hade för betydelse både för 
Miriam och för hennes mamma, men kanske framför allt någon som kunde 
skapa de yttre förutsättningar som behövdes för ett framgångsrikt arbete med 
denna familj. Här utgör Sara och Miriam varandras motsatser. I Miriams fall 
såg ingen några möjligheter till familjearbete, inte heller föreståndaren. Hon 
hade följaktligen inte heller bidragit med något ”stödprojekt”.  

Mammans missbruk och andra problem samt brist på hjälp utifrån ledde 
förmodligen till en isolerad tillvaro. Miriam berättade under mötet att hennes 
mamma sällan gick ut. Den enda nära kontakt hon hade var förmodligen 
Miriam som både oroat sig och tagit hand om sin mamma. Den för 

                               
31 Forskningserfarenheter (Hansen 1995, Lindstein 1995, 1997, 2001) säger att barn 
som växer upp med missbrukande föräldrar ofta tar ett för tidigt vuxenansvar. De 
blir också försummade både psykiskt och fysiskt. De blir beroende av förälderns 
psykiska tillstånd vilket ofta styr hur de själva mår. Lindstein (1995) använder 
begrepp som överinvolverad och underinvolverad. Ett överinvolverat barn dras in i 
alla möjliga problem och ser samtidigt till att skydda föräldern. Ett underinvolverad 
barn försummas och glöms ofta bort. Barnet tar också på sig skulden för förälderns 
missbruk och tror att genom sin egen förändring kan förbättra eller ändra situationen 
i hemmet. De lär sig också en överlevnadsstrategi som kan leda till att de förnekar 
den verkliga situationen och vill inte se hur det egentligen är i deras familj. 
Ljugandet kan bli ett sådant försvar som leder till att det till slut blir svårt att se 
skillnaden mellan lögn och sanning (Ljungblad 2004, ref.till: Seixas och Youcha, 
1985/1990) Lindstein (1997) påpekar vidare att barn och ungdomar involveras i sina 
förälders problem till den grad att deras existentiella möjligheter hamnar i 
bakgrunden. Oro och ansvarstagande kan hämma deras personliga utveckling.  
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tonåringar så viktiga frigörelseprocessen kom aldrig igång för Miriam. Det 
visade sig istället att mammans agerande efter Miriams utskrivning från 
institutionen försvårade en sådan frigörelseprocess. Miriam som hade behövt 
sina föräldrars vuxna stöd för att hitta sig själv och forma sitt eget liv, fick 
istället ta hand om sin missbrukande mamma. Miriam var således i behov av 
professionell hjälp för att bli befriad från detta ansvar. Här hade de 
professionella kunnat se till att mamma fick behövlig hjälp och kunnat tala 
om för mamman och Miriam att det inte var Miriams ansvar längre. 
Mamman hade behövt komma under behandling själv och när hon var nykter 
hade man kunnat se till att ha samtal med Miriam och henne om deras 
destruktiva relation och dess konsekvenser för Miriams fortsatta liv. Att 
flytta till ett eget boende efter några års institutionsbehandling utan att 
omkringliggande problematiska omständigheter förändras, har ofta dålig 
prognos.32    

Sammanbrottet av ett ”familjeprojekt” 

En flicka som var på rymmen 
Socialtjänsten hade, som jag har förstått, generellt en central roll i hur 
huvudinformanterna kunde genomföra sina ”familjeprojekt” utifrån sina 
intentioner. Lotta beskrev en situation där socialtjänsten agerade på ett för 
henne oväntat sätt under ett pågående familjearbete. Hon berättade att de 
hade en pågående kontakt, ett ”stödjande familjearbete” med Lisas mamma. 
Som grund hade de ett uppdrag från socialtjänsten där kontakten med 
mamman ansågs viktigt för Lisa. Det var också viktigt att stoppa Lisas 
manipulativa beteende. Det tolkade Lotta som ett otydligt uppdrag om 
familjearbete. Det är själva processen i ärendet som är intressant att 
diskutera.  

Intervjuaren: Anser du att ditt arbete är meningsfullt? 

Lotta: Oh ja, det tycker jag.  

Intervjuaren: Har det hänt någon gång att det var tvärtom? 

Lotta: …Ja, det har det gjort…Jag har ju känt senast förra veckan, nej, det var 
inte!….det var i tisdags (för två dagar sedan). Då var vi hemma hos en flicka 

                               
32 Forskning om institutionsbehandling för ungdomar pekar ofta mot att det inte 
enbart ungdomens beteende som ska förändras under en behandling men också de 
familje- och sociala förhållandena ska genomgå en förändring om behandlingen ska 
få en mer bestående resultat (Sarnecki 1999, Levin 1997, Vinnerljung m.fl. 2001, 
Andreassen 2003)  
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som har varit avviken i några veckor, och träffade henne hemma hos hennes 
föräldrar och vi hade förutsatt att hon skulle med oss tillbaka, det var ju vårat 
mål. Men när vi kom dit så var det socialsekreterare och sånt där, och hon 
skulle inte med oss tillbaka. Hon var hemma och efterlyst, kvar hemma hos 
föräldrarna. Och då känner man sig, vad har vi jobbat för? När socialtjänsten 
låter henne vara hemma när det inte fungerar. Då är det misslyckat, allt man 
har kämpat och jobbat för i ett år, för att få den här flickan till avdelningen. 
Ja, vi åkte ju, vi fick åka därifrån.  

Intervjuaren: Upphörde placeringen?      

Lotta: Nej, nu ska hon hämtas tillbaka idag. Så man kände sig väldigt 
överkörd och eftersom vi blev helt inställda på att hon ska med hit, för det är 
här hon ska vara, det är vi som ska hjälpa henne, så då kände man 
..vad…nej…usch…nej, det känns det totalt meningslöst. Nu kommer hon ju 
förhoppningsvis tillbaka idag ja, då får jag se vad som händer och ... 

Intervjuaren: Kommer hon med socialtjänsten? 

Lotta: Det är något som föreståndaren ska ta i så fall. Jag tycker att det var 
helt fel. Riktigt fel där att låta henne vara kvar hemma, mycket besvikna var 
vi. …så vi tappade ansiktet både jag och Yvonne när vi inte fick göra som vi 
ville, vi blev stoppade då och… (suck)…det kändes inte bra! (Intervju under 
observationsvecka 1). 

Händelsen som Lotta berättade om orsakade vissa problem i Lottas och 
Yvonnes arbete med Lisa och hennes mamma. Lisa bodde före placeringen 
med sin mamma som hade svårt att sätta gränser för henne. Det var Lisa som 
”styrde och ställde där hemma”. Hon och Yvonne fick så småningom bra 
kontakt med mamman. De såg en möjlighet och inledde ett pedagogiskt 
familjearbete för att lära henne att sätta gränser. De uppfattade att detta var 
en förutsättning för att nå bra behandlingsresultat. När Lisa avvek från 
institutionen, hade de regelbunden kontakt med mamman som lovade att 
höra av sig om hon skulle komma hem. Det gjorde hon och 
huvudinfomanterna åkte då dit för att hämta tillbaka Lisa till institutionen. 
Väl framme träffade de emellertid även socialsekreteraren som Lisa hade 
kontaktat. Genom att gå på Lisas linje och låta Lisa stanna hemma avbröt 
socialsekreteraren det pedagogiska ”familjeprojektet”.   

Det yttre utrymmet för ett ”familjearbetesprojekt” inskränks helt 
Lisas mamma behövde stöd i sitt föräldraskap genom huvudinformanternas 
”familjeprojekt” för att lyckas i sin uppfostran av dottern. Det uppfattade 
Lotta och Yvonne. Samarbetet med mamman fungerade bra och de var 
överens. När Lisa sedan lyckades övertala socialsekreteraren att låta henne 
vara kvar hemma efter rymningen, avbröts mammans och 
huvudinformanternas ”projekt”. Socialsekreteraren var i den positionen att 
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hon kunde bestämma över huvudinformanternas handlingsutrymme i deras 
gemensamma ”projekt”. Genom att fatta ett beslut som direkt stred mot 
familjearbetet begränsade hon således huvudinformanternas utrymme för det 
pedagogiska ”projektet”. Jag illustrerar den här processen med figur 7. Även 
här kan man beskriva händelseförloppet i ett antal steg: 

Steg 1 Socialtjänsten beslutar att omhänderta Lisa. Hon placeras på avdelningen.  
Steg 2 Lotta och Yvonne startar ett pedagogiskt ”familjeprojekt” utifrån en pedagogisk intention 
efter att de har sett och tagit en möjlighet till familjearbete. De lär mamman sätta gränser för 
Lisa och de sätter upp ett mål: att lära mamma agera som förälder. Därmed vill de återupprätta 
balansen i familjen, nämligen att inte Lisa ska ”styra och ställa” i hemmet utan mamman. De vill 
också hjälpa mamman över en krissituation med att ge henne ett verktyg att kunna hantera 
Lisas beteende i framtiden.  
Steg 3 Lisa avviker från avdelningen (förmodligen en protestreaktion mot de förändrade 
villkoren i familjen) och återvänder hem. 
Steg 4 Lisa kontaktar socialsekreteraren hemifrån när Lotta och Yvonne är på väg att hämta 
henne tillbaka till institutionen. 
Steg 5 Socialsekreteraren åker hem till Lisa. 
Steg 6 Socialsekreteraren låter Lisa stanna hemma och begränsar huvudinformanternas 
pedagogiska familjeprojekt”. Hon låter Lisa bestämma.  
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Figur 6. De olika stegen i processen kring det pedagogiska 
”familjeprojektet”  
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Som vi sett kunde socialtjänsten direkt motarbeta ett på institutionen 
pågående ”familjeprojekt” och begränsa dess handlingsutrymme. Det var det 
som hände när socialsekreteraren lät Lisa bestämma. ”Familjeprojektets” 
mål var att få Lisas mamma att växa i sin föräldraroll och våga sätta gränser 
för Lisa som förmodligen behövde det eftersom hon omhändertogs av 
socialtjänsten på grund av sitt eget beteende. Att nu i efterhand försöka 
förklara socialsekreterarens agerande vore spekulativt. Exemplet visar 
emellertid tydligt att socialtjänstens agerande kan vara ett avgörande villkor 
för huvudinformanternas handlingsutrymme.  

Föreståndarens ”familjeprojekt” 

Föreståndaren var som framgått, mycket intresserad av familjearbete. Hon 
höll på att avsluta en likadan utbildning som Lotta och Yvonne gick. Hennes 
entusiasm gick inte att ta miste på, hon hade flera egna ”familjeprojekt”. 
Utifrån sin arbetsledarposition kunde hon också lättare starta ett 
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”familjeprojekt” om hon så ville. Det verkade som om några i 
personalgruppen tyckte att hon tog för stort utrymme och att detta i vissa fall 
begränsade deras utrymme för ”familjeprojekten”. Nedan beskrivs och 
diskuteras föreståndarens pågående ”familjeprojekt”.  

En besvärlig mamma 

Klara 
Det var egentligen inte Klara, det var mamman som hade behövt hjälp – 
tyckte föreståndaren. Klaras mamma var en temperamentsfull och kraftigt 
utagerande kvinna, som hade svårt att få sympatier från omgivningen. Hon 
blev istället utstött och ensam. Utstöttheten tog sig till och med uttryck i att 
personalen ville förbjuda hennes besök på institutionen. Det lyckades under 
en tid men föreståndaren hävde sedan besöksförbudet. Hon blev, enligt egen 
utsago, intresserad av denna temperamentsfulla mamma. Hon fick så 
småningom också hennes förtroende, tog huvudansvaret i ärendet och 
påbörjade ett ”familjeprojekt” med återkommande familjesamtal. 
Föreståndaren samarbetade litet med Yvonne men de hade svårt att 
samordna sina tider. De flesta familjesamtalen utförde hon därför själv. 
Personalen såg mamma som ett hot, medan föreståndaren kunde se henne 
som en nödvändig resurs som måste utnyttjas innan arbetet med Klara kunde 
gå vidare.  

Föreståndaren: Hon sa väldigt tydligt att med tanke på hur det har gått för 
henne vill hon inte att dotterns liv ska bli likadant...Jag gick in som en slags 
tolk, för att medla...när de inbördes kommunicerar blir det väldigt mycket 
konflikter och höga röster. De har också svårt att förstå varandra. Men det 
kändes i alla fall så att jag nådde fram lite grann. Mitt samtal med mamman 
och det gemensamma samtalet med mamman och flickan gick riktigt bra 
(Intervju med föreståndaren observationsvecka 1).  

I det här fallet var föreståndarens subjektiva handlingsutrymme stort. Hon 
gick samtidigt en familjeutbildning som förmodligen ökade detta utrymme. 
Minst lika viktigt var emellertid att hennes objektiva handlingsutrymme 
(som föreståndare) också var stort. Det fanns inte något uppdrag om 
familjearbete från socialtjänsten för Klara, men det var inget bekymmer. 
Socialtjänsten hade inget emot att föreståndaren hade familjesamtal med 
mamma och på det sättet förberedde henne för deras fortsatta arbete.  

Föreståndaren: Troligen kommer flickan att placeras hos en släkting till 
mamman. Det upplevde mamma som jobbigt, hon hade skuldkänslor och 
kände sig värdelös som mamma. Hon är också arg på sin dotter och är inte 
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nöjd med socialtjänstens agerande (Intervju med föreståndaren 
observationsvecka 1). 

Här fungerade familjearbetet som en hjälp i socialtjänstens egen behandling 
eftersom familjesamtalen handlade en hel del om att skapa goda 
förutsättningar för flickans tilltänkta boende efter institutionsvistelsen. Det 
visade sig sedan att den planeringen fungerade utmärkt och mamman var 
väldigt nöjd med det som hände. Det ledde också i förlängningen till att 
mamma sökte hjälp för egen del.  

Personalens och föreståndarens olika sätt att se på möjligheter för 
”familjeprojekt” 
I Klaras fall såg personalen således inte några möjligheter till familjearbete. 
De tyckte heller inte om hennes mamma och såg henne enbart med negativa 
ögon. De ville helt enkelt inte ha någon kontakt med henne. Hon upplevdes 
som mycket påfrestande av personalen, även av Lotta och Yvonne. 
Föreståndaren såg däremot mamman på ett annat sätt och kunde utifrån sin 
arbetsledarposition ändra personalens beslut och samtidigt öppna ett 
utrymme för ett ”familjeprojekt”. För det krävdes naturligtvis subjektivt 
handlingsutrymme, bland annat kunskap i familjearbete. Vad hon fick den 
idén ifrån är oklart. Hennes pågående utbildning i familjearbete bidrog 
förmodligen till det subjektiva handlingsutrymmet men med tanke på att 
även Lotta och Yvonne hade gått en sådan utbildning är den inte en 
tillräcklig förklaring. Föreståndaren var dock nyfiken på mamman och ville 
samtidigt få slut på den öppna konflikt som fanns mellan henne och 
behandlingspersonalen, vilket i stort sett lyckades. Av socialtjänsten 
betraktades föreståndarens ”familjeprojekt” som ett stöd i det fortsatta 
arbetet. Det gjorde att handlingsutrymmet vidgades ytterligare.  

När föräldrar missbrukar 

Elin 
Elin presenterades kort i avhandlingens inledning. Hennes situation påminde 
mycket om Miriams med den skillnaden att hon inte var lika omtyckt och väl 
omhändertagen på avdelningen som Miriam. Hon hade det således ännu 
svårare. Hon var dessutom ständigt orolig för sin mamma och hamnade ofta i 
konflikter. Hon var frivilligt placerad för att hon inte kunde bo hos mamma 
och inte hade någon annanstans att bo. Socialtjänsten letade efter ett 
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boendealternativ för henne. Elin hade KA och SB som tillfälliga 
kontaktpersoner. Även föreståndaren var engagerad i Elins ärende. 

Personalen såg på Elins missbrukande mamma med misstänksamhet, och de 
såg helst att hon inte kom till institutionen. Det gjorde Elin arg och 
förtvivlad. Personalen saknade aktuella kunskaper om droger och hade svårt 
att hantera föräldrar med missbruksproblem. Intresset för att låta Elins 
mamma komma till institutionen, även i nyktert tillstånd, var således lågt. 
KA som hade lång erfarenhet av familjearbete var lika avvisande. Det var 
ingen i personalgruppen som såg någon möjlighet till något ”familjeprojekt”. 
De såg enbart missbruket. Det begränsade både deras horisont och deras 
handlingsutrymme kring Elin. Till slut lät föreståndaren Elins mamma 
komma till avdelningen 

Elin visste att föräldrar brukade bjudas till möten med socialtjänsten och 
blev arg när hennes mamma inte behandlades på samma sätt som de andra 
föräldrarna.  

E: Jag vill att ni hjälper min mamma att komma hit för hon inte är kapabel att 
göra det själv...ni kan väl skjutsa andra…varför inte min mamma? 
(Fältanteckningar sid.3). 

Även i detta fall var det således föreståndaren som till slut såg en möjlighet 
till något slags familjearbete. Hon bjöd in Elins mamma till avdelningen.  

Föreståndaren: Mamman var i väldigt dålig kondition...(paus)… Det verkade 
som om socialtjänsten har givit upp henne, som om de inte såg någon mening 
i att hjälpa henne längre...det var tragiskt (intervju observationsvecka 1). 

Elins mamma fick sedan hjälp med att komma på besök till avdelningen. 
Personalen fick till slut bra kontakt med henne och hon deltog även i ett 
planeringsmöte där Elins framtid diskuterades. Även här kan man tala om att 
föreståndaren genomförde ett ”stödprojekt” till personalens familjearbete. 
Denna gång tog föreståndaren på egen hand det första initiativet och skapade 
ett handlingsutrymme för ett ”personalprojekt”. Hade de fått behålla Elin, 
hade de kanhända påbörjat ett familjearbete. Föreståndaren beskrev en 
händelse: 

Föreståndaren: När mamman befann sig på avdelningen satt vi i köket och 
drack kaffe med Elin och hennes mamma. Mamman reagerade på och 
kommenterade Elins "uppkäftiga" beteende mot personalen. Det ledde till att 
flickan blev arg och gick till sitt rum. Elin ville nog framhäva att det var hon 
och mamma som skulle göra något som personalen inte fick lägga sig i. 
Mammans reaktion upplevdes adekvat i sammanhanget och personalen fick 
mandat från mamman att sätta gränser för Elin. Det var första gången 
mamman inte höll med flickan och vågade vara mamma, det vill säga 
markerade en gräns för vad som var tillåtet. Det var ovanligt att mamman 
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ställde sig på personalens sida, det blev en vändning den gången … efter det 
var det inga problem att prata med mamman. Det var som om att riva en 
vägg. Där hade vi nog kunnat göra ett familjearbete kanske med professionell 
hjälp. Men socialtjänsten var inte intresserad… de har ”tröttnat” på mamman 
och trodde nog att det inte var någon idé. (Intervju, observationsvecka 1) . 

Föreståndaren visste samtidigt att Elin skulle placeras vidare till ett annat 
ställe, vilket var bestämt av socialtjänsten. De betraktade Elins 
familjesituation som hopplös och tanken på ett framtida familjearbete 
förlorade således sin mening. I det här fallet var föreståndarens subjektiva 
handlingsutrymme stort, men begränsades helt av de yttre villkoren som 
socialtjänsten ställde upp. Det faktum att föreståndaren såg möjligheter till 
och att hon tycktes ha lyckats inspirera personalen till familjearbete, hade 
således ingen betydelse.  

I anknytning till den här situationen berättade föreståndaren om andra 
tillfällen där de yttre villkoren som socialtjänsten ställde upp var hindrande. 
De kunde ge ett uppdrag eller hade en planering där de inte var överens med 
socialtjänsten och som stred mot avdelningens uppfattning. I andra 
sammanhang kunde socialtjänsten bestämma något för ungdomen utan att 
personalen eller hon som föreståndare blev tillfrågad. För Elin var 
planeringen bestämd redan från början. Det fanns därför ingen mening med 
att påbörja något som hade med behandling att göra. Föreståndaren sade att 
socialtjänsten hade möjlighet att begränsa hela deras handlingsutrymme för 
familjearbete om de bestämde sig för det.  

En flicka som hamnat mellan olika kulturer 
Det kom ungdomar till institutionen som hade en bakgrund och 
familjesituation med andra typer av problem än de som personalen på 
avdelningen var vana vid. Sådana ärenden var ofta svåra att förstå och de 
engagerade personalgruppen i större omfattning än de ärenden de kände 
igen. Alicia var ett exempel på detta:  

Alicia 
Jag träffade Alicia dagligen på avdelningen under min första 
observationsvecka. Hon fanns med överallt och hennes rastlösa och oroliga 
beteende satte personalens tålamod på prov. Hon pratade oavbrutet men hon 
hade svårt att formulera sig på svenska. Hon blev irriterad när personalen 
inte förstod vad hon menade. KA som var involverad i ärendet, berättade om 
en komplicerad familjesituation. Det visade sig att socialtjänsten beslutat att 



 157 

flickan som hade en annan kulturell bakgrund, skulle skyddas från 
föräldrarna.  

KA: …flickan är ny och allting ska hända på en gång. Hon har det väldigt 
jobbigt, det har inträffat en massa saker i hennes familj och man håller på och 
utreder vad som har hänt. Samtidigt längtar hon efter sina närmaste och vill 
inte acceptera att hon inte får ringa dit. Personalen kan inte göra något innan 
utredningen är klar. Det är svårt när det inte finns några föräldrar att 
samarbeta med (Fältanteckningar sid. 2). 

Alicia hade en stor familj och ett stort nätverk av människor från sitt 
hemland. Varken hon eller familjen hade svenska vänner, de umgicks bara 
med sina landsmän och hemma pratade familjen sitt eget språk. Alicia 
berättade gärna om sina föräldrar. Hon pratade med värme om sin mamma 
men kontakten med pappa var fylld av konflikter.  

Problemen började när Alicia som tonåring sökte sig till andra ställen än de 
som familjen godkände. Hon protesterade på ett sätt som hon trodde att 
svenska flickor gjorde för att visa självständighet och frihet. Hon blev även 
av svenska myndigheter betraktad som ett problem.  

Uppdraget att separera Alicia från hennes familj 
Avdelningspersonalen fick alltså i uppdrag från socialtjänsten att isolera 
Alicia från hennes familj. Det skulle eventuellt bli en tillfällig separation 
eftersom ingen visste hur fortsättningen skulle se ut. Det visade sig vara en 
svår uppgift. Inte enbart för att Alicias liv var starkt sammanbundet med 
familjen utan också för att personalen var tveksam inför hur de skulle 
genomföra en sådan separation. De hade helt enkelt inga tidigare 
erfarenheter och visste inte riktigt hur de skulle göra eller vad en sådan 
separation skulle innebära för flickan.  

Här skulle man kunna säga att socialtjästens uppdrag öppnade ett 
handlingsutrymme som personalen inte kände sig hemma i. Deras subjektiva 
handlingsutrymme var litet, varken tidigare erfarenheter eller kunskaper 
fanns att stödja sig på. En separation tolkades som en fysisk sådan, det vill 
säga att Alicia inte skulle ha någon kontakt med föräldrarna. Separationen 
försvårades av att Alicia var mycket inriktad på sin familj och traditioner. 
Det gick inte att undgå. Hade personalen haft möjligheten att inleda 
kontakter med familjen, hade de kanhända kunnat lära känna föräldrarna, hur 
de tänkte, hur de levde, vilka kulturella traditioner och religiösa normer som 
styrde barnens uppfostran samt hur de såg på det svenska samhällets normer 
och regler. Alicia ville uppenbarligen bryta med vissa av familjens 
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traditioner men hon var också beredd att acceptera andra av dem. Hon ville 
exempelvis absolut gifta sig innan hon flyttade hemifrån. Om personalen 
hade fått prata med familjen under professionell vägledning, exempelvis om 
hur familjen tänkte och såg på Alicias framtid hade det förmodligen vidgat 
deras horisont och underlättat förståelsen av Alicias situation.33  

Familjen som referensram saknades 
KA berättade att de hade svårt att förstå Alicia utan att veta något om hennes 
familj. Personalen hade behövt ha kontakt med hennes föräldrar för att 
kunna förstå hennes situation och veta hur de skulle lägga upp sitt arbete. 
Det var ett viktigt påpekande som talar för att personalen generellt använde 
kunskap om familjesituationen som en viktig grund i sitt behandlingsarbete. 
Kunskap om familjen utgjorde en bakgrund till att förstå flickornas situation. 
Det verkade tillhöra rutinerna. Det var genom kunskapen om familjen de 
sedan kunde se möjligheter eller hinder till familjearbete.  

Tre månader senare hemma hos föräldrarna 
Under mitt andra besök på avdelningen berättade föreståndaren att Alicia var 
utskriven, omhändertagandet var hävt och nu bodde hon hemma hos sin 
familj.  

Föreståndaren: Hon har ”flyttat in i föräldrarnas sovrum”. Länsrätten 
fastställde inte LVU-t och Alicia var bara plötsligt hemma hos sina föräldrar 
(Fältanteckningar sid.22).  

Efter en dramatisk tid på institutionen upphörde placeringen lika dramatiskt. 
Det visade sig att hotbilden från familjen förblev en diffus historia. Från en 
total isolering från familjen flyttade Alicia plötsligt tillbaka till föräldrarna. 
Hon hörde dock av sig till avdelningen så gott som dagligen.  

Föreståndaren: Det är svårt att veta hur hon har det, hon berättar inget om hur 
det är i familjen... man kanske borde arbeta med den där familjen om flickan 
nu ska bo hemma (Fältanteckningar sid.22).  

Föreståndarens upptäckt av ett möjligt ”familjeprojekt” hade emellertid 
ingen betydelse. Avdelningen hade inte längre några yttre förutsättningar för 

                               
33 Här aktualiseras Gadamers (I: Warnke 1995) horisontbegrepp som diskuteras i 
Kap.2. Ett serie samtal med Alicias familj hade kunnat leda till större förståelse från 
båda hållen, en slags breddning av horisonten för att kunna förstå de olika 
kulturernas tankesätt. Målet hade nog varit att komma till en 
horisontsammansmältning dvs. att kunna se och förstå så som den andre ser och 
förstår och på det sättet komma fram till en djupare förståelse varför den ena eller 
den andre gör si eller så.  
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att arbeta med Alicia och hennes familj. Hon har hunnit flytta hem och 
befann sig utanför institutionens ansvarsområde. 

Ett blockerande uppdrag 
Det fysiska separationsuppdraget blockerade på ett effektivt sätt personalens 
arbete med Alicia och hennes familj. Så länge risken för att familjen kunde 
skada Alicia var aktuell, var alla kontakter dem emellan naturligtvis 
otänkbara. Mot bakgrunden av Alicias starka känslor för sin familj hade man 
emellertid behövt arbeta, exempelvis med hennes relationer till föräldrarna. 
Sådana ”familjeprojekt” tycktes däremot inte ha ingått i personalens eller 
föreståndarens subjektiva handlingsutrymme. Ett ”pedagogiskt 
familjeprojekt”, om svenska livsmönster och hur man som invandrare kan 
förhålla sig till dem som enbart riktade sig till Alicia och hennes familj, hade 
däremot varit tänkbart. Separationsuppdraget tycktes emellertid ha blockerat 
sådana funderingar och möjligheter.  

I ljuset av att den fysiska separationen senare inte visade sig vara behövlig, 
framstår ett arbete i Alicias familj som kanske det mest angelägna och 
näraliggande ”behandlingsprojektet”. Föreståndaren såg det, men då befann 
sig både flickan och hennes familj utanför avdelningens ansvarsområde. 

Ett familjesamtal på hemmaplan 
Föreståndaren erbjöd mig att observera ett pågående ”familjearbetesprojekt”. 
Flickan samtalet gällde var utskriven från avdelningen men de hade åtagit 
sig ett uppföljningsansvar efter önskemål från socialtjänsten. Inledningsvis 
fick jag följande information: 

Föreståndaren: Den här mamman som jag har tänkt att vi ska åka till är en 
mamma som klagar mycket på sin dotter. Även om den här dottern inte ägnar 
sig åt något så att säga...hon går inte och berusar sig, agerar inte ut eller gör 
saker som hon tidigare gjorde … men hon fixar inte skolan och det fokuserar 
mamma på hela tiden. Hon vill däremot inte ha dottern boende hos sig och då 
är hon utkastad … där har vi inte nått så långt... det kan man säga. Att få 
henne att förstå hur hon ska bemöta sin dotter och så… det har vi inte lyckats 
med.  

Intervjuaren: Hade där kanske behövts ett djupare familjearbete? 

Föreståndaren: Ja… det tror jag, och mycket hos mamman personligen 
(Intervju, observationsvecka 1). 

Mötet arrangerades för att mamman signalerade ett visst missnöje till 
socialsekreteraren över avdelningens arbete med dottern. Hon var mest 
missnöjd med den efterföljande planeringen. Hon kände sig förbigången och 
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var orolig för sin dotter. Hon tyckte att dottern ”strulade" och ingenting 
fungerade som det var planerat. Det bekräftade föreståndarens upplevelse av 
mammans missnöje och oro.  

Under mötet deltog utom föreståndaren, SB och FA. Vi åkte hem till flickans 
mamma och jag fick följa med efter att mamma samtyckte. Det var 
föreståndaren som ledde mötet och lät mamman prata. (SB och FA följde 
med i studiesyfte.)   

Mamman: …jag har blivit överkörd som mamma, jag hade velat vara med i 
planeringen mera, men ni bara bestämde saker utan att fråga mig. Jag tycker 
inte att min dotter klarar av att bo själv, jag hade velat att hon var kvar minst 
året ut men ni har bara skrivit ut henne och det fungerar ju inte 
(Fältanteckningar sid. 13). 

Hon nämnde också dotters gymnasieval som hon upplevde var en stor 
besvikelse.  

Mamman: Jag såg verkligen fram emot att vi skulle diskutera var min dotter 
skulle gå, vilken gymnasielinje hon skulle välja. Jag samlade på en massa 
broschyrer och tog saken verkligen på allvar, förberedde mig till den där 
träffen när jag trodde att vi skulle diskutera hennes val. Men sen när jag 
kommer till er har ni redan bestämt allting utan att jag fick vara med. Det tog 
mig hårt. Det är ju mitt barn och jag är hennes mamma, jag ska vara med när 
hon ska välja gymnasielinje. Då var jag riktigt förbannad. Jag slängde alla 
broschyrer i papperskorgen sen när jag kom hem, så arg var jag 
(Fältanteckningar sid.14). 

Mamman blev mer och mer upprörd under samtalet och föreståndaren 
försökte prata om det som var positivt för flickan. Det lyssnade dock 
mamma inte på. Hon fortsatte att berätta om andra situationer när hon känt 
sig utanför.  

Mamman: Jag fick höra från min förra man att när min dotter skulle skrivas 
ut skulle ni tacka av henne med tårta och jag visste ingenting. Herregud! Jag 
ville också tacka er och vara med där, det kändes som om man struntade i 
mig och att jag inte fick vara med. När jag kom dit då var det redan avklarat, 
det kändes inte bra (Fältanteckningar sid.14).  

Vad var det mamman egentligen pratade om? Det framträdde något 
motsägelsefullt i det hon sade. Å ena sidan var hon missnöjd med 
personalens arbete, å andra sidan var hon ledsen över att hon inte blev 
bjuden på avskedskalaset. Hon ville tacka personalen, fast hon inte var nöjd 
med den planering de gjorde. Den mest tydliga här var nog mammans 
upplevelse av utanförskap och förlorad kontroll. Eftersom jag enbart hade 
föreståndarens information, vet jag inte riktigt vad som hade hänt. Om 
hennes upplevelse av utanförskap var allmän eller om den var relaterad till 
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dotterns behandling, har jag svårt att uttala mig om. För att kompensera 
mammans besvikelse, erbjöd föreståndaren fortsatt stödkontakt. Det tyckte 
mamma var bra, eftersom hennes upplevelse var att situationen kring dottern 
var oroväckande och hon ville ha personalens stöd.   

Att vilja vara med men inte klara av det 
I det här fallet verkade som om mamman kände att hon misslyckades med 
sitt eget föräldraskap och inte heller hade någon insyn i andras ”projekt” som 
gällde dottern. Dottern försökte leva sitt eget liv. Den förre detta mannen 
verkade vara mer involverad i avdelningens ”behandlingsprojekt” än 
mamman var.  

I föreståndarens ”familjeprojekt” som anpassades efter flickans behov, hade 
mamman inte någon framträdande roll, på grund av hennes överdrivna oro 
och negativa förväntningar på dottern. Relationen mellan mor och dotter var 
konfliktfylld. Föreståndaren valde att prioritera kontakten med pappan, 
vilket mamman förmodligen anade. Denna uppläggning av 
”familjearbetesprojektet” skapade, som framgått, problem. Mamman kände 
sig utestängd. Erbjudandet om fortsatt kontakt tycktes vara föreståndarens 
svar på detta.   

När jag efter tre månader återvände till institutionen, berättade en av 
behandlingsassistenterna att mamman flyttat till annan ort utan att lämna 
någon adress. Familjesamtalen påbörjades aldrig. Mamma klarade 
förmodligen inte av att hjälpa sin dotter och lämnade över ansvaret till andra. 
Flickan bodde hos sin pappa och hennes liv fungerade tillfredställande. Att 
föreståndarens ”familjeprojekt” hade en fruktbar inriktning tycktes således 
bekräftad. Mamman hade själv ställt sig utanför medan pappan fanns kvar 
som resurs. Förmodligen behövde mamman hjälp för egen del för att kunna 
möta sin dotter med större förståelse, vilket föreståndaren förutsåg men inte 
kunde bidra med. Om socialtjänsten hade kunnat bistå med detta, hade 
modern kanske kunnat involveras i familjearbetet. Pappan fanns dock kvar 
och det fungerade bra i förhållande till dottern. Jag lärde mig att det fanns 
tillfällen där personalen var tvungen att välja att begränsa sina 
”familjeprojekt” till det som fungerade bäst med tanke på ungdomens bästa.   
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Föreståndarens syn på ”familjeprojekten” 

Som vi sett hade föreståndaren en central roll i Lärkbackens familjearbete. 
Hon menade att ungdomens familjesituation borde vara ett centralt tema i 
alla ungdomarnas behandling. Hon var entydigt positiv till ett 
familjeorienterat synsätt. I vissa fall kunde man emellertid inte bedriva ett 
samarbete med föräldrarna därför att problemen var så svåra och 
komplicerade, menade hon. Men i de flesta fall lyckades personalen på något 
sätt hitta en länk in i familjen.  

Föreståndaren: Det är väldigt viktigt för ungdomarna att familjen är delaktig 
och att vi hittar en bra allians med föräldrarna och att vi kan hjälpa 
föräldrarna att hantera den här situationen. Där jobbar socialtjänsten inte så 
hårt med föräldrarna under tiden flickan är placerad och det kan vi mycket 
väl göra. 

Intervjuaren: Vad är anledningen till att du tycker det är viktigt? 

Föreståndaren: Det är ju så att …människan som varelse måste förlika sig 
med sin bakgrund och med sina rötter, reparera relationer som ofta har blivit 
väldigt infekterade …att göra upp med sina rötter och förlika sig med den 
bakgrund man har och komma vidare i det och att man har hyfsat bra 
tillsammans… många av de flickorna kommer ju hit för att de har haft det 
svårt under uppväxten… Man kan inte bara jobba med ungdomen i sig och 
icke beröra det andra ordentligt (Intervju, observationsvecka 2) 

Det var således viktigt att kunna se ungdomarna i ett sammanhang av familj 
och nätverk. Enligt föreståndaren hade både ungdomar och föräldrar ett visst 
behov av detta.  

Intervjuaren: Vad säger flickorna när ni kontaktar föräldrarna? 

Föreståndaren: Ja, de flesta är väldigt nöjda, även när vi har 
uppföljningskontakter med socialtjänsten är flickorna väldigt nöjda om 
föräldrarna är med. Det ligger i sakens natur att en förälder ska vara 
intresserad hur det går för barnet.  

Intervjuaren: Tror du att det leder till mer positiva resultat? 

Föreståndaren: Jag tror, jag har liksom bestämda uppfattningar om att 
föräldrar ska känna sig delaktiga, och att de ska uppleva att vi inte 
konkurrerar med dem, och att de också växer i sitt föräldraskap. Det är ju ett 
oerhört drama att ha sitt barn omhändertagen och placerad på en institution. 
Att nå en bit på vägen är jätteviktigt. Känner de sig märkta och så... faller det 
ju också på flickan. Flickorna mår ju gott av att se att föräldrarna mår bra 
(Intervju, observationsvecka 2)  

Föreståndaren menade att det var bra för behandlingen av de placerade 
flickorna att få föräldrarna med i ett samarbete.  

Föreståndaren: Jag har inte varit med så pass länge, men jag har sett några 
flickor som har skrivits ut.  Är föräldrarna med på samma linje som vi och vi 
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kan kommunicera och de vill något bra, då blir det bra. ...Men föräldrar som 
drar åt olika håll och där vi inte har klarat upp situationen, där blir det inte 
lika bra (Intervju, observationsvecka 2).  

Föreståndaren menade vidare att det alltid borde finnas utrymme för att 
utforska möjligheterna för ett ”familjeprojekt”. Även om det inte ledde till 
ett renodlat familjearbete var det viktigt att känna till ungdomarnas 
familjehistoria. Föreståndaren hade en bestämd uppfattning om att den 
historien hade stor betydelse för deras arbete med ungdomarna. Det var ju 
inte ovanligt att ungdomen hade en problematisk uppväxt som ofta var 
källan till de problem ungdomarna brottades med. Detta borde de känna till 
och ta hänsyn till för att arbetet skulle kännas meningsfullt, menade hon. 
Föreståndaren var däremot bekymrad över de begränsningar som 
socialtjänsten kunde åstadkomma i avdelningens utrymme för familjearbete. 

Socialtjänsten – en av de viktigaste yttre villkoren  
Kan hända alltför ofta, hanterade socialtjänsten vissa ärenden rutinmässigt, 
menade föreståndaren. De kunde till exempel bestämma en åtgärd som inte 
gick att ändra på, som exempelvis vidareplaceringen av Elin eller i innehållet 
i behandlingen av Miriam.  

Föreståndaren: Man kan fråga sig, handlade socialtjänsten enligt vissa rutiner 
eller bedömde de ett ärende utifrån liknande ärenden? (Intervju, 
observationsvecka 2)  

Hon efterlyste flexibilitet och menade att det alltid borde finnas möjligheter i 
varje ärende att upptäcka nya sätt att lösa gamla problem. Om sådana 
möjligheter inte ges, kan inga nya idéer prövas eller nya ”projekt” 
genomföras. I vissa ärenden kunde det betyda att behandlingspersonalens 
handlingsutrymme initialt begränsades när ungdomen placerades på 
avdelningen. Eftersom förutsättningarna för olika typer av behandling ofta 
förändrades under själva placeringen, var risken stor att 
behandlingspersonalen kände sig ”överkörd” eller att arbetet inte kändes så 
meningsfullt. Exempelvis kunde nya möjligheter till familjearbete inte tas till 
vara. Sådana yttre begränsningar påverkade personalens inre 
handlingsutrymme och förutsättningar för att se möjligheter till 
familjearbete. ”Då blir det verkligen bara ett omhändertagande, ingen 
behandling”, menade föreståndaren.  
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Socialtjänstens begränsade handlingsutrymme 
Att planera något vettigt och funktionellt för en ungdom var en komplicerad 
process och krävde således stort handlingsutrymme. Hur planeringen gjordes 
och vad den hade för innehåll var beroende av avdelningens villkor men 
också av socialtjänstens handlingsutrymme. Det kunde ofta vara begränsat. 
Socialsekreterarens subjektiva handlingsutrymme kunde i vissa fall vara litet 
och begränsades av ekonomi och politiska mål i de aktuella kommunerna. 
(Detta berörs i diskussionen av socialtjänsten uppdrag på sid. 135) Ändå var 
socialsekreterarens handlingsutrymme i allmänhet större än 
behandlingspersonalens eller föreståndarens. Det var de som gav uppdraget 
och det var de som placerade ungdomen på institutionen. Föreståndarens 
uppfattning var att uppdraget i stor omfattning styrde hur stort 
handlingsutrymmet kunde bli i varje enskilt fall. Som vi sett, och så var det 
också på de andra två avdelningarna, kunde personalen ibland skapa ett 
uppdrag, men endast i den omfattning som var realistiskt utifrån 
socialtjänstens resurser.  

Sammanfattande diskussion över Lärkbacken 

Analysen av Lärkbacken ger en inblick i hur möjligheter till familjearbete 
kunde se ut och hur de uppfattades och hanterades av behandlingspersonalen 
på en SiS–institution där två av de anställda och föreståndaren gått 
utbildning i familjearbete.  

Av de nio ungdomarna som fanns inskrivna på avdelningen under 
observationsveckorna var det endast för en (Julia) som det fanns ett tydligt 
uppdrag om familjearbete från socialtjänsten. Det familjearbetet kunde inte 
jag följa på grund av stora avstånd till hemmet där mötena arrangerades. 
Huvudinformanterna var inte inblandade i det arbetet men de arbetade bland 
annat med ett annat ”familjearbetesprojekt” med Saras familj som de själva 
initierat. Ytterligare ”projekt” var föreståndarens eget familjearbete med 
Klaras mamma och det familjearbete som socialtjänsten initierat som 
eftervårdsarbete. I Klaras fall fanns det inte heller något uppdrag om 
familjearbete. I två andra ärenden (Alicia och Elin) uppfattades vissa 
möjligheter till ”familjeprojekt” som dock inte kunde genomföras på grund 
av yttre villkor ställda av socialtjänsten. Det fanns ytterligare ett ärende med 
en flicka, Lisa, som hade rymt. Där utgjorde socialtjänstens 
ställningsstagande ett begränsande villkor för familjearbetets genomförande. 
För Petra och Monica har jag inte kunnat observera om det fanns ett 
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pågående ”familjeprojekt” överhuvudtaget. Jag vet att de fick besök av sina 
föräldrar. Dessa besök skedde dock under tider när jag inte befann mig på 
institutionen. Sådana uppdrag där det inte framgick klart att socialtjänsten 
önskade ett arbete med föräldrarna, utan där det endast antyddes att 
relationen var viktigt att upprätthålla, sågs av personalen som ett otydligt 
uppdrag. I sådana fall var det bättre om personalen själva fick planera ett 
familjearbete, som i Saras fall.  

Att se eller inte se möjligheter till familjearbete 

Generellt tycks personalen på Lärkbacken ha sett förhållandevis många 
möjligheter att arbeta med de placerade ungdomarnas föräldrar, lite flera än 
vad personalen på de andra avdelningarna såg, som framgår i de följande 
kapitlen. Ett intressant exempel utgjorde Miriam. Hon och hennes familj 
blev visserligen aldrig föremål för något familjearbete men det tycks inte ha 
berott på att personalen hade några svårigheter att se möjligheten till arbete 
med familjen. Snarare tycks de ha sett möjligheten men inte tagit den. 
Mammans omfattande problem hade behövt insatser från flera håll annars 
hade funnits risker att ett ”familjeprojekt”, kunnat äventyra behandlingen av 
Miriam. Jag såg ganska många exempel, också på de andra avdelningarna, 
att behandlingspersonalen undvek att arbeta med föräldrarna därför att de 
uppfattades som alltför destruktiva. Den här typen av prioritering är inte på 
något sätt märklig med tanke på att personalen i behandlingen av 
ungdomarna i första hand skulle se till ungdomens bästa. I några 
sammanhang kan man kanske ändå tycka att behandlingspersonalen hade 
svårt att se en möjlighet till familjearbete, med fokus på ett frigörande 
separationsarbete, vilket kunde ha varit bra för Miriams utveckling. Det var 
ingen som riktigt såg detta när Miriam var på avdelningen. Det kan också 
förklaras med att de inte hade den typen av erfarenhet. Det gäller också i 
Alicias fall, där socialtjänsten gav ett uppdrag om ett separationsarbete.  

Ett separationsarbete kan här ses mer som en frigörelse där den unga 
människan ska gå igenom en inre (psykologisk) och en yttre (fysisk) 
separation, finna sin egen identitet och göra sig fri från beroendet av 
föräldrarna.  Ett sådant separationsarbete syftar således till att frigöra 
ungdomen från föräldrarna men för att det ska bli möjligt kan det vara 
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nödvändigt att arbeta med hela familjesystemet en tid.34 I Alicias fall hade 
behandlingspersonalen särskilt svårt att se några möjligheter till något 
separationsinriktat ”familjeprojekt”. Dels för att de överhuvudtaget inte fick 
kontakta familjen, dels för att Alicia inte var intresserad av en separation.  

Klara hade en mamma med problem som personalen inte ville ha på 
institutionen och Elin hade en missbrukande mamma som de heller inte var 
beredda att släppa in på avdelningen. I båda fallen kontaktade föreståndaren 
dessa mammor. Ett intressant fynd på Lärkbacken var att föreståndaren såg 
flera möjligheter till ”familjeprojekt” än de anställda, inklusive Lotta och 
Yvonne som också fått utbildning. I Klaras och Elins fall tycktes det handla 
om konkurrens mellan olika behandlingsidéer, där föreståndaren var mera 
för ett familjeperspektiv än de övriga. 

Personalens handlingsutrymme i förhållande till 
”familjeprojekten”  

När personalen tog en möjlighet till familjearbete och bestämde sig för att 
starta ett ”projekt” behövde de ett handlingsutrymme. Handlingsutrymmet 
var avgörande för genomförandet av ”projekten”. Så beskrivs också 
begreppet handlingsutrymme i handlingsteori (Berglind 1990, Bordieu & 
Coleman 1991, Nygaard 1995). På Lärkbacken skapade föreståndaren 
generellt sett ett stort handlingsutrymme för familjearbete. Hennes positiva 
inställning till familjearbete gav generellt ett stort utrymme för de övriga 
anställdas ”familjeprojekt”. Detta upplevdes dock mycket olika i 
personalgruppen. SA och KA upplevde sitt handlingsutrymme som 
begränsat, medan Lotta och Yvonne såg större möjligheter och utnyttjade det 
i sina ”familjeprojekt”. De kunde till och med få hjälp av föreståndarens 
”stödprojekt” i sitt familjearbete. Riktigt hur man ska förstå KA: s och SA: s 
pessimistiska syn på utrymmet för familjearbete är svårt att säga,  men det 
tycks  bland annat handla om ett missnöje med personalpolitiken på 

                               
34 Erikson (1980) beskriver tonårstiden som en utvecklingsstadie som karakteriseras 
av ”identitetssökande och identitetsförvirring”. Tonåringen söker sig själv och sin 
plats i världen genom att skapa en egen identitet. Identitetsskapandet sker ofta 
genom kamratrelationer och genom separation från föräldrarna. Det är både en 
psykologisk och en fysisk frigörelse. Om den unge inte kan finna sig själv och 
frigörelseprocessen avstannar kan det leda till frustration, förvirring, ångest och 
hämmad utveckling. Wrangsjö (1993) utgår ifrån Sterns (1985) utvecklingsteori och 
ser tonåringens frigörelse mer som en slags transformation än en faktisk frigörelse. 
Han talar också om inre och yttre frigörelse (Wrangsjö 1995). 
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avdelningen och att man främst satsade på andra. KA och SA verkade känna 
sig missförstådda och förbigångna, vilket i förlängningen innebar att de inte 
alls utnyttjade sina personliga resurser, exempelvis i familjearbete. 
Paradoxalt tycks det som om utbildningen i familjearbete ökade Yvonnes 
och Lottas subjektiva handlingsutrymme men att den samtidigt i viss mån 
begränsade KA:s och SA:s horisont för familjearbete.  

Handlingsutrymmet som vi sett hade både inre och yttre villkor. 
Avdelningens förhållandevis stora inre handlingsutrymme för 
”familjeprojekten” kunde begränsas av yttre villkor som socialtjänstens 
ointresse för familjearbete eller av intentioner om andra slags 
behandlingsarbeten. Sådana behandlingsidéer var ofta fokuserade på 
enskilda individer. Både Elin, Miriam och Lisa var berörda av att 
socialtjänsten initierat individstödjande behandlingsarbete. Till bilden av 
utrymmet för familjearbete på Lärkbacken hör också att 
institutionsledningen gav ett viktigt bidrag till avdelningens 
handlingsutrymme. Institutionschefen var i det närmaste orolig för den 
stagnation han upptäckte i avdelningens familjearbete och försökte på olika 
sätt öka förutsättningarna för personalen att arbeta med de placerades 
familjer. Att ha ledningens stöd till ”familjeprojekten” ökade naturligtvis 
familjearbetets legitimitet på institutionen. 

Villkor för ”familjeprojekten” på avdelningen 

Sammantaget fanns det en stor lyhördhet för ungdomarna hos personalen på 
Lärkbacken. De fick stort utrymme i det dagliga arbetet med mycket 
"tonårsprat" om kläder, utseende, mat och dylikt. Ibland upplevde jag 
emellertid att dessa diskussioner blev lite för dominerande och inte lämnade 
något utrymme kvar för djupare reflektioner, till exempel att diskutera 
ungdomens familjesituation. Det kan eventuellt förklara att det var så få 
”familjeprojekt” som genomfördes och nästan uteslutande av föreståndaren 
och huvudinformanterna. Mycket skedde i förbigående och de fasta ramarna 
i arbetet var praktiska regler om tider, schema, klädinköp, pengar, 
utevistelser, resor, skolarbete, permissioner m.m. ”Familjeprojekten” var 
individuella utifrån var och ens upplevelse och initiativ. Någon enhetlig 
struktur för arbetet på avdelningen som prioriterade arbete med familjer 
fanns inte, trots att det ingick i den officiella bilden av avdelningen och att 
ledningen var intresserad av familjearbete.  
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Huvudinformanternas roll och engagemang i familjearbetet 

Lotta och Yvonne hade inte någon uttalad position i familjearbete på 
avdelningen. Deras objektiva handlingsutrymme för familjearbete var varken 
större eller mindre än den övriga personalens. Deras subjektiva intresse och 
utrymme för familjearbete var emellertid större, vilket kan ha berott på den 
utbildning de gått och det intresse de visade för familjearbete redan före 
utbildningen. I intervjuerna ett år efter utbildningen fanns dock ett visst 
minskat intresse och en osäkerhet hos dem över sin kompetens. 
Socialtjänstens förväntningar uppfattades också som alltför stora.  

Under observationsveckorna fanns det inga spår av denna reservation och 
osäkerhet. Yvonne och Lotta lyckades tvärtom ofta hitta ett eget fungerande 
arbetssätt utifrån egna individuella förutsättningar. Lotta som beskrev sig 
själv (i intervjun strax efter utbildningen) som mer praktisk än teoretisk, 
utförde också sina ”familjeprojekt” utifrån mer emotionella och praktiska 
intentioner där hon använde sin egen tidigare erfarenhet.  

Yvonne kände sig mer teoretiskt och utförde sina ”projekt” utifrån mer 
strategiska intentioner. I sitt teamarbete kompletterade de varandra på ett 
funktionellt sätt. Det verkade som om ett engagerande familjearbete 
inspirerade och väckte både Lottas och Yvonnes kreativitet och de glömde 
institutionens begränsningar och minskade resurser. Deras vida subjektiva 
horisont för familjearbete bidrog till att vidga även det yttre 
handlingsutrymmet.  

Utbildningen 

Vissa yttre villkor kan således förbättras om det subjektiva 
handlingsutrymmet ökar, till exempel genom ökad kunskap. Det betyder till 
exempel att individers kompetenshöjning genom lärande i viss mån kan 
kompensera yttre begränsningar. De tydligaste exemplen på det fann jag när 
huvudinformanterna eller föreståndaren tog egna initiativ och själva startade 
ett ”familjeprojekt”, utan att de hade ett sådant uppdrag från socialtjästen. 
Utbildningen ökade således både personalens subjektiva förutsättningar för 
familjearbete och deras yttre handlingsutrymme. Yvonne och Lotta som har 
gått utbildningen i familjearbete och föreståndaren som också gick en 
liknande utbildning, verkade ha bättre förutsättningar att kunna se 
möjligheter till arbete med familjer än de andra behandlingsassistenterna. 
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Det är självklart svårt att påvisa ett sådant samband i den här studien, men 
det de såg och hur de genomförde ”familjeprojekten”, talar för en sådan 
inverkan. De nämnde också att kunskaperna från utbildningen var till nytta 
och vidgade deras horisont för att kunna se mera och förstå mera än tidigare. 

Uppdraget 

Behandlingspersonalen såg som vi sett, uppdraget som en viktig riktlinje i 
behandlingsarbetet. Uppdraget formulerades vanligen från socialtjänsten före 
eller under placeringen. Men det hände också att uppdraget skrevs om på 
institutionens begäran, om institutionen ville ha ett särskilt uppdrag. Man 
skulle kunna säga att behandlingspersonalen hade ett visst utrymme att 
avgöra om de skulle arbeta med familjer eller inte. Samtidigt var det 
uppenbart att det också fanns gränser. Om socialtjänsten var ointresserad av 
ungdomens familjesituation kunde det hända att ett familjearbete avbröts 
eller aldrig kom igång. Till exempel i Elins fall hade personalen inte någon 
chans att etablera en djupare kontakt med hennes mamma eftersom Elin 
placerades vidare till en ny institution. Vad jag kunde se, uppfattades också 
precist formulerade uppdrag med större allvar än uppdrag som var allmänt 
författade och innehöll generella beskrivningar. Sådana generella uppdrag 
uppfattades ofta som otydliga.  

Föreståndarens roll 

Föreståndaren var något av en nyckelperson genom att hon hade möjligheter 
att initiera och genomföra ett ”familjeprojekt”, i några fall på egen hand. 
Som vi sett kunde detta både ha positiva och negativa konsekvenser för de 
andra på avdelningen. Jag uppfattade att hon var ganska omedveten om att 
hon tog stort utrymme för sina ”projekt” vilket hon kunde göra utifrån sin 
arbetsledarposition. Både SA och KA nämnde att hon kunde ta över ett 
”familjeprojekt” själv, utan att personalen informerades i förväg. Det 
verkade som om det var oklart för personalen vad föreståndaren egentligen 
hade för roll i familjearbetet. Ibland hade hon en slags handledarroll, 
exempelvis när hon startade ett ”stödprojekt”, i andra fall var hon 
initiativtagare till ett ”familjeprojekt” och tog hela ansvaret för 
genomförandet. Men mitt helhetsintryck var att hon var en god pedagog; hon 
lyssnade, gav råd och vägledde personalen i arbetet med föräldrarna. I flera 
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fall var det också endast föreståndaren som såg möjligheter till ett 
familjearbete. Det verkade som om institutionschefens uppfattning om 
familjearbetets stagnation på avdelningen inte nått fram till föreståndaren. 
KA:s och SA:s kritiska inställning till avdelningens nuvarande familjearbete 
lyftes inte heller fram till någon diskussion. Följande figur försöker illustrera 
de villkor som påverkade utrymmet för familjearbetet på avdelningen 
Lärkbacken. 

Figur 7.  
De subjektiva (inre)                               Lärkbacken             De objektiva (yttre) 
villkoren för                                                                                  villkoren för                           
handlingsutrymmet:                                                                     handlingsutrymmet:               
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för tillfället, SA var inte engagerad, 
de andra var intresserade 
 
 
Emotioner 
Personalen tyckte olika om 
ungdomarna och föräldrarna  
     positiva och negativa  
           känslor 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
       

Lagar och 
föreskrifter, 
 andra 
begränsningar 
inom 
organisationen  
(tid, resurser) 
 
Socialtjänstens 
uppdrag  
 finns uppdrag +,  
 Inget uppdrag - 
 
Stöd för fam.arbete 
  (stödprojekt) 
     
Familjen själv 
 
 
Konkurrerande 
projekt 

      Ta   
  möjligheten 
 och genom- 
       föra 
        ett 
       fam. 
     arbetes 
   ”projekt” 
  -informativ 
  -pedagogisk 
      familje  
       arbete 
  
        

    
      Se  
       
möjligheter 
till   familje 
    arbete 
 
        
      

De yttre 
villkoren finns 
kvar under  
hela processen 

         Intention 
Emotionell       Strategisk 
               



 171 

Kapitel 7 

Avdelningen Lillsjön  

Avdelningen Lillsjön låg lite avsides inom det stora institutionsområdet 
(Institution 2). Där fanns det ytterligare sex friliggande avdelningar samt 
skola, träningslokaler och administrativa byggnader. Det fanns både låsta 
och delvis låsta avdelningar samt en avdelning för ungdomar med speciella 
problem. De centralt placerade professionerna som lärare, sjuksköterska och 
psykolog var tillgängliga för institutionens samtliga avdelningar. För övrigt 
liknade arbetets organisering Lärkbackens. Här leddes också varje avdelning 
av en föreståndare och antalet behandlingsassistenter bestämdes efter typ av 
avdelning. De låsta avdelningarna hade fler personal. Institutionen leddes av 
institutionschef och biträdande institutionschef med ett övergripande ansvar 
för behandlingens utformning och utveckling.  

Lillsjön var en låg barackliknande byggnad, moderniserad och ombyggd i 
omgångar. Det har förekommit omfattande skadegörelse i perioder på 
avdelningen. Det var en avdelning för pojkar i åldrarna 12-16 år med låsta 
ytterdörrar, låst köksdörr, låst personalutrymme samt låst aktivitetsrum. 
Avdelningens fönster hade okrossbart glas. Ungdomarnas rum var inte låsta, 
men de fick uppehålla sig där endast under vissa tider. Personalen använde 
sin nyckel för att förflytta sig ut och in samt mellan de låsta utrymmena 
inomhus.  

Avdelningsmiljön 

Avdelningens miljö visualiserade tvånget på ett konkret sätt. Inlåsning 
användes i repressivt syfte. Ungdomarna kunde också provocera fram 
inlåsningen med sitt beteende. Då kunde en ungdom få sin rörelsefrihet 
ytterligare beskuren, bli mera inlåst och inte få lämna avdelningen under en 
period. Om det fanns en uppenbar risk för att ungdomen skulle skada sig 
själv och/eller andra på avdelningen, användes det så kallade 
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"avskiljningsrummet", ett speciellt inrett rum med förhöjt säkerhet likt ett 
häkte. Det var ett rum som markerade tvångets yttersta gräns.  När, hur och 
under vilka omständigheter personalen fick använda rummet reglerades i 
lagar och bestämmelser.35 De måste också rådgöra med institutionschef och 
läkare innan ungdomen avskiljdes. Detta var bekant både för ungdomar och 
föräldrar. Jag upplevde att tvånget var mer tydligt närvarande än till exempel 
på den första institutionen där man behandlade flickor.  

Det rum besökare först kom in i var avdelningens dagrum. Det låg i mitten 
av avdelningen. Det var ett stort rum med linoleumgolv, skinnsoffor, TV och 
ett runt matbord och stolar. Det fanns inga tavlor eller andra dekorationer på 
väggarna, men i hörnet vid fönstret stod några plastväxter och någon levande 
växt. Rummet var mörkt eftersom dagsljuset hade svårt att tränga in på 
grund av en inbyggd terrass utanför. Färgerna i rummet var övervägande 
bruna och vita, fönstret bredvid TV:n var täckt med en bordduk. Golvet var 
kallt och den centrala ventilationsanläggningen susade oavbrutet. Jag fick 
senare veta att det var besvärligt att vädra på grund av alla låsta fönster. 
Bakom väggar av glas fanns ett litet personalutrymme, bestående av två små 
rum med dörr emellan som stod öppet. Där hade tjänstgörande personal 
avrapporterings- och överlämningsmöten. Där fanns också en dator för 
journalskrivning, en telefon och en TV i den främsta delen av rummet. Där 
fick också ungdomarna sitta och prata i telefon med sina anhöriga när de 
hade telefontid. I det inre, så kallade kontorsrummet där datorn var placerad, 
fanns pärmar med dagaktiviteter och planering samt andra viktiga uppgifter 

                               
35 I LVU lagen, 15 b § står följande: Den intagne får beredas vård vid en enhet inom hemmet 
som är låsbar eller på annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt 
med hänsyn till den intagnes, övriga intagnas eller personalens säkerhet, eller om det är 
nödvändigt för att förhindra att den intagne avviker eller för att i övrigt genomföra vården..../-
---/......... Om det krävs med hänsyn till den intagnes speciella behov av vård, hans eller 
hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet, får en intagen på en sådan enhet hindras från 
att träffa andra intagna (vård i enskildhet). 
Den intagne får vårdas vid en sådan enhet under högst två månader i följd. Om särskilda 
behandlingsskäl föranleder det, får dock vården vid enheten pågå längre tid, förutsatt att något 
av de fall som anges i första stycket fortfarande föreligger och att den intagne samtidigt ges 
möjlighet till vistelse i öppnare former eller utanför hemmet. En fråga om vård i enskildhet 
skall prövas fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste prövning. Lag 
(2003:406). 
15 c § Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne uppträder våldsamt eller är så 
påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den intagne 
hållas i avskildhet. Han eller hon skall då stå under fortlöpande uppsikt av personalen. Den 
intagne får dock inte hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen 
nödvändigt och inte i något fall under längre tid än 24 timmar i följd. 
Är den intagne under 15 år skall läkare skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som vidtas enligt 
första stycket. Om läkaren begär det skall åtgärden genast avbrytas. Lag (2003:406).  
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som behövde låsas in. Personalutrymmet kändes rörigt och för trångt, det var 
överfullt med pärmar, lådor, dator och skrivbord.  

Köket låg mittemot personalutrymmet, en korridor skiljde dem åt. 
Korridoren fortsatte och bakom en glasdörr fanns tre av ungdomarnas rum, 
toaletter och duschrum samt tvättrum. Det samma fanns på dagrummets 
andra sida. Där fanns dock ytterligare ett rum för TV-spel. Köket mittemot 
var litet och dörren var låst. Jag fick veta att köksdörren låstes för att 
ungdomarna inte fick vara där på grund av säkerhetsbestämmelser angående 
knivar och dylikt som ansågs farliga. Den låsta miljön kunde både upplevas 
skyddande och inspärrande. Låsta dörrar och pansarglas kan naturligtvis 
betraktas som provocerande men de kan i vissa situationer också ge trygghet. 
Man kan fundera över hur inlåsning påverkade villkoren för familjearbete 

Utöver föreståndaren arbetade sammanlagt tolv personer på avdelningen. 
Behandlingspersonalen arbetade på schemalagd arbetstid. Det betydde 
kvällar, helger och nätter med lediga dagar emellan. Det fanns tre kvinnor i 
personalgruppen och nio män.  

En intervju med föreståndaren och annan ledningsperson 

Sedan flera år tillbaka fanns ett intresse för familjearbete på avdelningen. 
Lillsjön var en av de avdelningar som deltog i kartläggningen inför den 
planerade familjeutbildningen år 1999. Dåvarande föreståndaren var på väg 
att introducera ett familjeorienterat tänkande och såg till att 
huvudinformanterna, Sanna och Nils, påbörjade familjeutbildningen år 2000. 
Den nya föreståndaren berättade att han förstod att det fanns ett intresse för 
familjearbete på avdelningen. Han förmedlade också en positiv syn på 
familjearbete men påpekade samtidigt att det ofta var alltför ostrukturerat. 
Det fanns olika idéer om vad man egentligen skulle göra. Han uttryckte en 
viss oro över om de som ville, verkligen kunde arbeta med föräldrar. Han 
hade uppmärksammat brister och alltför mycket improviserande som kunnat 
tyda på bristande kompetens. Personalens utbildningsbakgrund varierade 
kraftig och enligt föreståndaren var nivån alltför låg. Han visade således en 
viss oro för avdelningens nuvarande familjearbete:  

Intervjuaren: Hur ser du på avdelningens familjearbete? 

Föreståndaren: Ja...(paus)... det vet jag inte riktigt, ärligt talat, det är för 
mycket improviserande. Det finns folk som vill jobba med föräldrar, men det 
blir inte så seriöst. De ska ha familjesamtal och sånt, men det verkar inte så 
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genomtänkt...Visst kan de prata med föräldrar, men det blir mera socialt prat 
än behandling (Intervju, observationsvecka 1)  

Föreståndaren var samtidigt intresserad av att öka personalens kompetens 
och gjorde det möjligt för ytterligare två personal att börja en ny 
familjeutbildning. 

Föreståndaren: Jag har skickat två till på utbildning i familjearbete... 
Självklart ska föräldrarna med på ett hörn... alla klarar kanske inte av det men 
vi får lära oss att hantera sådana situationer...Sådana familjer finns också, där 
det inte går att göra något, men då ska inte ungen hem. (Intervju, 
observationsvecka 1)  

Det kom också till min kännedom att föräldrar inte fick komma in på 
avdelningen. Föräldrarna träffade sina barn i för det ändamålet utsedda 
lokaler. Dessa fanns mera centralt inom institutionens område och kallades 
besöksrum. Att föräldrarna inte bjöds in till avdelningen förklarades med 
hänvisning till sekretesslagen. Det fanns dock övernattningsmöjligheter för 
föräldrar på institutionen och det hände att hela familjer stannade kvar över 
en helg. Vid sådana tillfällen kunde personalen bedriva familjearbete. Om 
kontaktpersonerna till ungdomen arbetade en helg och föräldrarna kom på 
besök, kunde de bestämma sig för att ha samtal med familjen. Avdelningen 
var samtidigt på väg att implementera ett nytt arbetssätt (KBT modellen) och 
föreståndaren hade vissa idéer om vad det kunde betyda för familjearbetets 
utveckling:  

Föreståndaren: Avdelningen ska gå över till KBT metoden som innebär block 
och teckenekonomi. Det blir ett sätt att strukturera avdelningsarbetet för att 
ha mer tid till behandlingen. Det blir mer ansvar på eleverna, på deras 
beteende med social träning...ART 36 träningen är en del av det. Familje- och 
nätverksarbete kan bli en stor del av det. I början av placeringen kan 
ungdomarna ha familje- och nätverksmöte och målet kan sättas tillsammans 
med socialtjänsten, institutionen och föräldrarna. (Intervju, observationsvecka 
1)  

Han berättade vidare att ambitionen var att alla skulle ha en grundutbildning 
i behandlingsarbete. Det fanns fyra personer som har gått en sådan 
utbildning från avdelningen. Därutöver fanns det personal på avdelningen 
som hade arbetat över trettio år i verksamheten utan någon speciell 
utbildning men med lång praktisk erfarenhet av behandlingsarbete. Om det 
har inträffat några förbättringar efter utbildningen i familjearbete som Sanna 

                               
36 ART: Aggression Replacement Training: en multimetod för att ge aggressiva barn och 
ungdomar sociala alternativ, detta introducerades och problematiseras av Goldstein, Glick, & 
Gibbs (2004).  
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och Nils har gått, kan ha varit svårt för honom att upptäcka eftersom han var 
relativt ny på avdelningen.  

Den andra ledningspersonen berättade att avdelningen hade flera tillfälliga 
vikarier. Sjukfrånvaron bland personalen var hög och det upplevde han som 
ett bekymmer. 

Behandlingspersonalen 

Från personalgruppen (exklusive huvudinformanterna) träffade jag en 
kvinnlig och fyra manliga behandlingsassistenter. Fyra av dem var vikarier, 
men hade arbetat lång tid på institutionens olika avdelningar. De kände 
ungdomarna och var bekanta med verksamheten men var sällan engagerade 
som kontaktpersoner. Det fanns en "grabbig" ton i kommunikationen, med 
lite grövre skämt och dunkande i ryggen, vilket jag uppmärksammade under 
hela observationstiden. Behandlingspersonalen var ofta engagerad i olika 
idrotts- och friluftsverksamheter och aktiverade pojkarna i det. Att idrott var 
viktigt märktes genom att personalen ofta pratade om idrottshändelser. 
Under observationsveckorna kunde jag samtala med två 
behandlingsassistenter, LA och MA, om deras syn på avdelningens 
familjearbete.  

LA var ordinarie personal. Han kom till Lillsjön för ca ett år sedan och 
tyckte att arbetet med ungdomarna var stimulerande.  

LA: Här kan man fortfarande hjälpa eftersom de är såpass unga...men man 
bör sätta in mer resurser (Fältanteckningar sid. 4). 

LA berättade att han, ett år efter att han anställdes, fick åka på hembesök till 
en av ungdomarna tillsammans med en mer erfaren personal (TA).  

LA: Pappan kom precis ut från fängelset och vi skulle knyta kontakt...syftet 
var att se om det var lämpligt att få hem barnet till föräldrarna... vi skulle ha 
samarbete med socialtjänsten, planera tillsammans, hur vi skulle jobba. Jag 
fick hjälp av TA i att formulera mig och hålla strukturen. Den familjen var 
långtifrån lätt att jobba med (Fältanteckningar sid. 5). 

LA fick här således stöd både från socialtjänsten och från sin mer erfarna 
kollega att genomföra ett ”familjeprojekt”. Han hade ingen tidigare 
erfarenhet eller utbildning i familjearbete men hans tidigare kunskaper från 
kriminalvården kan ha bidragit till hans subjektiva handlingsutrymme i det 
här ”projektet”. LA tyckte att han borde lära sig mera om familjearbete, 
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”kunskap är aldrig fel” menade han, men nu skulle han istället få utbildning i 
KBT metoden. Han berättade att hela personalgruppen skulle utbildas.  

MA hade arbetat på institutionen i perioder i två år och gick nu en 
internutbildning (behandlingsassistentutbildning). Han trivdes bra med sitt 
arbete, ”har bra hand med killarna”, sa han och tyckte att kontakt med 
föräldrar var viktigt även om vissa föräldrar inte var så ”seriösa”.  

MA: När de (ungdomarna) är i den här åldern ska man sträva efter att de 
kommer hem... (paus)...men... samtidigt som man omhändertar barnen skulle 
man också kunna omhänderta föräldrarna (Fältanteckningar sid. 12). 

Det visade sig att MA hade vissa farhågor beträffande föräldrarnas förmåga 
att kunna ta hand om sina barn.  

MA: Om det fungerar så ska föräldrarna vara med men om det inte gör 
det...då mår inte ungdomen bra av det. Det är viktigt att se vad man utsätter 
ungdomen för. Ringer en förälder som är alkoholist... då skulle jag ta kontakt 
med ”soc” och avstyra kontakten (Fältanteckningar, sid. 12). 

MA tyckte det var viktigt att avdelningen hade tydliga regler beträffande hur 
och när föräldrarna hade kontakt med sina barn även när det gällde 
telefontider.  

MA: Nyligen när en pappa ringde och han inte fanns med på listan ...så blev 
det konflikt. Det är viktigt med regler för det blir kaos annars. Säkerhet är 
viktigt...det är klart, uppstår en specifik situation så kan man ändra sig 
(Fältanteckningar, sid. 12). 

MA:s grundinställning var att barnen ska vara hos sina föräldrar. Om 
föräldrarna var svåra att lita på, var oseriösa och själva behövde tas om hand, 
behövde ungdomarna skyddas från problematiska föräldrakontakter, menade 
han. Förutsättningen för att MA skulle ta en möjlighet till ett 
”familjeprojekt” var förmodligen att han bedömde att han hade att göra med 
kapabla föräldrar. I hans berättelse framträdde således en traditionell syn på 
institutionsplacerade barns föräldrar där personalens roll är att skydda barnen 
och kompensera föräldrarnas brister.37  

Varken MA eller LA nämnde något om huruvida det fanns en övergripande 
intention för familjearbete på avdelningen. Det verkade som om 
familjearbete som begrepp var bekant hos personalen men att det var upp till 
var och en om man ville eller inte ville arbeta med föräldrar. Det subjektiva 
utrymmet för ”familjeprojektet” hos MA begränsades av att han ställde höga 

                               
37 Synen på föräldrar till institutionsplacerade barn diskuteras i flera studier bland annat av 
Ohrlander (1991), Jonsson (1990) och Sallnäs (2000). Ohlander (1991) diskuterar dagens syn 
på barn och föräldrar i ett europeiskt perspektiv.   
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krav på föräldrar och förmodligen också av att han saknade djupare 
kunskaper i familjearbete. LA nämnde stödet från TA i ett ”familjeprojekt” 
medan MA arbetade mest ensam. Han nämnde inte någon som han skulle 
samarbeta med. Varken LA eller MA nämnde huvudinformanterna eller de 
två andra som gick utbildningen i familjearbete.  

Nedan presenteras ungdomsgruppen utifrån den information jag fick från 
föreståndaren och utifrån den bild som växte fram under 
observationsveckorna. Beskrivningarna fokuserar, på samma sätt som på 
Lärkbacken, på ungdomarnas familjesituationer och inte på problem eller 
placeringsorsaker. Jag träffade inte ungdomarna lika ofta här som på 
Lärkbacken. De var ofta utanför avdelningen, i skolan eller på någon 
aktivitet. Trots att avdelningen var en låst avdelning, vistades ungdomarna 
således mycket utanför institutionen tillsammans med personal.  

Ungdomarna på avdelningen  

Under den första observationsveckan bodde sex ungdomar på avdelningen. 
Några hade flyttats över från en annan avdelning efter utredning, andra kom 
utifrån efter ett beslut om omhändertagande. I regel kom ungdomarna från 
en annan institution eller familjehem eller placerades direkt från gatan eller 
det egna hemmet. De hade vistats olika länge på avdelningen. Även under 
den andra observationsveckan bodde sex ungdomar på avdelningen. 
Skillnaden var att tre av de ”gamla” var utskrivna och tre nya kommit till. 
Under de två observationsveckorna träffade jag således sammanlagt nio 
ungdomar. De var mellan 12-16 år gamla. Samtliga ungdomar var 
omhändertagna enligt LVU. På grund av ungdomarnas låga ålder var 
familjesammanhangets betydelse mera påtagligt och av den anledningen 
presenteras relationen till föräldrar mer utförligt än på Lärkbacken. 
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Tablå 6. Ungdomarna på avdelningen (fingerade namn)  
 

Första observationsveckan*  Andra observationsveckan 

Alex  omhändertagen enligt        LVU Alex  utskriven med fortsatt LVU 

John  omhändertagen enligt       LVU John  kvar på avdelningen  

Kalle  omhändertagen enligt       LVU Kalle utskriven, LVU upphörde  

Lasse  omhändertagen enligt      LVU Lasse kvar på avdelningen  

Linus  omhändertagen enligt      LVU Linus kvar på avdelningen  

 Peter  omhändertagen enligt       LVU Peter  utskriven, LVU upphörde  

 Per   ny på avdelningen, omhändertagen enligt      LVU     

 Tommy ny på avdelningen, omhändertagen enligt LVU 

 Jerry ny på avdelningen, omhändertagen enligt     LVU 

 

*det är tre månader mellan den första och den andra observationsveckan  

Kort presentation av ungdomarna 
Nedan gör jag en kort presentation över ungdomarnas familjebakgrund, 
socialtjänstens uppdrag avseende familjearbete och eventuellt pågående 
familjearbete. Ungdomarnas namn är fingerade och jag har också gjort några 
ändringar i bakgrundsdata för att försvåra ett eventuellt igenkännande.  

Alex 14 år 
Alex var placerad enligt LVU på ett annat behandlingshem innan han kom 
till Lillsjön. Han hade en hel familj med flera syskon. Det påbörjades ett 
familjearbete efter samförstånd mellan föräldrar, socialtjänst och 
kontaktpersoner på institutionen utan att det fanns ett uppdrag. Initiativet 
kom från kontaktpersonerna och föräldrarna. Socialtjänsten samtyckte sedan 
och gav ett uppdrag på familjearbete. Huvudinformanten Nils och TA hade 
ett pågående ”familjeprojekt” innehållande regelbundna möten med 
familjen. 

John 12 år 
John placerades enligt LVU i samband med att han har försvunnit hemifrån 
vid flera tillfällen. Hans mamma hade förlorat kontrollen över honom och 
behövde hjälp. John hade invandrarbakgrund, föräldrarna var skilda och han 
bodde med mamma och flera syskon. De hade ingen kontakt med pappan. 
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John åkte och besökte sin familj regelbundet varje helg, ofta i sällskap av sin 
kontaktperson. Det fanns ett oklart uppdrag på familjearbete från 
socialtjänsten med syftet att stödja mamman. Planeringen var att John skulle 
flytta hem efter sin placering. LA hade ett pågående ”familjeprojekt” i form 
av stöd till mamman.  

Lasse 15 år 
Lasse var placerad enligt LVU och har varit på institutionen några månader 
när jag påbörjade den första observationsveckan. Hans föräldrar levde 
åtskilda sedan flera år tillbaka och hans pappa fanns numera inte i livet. 
Lasse bodde med sin mamma före placeringen. Det fanns inget uppdrag om 
familjearbete från socialtjänsten men institutionen hade kontakt med mamma 
och några släktingar som deltagit på planeringsmöten. Mamma hade egna 
problem och var själv i behov av stöd. Planeringen var att Lasse skulle flytta 
hem på prov efter placeringen på institutionen. Jag såg inget pågående 
”familjeprojekt” för Lasse.  

Linus 15 år 
Linus hade flera tidigare placeringar och var omhändertagen enligt LVU. 
Han hade skilda föräldrar och har bott med sin mamma sedan han var liten. 
Mamman hade egna problem och var i behov av stöd. Det fanns inget 
uppdrag om familjearbete från socialtjänsten. Kontaktpersonerna har 
emellertid haft kontakt med mamma, men det pågick inget strukturerat 
familjearbete. Målet var att Linus skulle flytta hem efter placeringen. Jag såg 
inget pågående ”familjeprojekt” för Linus.  

Kalle 14 år 
Kalle var omhändertagen enligt LVU, hade invandrarbakgrund och kom från 
en familj med många släktförbindelser. Föräldrarna var skilda men Kalle 
hade regelbunden kontakt med båda. Det fanns ett uppdrag från 
socialtjänsten att arbeta med familjenätverket. Han var i slutet av sin 
placering när jag anlände till den första observationsveckan. Planeringen var 
att han skulle flytta hem till någon från nätverket. En av 
huvudinformanterna, Sanna, hade ett pågående ”familjeprojekt”. 

Peter 16 år  
Peter var också placerad enligt LVU, hade invandrarbakgrund och skilda 
föräldrar. Han hade sporadisk och konfliktfylld kontakt med sin pappa som 
var konfliktfylld. Före placeringen bodde Peter med sin mamma och syskon. 
Det fanns inget uppdrag om familjearbete från socialtjänsten men 
huvudinformanten Sanna hade ett pågående ”familjeprojekt”.  
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Per 15 år  
Per placerades enligt LVU sedan flera år tillbaka och har bott i olika 
familjehem. Han placerades på Lillsjön från institutionens 
utredningsavdelning. Per hade en splittrad familj och före placeringen bodde 
han med sin mamma. Pappan hade missbruksproblem och de hade ingen 
kontakt med varandra. Det fanns ett otydligt uppdrag från socialtjänsten att 
stärka mamman genom ett sorts familjearbete. Planeringen var att Per skulle 
flytta tillbaka till sin mamma efter placeringen. Jag såg inget pågående 
”familjeprojekt” för Per.  

Tommy 15 år  
Tommy har varit placerad på många olika ställen tidigare. Han kom från en 
annan institution där han var placerad enligt LVU. Han hade bott med sin 
mamma och flera syskon före omhändertagandet. Föräldrarna var skilda och 
pappa fanns inte kvar i Sverige. Mamman upplevdes av personalen som 
”svag” och i behov av mycket stöd. Det fanns ett otydligt uppdrag från 
socialtjänsten om familjearbete. Samarbetet mellan institutionen och 
socialtjänsten var problematiskt. Det fanns inget pågående ”familjeprojekt” 
för Tommy. Institutionen och socialtjänsten var oeniga över 
tillvägagångssättet i behandlingen, enligt föreståndaren.  

Jerry 14 år  
Jerry har tidigare varit frivilligt placerad i familjehem. Nu var han 
omhändertagen enligt LVU och placerad akut på avdelningen. Hans 
föräldrar var skilda och Jerry växte upp hos sin mamma. På grund av den 
akuta placeringen fanns det inget uppdrag från socialtjänsten. Planeringen 
var att Jerry skulle placeras vidare och utredas på en annan avdelning.  

 

Den här korta genomgången av pojkarnas familjebakgrund visar att fyra av 
dem inte hade någon kontakt med sin pappa överhuvudtaget. En pappa fanns 
inte i livet. Bland de pappor som fanns tillgängliga var en missbrukare, en 
hade liten kontakt och en har tagit avstånd och var hotfull. Endast två av 
ungdomarna hade kontinuerlig kontakt med sina pappor enligt personalen. 
Den ena av dem hade sammanboende föräldrar. Pojkarna bodde ofta med 
sina mammor före placeringen.  

Nedan har jag gjort en sammanställning över ungdomarnas familjebakgrund 
med avseende på om de hade föräldrar som bodde ihop eller inte och vilka 
kontakter ungdomarna hade med sina föräldrar och anhöriga. Detta för att ge 
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en bild om förutsättningarna för familjearbete med de placerade 
ungdomarna.  

Tablå 7. Ungdomarnas familjebakgrund och kontakt med föräldrar  
 

Alex Sammanboende föräldrar  
Övrig nätverk: flera syskon 
Mycket tät kontakt med mamma, mycket kontakt med pappa  

John  Skilda föräldrar 
Mamma: ensamstående 
Pappa: ingen kontakt med (hotbild) 
Tät kontakt med mamma, mycket konflikter  

Lasse Skilda föräldrar  
Mamma: ensamstående, egna problem 
Pappa: avliden 
Övrig nätverk: morföräldrar, farföräldrar 
Kontakt med mamma och släkt 

Linus Skilda föräldrar 
Mamma: ensamstående, har svåra problem 
Pappa: ingen kontakt med 
Övrig nätverk: syskon 
Tät kontakt med mamma, mycket konflikter 

Kalle  Skilda föräldrar 
Mamma: ensamstående 
Pappa: regelbunden bra kontakt med 
Övrig nätverk: stor släkt  
Bra kontakt med båda föräldrarna 

Peter  Skilda föräldrar 
Mamma: ensamstående 
Pappa: ny familj, sporadisk kontakt med 
Övrig nätverk: syskon, halvsyskon 
Konfliktfylld kontakt med mamma, bygger upp kontakt med  
pappa 

Per Skilda föräldrar 
Mamma: ensamstående 
Pappa: missbruksproblem, ingen kontakt med 
Bra kontakt med mamma 

Tommy Skilda föräldrar 
Mamma: ensamstående, har egna problem 
Pappa: ingen kontakt med, oklart var han finns 
Problematisk kontakt med mamma 

Jerry Skilda föräldrar 
Mamma: ensamstående 
Pappa: ingen kontakt med 
Information saknas om kontakt med mamma 

Socialtjänstens uppdrag 

På Lillsjön verkade socialtjänstens uppdrag om familjearbete inte lika viktigt 
och avgörande för ett ”familjeprojekt” som på Lärkbacken. Föreståndaren 
hade ett mer kritisk förhållningssätt till socialtjästens beslut och uppdrag än 
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Lärkbackens föreståndare som kunde vara kritisk undrande över vissa beslut, 
men gick aldrig så långt som till öppen konflikt. Det kunde däremot 
föreståndaren på Lillsjön göra. I de ärenden där personalen och 
föreståndaren bedömde socialtjänstens uppdrag avseende en ungdom vara 
felaktig eller bristfällig och de inte kunde komma till samförstånd, tog han 
kontakt med den aktuella kommunens socialnämnd. På det sättet kunde han 
med sitt agerande se till att öka personalens handlingsutrymme i vissa 
ärenden.  

Den ena huvudinformanten, Sanna, nämnde bland annat att socialtjänstens 
engagemang för familjearbete var på tillbakagång. Utifrån hennes erfarenhet 
var de inte lika intresserade av ungdomarnas familjer nu som tidigare. Det 
ledde till att personalen tog större ansvar för att uppmärksamma familjens 
betydelse, enligt Sanna. 

…Socialtjänsten tog mer familjearbete förut men det har försvunnit. De har 
varit mera engagerade tidigare. Nu är det så att vi får driva på soc. De gör 
inte så mycket själva så det är vi som får ställa upp. (Fältanteckningar sid. 7) 

Dessa uppdrag hade en mer övergripande karaktär där familjearbete kunde 
ingå som en del i behandlingen. Brist på uppdrag om familjearbete hindrade 
emellertid inte att personalen ändå tog kontakt med föräldrar. Mitt intryck 
var att personalen utgick ifrån de möjligheter de själva såg till familjearbete, 
oavsett om det fanns ett uppdrag eller inte. 

Tablå 8. Förekomsten av uppdrag om familjearbete på 
                avdelningen Lillsjön.  

 
Alex Uppdrag om familjearbete 
John   Uppdrag om familjearbete 
Kalle Uppdrag om familjearbete 
Lasse Inget uppdrag om familjearbete 
Linus Inget uppdrag om familjearbete  
Peter Inget uppdrag om familjearbete 
Per Uppdrag om familjearbete som uppfattades 

som otydlig av personalen 
Tommy Uppdrag om familjearbete som uppfattades 

som otydlig av personalen 
Jerry Inget uppdrag om familjearbete 

 

Tablån visar att för tre pojkar fanns det ett tydligt uppdrag om familjearbete. 
Uppdraget för Alex skaffades på avdelningen i samarbete med föräldrarna. 
Två av uppdragen upplevdes av personalen som otydliga. Dessa uppdrag, 
var på samma sätt som på Lärkbacken, generellt formulerade och innehöll 
allmänna önskemål om stöd till föräldrar eller om upprätthållande av kontakt 
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med föräldrar. Det kunde personalen tolka på olika sätt. Det fanns fyra 
ärenden där det inte förekom något uppdrag om familjearbete. För tre av 
dessa initierade personalen trots allt en sorts familjearbete. Det var för Lasse, 
Peter och Linus. Familjearbeten för Lasse och Linus hade jag emellertid 
ingen information om. För de tre pojkar där det fanns ett uppdrag om 
familjearbete, genomförde personalen olika typer av ”familjeprojekt”. I Alex 
fall genomfördes ett strukturerat familjearbete med återkommande 
familjesamtal, för John fanns ett stödjande kontakt med mamma och för 
Kalle ordnade kontaktpersonen nätverksmöte. Det verkade som om 
uppdraget inte hade någon betydelsefull funktion för genomförandet av 
familjearbete. Det fanns således lika många ”familjeprojekt” med uppdrag 
som utan uppdrag. Sammanfattningsvis tycks detta innebära att det fanns rätt 
många ”familjeprojekt” på Lillsjön. Några av dessa ”projekt” var emellertid 
osynliga individuella initiativ som verkade sakna struktur, till exempel för 
Lasse och Linus. 

Villkoren för familjearbete på Lillsjön 

Nedan redovisar jag de ”familjearbetesprojekten” som huvudinformanterna 
och den övriga personalen berättade om samt de exemplen från 
observationerna där jag såg möjligheter till familjearbete som ingen 
genomförde. I några fall såg nog också personalen dessa möjligheter och 
försökte genomföra ett ”projekt” i familjearbete. På Lillsjön fanns det inga 
tillfällen att observera något familjesamtal, jag kunde inte heller träffa några 
föräldrar eftersom de flesta av besöken skedde på helgerna då jag inte fanns 
på institutionen. Föräldrar fick som jag nämnt, inte komma in på 
avdelningen.  

Huvudinformanternas ”familjearbetesprojekt” 

Som vi sett i Kapitel 5, hade Sanna en genomgående positiv inställning till 
familjearbete efter utbildningen. Hon tyckte att förutsättningarna på 
avdelningen var goda. Kunskaperna från utbildningen var till nytta i mötet 
med föräldrarna. Hon uppfattade inte så många begränsningar vare sig i det 
yttre eller i det inre handlingsutrymmet. Det som mest oroade henne var 
arbetskollegornas inställning till familjearbete och ledningens intresse. Hon 
tyckte att några i personalgruppen hade svårt att acceptera det nya arbetssätt 
som de upplevde familjearbete var. På samma sätt som föreståndaren, såg 
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hon övergången till KBT metoden som en eventuell tillgång i familjearbetets 
utveckling. Det skulle kunna ge mer struktur och utrymme för familjearbete, 
trodde hon.  

Nils var inte lika positiv, speciellt inte när det gällde tydligheten i 
avdelningens familjearbete. Han förväntade sig mera stöd och struktur från 
institutionens ledning, en slags bekräftelse på detta viktiga arbete. Hans 
upplevelse var att utbildningen förstärkte det han redan visste och detta 
legitimerade hans tidigare utförda arbete med ungdomarnas föräldrar. Han 
var kritisk men intresserad av vidareutveckling. Han tyckte samtidigt att 
vissa familjer kanske inte var lämpade för familjearbete och hade svårt att 
arbeta med så kallade multiproblemfamiljer. Hans subjektiva 
handlingsutrymme begränsades av detta. Han tyckte inte heller att han hade 
tillräckligt mycket kompetens för att arbeta med svåra sociala problem. 
Avdelningens resurser var också otillräckliga och det fanns egentligen inte 
tid för familjearbete.  

Sanna och Nils hade inget teamarbete, de arbetade antingen ensamma eller 
med en annan arbetskamrat. Sanna hade ambitionen att sprida kunskaperna 
om familjearbete till hela arbetsgruppen. De var samtidigt involverade i vissa 
förändringar som bland annat ledde till att avdelningen fick ny föreståndare. 
Ett år hade gått sedan dess och den nya föreståndaren var både positiv till 
familjearbete och såg till att ytterligare två personal fick gå 
familjeutbildningen. Den ena av dem samarbetade med Nils i ett 
”familjeprojekt”. 

 

Hjälpsökande föräldrar 

Alex  
Jag fick tillfälle att samtala med Nils under den andra observationsveckan. 
Vi satt utanför avdelningen i institutionens administrativa del i ett 
samtalsrum och samtalet spelades in på band som sedan transkriberades. Nils 
berättade om ett ”familjeprojekt” han hade tillsammans med en kollega, TA. 
(TA var den ena av dem som nu gick familjeutbildning.) ”Familjeprojektet” 
påbörjades efter att Alex kom till institutionen och Nils såg hur oroliga hans 
föräldrar var.  

Nils: Första kontakten togs i samband med när han (Alex) kom hit. 
Föräldrarna var ju med. Det var mamma och pappa och de beskrev alltså som 
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de såg, hur det hade sett ut i familjen. Vi hade tur på det sättet att det var en 
engagerad familj...det är inte alltför ofta man springer på en sådan familj. 
Både mamma och pappa och de bor ihop!... (Intervju, observationsvecka 2). 

Nils hade tidigare nämnt (i Kapitel 5) hur svårt det var att möta oengagerade 
och problematiska föräldrar. En hel hjälpsökande familj kan ha varit en 
möjlighet han absolut inte ville missa. Nils tog kontakt med socialtjänsten 
och de gjorde en överenskommelse om att genomföra ett strukturerat 
familjearbete och på det sättet fick avdelningen ett uppdrag. 

Intervjuaren: Hade ni något uppdrag från socialtjänsten om familjearbete? 

Nils: Vi talade om att vi vill göra det och det tyckte dom att det var 
fantastiskt bra. Det var de inte beredda på kanske...(intervju under 
observationsvecka 2). 

Det yttre handlingsutrymmet var således stort, både föräldrarna och 
socialtjänsten ville att Nils och TA skulle genomföra ett familjearbete. 
Socialtjänsten hade förmodligen inte tänkt ge avdelningen något sådant 
uppdrag. Nils och TA hade återkommande familjesamtal och nätverksmöten 
varje månad. 

Nils: Vi hade möten en gång i månaden. Det var alltså fem gånger och sen 
ska vi ha förmodligen en gång till för nu ska han flytta ifrån oss så vi ska ha 
ett avslutningsmöte...pojken har gjort stora framsteg och familjen har också 
gjort rätt stora framsteg på sätt och vis. Vi har ju i och för sig funnits med 
som ett stöd för dem så det har underlättat för dem, men pojken är klar kan 
man säga. Vi är en låst avdelning och han bör inte vara… ska inte vara på en 
låst avdelning (Intervju, observationsvecka 2). 

Det visade sig att ”familjeprojektet” lyckades uppnå sitt mål, att lära 
föräldrarna, speciellt mamman, att sätta gränser för pojken.  

Nils: Vårt mål var i början att få pojken att förstå att han var tvungen att 
lyssna på vuxna människor för det har han tidigare inte gjort. Han gjorde som 
han ville. Med våran hjälp skulle mamman gränsa honom och tala om att nu 
är det jag som bestämmer, och det har fungerat bra. (Intervju, 
observationsvecka 2). 

Nils påpekade att de blev hjälpta av sina kunskaper från utbildningen.  
Nils: ... vi skickades ju på en kurs genom jobbet och då måste man ju 
använda det på något sätt.  Om jag inte hade gått utbildningen så tror jag inte 
att jag hade tänkt på samma sätt. 

Intervjuaren: Hade ni då haft familjesamtal? 

Nils: Nej men nu hade vi det…(Intervju, observationsvecka 2). 

Både Nils och TA hade övat att ha familjesamtal under utbildningen och 
detta hjälpte förmodligen dem att planera och strukturera familjesamtalen. 
Det var säkerligen ingen slump att de genomförde ”familjeprojektet” 
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tillsammans. Utbildningen ökade både Nils och TA:s subjektiva 
handlingsutrymme och underlättade förmodligen genomförandet. Nils 
påpekade att han nu valde familjesamtal som metod i familjearbetet. Att de 
nu valde strukturerade familjesamtal som metod kan tyda på ökad 
kompetens. Samtidigt saknade Nils intresse från omgivningen för sitt 
”familjeprojekt”. Det gällde troligen intresse från kollegor eller 
ledningspersoner på institutionen:  

Nils: …ja det har ju varit bra för kollegan och mig för vi har ju fått i stort sätt 
fria händer... så det var jättebra, men jag tycker att det ska finnas en policy 
som gäller för hela institutionen. Oavsett vilken avdelning du bor på. Det 
tycker inte jag att det gör. Jag tycker det är lika konstigt att ingen frågar efter 
vad vi gör. Det finns ju dokumenterat i våran behandlingsplan, men det är 
ingen som frågar oss vad har ni gjort, vart vill ni komma med den här 
planeringen… det är ingen som frågar någonting. (Intervju, 
observationsvecka 2). 

Nils såg inte enbart sin egen avdelning, han undrade också över att centrala 
frågor som han ansåg att familjearbetet var, inte diskuterades på en 
övergripande nivå. Han ville förstås dessutom diskutera sitt arbetssätt med 
någon. Eftersom avdelningen inte hade handledning var en sådan önskan 
befogad.  

Under mina observationsveckor hade jag möjligheten att observera det som 
hände på avdelningen, speciellt kring ungdomarna. Alex hördes ofta, han var 
också angelägen om att ringa föräldrarna när det var dags under telefontiden. 
Han fick ringa två samtal, ett till mamma och ett till pappa. Enligt Nils, 
utnyttjade Alex alltid båda dessa möjligheter och pratade länge, speciellt 
med sin mamma. Den följande episoden är en skildring av en situation under 
den första observationsveckan som jag blev vittne till. Jag satt i ett 
avgränsande rum, utan att höra vad Alex sa när han ringde till sina föräldrar. 
Jag såg bara hans kroppsspråk och hörde hans röstläge. Alex ringde först till 
sin pappa och sedan till sin mamma. Han lät som ett litet barn när han 
pratade i telefon, någon som behövde tröst. Innan han ringde sa han att han 
kände sig sjuk och det förvärrades under samtalet. När han avslutade 
telefonsamtalet med sin mamma ville han gå och lägga sig. Senare under 
kvällen kom han försiktigt tillbaka och när vi satt kring "kvällsfikat" hade 
han återhämtat sig. 

I det ovan nämnda ärendet fanns en tydlig möjlighet till familjearbete. Det 
fanns också goda villkor för att anta möjligheten och påbörja ett 
”familjeprojekt”. Föräldrarna var intresserade och hjälpsökande, 



 187 

socialtjänsten var positivt överraskad av att personalen på institutionen ville 
arbeta med familjearbete och stöttade genast förslaget. Nils och TA hade 
kunskaper i familjearbete och de fick ett stort utrymme, enligt Nils, att ”göra 
som de ville”. Det visade sig också att de i sitt ”familjeprojekt” lyckades 
uppnå de ställda målen och föräldrarna fick stöd och lärde sig att sätta 
gränser för pojken. Något Nils däremot saknade var någon form av feedback 
från kollegor och ledning.38  

Det här ”familjeprojektet” är ett bra exempel på ett traditionellt pedagogiskt 
familjearbete där det inte fanns några störande och begränsande villkor för 
arbetets genomförande. Informanterna hade adekvat kunskap, intresse och 
vilja att arbeta med familjen och goda yttre förutsättningar. 

En pojkes längtan efter sin pappa 

Peter 
Sanna träffade jag ofta under observationsveckorna. Under den första veckan 
hade vi ett längre samtal på avdelningen. Ungdomarna var i skolan och jag 
antecknade det Sanna sa. Hon berättade först om Peter och hans pappa som 
Sanna arbetade med, mest ensam, på grund av personalbrist.  

Peter (15 år), enligt Sanna, var en liten pojke med en ”kaxig attityd”. Peter 
hade skilda föräldrar, flera syskon och hade invandrarbakgrund. Han var 10 
år när föräldrarna skildes och skilsmässan satte djupa spår i relationerna 
mellan Peter och föräldrarna. Det gick så långt att han till exempel mer och 
mer sällan träffade sin pappa. Mamma bodde ensam med Peter och de andra 
syskonen medan pappa bildade ny familj och fick nya barn. Peter var inte 
välkommen i den nya familjen för han började utvecklas till ett problembarn. 
Peters föräldrar anklagade varandra för hans problematiska beteende vilket 
ledde till att pappan helt tog avstånd från sin son. Hur mycket Peter än 
längtade efter sin pappa, visste han förmodligen inte hur han skulle kunna få 
tillbaka honom, menade Sanna. Det slutade med att Peter började leva ett 
destruktivt liv och var mer och mer aggressiv mot sin mamma. Till slut blev 
han omhändertagen och placerades på Lillsjön. Då var kontakten mellan 

                               
38 Den här typen av förstärkning diskuteras i förhållande till arbetssammanhanget bland annat 
av Granér (1991) och Stein (1996). Stein nämner också betydelsen av att människor på en 
arbetsplats har möjlighet att förstå varandra. I det här fallet kan Nils och TA ha utfört ett 
arbete som arbetskollegor och arbetsledningen inte hade några kunskaper om och därför hade 
svårt att engagera sig i. 
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honom och pappan helt bruten. Även kontakten med mamma var på väg att 
försämras, vilket gjorde hans mamma förtvivlad.  

Sanna blev kontaktperson för Peter och såg hur mycket Peter saknade sin 
pappa. Det var inte så att Peter direkt kunde prata om det, men han skickade 
signaler som Sanna uppfattade som en längtan efter pappan. Peter berättade 
ofta om honom och om tiden före föräldrarnas skilsmässa. Sanna såg det 
som en möjlighet till familjearbete. Hon bestämde sig då för att kontakta 
pappan och bjöd honom till institutionen och hon lyckades så småningom 
involvera honom i sonens behandling.  

Sanna: Jag har pratat med pappan om att Peter behöver honom, han har varit 
här på besök sedan dess och de har pratat i telefon (Fältanteckningar sid.5). 

Sanna berättade vidare att Peters pappa nu hade börjat ringa till avdelningen 
och kunde ha långa telefonsamtal med sin son.  

Jag hade tillfälle att observera när Peter pratade med sin pappa under 
ungdomarnas telefontider. När Peter ringde, pratade han på sitt modersmål. 
Han lyssnade mer än han talade själv. Enligt personalen hade han glömt 
mycket av sitt eget språk. Telefonsamtalet varade länge, Peter var dämpad 
och allvarlig under hela samtalet. Han nickade flera gånger och när han 
slutligen la på luren verkade han både nöjd och eftertänksam. Han berättade 
att hans pappa var kvar på sitt arbete och att han jobbar hela tiden. Det sa 
han med en viss stolthet: 

Peter: …min pappa var på sitt jobb, han jobbar alltid över, han har så mycket 
att göra, han är alltid sist att gå därifrån…(Fältanteckningar sid. 8). 

Enligt Sanna var Peter nöjd och hade visat en positiv utveckling på 
avdelningen. Kontakten med pappa hade lett till att de hade träffats och Peter 
hade kunnat hälsa på honom hemma i hans nya familj. Det fanns nu tankar 
om att få föräldrarna att samarbeta kring Peter.  

Sanna: ...pappan vill nu ha delad vårdnad, än så länge är det bara mamma 
som har det...det finns också en del släkt som kan vara till stöd, alla goda 
kontakter ska odlas...(Fältanteckningar sid.6).  

Detta ”familjeprojekt” handlade i hög grad om att engagera en förälder som 
var på väg att försvinna på grund av en försämrad relation mellan 
föräldrarna. Relationen försämrades förmodligen i samband med 
skilsmässan och föräldrarna klarade inte av att se sin konflikt i ljuset av 
barnens behov av sina föräldrar. Sanna agerade, som hon sa, utifrån att hon 
uppfattade en känsla hos Peter som handlade om saknad. I Sannas berättelse 
verkade det helt naturligt att handla så. Hon nämnde varken uppdrag eller 
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föreståndarens inblandning i ärendet. Det verkade som om det inte fanns 
några begränsningar utöver den gräns föräldrarna kunde dra, det vill säga om 
de ville eller inte ville medverka i ”familjeprojektet”. I det här fallet 
fokuserade Sanna på pappan och lyckades engagera honom i Peters problem. 
Hon nämnde att hon hade mammans stöd som var glad över att Peter blev 
”snällare”. 

Sanna fortsatte med att berätta om en annan pojke, Kalle. 

I ett nätverk kan finnas mycket stöd 

Kalle 
Kalle (16 år) hade invandrarbakgrund, hans föräldrar var skilda men hade ett 
stort nätverk av släkt. Kalle var, enligt Sanna, en brådmogen ung man och 
satt ofta lite utanför ungdomsgruppen. De andra ungdomarna respekterade 
honom och lät honom vara i fred. Han levde i två kulturer, ”levde lite i 
båda”, menade Sanna. Även om Kalles föräldrar levde åtskilda hade de bra 
kontakt både med varandra och med pojken. Kalle hade således tät kontakt 
med båda av sina föräldrar. Mamman betydde speciellt mycket för honom, 
enligt Sanna. 

Jag fick tillfälle att observera ett telefonsamtal som Kalle hade med sin 
mamma under ungdomarnas telefontid. Jag satt i ett avgränsande rum, hörde 
inte vad Kalle sa men hörde tonläge och såg hans kroppsspråk. 

När Kalle pratade med sin mamma blev samtalet så långt att personalen fick 
säga till att han måste avsluta det. Han försökte prata så länge han kunde och 
berättade sedan för personalen om vad som hände hemma just då. 

…min mamma håller på och bakar...hon kan baka jättegott bröd…kan inte 
jag få åka hem? (Fältanteckningar sid. 8) 

Han visste att det var omöjligt men han ”gnällde” om att äntligen få äta gott 
bröd. Han berättade måleriskt om mammans bröd och hans ansikte lyste upp 
medan han pratade. Personalen lyssnade och det blev ett litet samtal kring 
bröd, hembakning och baktraditioner hemma. Kalle frågade om det inte var 
möjligt att baka något på avdelningen vilket personalen lovade att tänka på 
detta till helgen. 

I Kalles fall fanns det ett uppdrag från socialtjänsten om något man kallade 
”nätverksarbete”. Sanna tyckte själv att nätverksarbete var en förutsättning 
att överhuvudtaget lyckas med behandlingen av Kalle.  
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Sanna: Han har stort behov av trygghet, kontinuitet och behöver familjens 
stöd. Familjens och nätverkets styrka är att det de lovar, det håller 
de...(Fältanteckningar sid.6). 

Nätverket hade, enligt Sanna, stort inflytande på Kalle och det fanns täta 
kontakter i släkten. Den styrkan kunde vägas mot de destruktiva 
kamratkontakter Kalle hade utanför hemmet. Sanna såg också att det fanns 
mycket resurser i nätverket. Existensen av ett familjenätverk var generellt en 
möjlighet till familjearbete, menade Sanna. I det här fallet pågick ett arbete 
för att stödja Kalle inför hans utskrivning från institutionen. Uppdraget från 
socialtjänsten skapade utrymme för Sannas ”familjeprojekt” men det 
verkade som om uppdraget hade en sekundär betydelse för genomförandet. 

”Familjeprojektets” genomförande verkade mest bero på Sannas egen 
handlingsberedskap. Sanna refererade ofta till kunskaperna från utbildningen 
vilket tydde på att hennes intentioner var mer strukturerade och förankrade i 
teorier jämfört med Nils.  

Jämfört med Lärkbackens huvudinformanter hade Sanna och Nils mindre 
yttre begränsningar för sina ”familjeprojekt”. Uppdragen från socialtjänsten 
var inte så betydelsefulla. Vidare hade inte föreståndaren en lika tydlig roll i 
förhållande till ”familjeprojekten”, som på Lärkbacken. Varken Sanna eller 
Nils nämnde honom i samband med sina ”projekt”. Det fanns både likheter 
och skillnader i huvudinformanternas ”familjeprojekt”. Likheterna var 
främst att deras intresse och kunskaper påverkade deras förmåga att se 
möjligheter. Skillnaderna var att medan Nils hade en mer begränsande 
uppfattning om vilka familjer han kunde arbeta med, hade Sanna en mer 
öppen inställning till föräldrar. Sanna uppfattade ofta situationer i 
ungdomarnas familjesammanhang, exempelvis stort nätverk och 
ensamstående mammor, som tydliga möjligheter till familjearbete. Nils ville 
helst arbeta med en familj där båda föräldrarna fanns kvar och dessutom var 
intresserade av att samarbeta. Sanna såg således möjligheter att kunna arbeta 
med de flesta föräldrar medan Nils tycktes göra en viktig distinktion mellan 
lämpliga och olämpliga föräldrar.  

I figuren nedan illustreras Sannas och Nils tillvägagångssätt i sina 
”familjearbetesprojekt” och de villkor som hade betydelse för ”projektens” 
genomförande 
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Figur 8.                           

:                                                                                 Nils handlingsutrymme 
                Sannas  handlingsutrymme                                                                  :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
             Många möjligheter till familjearbete                         Begränsade möjligheter till 
                                                                                                            familjearbete          
 

I Nils och Sannas ”familjeprojekt” fanns skillnaderna således främst i det 
subjektiva handlingsutrymmet. Medan Sanna letade efter möjligheter i alla 
familjesammanhang, kategoriserade Nils familjer som lämpliga eller 
olämpliga för familjearbete. För honom var det dessutom viktigt att 
ledningen bekräftade betydelsen av hans familjearbete. Detta behov av 
uppskattning lyfter Nils fram tydligt i intervjun.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att Sanna var övervägande positivt 
inställd till familjearbete, medan Nils var mer avvaktande.  

Den övriga personalens ”familjearbetesprojekt” 

Jag presenterade två behandlingsassistenter inledningsvis. LA träffade jag 
mest under den första observationsveckan då han berättade om ett pågående 
”familjeprojekt” med Johns mamma. LA hade ingen utbildning i 
familjearbete men var intresserad av att hjälpa familjer när det var möjligt. I 
Johns fall fanns det ett uppdrag från socialtjänsten om att stödja mamman i 
sin föräldraroll. LA arbetade mest själv med stöd från Sanna.  
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Stöd till en ensamstående mamma 

John 
LA började sin berättelse med att Johns mamma var väldigt nöjd för att 
hennes pojke nu var mindre ”stöddig” än tidigare. John som kom från en 
annan kultur var van vid att ha ett stort nätverk omkring sig. I den kulturen 
hade nätverket stor betydelse i barnens uppfostran. Den informationen hade 
LA från mamman. När Johns pappa försvann från familjen, upplevde 
mamman att John ville ta över hans plats och ville bestämma över henne. 
Han var äldst bland syskonen och trodde förmodligen att det enligt 
hemlandets traditioner var han som skulle ta över pappans plats som 
familjens överhuvud. Mamman hade inte något nätverk i Sverige och det var 
svårt för henne att balansera pojkens vuxna ambitioner. John som egentligen 
var en liten pojke, ville styra och bestämma i familjen och följde bara sina 
egna regler. Han lyssnade inte längre på sin mamma.  

Mamman var hjälpsökande och LA koncentrerade, utifrån uppdraget från 
socialtjänsten, familjearbetet på att stödja mamman. Han lärde henne att 
våga bestämma över sin pojke och inte låta sig styras av honom. LA gav 
mamman stöd som bidrog till att hon till en viss del kunde ändra på 
familjereglerna och försöka anpassa familjens liv till svenska förhållanden. 
Mamman som hade flera barn höll på att växa in i en mammaroll som i 
början var totalt främmande för henne. När John senast besökte sin mamma, 
lyssnade han mer på henne än tidigare, tyckte LA. 

LA.: Mamman insåg så småningom att det blev nödvändigt i det svenska 
samhället där hon saknade annat nätverk, att våga bestämma. Hur pojken 
kommer att acceptera hennes auktoritet när han blir äldre är en fråga som inte 
går att besvara nu (Fältanteckningar sid. 7). 

John hade en nära relation till sin mamma, trots konflikter dem emellan. Han 
ville åka hem på besök så fort ett tillfälle fanns. LA tyckte att de var på god 
väg att normalisera en vanlig barn-föräldrarelation.  

LA: Han är bara 12 år gammal och det har skett en stor förändring. Han har 
aldrig varit så trygg som nu, säger mamman (Fältanteckningar sid.7). 

LA:s ”familjeprojekt” hade således goda förutsättningar att lyckas. Det fanns 
ett uppdrag från socialtjänsten, det fanns en mamma som ville ha hjälp och 
LA var själv intresserad av att hjälpa mamman. Det verkade som om han 
också fick det stöd han behövde från avdelningen och från Sanna. Att LA 
inte hade några speciella kunskaper i familjearbete verkade inte bekymra 
honom. Han hade själv egna barn och tyckte att dessa erfarenheter kom väl 
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till pass. Mamman behövde förmodligen ett manligt stöd eftersom det inte 
fanns någon pappa i familjen. Johns förutsättningar att komma hem efter 
placeringen var goda, enligt LA, om mamma fick fortsatt stöd, eventuellt 
från socialtjänsten.  

Så länge jag följde ”projektet” såg jag inte några begränsande villkor för LA. 
Något som han hade ett visst behov av var den handledning han fick från 
Sanna. LA nämnde inte om föreståndaren hade någon roll eller betydelse för 
”familjeprojektets” genomförande.  

En episod från avdelningen under den första observationsveckan kan ge 
ytterligare information om Johns viktiga relation till sin mamma. Under 
ungdomarnas telefontider var John först i kön för att ringa sin mamma. Han 
satt och pratade länge med henne på sitt modersmål. Han var väldigt intensiv 
under samtalet, det var som om han ville övertyga sin mamma om något. 
Sedan, när han lyssnade på henne, lutade han sig tillbaka och slöt ögonen. 
Efter samtalet sa han till personalen som satt i det avgränsande rummet: 

….kan inte jag få byta min skidresa i helgen och åka hem istället?... 
(Fältanteckningar sid. 8)  

Personalen tog honom inte på allvar och John tjatade om hembesöket hela 
kvällen. 

Intensiva barn-föräldrakontakter 

Att föräldrarna tycktes spela en viktig roll i de placerade ungdomarnas liv 
framgick också av att de hade mycket kontakt med sina föräldrar under 
skilda former. De hade telefonsamtal, hembesök och föräldrabesök på 
institutionen. Jag uppmärksammade detta när jag tittade i ungdomarnas 
pärmar för att hämta lite information om deras hemresor. Där antecknade 
personalen ungdomarnas kontakter med sina familjer. De hade 
telefonkontakter dagligen och besök samt hembesök relativt ofta. Antalet 
telefonsamtal som ungdomarna hade med sina föräldrar och med sina 
närmaste anhöriga var sammanlagt 84 samtal under en vecka. Varje ungdom 
kunde ringa dagligen till sina båda föräldrar. Dessutom kunde de ringa till 
andra familjemedlemmar. En ungdom satt och pratade med sina föräldrar 
och anhöriga ca två timmar och tjugo minuter, i vissa fall mer, varje vecka. 
Därtill kom hembesöken eller föräldrarnas besök på institutionen. I 
genomsnitt träffade varje ungdom sin förälder en gång per vecka om de åkte 
på hembesök från fredag t.o.m. söndag. När jag summerade antalet 
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besök/hembesök som ungdomarna hade under sin institutionsvistelse 
(vistelsetiden varierade mellan elva och fem månader) räknade jag till 
sammanlagt 90 besök/hembesök. En ungdom som har varit inskriven på 
avdelningen under en tid på 11 månader, hade 21 besök/hembesök. Resten 
av ungdomarna hade varit placerade mellan 1-6 månader och hade i 
genomsnitt 10 besök/hembesök under sin placering. Det innebar att föräldra-
barn kontakten var intensiv.  

När jag frågade Sanna om detta, förstod jag att hon inte tyckte att intensiva 
kontakter alltid var av godo. 

..Mår inte ungdomen bra efter ett hembesök måste man ha ett ledsagat besök 
nästa gång för att veta vad som händer i hemmet. Det är viktigt att se vad 
man utsätter ungdomen för när de åker hem... (Fältanteckningar sid. 8).  

Både Sanna och LA framhöll att så kallade permissionstillfällen var 
kontroversiella situationer som inte alltid främjade ungdomens positiva 
utveckling. Hemmiljön kunde i vissa fall vara destruktiv och var inte alltid 
till gagn för ungdomarna. Det var ett viktigt påpekande de hade eftersom 
ungdomarnas familjebakgrund ofta var problematisk. Om det inte fanns 
något pågående ”projekt” att förändra även den problematiska 
familjesituationen var det förmodligen meningslöst att låta ungdomen vara 
där. Det kunde rentav störa ungdomens pågående behandling.39 

Hembesök och permissioner 

I mina samtal med personalen (MA, Sanna och LA) blev det tydligt att 
hembesök (av personalen ofta kallade ”permissioner”), betraktades som en 
viktig del i ungdomens behandling. Jag följde inte med på något hembesök 
och av den anledningen vet inte hur dessa var planerade och genomförda. 
Jag frågade mig dock fram och diskuterade hembesök och permissioner både 
med Sanna, Nils, LA. och MA.  

MA vikarierade under en längre period på avdelningen och enligt honom 
själv, hade han inga familjekontakter att tala om. Samtalen under 
hembesöken fokuserade ofta på att hitta lösningar och ge praktiska råd. 
Ordet "träning" förekom när Sanna och LA nämnde ungdomarnas hemresor. 
                               
39 Det är just detta dilemma som diskuteras inom familjeterapifältet. Redan Jackson (1968), 
Haley (1979), Satir (1983) och Minuchin (1974) diskuterar betydelsen av hela familjens 
deltagande i en förändringsprocess. Satir fokuserar i sin bok ”Familjeliv” familjens inre 
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De ansåg att hemresor var en slags träningsmöjlighet i regler och 
förhållningssätt. Det var ett tillfälle för ungdomar och föräldrar att hitta nya 
sätt att organisera tillvaron på. Det var inget som tydde på att personalen 
under dessa hembesök uppfattade att de utförde något familjearbete.  Det 
kallades i alla fall inte familjearbete, utan träningstillfällen.  

Hembesöken kunde både uppfattas som kontrolltillfällen och lärosituationer. 
Både Sanna och LA nämnde förut att hembesöken kunde bli problematiska 
och hemsituationen likaså. Varje hem kunde inte erbjuda en trygg och 
trivsam miljö för ungdomarna vilket resulterade i diskussioner om 
hembesökens lämplighet. Det fanns vidare föräldrar med svåra problem som 
personalen inte ansåg hade kompetensen att hjälpa sitt barn. Att ungdomarna 
i några fall ändå fick åka hem till sådana olämpliga miljöer, var ett pågående 
diskussionsämne. Medan jag vistades där hittade inte personalgruppen någon 
lösning på ”dilemmat hembesök”. I dessa fall var det inte tal om något 
familjearbete. 

Även hembesöken var tillfällen som kunde uppfattas som möjligheter till 
familjearbete. Det visade sig däremot att permissionens syfte inte var 
förankrad i ett familjearbete. Permissioner levde sitt eget liv och även om 
dessa tillfällen har kunnat användas i att förbereda familjen inför ungdomens 
eventuella hemflytt, användes inte permissioner i det syftet. Ungdomarna 
åkte ofta själva på sina permissioner, utan personal. De fick det förtroendet 
efter en längre tid på institutionen. Permissionen användes således inte i 
syfte att förbereda familjen inför ungdomens eventuella hemflyttning, trots 
att flertalet ungdomar skulle skrivas ut till hemmet efter avslutad 
institutionsvistelse. 

Tät kontakt mellan ungdomar och föräldrar  

Jag nämnde tidigare min uppfattning att det förekom en tät kontakt mellan 
ungdomar och föräldrar under behandlingen. En viktig utgångspunkt var att 
ungdomen och föräldrarna i flera fall träffades på institutionen för första 
gången efter en lång separation. Behandlingspersonalen berättade för mig att 
de var måna om att kontakta föräldrarna när ungdomen kom till 

                                                                                                                             
dynamik och hela familjeperspektivets betydelse för de enskilda medlemmarna i familjen 
(Lundsbye m.fl.2000).  
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institutionen. De kontaktade även de frånvarande föräldrarna, nästan 
uteslutande pappor. De utgick ifrån att dessa kontakter kunde vara viktiga.  

Jag undrade över om dessa aktiva kontakter mellan ungdomar och föräldrar 
utnyttjades på något vis i behandlingen. Det var ändå personalen som erbjöd 
sådana kontaktmöjligheter. Vad var annars syftet med de ofta förekommande 
träffarna och telefonsamtalen? Jag frågade både personalen och 
avdelningsföreståndaren och fick svaret, att föräldrarna var viktiga för sina 
barn och att både telefonsamtal och hembesök ingick i behandlingsarbetets 
övergripande struktur. Dessutom var det viktigt att ungdomarna 
uppmuntrades att ha kontakt med sina föräldrar. Några djupare reflektioner 
kring detta har jag inte uppfattat vare sig i samtal eller i intervjuer med 
informanter och huvudinformanter.  

Det paradoxala bestod i att personalen var så angelägna om att etablera och 
upprätthålla kontakterna mellan de placerade ungdomarna och deras 
familjer. Samtidigt utnyttjade de inte den här täta relationen aktivt i 
ungdomarnas behandling.  Istället var de ofta bekymrade över de 
komplicerade familjesituationerna och föräldrarnas oförmåga att ta hand om 
sina barn på ett bra sätt. Det var som om man tog för givet att ungdomarna 
behövde sina föräldrar men inte funderade så mycket över vad man skulle 
behöva göra för att förbättra de relationer som eventuellt var konfliktfyllda. 
Detta mönster gick igen i de täta telefonsamtalen, i hembesöken och i 
permissionerna. Denna paradox blev tydlig för mig när jag började fundera 
över alla de möjligheter till arbete med de placerade ungdomarnas familjer 
som personalen inte tycktes se men som föreföll så tydliga för mig. Det är 
viktigt att understryka att jag naturligtvis aldrig fick någon säker kunskap om 
personalen såg några möjligheter till familjearbete i alla de kontakter som 
ungdomarna hade med sina familjer. Mitt intryck var att personalen snarare 
tog för givet att kontakterna skulle finnas men aldrig funderade närmare över 
hur de kunde användas i ett mera genomtänkt behandlingsarbete med 
ungdomarna och deras familjer. 

Denna tolkning får stöd dels av föreståndarens utsagor om att det arbete som 
gjordes med familjer på avdelningen var spontant och oplanerat, dels av det 
faktum att huvudinformanterna, som gått utbildningen i familjearbete, 
tycktes ha fått bättre förutsättningar att se och planera ”familjearbetsprojekt” 
än den övriga personalen.  
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En intressant fråga är hur paradoxen kan förstås. Till en del tycks det handla 
om att den förgivettagna integreringen av föräldrar i avdelningens 
övergripande behandlingsstruktur byggde på en ganska allmän idé om att 
ungdomar behöver sina föräldrar. Den idén omfattas sannolikt av de allra 
flesta och personalen på Lillsjön hade inte utvecklat den i någon mera 
professionell riktning. Kanske är detta typiskt för den traditionella 
behandlingskultur som förmodligen finns på många ungdomsinstitutioner, 
där genomtänkta behandlingsmetoder ofta ersätts av ett slags sunt förnuft. 
Personalen kunde utifrån sin egen erfarenhet ha en uppfattning om vad som 
var bra för de placerade ungdomarna och deras föräldrar. Inom forskning om 
institutionsvård för ungdomar nämner bland annat Gurli Fyhr (1995) detta 
fenomen. Hon särskiljer tre institutionstyper, den professionella, den icke 
professionella och familje-institutionen. På familje-institutionen använder 
behandlaren sin egen personliga erfarenhet i behandlingen. Denna personliga 
grund benämner Fyhr som en ”god vuxen” grund och den är den viktigaste 
plattformen i arbetet. På en sådan typ av institution arbetar behandlaren 
utifrån ”sunt förnuft, intuition och gott omdöme” (Fyhr, sid.160).  

På Lillsjön verkade som om personalen inte förstod att de skapade goda 
förutsättningar för familjearbete som de sedan inte utnyttjade. 

Samtal med Sanna under den andra observationsveckan.  
Sanna arbetade under båda observationsveckorna och vi hade flera samtal 
som handlade om nivån på avdelningens familjearbete. Hon ansåg att 
familjearbetet var beroende av personalens individuella ambitioner. Hon 
saknade en generell familjearbetesstruktur på avdelningen där alla visste vad 
de skulle göra. Det kunde handla om allt från enstaka telefonkontakter till 
regelbundna familjesamtal. Sanna berättade om att hon för sin egen del 
använde sig av olika metoder och instrument som nätverkskarta40 eller 
livslinje41. Det berodde på ungdomens familjesituation och på den person 
Sanna samarbetade med. Var medarbetaren på samma sätt som Sanna kunnig 
och bekant med metoden då kunde de samarbeta i den. På avdelningen fanns 

                               
40 Nätverkskarta är ett sätt att rita upp och diskutera kring klientens (ungdomens) viktiga 
relationer inom och utanför familjen. Den benämns också som sociogram och används som 
metod både i familjearbete, nätverksterapi och i behandlingsarbete som fokuserar på 
nätverket. Beskrivs bl.a. av Svedhem (1985) och Seikkula (1996). 
41 Livslinje används för att illustrera klientens livsförlopp i form av en uppåtstigande linje 
som symboliserar livets utveckling. Livslinje för en ungdom görs i samarbete med föräldrarna 
där de får berätta om viktiga händelser i ungdomens liv ända från födelsen. Metoden används 
i behandlingssammanhang, se vidare Hessle (red) (2003).    
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inget krav på någon viss metodanvändning. Man fick bestämma själv utifrån 
sin kompetens. Alla metoder hade sina fördelar men möjligheter att använda 
dem var ofta begränsade. Det handlade om resurser dvs. personalmässiga- 
och ekonomiska förutsättningar. Den typen av diskussion förde även Nils (se 
intervjuanteckningar med Nils och Sanna i Kapitel 5, sid. 111-119).   

Sanna talade dock positivt om sitt eget familjearbete och berättade stolt att 
hon och andra i personalgruppen lyckades åstadkomma en hel del med 
föräldrar som var väldigt "anti till myndigheter". Med en ”hel del” menades 
bland annat att balansera föräldrarnas negativa attityd till socialtjänsten med 
den positiva kontakt som utvecklades mellan föräldrar och personal på 
institutionen. De var inte många, men det fanns några sådana fall.  

Möjligheter till familjearbete i mötessammanhang 

Jag blev inbjuden till ett så kallat kollegium där arbetsrelaterade frågor 
diskuterades. De flesta av frågorna berörde ungdomarnas planering medan 
några var rutin- och personalfrågor. Vi satt i ett konferensrum i anslutning 
till ungdomarnas del av avdelningen. På mötet deltog sju 
behandlingsassistenter, avdelningsföreståndaren och institutionens 
sjuksköterska. (Två personal var kvar på avdelningen med sjuka ungdomar, 
en personal var på långsemester och två var sjukskrivna.) Det diskuterades 
urinprovtagningsrutiner för att kontrollera ungdomarnas drogmissbruk med 
institutionens sjuksköterska inbjuden. Samtliga ungdomar var inte 
missbrukare men man diskuterade allmänna, för SiS gällande etiska regler 
och förhållningssätt. Föräldrarna inte var involverade i dessa 
urinprovtagningar. Det hände dock att kontaktpersonen informerade 
föräldrarna i efterhand när provet hade ett positivt utslag, dvs. förekomst av 
droger. I samband med detta diskuterades om ungdomarnas medicinering 
skulle diskuteras med föräldrarna eller inte. Reglerna om detta verkade vara 
oklara. Föräldrarna visste dock om behandling och medicinering när 
ungdomen hade en ställd diagnos. I andra fall var det osäkert. Förälderns 
involvering berodde till stor del på vilken relation som kontaktpersonen och 
föräldern hade. 

Jag uppfattade urinprovtagning och medicinering som situationer där 
möjligheter till familjearbete kunde uppstå.  Missbruket kan vara orsaken till 
placeringen och förekomsten av det är en viktig information till föräldrarna 
och det är viktigt att det inkluderas i behandlingen. Detta nämndes inte på 
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mötet. Det var i grund och botten oklart om personalen uppfattade några 
möjligheter till familjearbete eftersom diskussionen utvecklades till en 
policyfråga om hantering av kontrollmedel (urinprovtagning) och mediciner. 

Kollegiet hade kunnat utvecklas till ett reflekterande arena för att diskutera 
ungdomarnas planering utifrån olika möjligheter i relation till familjearbete. 
Förutsättningarna var goda eftersom mötet bara delvis var strukturerat.  

Sammanfattande diskussion om Lillsjön 

Stora skillnader i det subjektiva handlingsutrymmet för 
”familjeprojekt” 

Det fanns nio ungdomar mellan 12 och 16 år gamla på avdelningen under 
mina observationsveckor. Sammanlagt berördes som jag kunde se, fyra 
ungdomar av mer organiserat familjearbete. Dessa kunde ha strategiska eller 
emotionella intentioner. Enligt uppgift pågick familjearbete med ytterligare 
två ungdomar men detta fick jag ingen ingående information om. De 
familjearbeten som jag fick kännedom om genomfördes till stor del av 
huvudinformanterna som individuella ”familjearbetesprojekt”. 
Huvudinformanterna var också dem som tydligast kunde beskriva vilka 
möjligheter det fanns till familjearbete på avdelningen. Sanna var mer 
positiv än Nils som såg flera hinder för familjearbete. Den övriga personalen 
talade sällan om familjearbete. Eftersom flera av dem var vikarier, saknade 
de kontaktmannauppdrag, vilket var en förutsättning att man skulle ha en 
regelbunden kontakt med ungdomarnas föräldrar. I något fall hörde jag att 
man arbetade med en familj men det typiska för Lillsjön var att personalen 
var angelägen om att ha kontakter med de placerade ungdomarnas föräldrar, 
men inte gjorde mycket av dessa kontakter. Detta trots att planeringen för de 
flesta ungdomarna var att de efter placeringen skulle flytta hem till sina 
föräldrar. 

Jag vill understryka att mitt intryck ändå var att personalen gjorde så gott de 
kunde utifrån de förutsättningar som fanns på avdelningen. Det fanns hos 
dem ett stort personligt intresse för ungdomarnas livsöden, men 
diskussionerna i personalgruppen handlade mycket litet om behandlingens 
innehåll i en djupare mening eller om att aktivt söka förändringar. Det 
förmedlades mycket faktakunskaper både på möten och i diskussionerna 
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men ett reflekterande förhållningssätt uteblev ofta. Personalen berättade mest 
om inplanerade aktiviteter, vad ungdomarna gjorde eller skulle göra, vad 
föräldrarna sade eller vad socialtjänsten hade bestämt beträffande 
ungdomens planering.  

Det kan här vara intressant att nämna att när LA sa att det inte fanns tid till 
nätverksmöten, kommenterade Sanna det med att han prioriterade andra 
sysselsättningar som han ansåg var viktigare. Sanna påpekade att det var en 
prioriteringsfråga vad som lyftes fram i ett behandlingsarbete. Hon 
uppfattade och såg också många fler möjligheter till familjearbete än till 
exempel LA. Hon påpekade att utbildningen i familjearbete underlättat för 
henne att se sådant hon tidigare inte såg. Till exempel att nätverk kunde vara 
en tillgång eller att saknaden efter en pappa talade om känslor som borde 
redas ut. Sin större medvetenhet kopplade hon själv till kunskaper från 
utbildningen. Nils gjorde inte detta lika tydligt, men även han framhöll 
betydelsen av större förståelse och medvetenhet i sitt familjearbete, som han 
nu förstod på ett annat sätt än tidigare. Han och hans kollega utförde ett 
kvalificerat familjearbete. I hans nuvarande familjearbetesprojekt fanns både 
mål, struktur och ett professionellt innehåll. På samma sätt som jag, kunde 
Nils se att familjearbete hade funnits länge på institutionen, men på en 
omedveten nivå.  

Exemplen Sanna och Nils pekar mot att en utbildning av den typ de 
genomgått kan verka horisontvidgande och skapa ett subjektivt utrymme för 
”familjeprojekt”. I en positiv syn på avdelningens utvecklingsmöjligheter 
kan man tänka sig att föreståndaren sett detta och att det var därför han sänt 
ytterligare två anställda på en motsvarande kurs i familjearbete. För detta 
talar att den kollega som Nils samarbetade med i det ovan beskrivna 
familjearbetet var just en av de två som gick utbildningen.  

Utbildningen kunde emellertid också skapa sina speciella problem, bland 
annat tycks den ha delat personalgruppen i två läger; de som ville ha 
utbildning och de som prioriterade erfarenhet. De med lång erfarenhet och 
informell utbildning (interna kurser och föreläsningar) kom i underläge och 
det förekom ofta diskussioner om vilken typ av kunskap som var mest 
användbar i verksamheten. På avdelningen utfördes mycket rutinarbeten som 
styrdes av regler och där fanns inte behov av högre teoretiska kunskaper. 
Bestämda telefontider, inga föräldrabesök på avdelningen, helgpermissioner 
var några sådana "kvarlevor" som började ifrågasättas av mer utbildad 
personal. Sanna påpekade att det inte var okomplicerat att entusiasmera alla i 
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personalgruppen till förändringar, exempelvis familjearbete. Det fanns 
personal som ställde sig utanför; de som inte orkade med några 
"nymodigheter”.  

Det är svårt att sammanfatta bilden av Lillsjöns familjearbete. På ett sätt kan 
man säga det förekom mycket familjearbete, samtidigt var det planerade 
arbetet med familjer begränsat till fyra av de placerade ungdomarna. Det ska 
förstås så att det förekom mycket spontant arbete som involverade 
ungdomarnas familjer utan att det var riktigt genomtänkt och ofta 
betraktades det heller inte som familjearbete.  

I mera teoretiska ”projekttermer” kan detta sammanfattas så att de flesta 
anställda inte tänkte på sitt arbete i termer av ”familjeprojekt”. De frekventa 
kontakterna med ungdomarnas föräldrar tycktes upprätthållas utan att man 
identifierade möjligheten att ta med familjen i behandlingen på något mera 
medvetet sätt. Kontrasten med Sanna och Nils visar att de genom sin 
speciella utbildning fick helt nya förutsättningar att se möjligheter till 
”familjearbetesprojekt”. Man skulle kunna säga att deras subjektiva utrymme 
för ”familjeprojekt” vidgades mycket och att ”familjeprojekt” på det sättet 
dök upp på deras handlingshorisont. På de övrigas handlingshorisonter 
tycktes det knappast finnas något utrymme alls för ”familjeprojekt”. De 
formulerade följaktligen aldrig några sådana intentioner och kände inte 
någon brist när det aldrig blev något av de rika vardagliga 
familjekontakterna. 

Det begränsade yttre utrymmet för ”familjeprojekt” 

Ett karakteristiskt drag på Lillsjön var att det generellt fanns ett ganska stort 
utrymme för olika behandlingsidéer. En viktig förklaring till det var att det 
inte fanns någon uttalad behandlingsideologi och att arbetet i ganska hög 
grad tycktes utgå ifrån de anställdas personliga engagemang och ”projekt”.  

Samtidigt är det viktigt att understryka att det också tycktes finnas ganska 
omfattande begränsningar för ”familjeprojekt” i det yttre 
handlingsutrymmet. Huvudinformanterna berättade om olika hinder och 
brister i organisationen som de upplevde försvårade deras och avdelningens 
familjearbete. Sådana problem var brist på tid, begränsade ekonomiska 
resurser, för lite personal, många sjukskrivningar och byte av föreståndare. 
Andra problem de såg var svårigheter i ungdomarnas familjesituationer som 
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de betraktade som för komplicerade att arbeta med på avdelningen. En yttre 
omständighet som konstigt nog ingen av dem pekade på som en begränsning 
i familjearbetet var att avdelningen var låst. De talade inte om regeln att 
föräldrarna inte fick komma in på avdelningen eller att avdelningen var låst 
som ett problem. Det verkade som om de anpassade tänkandet till 
avdelningens förutsättningar och att de på något vis lyckades normalisera 
både inlåsningen och tvånget. I deras framställning omformulerades dessa 
fakta till en möjligheternas arena som kunde ge plats åt deras ”projekt” om 
bara tillräckliga resurser fanns. Argumentationen var att de hade ungdomen 
på plats. Det är intressant hur huvudinformanterna normaliserade hårda 
restriktioner till att det var naturligt att vara inlåst. Jag undrade ibland om de 
förstod de föräldrar som var av annan åsikt. Det positiva var att Sanna och 
Nils själva inte hindrades av den låsta miljön från att utföra sina 
”familjearbetesprojekt”. Om de sedan också lyckades övertyga föräldrarna 
om att bortse från sådana begränsningar framkom inte.  

En annan yttre omständighet som påverkade förutsättningarna för personalen 
att initiera ”familjearbetesprojekt” var hur ett familjeorienterat arbetssätt 
förhöll sig till andra behandlingsideologier. Under den tid jag följde 
avdelningens arbete, började föreståndaren visa intresse för KBT modellen. 
Personalgruppen var inte entydigt positiv. Min upplevelse var att 
familjearbetesidén på det sättet kunde komma i bakgrunden och kunde få en 
underordnad betydelse i förhållande till KBT modellen. Det kan ha bidragit 
till att arbetet med familjer utvecklades så långsamt. Sanna påpekade 
emellertid också att KBT möjligen kunde bidra till att strukturera 
avdelningsarbetet bättre vilket i sin tur kunde leda till mer tid för 
familjearbete. Det tycktes också föreståndaren tro.  

Den övriga personalens begränsade handlingsutrymme för ”familjeprojekt” 
hade nog i första hand att göra med att det på Lillsjön inte fanns någon 
tradition av familjearbete. Mycket av arbetet var rutinmässigt och hade en 
viss prägel av traditionell institutionskultur. Det betyder att man gjorde vad 
man var van att göra. I dessa vanor hade intresse för ungdomarnas familjer 
inte någon naturlig plats. För att någon skulle börja se sitt arbete i 
familjeteoretiska termer krävdes förmodligen en omfattande förändring. Den 
typ av utbildning i familjearbete som Sanna och Nils har gått skulle kunna ge 
en sådan möjlighet.  

En annan förklaring kan vara att det löpande avdelningsarbetet gav litet 
utrymme för att initiera ”familjeprojekt”.  
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Bortsett från de gemensamma måltiderna fanns det ett ganska litet socialt 
samspel på avdelningen. Det innebar också en slags brist på naturliga 
kommunikationssituationer mellan ungdomarna och personalen. I denna 
brist på samspel och kommunikation fanns det små möjligheter för 
personalen att på ett naturligt sätt tala om ungdomarnas livsvillkor, inklusive 
deras familjesituationer. Avdelningsföreståndaren sa visserligen att flera av 
personalen utförde olika sorters familjearbete men dessa verkade sällan ha 
sin grund i de samtal ungdomarna och personalen hade på avdelningen. 
Familjearbetet verkade ha främst sin utgångspunkt i en given bild av 
ungdomarnas familjeförhållanden och i den fanns mycket litet utrymme för 
ungdomarna själva att agera. Förutsättningarna för att ungdomarnas 
familjesituationer spontant skulle aktualiseras i vardagsarbetet minskades 
ytterligare av att personalen inte var van vid spontana handlingar i samband 
med behandlingsarbetet.  

Förutsättningarna för personalen att utveckla ett strukturerat 
familjeorienterat arbetssätt minskades ytterligare av att personalgruppen var 
i en ständig förändring. Det fanns många vikarier som avlöste varandra på 
avdelningen. Det verkade som om ungdomarnas familjesituationer ofta 
uppfattades som alltför komplicerade och sådana ärenden sorterades bort. 
Detta ställningstagande kan mycket väl ha varit befogat med tanke på den 
behandlingskompetens sådana familjesituationer kräver. Personalen kan ha 
varit försiktig med att involvera sig i något de inte behärskade.  

Att Sanna och Nils trots allt bedrev några ”familjeprojekt” talar för att det 
snarast var det subjektiva handlingsutrymmet som bestämde om de satsade 
på att arbeta med familjer.  

Socialtjänstens uppdrag 

Socialtjänstens roll som uppdragsgivare betonades mindre än på Lärkbacken. 
Även om behandlingsarbetet på Lillsjön också planerades tillsammans med 
socialtjänsten, bestämde man på avdelningen vad som skulle göras. Vi fick 
driva på ”soc”, sa Sara. I motsats till på Lärkbacken, diskuterades sällan 
socialtjänstens uppdrag på Lillsjön. Min tolkning var att uppdraget formellt 
fanns även på Lillsjön, men det gavs inte så stor betydelse i 
behandlingsarbetet som på Lärkbacken. Uppdraget betraktades mer som en 
pappersprodukt som måste finnas. Själva behandlingsarbetet utformades 
under pågående diskussioner med socialtjänsten där man i flera fall inte var 
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överens. Det hände också att konflikter utvecklades mellan institutionen och 
socialtjänsten.  

Några avslutande jämförelser 

Inblicken i avdelningen Lillsjöns individorienterade familjearbete utan en 
stödjande ram av en uttalad avdelningsplan för familjearbete och utan en 
föreståndare som själv aktivt engagerade sig i familjearbete, ökar förståelsen 
för avdelningen Lärkbacken. Där fanns en längre tradition av att arbeta med 
familjer som kanske framför allt betonades av SA och KA. De som utförde 
de flesta familjearbeten var emellertid huvudinformanterna Lotta och 
Yvonne samt föreståndaren. Figuren nedan illustrerar hur denna yttre 
struktur kan utgöra ett stödjande yttre handlingsutrymme – en slags 
inramande övergripande ”avdelningsprojekt” i familjearbete som skapade 
goda förutsättningar för individuella ”familjeprojekt” på Lärkbacken på 
följande sätt: 

 

Figur 9. 
                                       Lärkbackens utrymme för familjearbete                     
:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Se nya  
                  möjligheter                           
                                                                                                                 
 
 
 

Skillnaden mellan Lärkbacken och Lillsjön förstärktes ytterligare av att de 
”projekt” som personalen på Lillsjön initierade i så hög grad tycks ha utgått 
ifrån praktiska-emotionella intentioner. Utan en stödjande struktur i form av 
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ett övergripande avdelningsprojekt i familjearbete tunnades de praktisk-
emotionella intentionerna lätt ut i vaga familjekontakter utan mål och 
förändringsmöjligheter. På Lärkbacken, där det också fanns praktiska-
emotionella intentioner bakom ”familjeprojekten”, tycks den övergripande 
familjeorienteringen och föreståndarens ”stödprojekt” ha skapat mera 
gynnsamma villkor för de individuella ”familjeprojekt” som initierades. På 
Lillsjön blev de följaktligen bara de strategiska intentionerna om 
familjearbete som bar frukt i genomförda ”familjeprojekt”. Detta kan 
illustreras på följande sätt:  

Figur 10.                                                                                     
       
                                                      På Lillsjön 
                           Strategisk intention                    Praktisk-emotionell intention                        
:  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nästa figur illustreras de olika villkoren för avdelningen Lillsjöns 
”familjeprojekt”: 
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Figur 11. 
 
        Inre                                          Lillsjöns 
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Kapitel 8 

Avdelningen Tallbacken 

 
Den tredje institution jag besökte hade genomgått åtskilliga förändringar 
under de senaste tio åren. Institutionen skiljde sig inte nämnvärt från de 
föregående två institutionerna beträffande storlek. Här fanns fem låsta eller 
öppna avdelningar för utredning till behandling. Det fanns en avdelning med 
ökad säkerhet. En av ledningspersonerna berättade (intervju, 2001, se sid. 
214) att säkerheten var högt prioriterad både när man anställde personal och 
i utformandet av miljön.  

Det fanns olika professionsgrupper anställda som psykolog, sjuksköterska, 
läkare, lärare, behandlingsassistenter och administrativ personal. 
Institutionschefen och biträdande institutionschefen ledde verksamheten på 
en övergripande nivå. Avdelningsföreståndarna hade ansvaret för 
avdelningarnas arbete.   

Tidigare fanns det både flickor och pojkar boende på institutionen och 
behandlingsarbetet hade, enligt uppgifter från den dåvarande 
institutionschefen, en miljöterapeutisk inriktning. Tio år är lång tid i en 
institutions historia och det har inträffat åtskilliga förändringar under den 
tiden. De bytte behandlingsinriktning, behandlingspersonal slutade och 
ersattes av nya, de förändrade den inre miljön och det kom nya 
ledningspersoner till institutionen. De har också gått från en blandad 
ungdomsgrupp till att enbart behandla pojkar.  

För avdelningen Tallbacken innebar förändringarna att de flyttade till nya 
lokaler, bytte föreståndare och ändrade behandlingsinriktning. 
Behandlingens innehåll förändrades i likhet med hela institutionens, från ett 
miljöterapeutiskt behandlingsarbete till en kognitiv behandlingsmodell. På 
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Tallbacken, arbetade hela personalgruppen i "KBT-andan".42 Personalen har 
således tagit ett stort steg inom flera områden samtidigt.  

Avdelningen var den sista länken i institutionens behandlingskedja och på 
Tallbacken bodde ungdomarna i behandlingens slutskede innan de 
"färdigbehandlade" lämnade institutionen. Därifrån kunde de åka hem, till 
eget boende eller till fortsatt behandling under öppnare former. Om och hur 
ungdomarna klarade sig i samhället efter institutionsvistelsen, berodde delvis 
på hur behandlingen lyckades på institutionen. Tallbackens föreståndare sa i 
en intervju under den första observationsveckan att ”det var ett stort ansvar 
att vara den sista länken”. Hon tyckte också att det inte fanns några garantier 
att en till synes välgenomtänkt behandling skulle lyckas. Trots dystra 
statistiska data om återfall43 och institutionsvårdens begränsade möjligheter 
fanns det en viss optimism hos henne. Hon tyckte att institutionen erbjöd 
goda möjligheter att hjälpa ungdomarna och i många fall var det en 
”räddningsplanka” för ungdomen. Avdelningsarbetets ambition var att 
fungera som goda fostrare eftersom ungdomarna behövde struktur, tydliga 
regler och budskap under institutionsvistelsen, menade hon. Inför 
observationsveckorna var jag mest intresserad av villkoren för familjearbete. 
Här på Tallbacken fanns andra förutsättningar än på de andra två 
avdelningarna i studien. De hade en speciell konstruktion av familjearbete 
där huvudinformanten Kathrin spelade en viktig roll.  

Avdelningsmiljön  

Den miljö som mötte mig när jag kom till avdelningen var en i många 
avseenden typisk institutionsmiljö. Opersonligt, fräscht, välstädat, stora ytor, 
pastellfärger, sparsamt med möbler och två TV-rum. Ungdomarna hade egna 
rum i små enheter. Enheterna kunde låsas vid behov, till exempel om 
ungdomarna bråkade eller om någon, efter personalens bedömning behövde 
vara ensam under några dagar. Trots att avdelningen var en öppen 
behandlingsavdelning, med olåsta dörrar och "frigång" för ungdomarna, 
fanns säkerhetstänkandet närvarande hela tiden. Det var långt ifrån ett 

                               
42 KBT (kognitiv beteende terapi) modellen kommer att presenteras och diskuteras längre 
fram i texten.  
43 Den uppföljning som SiS årligen publicerar, visar att ett stort antal ungdomar återfaller i 
samma eller liknande beteenden inom en kort tid efter avslutad behandling (Årsrapporter 
ADAD, för 2000, 2002, 2003, 2004).  Flertalet av ungdomarna kan återigen placeras tillbaka i 
institutionsvården. 
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hemliknande miljö. När jag frågade ungdomarna vad de tyckte om 
avdelningens utseende, svarade de ganska varierande: ”tråkigt”, ”låst fast 
öppet”, ”nytt, lugnt och fräscht”, ”tråkiga färger, hemska färger”, ”perfekt”, 
”äckliga sängar”, ”ganska bra”. Personalens upplevelse av sin avdelning var 
mera positiv. De tyckte att det var ”funktionellt”, ”lätt att arbeta i”, ”stort 
och rymligt” och de hade ”god uppsikt över händelserna i rummet”. 
Avdelningen upplevdes med andra ord som en funktionell arbetsplats. Trots 
stora ytor fanns det bara ett samtalsrum där möten kunde hållas. 
Familjearbetet (familjesamtalen) skedde i ett annat hus där den så kallade 
familjearbetaren hade sitt arbetsrum. Jag frågade föreståndaren om inte det 
försvårade familjearbetets genomförande, eftersom behandlingspersonalen 
var tvungen att lämna avdelningen för att delta i ett familjesamtal. Hon 
svarade att det berodde på situationen på avdelningen och på 
personalgruppens behov. Om det fanns tillräckligt antal personal på 
avdelningen gick det bra att gå iväg.  

Jag informerades vidare om att ungdomarnas föräldrar var välkomna på 
avdelningen både för möten och för att hälsa på sina barn.  

När jag talar om den inre miljön är det samtidigt viktigt att nämna den yttre 
miljön. Även den hade betydelse för hur avdelningen upplevdes. På väg dit 
passerade man inte bara hela institutionsområdet utan också dess omgivning. 
Min upplevelse var att institutionen levde i en tämligen isolerad värld glest 
omgiven av gamla gårdar och kyrkor. Det gav en känsla av oberoende men 
också en känsla av avskildhet. Den yttre miljön med sitt öppna landskap stod 
i kontrast mot den typen av verksamhet som institutionen representerade, 
nämligen tvång och inlåsning.  

Jag föreställde mig hur ungdomar och deras föräldrar kunde uppleva denna 
miljö efter storstad och asfalt som de flesta av ungdomarna kom ifrån. Jag 
uppmärksammade flera ungdomar framför skolbyggnaden när jag var på väg 
till avdelningen. De sprang, knuffades och lekte framför det gamla skolhuset. 
Förmodligen hade de rast, för plötsligt sprang alla in. En vuxen kom ut ur 
huset, tittade sig omkring och gick in igen. Förmodligen för att se om alla 
hade förstått att rasten var slut. Tankarna förde mig till en byskola. 
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Betydelsefulla ledningspersoner 

Intervju med institutionschefen 
Två ledningspersoner hade det övergripande ansvaret för institutionens 
verksamhet. I slutändan var det institutionschefen som bestämde 
inriktningen av institutionens behandlingsarbete, metodutveckling, krav på 
utbildning och val av vidareutbildning för behandlingspersonalen. Det 
skedde dock enligt myndighetens centrala intentioner. Det var likadant för de 
andra institutionerna men institutionschefen kunde välja olika typer av 
ledningsstrategier. Här var det tydligt att institutionschefen hade en så kallad 
”auktoritativ ledningsstrategi”44 och bestämde vad institutionen skulle 
prioritera. I det här fallet var det han som såg till att KBT- modellen infördes 
på institutionen.  

KBT-modellen 
Valet av kognitiv beteendeterapi (KBT), introducerade ett målinriktat synsätt 
i institutionens behandlingsarbete med stöd i forskning. KBT beskrivs på 
följande sätt i en SiS rapport:  

Kazdin och Wilson (1978) sammanfattade den beteendeterapeutiska 
hållningen i fem punkter som gäller även för vårt sätt att se på kognitiv 
beteendeterapi: 

• Fokus på aktuella snarare än historiska orsaker till problem 

• Betoning på yttre beteendeförändring vid utvärdering 

• Uppslag till behandlingsmetoder genereras utifrån psykologisk 
grundforskning 

• Behandling specificeras i konkreta och objektiva termer för att 
möjliggöra replikation 

• Specifikation av målbeteenden och mätmetoder för att bedöma 
behandlingsresultat 

(Daleflod och Lardén, 2004. sid. 21) 

Vidare beskrivs att en beteendeanalys alltid ska inleda behandlingen oavsett 
problem och utifrån det ska individuella behandlingsåtgärder planeras. Både 

                               
44 Chefens funktion i en hierarkisk organisation, som myndigheten SiS är, anses viktig för 
organisationens vidareutveckling enligt Granström (2000).  
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mål och metod ska planeras i samförstånd med den enskilde. Under 
behandlingens gång utvärderas måluppfyllelse. Det handlar om att lära 
ungdomen nya färdigheter, förändra kriminellt beteende och inställning till 
droger och våld. KBT består av både beteendeterapeutiska tekniker och 
inlärningspsykologiska principer. Inom KBT finns det flera så kallade aktiva 
behandlingskomponenter.  Dit hör Teckenekonomi, ART och Invivo träning. 
Teckenekonomi är ren beteendeterapeutisk teknik och används för att öka 
motivationen för att följa grundläggande sociala normer. Man kontrollerar 
beteendet genom olika typer av konsekvenser (ibid. sid. 85). ART, 
Aggression Replacement Training, består av tre delar: social 
färdighetsträning, ilskekontroll och moralutbildning (se vidare ibid. sid. 86). 
Invivo träning är att pröva sina färdigheter i det verkliga livet, till exempel 
hemma och i relation till familjen. Det nämns att: 

I terapin förekommer ofta samarbete med viktiga personer som föräldrar, 
lärare eller partners för att förändra problem i de situationer de förekommer 
(ibid. sid 26)  

Det nämns vidare att beteendeproblemen kan förstärkas i det samspel som 
finns mellan barn och föräldrar.45  

Det hade visat sig i flera utländska studier att metoden är effektiv (Epstein, 
Kutash och Dushnowski 1998; Andreassen 2003) och flera av SiS 
institutioner intresserade sig för KBT-modellen för att behandla främst 
kriminella ungdomar. I sådana fall deltog all personal i en gemensam 
utbildning med anknytning till KBT. Syftet med utbildningen var att 
introducera ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt. All personal fick 
lära sig att använda de så kallade KBT-instrumenten bl.a. teckenekonomi, 
ART-träning och Invivo-träning. KBT-modellens syfte var till stor del att 
lära ungdomarna dagliga rutiner och "normala" umgängesformer. Det 
handlade om en pedagogisk lärandeprocess med instrumentell förstärkning. 
Ungdomen belönades eller bestraffades beroende på hur han utförde sin 
uppgift och följde reglerna. Institutionspersonalen lärde ungdomarna 
färdigheter som föräldrarna av olika anledningar inte hade klarat av.  

I rapporten nämns att det gjordes vissa ansträngningar att introducera ett 
familje- och nätverksarbete i programmet som tyvärr misslyckades: 

                               
45 Daleflod och Larden (2004) refererar till tvångsteorin myntad av Patterson (1975, 1982) 
som beskriver hur familj och omgivning kan bidra till ett barns antisociala utveckling (ibid. 
sid 30). 
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Ett av våra långsiktiga mål har varit att utforma ett flexibelt program för 
familje- och nätverksarbete, som är anpassad till de olika stegen i 
behandlingen. Flera modeller som vilar på beteendeterapeutisk grund har 
visat sig mycket användbara för denna målgrupp. En arbetsgrupp påbörjade 
detta arbete och två personer genomgick 1997 en grundutbildning i 
Funktionell familjeterapi. Tyvärr upplöstes denna arbetsgrupp och sedan dess 
har arbetet mer eller mindre legat nere (Daleflod, Lardén 2004, sid. 103). 

Det betyder att något familjearbete inte kopplades till KBT-modellen 
generellt på SiS institutioner.  

Institutionschefens syn på familjearbete 
I en tidigare inspelad intervju (2001), berättade institutionschefen om den 
ambivalens han kände inför familjearbetets betydelse när han tillträdde som 
chef på institutionen.  

Institutionschefen: ... här höll man på att utbilda personal i nätverksarbete när 
jag tillträdde som institutionschef. Jag var lite skeptisk då, trodde inte riktigt 
på det... Den har dock drunknat i den satsning som vi sedan gjorde i KBT. 
Den utbildningen har skett strax efteråt och jag har haft mer fokus på den 
under den tiden. (Intervju, 2001) 

Att institutionschefen ändå intresserade sig för och använde resurser på 
familjearbete, berodde till stor del på det intresse och kunskap som ändå 
fanns på institutionen, ”familjearbetet har varit allas egendom” menade han. 
Han hade bestämt sig för att låta den verksamheten fortsätta, men under 
speciella former. 

Institutionschefen: Här skulle alla göra allt, men så är det inte längre. Nu är 
det så att alla har någon slags specialistuppgifter varav några är bra på 
familjearbete och andra får specialisera sig på andra saker (Intervju 2001). 

På det sättet legitimerade han familjearbetet på institutionen inom 
begränsade former. Han menade dock att utredningsavdelningar inte hade 
någon tid för familjearbete. Han konstruerade en speciell modell med en så 
kallad familjearbetare som var stationerad utanför den dagliga 
avdelningsverksamheten. KBT-modellen fick inte påverkas eller förändras 
på något sätt, familjearbetet var en kompletterande insats.  

Trots att arbete med familj och nätverk nämns som en del i KBT-metoden 
fanns det få situationer där föräldrar involverades. Institutionschefen 
berättade att det fanns enstaka utbildningstillfällen för föräldrar. Dessa 
kunde organiseras en gång per termin och föräldrarna fick bekanta sig med 
KBT-modellen.  

På min fråga om familjearbetets utveckling svarade institutionschefen:  
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Vi bjuder in familjerna och till och med jobbar med dem för att det ska bli en 
bra behandling. Vi ser till att de alltid vet vad som händer medan deras barn 
är på institutionen. Vi utbildar också föräldrarna i våra behandlingsmetoder 
så att de känner till dem, en gång per termin. /.../Det är så att vi involverar 
dem mycket i behandlingen och vi har något som vi kallar Invivo träning. 
Som ungdom blir man aldrig fri, så fort man åker någonstans och närmar sig 
hemmet så får man en läxa och i uppgiften involverar vi föräldrarna som våra 
medarbetare och partner i arbetet. /…/Kathrin gör ett mer direkt 
familjearbete, hon går in i familjen, åker hem, sätter sig i soffan för 
diskussion, behandlar och är en stödjande person ibland för hela familjen.  

Intervjuaren: Vad var din idé när du anställde henne för det här speciella 
ändamålet? 

Institutionschefen: Att testa om det är möjligt. Framåt står vi precis i en 
brytningstid om vi ska bestämma oss för det, om vi ska fortsätta med den här 
linjen i familjearbetet eller om vi ska gå in på rena KBT-metoder där…det 
beslutet är inte taget. Det tas under närmaste halvåret. Kathrins arbete är 
efterfrågat, det är inte den minsta tvekan om det, det är nästan så att jag är 
positivt överraskad att det finns en sådan efterfrågan.  

Intervjuaren: Var placerar du familjearbetet i institutionens helhet? 

Institutionschefen: Det är som en del, det ligger inte utanför som en speciell 
insats, det är en viktig del i helheten…sen har vi specialresurser avsatta på 
det. Det är inte så att det är utlyft från helheten, det skulle jag aldrig tillåta 
(Intervju, 2001) 

Reflektion 
Institutionschefen såg alltså inte familjearbetet som en speciell insats, det var 
en del i helheten men ändå inte samma som KBT. Medan KBT utgjorde 
strukturen och organiserade arbetet med ungdomarna på ett visst sätt, 
verkade Kathrins familjearbete vara fördjupningen. Hon gjorde ett mer 
direkt familjearbete genom att ha nära kontakt med föräldrarna. Kathrins 
familjearbete var relationsinriktat medan KBT var beteendefokuserat. I 
familjearbetet fanns möjligheter att reflektera över relationer mellan barn 
och föräldrar och analysera dessa också utifrån ett psykoanalytiskt 
perspektiv. Det gjorde man inte i KBT, där lärde sig ungdomarna att hantera 
problem genom att ändra sitt beteende.  

Institutionschefen verkade dock osäker över om de skulle fortsätta med det 
nuvarande familjearbetet eller om de i framtiden skulle arbeta med familjer 
på ett annat sätt än idag.  

Intervju med Anna 
Anna som var utbildad i KBT-metoden kunde berätta mera om institutionens 
familjearbete samt vilka idéer hon såg ligga bakom de olika 
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behandlingsmetoderna på avdelningen. Hon betraktade familjearbete som 
fundamentalt för allt behandlingsarbete både i utredning och i behandling. 
Hon poängterade att hon var väl insatt i KBT-metoden och ansåg att själva 
idén med KBT var en möjlighet till familjearbete. 

Anna: Familjearbete är oerhört viktigt också för barnets skull. Känner barnet 
att man har förakt för föräldrarna ja…ja… då har man underminerat sin egen 
betydelse....Om man tänker utifrån KBT så blir det naturligt, multisystemiskt. 
Man måste vara beredd på att arbeta med många olika typer av problem och 
familjen måste vara kärnan…/…/.. Det är det ju som är hela grundtanken. 
Och då infaller ju i det att man har familjen med sig hela tiden i allt man gör.  

I.: Är det så?  

Anna: Nej…. det är det inte. Men som jag ser det, så måste egentligen alla 
behandlingsassistenter kunna arbeta med familjer. Men det är ju… det ser 
inte ut så. Det är utbildningsnivån hos personalen som är låg.  

I.: Vad är det för utbildningsnivå som du anser är låg? 

Anna: Ja... man har för det mesta ingen utbildning alls. Här har man betonat 
säkerheten framför någonting annat. 

I.: Men de minimikraven som man beskriver i SiS verksamhet att 
behandlingsassistenter ska ha?  

Anna: Det har vi inte…ska vi ha den här personalpolitiken, vad har vi då att 
välja ur, det är arbetslösa män mellan 25-30 år (Intervju, 2002). 

Anna menade således att institutionens familjearbete utarmades på grund av 
brist på utbildning. Hon nämnde också personalpolitiken. Om jag förstod 
henne rätt, syftade hon på att det var säkerheten som prioriterades, inte 
utbildning i behandlingsmetoder. Målsättningen var således att i första hand 
åstadkomma en säker plats för både ungdomar och personal. 
Utgångspunkten var ungdomarnas ofta kriminella och våldsamma beteende. 
Idén om familjearbete fanns där, men kunskap i familjearbete prioriterades 
inte. Kathrin som hade speciellt ansvar för familjearbete kunde arbeta med 
familjer, men den övriga personalens intresse var svagt, menade Anna.  

Anna: Jag tycker att det finns en ansats men det är kanske inte så mycket 
mer…./…/…det är fortfarande för långt mellan personal och föräldrar. Det är 
mycket det här att inte lita på varandra. Det måste man vänja sig av med, att 
snacka skit om föräldrar som man gör här ... vi måste ha en mycket mer 
professionell attityd…/…./…. att här tar vi emot föräldrar och det ser vi som 
vårat arbete (Intervju, 2002).  

Anna var mycket talför, reflekterande och analyserande. Hon uttryckte 
många idéer om att förbättra, förändra verksamheten, utveckla 
familjearbetet, utifrån sina egna erfarenheter. I det här fallet fick jag en 
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känsla av att hon såg institutionen som ett autonomt, fristående företag som 
hade mandat att styra sin verksamhet själv.  

Annas utsagor var i viss mån motsägande. Å ena sidan beskrev hon att 
familjearbetet betraktades som en marginell insats på institutionen. Å andra 
sidan menade hon att de låg i linje med institutionens egentliga mål. 
Bristande kompetens och utbildning kunde bromsa eller rent av omöjliggöra 
idén om ett heltäckande familjearbete. 

Anna: Jag tror, det där med familjearbetet, att alla kan göra nånting. På 
avdelningen kan man välkomna föräldrarna, ha en öppen attityd och inte 
tvärtom…det finns ingenting egentligen som säger att föräldrarna är 
omöjliga. Det är i så fall jag som har ansvaret, det är jag som inte klarar mitt 
jobb. Vi borde fördjupa och ha en helhet men då krävs det att personalen har 
bättre utbildningsbakgrund. Dit är det långt, innan alla har en 
behandlingsassistentutbildning (Intervju, 2002). 

Intervju med avdelningsföreståndaren 
Föreståndaren intervjuades under den första observationsveckan. Hon 
berättade om sina starkt strukturerade arbetsdagar och schemalagda 
aktiviteter. När vi diskuterade avdelningens familjearbete, var hon inte nöjd.  

Föreståndaren: Det där med familjearbetet är jag inte riktigt nöjd med.  
Intervjuaren: Vad är det som du inte är nöjd med? 

Föreståndaren: Det är svårt att forma det på ett bra sätt tycker jag. När 
Kathrin är sjuk blir det ett avbrott i familjearbetet och det känns inte 
tillfredställande. Det har varit många bra sittningar med familjer, bra utförda 
arbeten, men att det inte finns någon ersättare för henne är inte bra (Intervju, 
2002).  

Att pågående ”familjeprojekt” avbröts när Kathrin var borta från arbetet 
upplevde föreståndaren som ett problem. Det fanns ingen annan som kunde 
ersätta henne. Det var bara Kathrin som hade den typen av kompetens och 
position som behövdes för familjearbetet. Föreståndaren verkade nöjd med 
Kathrins familjearbete men när kontinuiteten inte kunde upprätthållas var 
hon bekymrad. Hon nämnde inte något om avdelningens resurser eller om 
behandlingspersonalen hade möjligheter för egna ”familjeprojekt”. Hon 
tyckte däremot att det fanns stora skillnader mellan Kathrins familjearbete 
och personalens föräldrakontakter. Om även personalen på avdelningen 
skulle arbeta med familjearbete, krävdes en modell att arbeta efter.  

Föreståndaren: Det Kathrin gör är att åka hem. För det gör hon. Hon kallar hit 
personer, har haft nätverksmöten och försöker hjälpa föräldrarna att sätta 
gränser. Det tror jag är jättebra. Men jag tror att det skulle behövas lite mer, 
någon modell eller så om personalen här skulle involveras i familjearbetet. 
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Intervjuaren: Är det möjligt att ni skulle kunna utarbeta någon modell? 

Föreståndaren: Jag vet inte om kunskapen finns. Jag tror att det behöver vi ha 
hjälp med. Om man tänker så att vi skulle arbeta i team, då tror jag att det är 
viktigt med en modell. Jag tror att man ska ha ett program, som föräldern, 
även socialtjänsten vet om. Om socialtjänsten köper en plats hos oss kan de 
köpa även det där paketet (Intervju, 2002).  

Föreståndaren efterfrågade här en modell i familjearbete som personalen 
eventuellt kunde lära sig på samma sätt som de lärde sig KBT-modellen. 
Hennes idé hade förmodligen sitt ursprung i att personalen redan arbetade 
efter en strukturerad modell och det verkade fungera bra. Föreståndaren 
antydde att i KBT-modellen fanns tydliga regler och anvisningar om hur 
personalen skulle förhålla sig till olika situationer och det förenklade arbetet. 
I dagsläget var det svårt för föreståndaren att kontrollera familjearbetet, 
speciellt när Kathrin inte var där. Trots att hon var intresserad av 
familjearbete var hon inte nöjd med den oklara form som hon uppfattade att 
familjearbetet nu hade.  

Föreståndaren berättade vidare att hon själv hade mycket kontakt med 
föräldrar. Hon var alltid med på ett första möte i samband med att ungdomen 
skrevs in på avdelningen. Hon var också med på möten med socialtjänsten. 
Hon ville i möjligaste mån veta vad som pågick på avdelningen och då det 
var möjligt försökte hon delta. 

Behandlingspersonalen 

Personalgruppen på Tallbacken bestod av sex behandlingsassistenter och en 
avdelningsföreståndare. Personalen varierade, från unga män till kvinnor i 
övre medelåldern. Deras arbetsförhållanden liknade 
behandlingsassistenternas på Lärkbacken och på Lillsjön. Jag väljer att inte 
presentera dem enskilt här, eftersom vi hade begränsad kontakt och de var 
upptagna med att följa och utföra KBT-modellens olika moment. 
Behandlingspersonalen hade med något undantag inget familjearbete. Under 
mina observationer på avdelningen såg jag emellertid enstaka situationer 
som kunde utvecklas till ett familjearbete. Jag såg samtidigt att interaktionen 
mellan personal och ungdomar var nästan obefintlig utom under måltider 
och transportering till och från olika aktiviteter. När ungdomarna var i 
skolan på förmiddagarna utförde personalen praktiska sysslor. De hade 
också handledning i KBT. De samtal jag hade med behandlingspersonalen 
under mina observationer, redovisar jag i samband med det speciella 
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tillfället. Under observationsveckorna fokuserade jag därför mest på 
huvudinformanten Kathrins familjearbete och på den eller de personer hon 
eventuellt samarbetade med i ett ”familjeprojekt”.  

Ungdomarna på avdelningen 

Tallbacken var en avdelning för pojkar mellan 14-19 år. Jag träffade 
sammanlagt sex ungdomar under observationsveckorna. Den första 
observationsveckan var fem ungdomar inskrivna men jag träffade endast 
fyra av dem. En var ”backad”46 tillbaka till den låsta avdelningen på grund 
av rymning. Även under den andra observationsveckan fanns fem inskrivna 
ungdomar men jag träffade endast tre. Två var ”backade” tillbaka till den 
låsta avdelningen och en av dem som jag mötte under den första veckan var 
utskriven. Den miljö som KBT- modellen utvecklade på institutionen kunde 
upplevas som strikt och kontrollerande, men jag såg att ungdomarna snabbt 
fann sig i denna ”fyrkantighet”. De lärde sig utan problem hur de kunde få 
maximal antal poäng för att tjäna en maximal summa pengar inom 
teckenekonomisystemet.47 Jag presenterar ungdomarnas situation med fokus 
på deras hemförhållanden och andra aktuella nätverkskontakter. Jag väljer 
samma typ av presentation som på de andra två avdelningarna. Skillnaden är 
att familjearbetet på Tallbacken var organiserat på ett annat sätt än på 
Lärkbacken eller på Lillsjön. De flesta ”familjeprojekten” på Tallbacken 
utfördes av huvudinformanten och familjearbetaren Kathrin vilket betyder 
att hennes ”projekt” i familjearbete framträdde tydligare än eventuella andra 
”projekt” på avdelningen.  

 
 
 
 
 

                               
46 Enligt avdelningens regler, placerades en ungdom som inte skötte sig, exempelvis avvek 
från institutionen eller inte följde reglerna, på en låst avdelning under en period . Det kallades 
”backa” tillbaka i institutionens behandlingskedja. Institutionen var utformad på det sättet att 
behandlingen bedrevs i olika steg från låst till öppen avdelning. 
47 Poäng förtjänade ungdomarna genom gott uppförande och genom att följa avdelningens 
regler. Poängen kunde de sedan växla in mot pengar. Om ungdomen bröt mot reglerna eller 
avvek från institutionen fölorade han intjänade poäng.  
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Tablå 9. Ungdomarna på avdelningen (namnen är fingerade)  
 
Första observationsveckan* Andra observationsveckan 
Bengt  omhändertagen enl.                  LVU Bengt kvar på avdelningen 
Jonny omhändertagen enl.                   LVU Jonny kvar på avdelningen 
Erik   ”backad” till den låsta avd. 
omhändertagen enl                              .  LVU 

Erik kvar på avdelningen 

Anton omhändertagen enl.                   LVU Anton ”backad” till den låsta avdelningen 
Petter omhändertagen enl.                   LVU Petter utskriven till hemmet, LVU upphörde 
 Anders  ”backad” till den låsta avd. 

omhändertagen enl.                               LVU 
 
*det är tre månader mellan den första och den andra observationsveckan  

Kort presentation av ungdomarna 
Bengt  
15 årig pojke, har bott på avdelningen i 11 månader. Bengt har, efter mycket 
konflikter, brutit all kontakt med föräldrarna, båda med svåra 
missbruksproblem. Under vistelsen på institutionen har han kommit i 
kontakt med en familj som stöttade och hjälpte honom. Den familjen fick 
med socialtjänstens stöd bli hans kontaktfamilj. Kathrin hade en intensiv 
kontakt med både Bengt och hans nya ”familj”.  

Jonny  
14 årig pojke, har bott på avdelningen i fyra månader. Jonny hade utländskt 
härkomst, och hade inga föräldrar boende i Sverige, bara några släktingar. 
Han hade endast telefonkontakt med föräldrarna. Jonny hade fått en 
kontaktfamilj i Sverige, en så kallad jourfamilj, dit han kunde komma på 
helgerna när de andra ungdomarna åkte hem. Han utnyttjade flitigt den 
möjligheten och under de fyra månaderna hade han varit hos dem 11 gånger. 
För övrigt pratade han aldrig om sin egen familj eller om sina släktingar 
medan jag var där. Det var oklart vart han skulle flytta efter institutionen. 
Det planerades för familjehem, dock inte till jourfamiljen. Uppdraget till 
institutionen var att hitta ett bra hem för Jonny.  

Erik  
16 årig pojke, kom till Tallbacken från den låsta avdelningen. Erik hade 
utländskt härkomst, pappan bodde kvar i hemlandet medan mamma, syskon 
och släktingar fanns i Sverige. Det fanns ett uppdrag från socialtjänsten att 
bygga upp ett nätverk kring pojken. Huvudinformanten Kathrin hade ett 
pågående ”familjeprojekt” men Erik misskötte sig och under min första 
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observationsvecka var han på en låst avdelning. Kathrin fortsatte dock sin 
kontakt med mamma som var i stort behov av stöd.  

Petter  
16 årig pojke, har bott på institutionen i ett år. Petter hade skilda föräldrar 
och bodde med sin mamma före placeringen. Det fanns ingen kontakt med 
pappan som hade missbruksproblem. Mamman och andra släktingar var 
engagerade i pojkens behandling, men hade mycket kritik mot institutionen 
som utvecklades till en konflikt. Det fanns ett uppdrag om familjearbete som 
hade pågått med skiftande intensitet på grund av konflikten. 
Huvudinformanten Kathrin hade ett pågående ”familjeprojekt” med 
återkommande samtal. Det fanns en intensiv kontakt mellan familjen, pojken 
och institutionen. Petter skulle snart skrivas ut men det var ovisst om han 
kunde bo hemma.  

Anton  
17 årig pojke, flyttades över från den låsta avdelningen en månad innan den 
första observationsveckan. Antons föräldrar var skilda och han hade kontakt 
med båda föräldrarna. Mest kontakt hade han med sin mamma. Hans pappa 
hade ny familj. Det fanns ett uppdrag om familjearbete och samarbetet med 
socialtjänsten var aktivt. Huvudinformanterna Kathrin och Enrico hade ett 
pågående ”familjeprojekt” och stöttade speciellt mamman som önskade råd 
och stöd. Familjearbetet bestod i regelbundna familjesamtal. Anton har dock 
avvikit flera gånger under sin placering och var tillbaka på den låsta 
avdelningen under den andra observationsveckan. 

Anders  
17 år pojke, har bott på institutionen snart 1,5 år. Anders hade skilda 
föräldrar och föräldrarna hade en pågående konflikt. Det fanns ett uppdrag 
från socialtjänsten att engagera hans båda föräldrar. Huvudinformanten 
Kathrin var från början inkopplad och hade ett pågående ”familjeprojekt”. 
Kathrin samarbetade med kontaktpersonen MB i ärendet. Eftersom 
föräldrarna inte ville träffas, engagerades de i omgångar. Det har dock blivit 
konflikter mellan sonen och pappan. För närvarande arbetade 
kontaktpersonerna för att pojken skulle bo på samma ort som mamma efter 
utskrivningen.  

För att närmare presentera förutsättningarna för familjearbete med de 
placerade ungdomarna presenterar jag deras familjebakgrund och relationer 
till föräldrar och eventuellt annat nätverk.  
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Tablå 10. Ungdomarnas familjebakgrund och kontakt med föräldrar 
 

Bengt Missbrukande föräldrar,  
Övrig nätverk: syskon, kontaktfamilj 
Konfliktfylld relation till föräldrarna, kontakten är bruten. 

Jonny Inga föräldrar i Sverige  
Övrig nätverk: släktingar, kontaktfamilj 
Endast telefonkontakt med föräldrarna. 

Erik Skilda föräldrar,  
pappa utomlands,  
mamma ensamstående  
Övrig nätverk: syskon, släktingar  
Konflikter i relationen till mamman, ingen kontakt med pappa,  
mycket kontakt med mamma.  

Petter Skilda föräldrar,  
pappa missbrukar,  
mamma ensamstående  
Övrig nätverk: syskon, släktingar  
Ingen kontakt med pappa, nära men konfliktfylld relation till  mamma. 

Anton Skilda föräldrar,  
mamma har ny familj   
pappa har ny familj 
Övrig nätverk: syskon, släktingar 
Har kontakt med båda föräldrarna, av och till konflikter med  
pappa. 

Anders Skilda föräldrar,  
pappa missbrukar,  
mamma ensamstående  
Övrig nätverk: syskon, släktingar  
Konflikt mellan föräldrarna, nära relation till mamma, konflikter 
med pappa.  

 
Tablån visar att ungdomarna hade flera avbrutna kontakter med sina 
föräldrar. I de alla flesta fall var kontakten med papporna avbruten. I ett fall 
fanns ingen kontakt med någon av föräldrarna och i ett annat fall var 
kontakten begränsad till telefonkontakt. Även i fungerande relationer fanns 
det konflikter både med mamman och med pappan. Alla hade syskon eller 
släktingar. Syskonen engagerades i de flesta fall inte i behandlingen, 
antingen för att de var mycket yngre eller för att de också var placerade i 
familjehem eller på institution. De kunde dock komma på besök om det var 
lämpligt.  

Uppdrag om familjearbete 

Fem av sex ungdomar var föremål för någon typ av familjearbete, mestadels 
var det Kathrin som genomförde ett eget ”familjeprojekt” utanför 
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avdelningen. I två fall hade hon samarbete med ungdomens kontaktperson; i 
ena fallet samarbetade hon med huvudinformanten Enrico. Det är intressant 
att det fanns så många uppdrag om familjearbete, trots att avdelningen 
arbetade efter en KBT-inriktad modell som i sig inte inkluderade något 
familjearbete. Familjearbetet erbjöds som en extraresurs till socialtjänsten 
utan extra kostnad. I tablån nedan redovisas förekomsten av familjearbete 
och antalet uppdrag som socialtjänsten gav avdelningen.  

 
Tablå 11. Förekomsten av uppdrag om familjearbete på 
avdelningenTallbacken  

Bengt Ett uppdrag ändrades till inget uppdrag om familjearbete med 
föräldrar. I stället involverades kontaktfamiljen 

Jonny  Inget uppdrag om familjearbete 
Erik Uppdrag om familjearbete med mamma 
Petter Uppdrag om familjearbete 
Anton Uppdrag om familjearbete med mamma 
Anders  Uppdrag om familjearbete 

Villkoren för familjearbete på Tallbacken  

Villkoren för familjearbete på avdelningen Tallbacken såg annorlunda ut än 
på de två tidigare beskrivna avdelningarna; Lärkbacken och Lillsjön. Här 
fanns en strukturerad arbetsmodell; KBT, som utgjorde en viss yttre 
begränsning och utrymmet påverkades ytterligare av att familjearbetet 
koncentrerades till en person, huvudinformanten Kathrin. Det fanns många 
uppdrag om familjearbete från socialtjänsten och det genomfördes flera 
”familjeprojekt” än på de andra studerade avdelningarna.  

Under observationsveckorna försökte jag titta på hela avdelningens arbete 
och nedan redovisas de exemplen från observationerna som verkade mest 
lärorika och intressanta och där jag såg vissa möjligheter till familjearbete 
utöver de som genomfördes av Kathrin.  

Jag inleder med att först presentera huvudinformanternas ”familjeprojekt”, 
sedan kommer jag att diskutera de möjligheter som kunde finnas på 
avdelningen men inte uppmärksammades nämnvärt av någon.  

Huvudinformanten Kathrins ”familjearbetesprojekt”  

I Kapitel 5, där huvudinformanterna presenteras, beskrev Kathrin sin oro 
över att inte hinna med att genomföra ”familjeprojekten”. Hon nämner också 
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sin längtan efter en partner som förstår och ser familjearbetet på samma sätt 
som hon. Hon saknade intresse från behandlingsassistenterna att vilja vara 
delaktiga i ”familjeprojekten” och klagade över ensamarbetet. Ett år efter att 
den andra intervjun gjordes och två år efter avslutad utbildning, verkade 
Kathrins situation vara densamma. Hon arbetade som familjearbetare för två 
avdelningar. För tillfället upplevde hon dock ett visst lugn i arbetet och hade 
ärenden som hon ansåg att hon kunde klara av. I sina utsagor nämnde hon 
olika roller utöver familjearbetare, som hon tyckte hörde till hennes 
funktion, till exempel praktisk rådgivare, utbildare, pedagog och terapeut 
till familjerna.  

Hon behövde inte delta i de praktiska sysslorna i avdelningsarbetet utan 
ansvarade enbart för sina ”familjeprojekt”. I princip kunde hon välja att 
samarbeta eller icke samarbeta med behandlingspersonalen i ett ”projekt” 
men ofta hade hon inget val. Hon fick för det mesta arbeta ensam för att 
personalen inte hade tid. Som jag påpekat, önskade hon emellertid mera 
samarbete, speciellt med ungdomarnas kontaktpersoner. Personalen hade 
dock svårt att lämna avdelningen av olika anledningar. Kathrin tyckte att det 
delvis berodde på kontaktpersonens intresse och engagemang för 
familjearbete. Samarbetet med den andra huvudinformanten Enrico var inte 
heller problemfritt. Han arbetade på schema på en avdelning. Deras 
gemensamma kontakter var därför få.  

Hon sa i en intervju under den första observationsveckan: 
Ja…jag jobbar mycket ensam, ibland föredrar jag att göra det, men lika ofta 
skulle jag behöva ha någon med mig. Det flyter lättare då, om man är ett par. 
Ett par som jobbar och förstår varandra, det är en trygghet (Intervju, 
observationsvecka 1).  

Nedan presenteras de ”familjeprojekt” Kathrin berättade om samt de 
familjesamtal jag hade möjligheten att observera.  

Det är möjligt att hitta en ny familj 

Bengt 
En av de pojkar som var intresserad av vad jag gjorde på avdelningen under 
observationsveckorna, var Bengt. Han var social, utåtriktad, nyfiken och 
pratsam. Kathrin hade ett pågående ”projekt” med Bengt som jag 
inledningsvis var tveksam att kalla ”familjeprojekt”. Eftersom han tog helt 
avstånd från sina föräldrar, hade Kathrin individuella stödsamtal med Bengt. 
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Hon bestämde sig sedan för att involvera Bengts kontaktfamilj i 
”familjeprojektet”, istället för hans föräldrar.  

Nedan presenterar jag en sammanfattning av Bengts situation med 
utgångspunkt från ett samtal jag hade med honom. Jag återger också uttryck 
och meningar jag speciellt kom ihåg. För att skydda Bengts identitet ändrade 
jag några bakgrundsfakta.  

Bengt var barn till missbrukande föräldrar och har bott i olika familjehem och 
institutioner så länge han kunde komma ihåg. Han lyckades dock aldrig 
utveckla någon starkare relation till någon. Han kunde inte komma ihåg 
någon familj som han var placerad hos i sin barndom. Det var nog schysta 
människor men ingen jag riktigt fastnade för… sa han till mig med en viss 
undran i rösten. … hur har det kunnat bli så?, - frågade han. Hans barndom 
bestod av flyttningar fram och tillbaka, ibland skulle han bo hemma, men när 
det visade sig att det inte gick, så fick han flytta till någon familj igen. Han 
hoppades alltid att det skulle ordna sig men hans pappa blev bara sämre och 
”morsan” likaså. Han kom ihåg när han bodde hemma under en period och 
det inte fanns mat att äta, hur han gick runt och fick mat från grannarna. Han 
mindes också hur han skämdes när någon i klassen berättade att hans ”farsa 
satt på bänken”. Det fanns perioder när han hatade sina föräldrar. Han ville 
att de skulle dö så att han slapp att skämmas för dem. Men det fanns också 
tider när han ville att de skulle klara sig så att han skulle få ett normalt liv 
som alla andra. Han tyckte att alla andra hade ett normalt liv utom han. När 
han fick en syster blev han förtvivlad, han visste att hon skulle ha det likadant 
som han, flytta runt och skämmas för sina föräldrar. Han var då redan elva år. 
… när morsan blev på smällen ville jag bara dö. Han fick bo hemma när 
systern föddes och några år till eftersom hans mamma fick väldigt mycket 
hjälp då. Han var tretton när han återigen hamnade i ett familjehem. 

Bengts tonårstid blev en tid fylld av problem. Han berättade om ilska, 
aggressioner, att han slogs, bråkade och sökte sig till olika kriminella gäng. 
Det var socialtjänsten som stoppade hans framfart. Eftersom Bengt var bara 
femton år, skickades han till en låst institution för utredning. Han beskrev 
institutionsvistelsen som en befrielse. Det visade sig att han var både begåvad 
och duktig i skolan när han fick lugn och ro omkring sig. Han blev också 
uppmuntrad att utveckla sin musikaliska talang. Han kom i kontakt med 
några musiker som hjälpte honom att bekanta sig med musiken och han 
började spela själv. Medan Bengt berättade om sitt nya liv med musik och om 
engagerade människor som intresserade sig för hans vidareutveckling, 
förändrades hela hans kroppsspråk och han gestikulerade ivrigt. I samband 
med detta kom han i kontakt med en familj som var musiker. De intresserade 
sig för Bengt och de fick bli hans nya kontaktfamilj. Bengt sa att han vill 
bryta all kontakt med föräldrarna för de brydde sig ändå inte om honom och 
han orkade inte oroa sig längre för dem. Förmodligen kommer han att bo hos 
den nya familjen efter institutionsvistelsen. De kommer att bli min nya 
familj, sa han med stolthet i rösten. Mia, min nya mamma ska vara med på 
planeringsmötet, berättade Bengt avslutningsvis innan vi skiljdes åt. 
Kontaktfamiljen blev hans ”alternativföräldrar”. De deltog på 
planeringsmöten och hade tät telefonkontakt med både Bengt och 
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behandlingspersonalen. Medan pojken bodde på avdelningen träffade han sin 
kontaktfamilj ca.30 gånger (Fältanteckningar sid.9-10).  

Kathrin var således involverad i Bengts ärende och fanns tillgänglig som 
extra stöd för honom under hans behandling. Stödet handlade mest om att 
erbjuda ett ”rum/en plats” där han fick utrymme att visa sin sorg och 
besvikelse över föräldrarna. I ett samtal under den andra observationsveckan 
berättade Kathrin:  

Han var både arg och ledsen… - han var både aggressiv och har gråtit. 

I enlighet med pojkens egna önskemål avbröts all kontakt med föräldrarna. 
Ett uppdrag från socialtjänsten om familjearbete kunde aldrig fullföljas. 
Föräldrarna kom aldrig till institutionen. Kathrin insåg att föräldrarna var så 
pass sjuka (fysiskt och psykiskt) att det inte var till pojkens fördel att de hade 
kontakt. Hon bestämde sig istället för att uppmuntra kontakten med den 
familj som fungerade som extrastöd för Bengt. De fick så småningom bli 
Bengts kontaktfamilj och Kathrin planerade tillsammans med socialtjänsten 
för att de skulle stödja Bengt efter hans utskrivning från institutionen.  

Kathrin: Han kommer förmodligen att bo hos dem i enlighet med 
socialtjänstens förslag  (Fältanteckningar, sid. 12).  

”Familjeprojektet” ändrade inriktning 
Ett familjearbete med Bengts föräldrar upplevdes således meningslöst. Bengt 
hade dock behov av en familj och han ville tillhöra ett familjesammanhang. 
Socialtjänstens uppdrag om familjearbete bottnade förmodligen också i att 
de uppfattade Bengts längtan att tillhöra en familj. När Bengt, efter att 
föräldrarna inte visat något intresse att engagera sig i hans liv tröttnade och 
drog en gräns, bestämde sig Kathrin för att stödja honom i hans beslut. De 
hittade en ny familj för honom och det var förmodligen mest funktionellt för 
Bengt. 

Kathrins handlingsutrymme var här stort. Hon hade stöd både från 
socialtjänsten och från pojken. I grund och botten stödde hon ett initiativ 
som Bengt själv tog när han hittade en familj. Hennes terapeutiska 
kunskaper bidrog till ett stort subjektivt handlingsutrymme och hjälpte 
förmodligen henne att stödja Bengt i hans svåra beslut. Det hjälpte henne att 
förstå pojkens situation och känslor gentemot föräldrarna och att uppfatta 
Bengts behov av stöd och trygghet. Det blev ett bra exempel på att även 
alternativa föräldrar kan vara betydelsefulla när de biologiska inte förmår att 
ställa upp. Det viktiga tycktes här vara att Bengt fick en känsla av trygghet, 
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omsorg och uppmärksamhet från människor som brytt sig och öppnade 
möjligheter till ett nytt familjesammanhang. Genom Kathrins 
”familjeprojekt” fick även kontaktfamiljen stöd från institutionen. På en 
mera schematisk sätt kan detta illustreras. 

Figur 12.                                                                 

                                       
  
  
 
 
 
 
                                    Bengts behov                            att tillhöra en familj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

Ett familjearbete med positiva förtecken 

Anton 
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bakslag. Kathrins uppfattning var ändå att de lyckades vända den negativa 
spiralen uppåt. Jag försöker återge det jag uppfattade var viktigast från två av 
familjesamtalen med mamman och sonen som jag hade möjligheten att 
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observera. Jag startar utifrån Kathrins berättelse och beskriver sedan mina 
upplevelser från familjesamtalen.  

Enligt Kathrin genomfördes ett framgångsrikt ”familjeprojekt” med 
socialtjänstens aktiva stöd. Uppdraget från socialtjänsten var att förbättra 
relationen mellan Anton och hans mamma. Pojken har genom sin uppväxt 
farit väldigt illa på grund av mammans missbruk. Pappa lämnade tidigt 
familjen och under mammans aktiva missbruksperioder placerades Anton i 
olika familjehem. Emellanåt bodde han hos sin mamma men minnena från 
den tiden var inte alls positiva. Anton berättade om bråk, slagsmål, rädsla, 
oro och till slut ett växande hat gentemot sin mamma. Han ville inte bo 
hemma vilket ledde till längre och längre perioder i familjehem och senare 
på institution. Hans pappa bildade ny familj och de träffades alltmer sällan. 
Anton sökte sig till kriminella kompisar och misskötte sitt skolarbete. Han 
bråkade ofta och var speciellt hotfull mot sin mamma. När mamman fick 
hjälp från socialtjänsten och blev helt fri från sitt missbruk var deras relation 
nästan bruten. Uppdraget var att bygga upp en bra relation mellan mamma 
och son.  

Kathrin och Enrico som började försiktigt med familjesamtal såg att det 
återstod mycket arbete. Även om de fick ett stort handlingsutrymme och 
mycket stöd från socialtjänsten, var Anton motvillig till familjesamtalen som 
ofta slutade i bråk. Socialtjänstens eget arbete med mamman på hemorten 
var ett nödvändigt komplement till institutionens behandlingsarbete. 
Mamman fick stöd genom enskilda terapeutiska samtal medan familjearbetet 
fortgick på institutionen. Det var viktigt eftersom institutionen inte hade 
några resurser överhuvudtaget att arbeta med föräldrarnas egna problem.  

Kathrin berättade om en fåordig mamma som hon för ett år sedan började 
träffa. Både sonen och mamman var tysta och svårpratade och det var 
besvärligt för dem att kunna formulera hur de ville använda mötena. 
Mammans önskemål var att få hem sin son. Det var dock ett komplicerat 
önskemål med tanke på tidigare misslyckanden. Mamman har nu varit fri 
från sitt missbruk i flera års tid och kände sig redo att "göra upp" med sitt 
förflutna. Antons besvikelser och ilska mot mamman fanns emellertid kvar. 
Målet för familjesamtalen blev att hjälpa mor och son att upptäcka 
möjligheter och resurser som man kunde bygga vidare på. Kathrin berättade 
om stegvisa små förändringar:  
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Det handlade om allt från att inte våga sitta i samtalsrummet utan larmdosa 
till att ha trevliga pratstunder där de kunde planera hemresor eller 
gemensamma aktiviteter tillsammans (Intervju, under andra 
observationsveckan).  

Familjesamtalen 
Jag observerade två familjesamtal med Anton och hans mamma, med ett 
halvt års mellanrum. De gav sitt samtycke till att jag fanns med under 
familjesamtalen och antecknade.  

Under det första familjesamtalet träffades vi i ett litet samtalsrum och jag 
blev varskodd om att Anton var arg och Kathrin hade överfallslarm. Enrico 
som var Antons andra kontaktperson och samarbetade med Kathrin i 
”familjeprojektet”, ansågs tillräckligt stark för att ta hand om pojken om det 
skulle "spåra ut". 

Det var mamman som kom först och vi satte oss för att dricka en kopp kaffe 
och lätta upp stämningen inför familjesamtalet. Anton kom lite senare 
tillsammans med Enrico. Han hälsade men sa inget mera. Han hälsade också 
på mamma men gick inte nära henne. Anton dolde under hela samtalet 
ansiktet i sin jackas huva men ibland kunde jag se hans ansikte när han 
tittade på Kathrin. Han pratade lågt, mumlande, det var svårt att förstå vad 
han sa. Han växlade bara några ord med sin mamma innan vi gick och satte 
oss i det angränsande rummet. Mamman och pojken satt mittemot varandra. 
Enrico satt bredvid Anton och Kathrin satt bredvid hans mamma. Jag satt lite 
avsides. Kathrin inledde samtalet och anknöt till en tidigare diskussion om 
att Anton skulle få åka hem till sin mamma under helgen och redogjorde 
vidare varför det inte blev så. 

För att Anton skulle få åka hem måste han uppföra sig väl på avdelningen, 
hålla regler och överenskommelser och samla ett visst antal poäng. Det 
gjorde han inte och dagen före hemresan "strulade det till sig". Anton 
började bråka med en annan elev vilket ledde till att hemresan ställdes in. 
Om han gjorde det avsiktligt eller om det bara blev så, kunde han inte svara 
på. Anton talade otydligt med låg röst och tittade emellanåt på sin mamma. 
Mamman var lugn och svarade med en röst som verkade ledsen.  Hon tyckte 
att det var synd att Anton inte fick komma hem och de diskuterade det 
inträffade. Anton påstod att det inte gick att förklara, det blev bara så. Han 
tittade framför sig och gömde sig i sin stora jacka. Mamma sa att 
förändringar tar tid och nämnde vilken tid det tog för henne att bli av med 
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"gamla spöken" i sin egen rehabilitering. Det verkade som om hon förstod 
att Anton var rädd och osäker (hon såg Antons "strul" som tvekan) och sa att 
hon kunde vänta. Hon ställde samtidigt krav på att Anton skulle tala om att 
han ville vänta med att komma hem, istället för att förstöra det för sig själv 
på institutionen. Mot slutet av samtalet blev Anton mera öppen och pratig.  
Han berättade om sina poäng och hur gärna han ville flytta till en öppen 
avdelning. När de skiljdes åt klappade mamma Anton på armen, han log lite 
och sa hej då. 

  
Det andra samtalet ett halvår senare hade en annan atmosfär. Vi drack kaffe 
i början på mötet tillsammans med Anton och hans mamma och de kramade 
om varandra när de träffades. Anton var öppen och pratig, hade ingen 
kapuschong och fick beröm över de framsteg han gjorde. Det var ett glatt 
möte, utom när Kathrin undrade över hur Anton kunde missa tåget på väg 
tillbaka till institutionen. Det blev poängavdrag men det verkade som om 
Anton blickade framåt på ett annat sätt än tidigare. Han pratade om att flytta 
hem till mamma om ett halvt år och funderade över några arbetsmöjligheter. 
Det fanns en dialog i rummet mellan mamma och son som jag inte hade sett 
tidigare. Anton sa att hans mamma nu var en trevlig kvinna och kanske på 
väg att bli en mamma. Mamman fick tårar i ögonen och sa att hon hoppades 
att det blir så. Det fanns mycket känslor i rummet i slutet av samtalet och 
mamman fick stanna kvar för att fortsätta prata med Kathrin efter att Anton 
gick tillbaka till avdelningen (Sammanfattning utifrån fältanteckningar sid. 
13-14).  

Kathrin berättade efter samtalet, att enligt planeringen skulle Anton flytta 
hem till sin mamma efter utskrivningen, om inget oväntat inträffade. 
Socialtjänsten var nöjd med deras arbete och gav fullt stöd till mamman på 
hemmaplan.  

Det oväntade 
Under ett senare besök på institutionen, ca ett halvt år efter det andra 
familjesamtalet, informerade Kathrin om Anton. Han var fortfarande kvar på 
institutionen och hela hans livssituation hade förändrats. En ny utredning 
som initierades av en expert utanför avdelningen ledde fram till att Anton 
fick en specialdiagnos. Det omkullkastade hela planeringen. Att flytta hem 
till mamman var inte att tänka på, istället skulle han erbjudas en typ av 
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stödboende. Mamma var rådlös men accepterade förslaget. Kathrin var 
bekymrad och uppgiven. 

Kathrin: Utredningen gjorde honom tokig och allt vi jobbade för slogs i 
spillror. Hans våldsamma beteende kom tillbaka och han struntar fullständigt 
i vad han gör för han anses ändå tokig, tycker han (Fältanteckningar sid.15).   

Kathrin berättade om en förändring som ingen räknat med. Personalgruppen 
stod maktlös eftersom Anton struntade i alla regler och tyckte att inget 
spelade någon roll längre. Här inträffade alltså något helt oväntat. Frågan är 
om det var nödvändigt att omkullkasta hela planeringen eller om 
familjearbetet ändå hade kunnat fortgå som planerat? 

När olika professioner kolliderar 
Att uppfatta möjligheter till familjearbete i en familjesituation som Antons, 
var inte svårt. Dessutom gav socialtjänsten ett uppdrag.  Familjen var på god 
väg att lyckas ordna upp situationen och Anton skulle återvända hem. 
Socialtjänsten hade ett ”stödprojekt” med hans mamma under tiden. Kathrins 
handlingsutrymme var stort, både de inre och de yttre villkoren var 
gynnsamma för ”projektets” genomförande. Kathrin hade, med stöd av sin 
kompetens och i samarbete med Enrico, goda subjektiva villkor. Detta kan 
självklart ses som ett yttre handlingsutrymme men här vill jag främst peka på 
att Kathrins och Enricos delade kompetens också bidrog till ett inre utrymme 
för handling. En oväntad händelse satte emellertid stopp för hela 
”familjeprojektet”. Pojkens problem undersöktes oväntat från ett annat 
perspektiv och det pågående familjearbetet och de framtida planerna blev 
plötsligt ointressanta. Här var det två olika synsätt och två professioner som 
kolliderade utan att föra en dialog över tänkbara gemensamma lösningar som 
gynnade Antons utveckling. Kathrin undrade över om det var nödvändigt att 
göra en ny utredning. Samtidigt kunde den nya kunskapen om Antons 
problem kanske hjälpa honom att erhålla annat adekvat stöd. Man kan ändå 
inte komma ifrån att en tredje part blandade sig i behandlingen utan att 
parterna kommunicerade med varandra om det i förväg, och utan att 
eventuella konsekvenser diskuterades. Vi kommer aldrig att få veta om det 
hade fungerat ändå för Anton, med arbete och boende på hemmaplan.   
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Man kan illustrera det här ”familjeprojektet” i två faser med följande figur:  

 
Figur 13.”Familjeprojektet” med Anton och hans mamma 

 

Fas 1. ”Familjeprojektet” verkar uppnå sitt mål               Fas 2. ”Familjeprojektet” stöter på hinder 
                       :  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En besvärlig familj 
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eventuell hemflytt. Kathrin berättade om en komplicerad men engagerad 
familj som hade mycket kritik mot institutionens sätt att ta hand om pojken. 
Familjen var helt enkelt inte nöjd med behandlingen, de kände sig utanför 
och Kathrin försökte vinna deras förtroende.  

Kathrin: Jag har uppmuntrat både pojken och föräldrarna att träffas antingen 
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att, trots deras negativa inställning till institutionen, uppmuntra dem till 
besök samt se till att pojken har tät kontakt med både mamman och släkten. 
Pappan som hade missbruksproblem, var det inte aktuellt att ha kontakt med. 
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Kathrin: Pappan var missbrukare, mamman ville inte ha kontakt med honom, 
hon tyckte att han aldrig har varit engagerad i pojken och Petter var heller 
inte intresserad av pappan (Fältanteckningar, sid.16). 

Kathrin berättade vidare att Petter hade gjort sammanlagt 24 resor till 
hemmet under sin vistelse på avdelningen och dessutom hade han ofta besök 
på institutionen av familjemedlemmarna. Jag hade ingen möjlighet att träffa 
mamman eller någon annan från släkten eller delta i något av 
familjesamtalen.  Mamman var mycket misstänksam och avvisade sådana 
önskemål. Kathrin hade flera familjesamtal både hemma hos mamman och 
på institutionen. Hon tyckte dock att svårigheterna att samarbeta fanns kvar 
och det ledde till en viss varsamhet från hennes sida. Petter skrevs senare ut 
till hemmet och han var inte kvar på institutionen under den andra 
observationsveckan. Enligt Kathrin fick hans mamma fortsatt stöd från 
socialtjänsten. 

I det här fallet begränsades Kathrins handlingsutrymme av att mamman och 
släkten inte hade en positiv inställning till institutionsvård överhuvudtaget 
och därför hade svårt att acceptera den behandling som erbjöds där. De 
accepterade emellertid Kathrin och hennes strategi att ge föräldrarna 
fullständig insyn i arbetet kring pojken verkade funktionell. Här fick Kathrin 
förmodligen hjälp av sin erfarenhet och kunskaper i vad som kan ses som en 
strategisk intention i ett familjearbete.  

Föräldrar som var i konflikt  

Anders 
Kathrin berättade vidare om hur hon försökte få Anders föräldrar att 
samarbeta men misslyckades. Föräldrarna var skilda och hade en pågående 
konflikt. De ville inte träffas och definitivt inte sitta i ett samtal tillsammans. 
Därför bestämde sig Kathrin och pojkens kontaktperson VA, som Kathrin 
samarbetade med i detta ”familjeprojekt”, att träffa föräldrarna var för sig. 
Det ledde till att de kunde skapa en fungerande kontakt med föräldrarna. 
Något slags familjearbete kom ändå igång. Kathrin gav emellertid upp 
hoppet om att få föräldrarna att samarbeta. Problemet var att föräldrarnas 
konflikt ledde till att pojken spelade ut dem mot varandra. 

Kathrin: Anders hade manipulerat och valt mellan föräldrarna, favoriserade 
dem utifrån vad han just då behövde (Fältanteckningar sid. 15).  

Anders hade varit omväxlande hemma hos mamma och pappa sammanlagt 
13 gånger under sin vistelse på avdelningen. Under min andra 
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observationsvecka var han på ”backning” efter en rymning. Kathrin och VA 
var bekymrade och tyckte att det blev svårt att hitta en bra lösning för 
Anders efter utskrivningen, utan ett samarbete mellan föräldrarna. Trots 
uppdrag om familjearbete var det svårt att konstruera ett fungerande 
samarbete mellan två bråkande föräldrar, tyckte Kathrin. Föräldrarna såg inte 
att Anders utnyttjade deras konflikt i sitt eget syfte, eftersom föräldrarna var 
upptagna med själva konflikten.  

Här pågick ett ”familjeprojekt” där handlingsutrymmet begränsades av att 
föräldrarna inte ville samarbeta. Kathrin och VA löste problemet med att 
träffa dem var för sig men familjearbetet komplicerades av att pojken inte 
kunde få ett gemensamt beslut och ställningsstagande från föräldrarna. 
Kathrin tyckte att: 

Han behöver tydliga regler från föräldrarna, i nuläget spelar han bara ut dem 
mot varandra (Fältanteckningar sid.18). 

Jag fick möjligheten att träffa pappan under den första observationsveckan 
när han en kväll besökte sin son. VA var i tjänst och tog hand om besöket. 
Vi hade just avslutat ett samtal där VA poängterade att ”vi hinner inte med 
någon typ av familjearbete”. Anders pappa satt redan i dagrummet och 
spelade kort med sin son.  

VA.: Vi har inte tid, jag har inte tid med några familjesamtal, jag har 
förresten ingen utbildning på det. Men jag tycker det är viktigt att vi har 
kontakt med föräldrarna. Jag försöker prata med dem så gott det går, men jag 
vill inte kalla det familjearbete (Fältanteckningar sid. 21). 

VA gick sedan ut till pappan och pojken och diskuterade med dem vad de 
ville göra under kvällen. Jag satt lite längre bort och kunde följa samtalet.  

VA vände sig först till pappan. Pojken satt mellan dem, tyst och lyssnande. 
Efter ett tag vände han sig till VA som var hans kontaktperson och sa att han 
ville åka in till stan och handla. Kontaktpersonen tittade på pappan och 
frågade vad han tyckte om det. Pappan tyckte det var OK och de vuxna kom 
överens om tid för hemkomst. Pappan fick ta ansvaret för att allting skulle gå 
rätt till, och de båda åkte iväg. När de anlände i tid till kvällsmaten var 
pojken upprymd, de skojade om gamla tider och pappan satte sig och 
stannade kvar långt efter att de hade ätit klart. Han berättade lite om sig 
själv, och om sitt "tidigare liv" som han inte ville att sonen skulle upprepa. 
Det verkade som om han kände sig trygg med personalen, de frågade, 
skojade, stämningen var god. Pappan sa: ”Det här är min förstfödde, det ska 
nog ordna sig för honom nu”.  
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Pappan tittade på sin son medan han sa det. De tittade på varandra, pojken 
nickade och pappan la armen om hans axel. Sonen tittade ner lite blygt och 
sa att han snart skulle hälsa på hemma hos pappan tillsammans med 
kontaktpersonen. ”Ja, ni är så välkomna” - sa pappan och la ut armen i en 
välkomnande gest. Han dunkade sin son i ryggen lite skämtsamt innan han 
gick, skakade hand med personalen och sa att han hoppades på snart 
återseende (Fältanteckningar sid.21-22). 

När han hade lämnat avdelningen såg både Anders och VA. nöjda ut. Pojken 
gick till de andra ungdomarna i TV-rummet, och jag fick en liten pratstund 
med VA. Han berättade hur de lyckades engagera pappan, trots att 
föräldrarna inte ville träffas efter skilsmässan. Anders hade lugnat ner sig 
betydligt och mådde mycket bättre sedan personalen fick bra relation till 
föräldrarna, tyckte han. Han ville dock fortfarande inte kalla det 
familjearbete.  

Mera som föräldrakontakter med lite snack där man kan diskutera ungdomen 
med föräldrarna och samtidigt visa respekt. .../.../...De ska ju ha kontakt med 
varandra sen, det är de enda föräldrar ungdomen har…., men något 
familjearbete var det inte…(Fältanteckningar sid.22). 

VA som samarbetade med Kathrin i ett ”familjeprojekt” ville således inte 
kalla sin egen insats som familjearbete. VA likställde sitt ”projekt” med 
avdelningens ordinarie verksamhet och såg det som naturligt att ha kontakt 
med föräldrar på det här sättet. Han ville inte döpa om avdelningsarbetet till 
familjearbete. För honom verkade det handla om skilda saker. Han hade 
egentligen inte heller något handlingsutrymme på avdelningen för 
familjearbete eftersom inget sådant inkluderades i KBT-arbetet. Han hade 
däremot erfarenhet av familjearbete från tidigare och såg inte det som något 
märkvärdigt att ha ett ”snack” med pappan. Dessutom påpekade VA att han 
inte hade någon utbildning i familjearbete och inte ville jämföra sig med 
dem som hade det, till exempel Kathrin. Det kan kanske förstås så att han 
inte uppfattade familjearbetet som något han hade ansvar eller kompetens 
för. Det föll på Kathrin och den särskilda verksamheten för arbete med 
familjer 

Ur undersökningsynpunkt spelade VA:s benämning emellertid liten roll. 
Man skulle kunna säga att VA och även den övriga personalen på 
Tallbacken hade ”familjekontakt-projekt” av hög kvalitet. Med tanke på att 
fem av sex ungdomar dessutom var föremål för externt familjearbete, måste 
man konstatera att familjer hade en central plats i verksamheten.  
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På samma sätt som på Lärkbacken, fanns här också en typ av ”stödprojekt” 
från institutionschefen. Det gav familjearbetet ett självklart utrymme i 
verksamheten.  

Möjligheter till familjearbete i en träningssituation 

Under observationsveckorna försökte jag få en uppfattning om hela 
avdelningsverksamheten. Skolan var ett viktigt inslag i den dagliga rutinen 
och de flesta av avdelningens ungdomar tillbringade en stor del av dagen 
där. Jag informerades av behandlingspersonalen att skolan var ett 
betydelsefullt komplement till det övergripande behandlingsarbetet. I KBT-
modellen hade skolan en viktig roll i ungdomens kognitiva utveckling. 
Skolans personal medverkade bland annat aktivt i det kognitiva 
träningsprogrammet som kallades ART. Lärarna var träningsansvariga och 
ledde aktiviteten. ART var en strukturerad grupprelaterad träning med 
utsedda gruppledare som hade ART-utbildning. Träningen var i 
diskussionsform kring olika förutbestämda temaområden. Man använde 
också korta sekvenser av rollspel för att illustrera vissa typer av beteenden. 
ART användes bland annat för att träna olika typer av 
kommunikationsformer i relation till sociala situationer. Ungdomarna kunde 
få i uppgift att be om något eller att förklara en känsla. Under ART-
träningen satt ungdomarna i köket runt matbordet. Även 
behandlingspersonalen var involverad i viss mån. Jag fick tillfälle att 
observera en sådan gruppaktivitet efter samtycke från ungdomar och 
personal. Jag deltog inte aktivt men fick sitta med gruppen.  

Jag upptäckte att själva ART programmet var delvis konstruerad med 
exempel från familjerelationer. Gruppen diskuterade bland annat vad som 
hände om någon uppförde sig illa mot sin mamma eller mot någon annan 
familjemedlem. Detta belystes med exempel. Sedan diskuterades vad som 
var rätt och fel och hur ungdomen bör bete sig i sådana situationer. En av 
ungdomarna berättade att när han skulle prata med sin mamma slutade det i 
bråk. Det slutade alltid i bråk… sa han och tyckte det var ”jobbigt”. Han fick 
fundera över om det fanns andra sätt att prata med mamman. Konflikten han 
nämnde var ett problem för honom som han ville förmodligen ha hjälp med, 
annars hade han inte aktualiserat det i gruppen. Den här konflikten 
uppfattade jag som en möjlighet till familjearbete, men ingen av behandlarna 
arbetade så. Lärarna hade inget ansvar för behandlingen och den 
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behandlingspersonal som fanns med från avdelningen hade inget 
familjearbete. Personalen vare sig antecknade eller rapporterade vidare till 
ungdomarnas kontaktpersoner. Jag informerades senare om att sådana 
träningstillfällen var så kallade ”slutna möten”. Det vill säga,… det som 
skedde i rummet stannade i rummet. Träningen verkade ändå vara en 
betydelsefull del i behandlingen.  

Här kunde man ha tagit möjligheter till familjearbete och flytta fokus från 
ungdomens eget beteende till hela familjesystemet. Här hade man likaväl 
kunnat diskutera förhållningssätt, kommunikation och beteenden i 
föräldrarnas närvaro. Handlingsutrymmet var dock begränsat, i ART-
träningen hade inte arbete med familjer någon plats. Träningen var också 
organiserad på ett sådant sätt att föräldrar inte kunde närvara. I ett vidare 
sammanhang kan man dock säga att träningen ändå utnyttjades i en slags 
familjearbetessyfte i och med att ungdomen blev varse sitt 
familjesammanhang och fick reflektera över sitt beteende mot sina föräldrar. 
Hade föräldrarna varit med, hade det säkert utvecklats till en mer dynamisk 
diskussion. I sådana fall hade träningsledaren behövt djupare kunskaper i 
familjearbete än en grundutbildning. Det hade varit en mycket intressant 
möjlighet som förmodligen hade krävt hög kompetens troligen på terapeutisk 
nivå.  

Morgonmötet 

Det fanns många olika sorters möten i avdelningens strukturerade vardag. 
Det som dagligen återkom var morgonmötet, ett överlämningsmöte från 
kvällspersonalen till dagpersonalen. Där diskuterades vad som hänt under 
natten, och kommande händelser under dagen. Här antog jag att det fanns 
möjligheter till familjearbete att upptäcka. Beskrivningen nedan är utifrån 
mina fältanteckningar under ett måndagsmöte: 

Klockan nio gick alla som vistades i köket till ett låst personalutrymme med 
stora glasfönster mot avdelningen. Där fanns datorn, pärmar för 
daganteckningar och planeringsanteckningar samt skrivbord och lite böcker. 
Där fanns också telefonen. Rummet var delad i två mindre enheter, vi satte 
oss i den inre delen. Förutom mig deltog avdelningsföreståndaren, bitr. 
avdelningsföreståndaren, nattens och dagens personal. Överlämningen tog 
ca.30 minuter. Föreståndaren berättade för mig att först är det överlämning 
centralt på institutionen med ansvariga ledningspersoner och sedan har varje 
avdelning en egen överlämning. Först diskuterades praktiska göromål som att 
skriva PM, städa, hämta ungdomar och ordna aktiviteter utanför institutionen. 
Ungdomarna diskuterades i den mån det hade hänt något under helgens 
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hempermissioner. Hempermissionen kallades InVivo-träning. Ungdomarna 
fick åka hem (de som hade föräldrar att åka till) varje helg, om det inte hade 
hänt något negativt som följdes av restriktioner. Hemresorna diskuterades 
mest utifrån en praktisk dimension (tid, hämtning, lämning, några problem). 
Det var ett möte inriktad mest på information och längst tid ägnades åt att 
diskutera rutiner, städning och praktisk planering. Hemresorna diskuterades 
inte utifrån ett familjearbetesperspektiv. De möjligheter till familjearbete jag 
uppfattade visade sig när det inträffade händelser som berörde både 
ungdomen och föräldrarna. Det anmärkningsvärda var att dessa händelser 
diskuterades nästan aldrig utifrån ett familjearbetesperspektiv. Däremot 
diskuterades praktiska detaljer som att hålla tiden, en borttappad biljett samt 
ungdomens beteende noggrant. Efter mötet åkte nattens personal hem 
(Fältanteckningar sid.24). 

Primärt ville jag förstå morgonmötets innebörder i relation till avdelningens 
behandlingsarbete. Enligt den information jag hade var KBT-modellen starkt 
strukturerad och den dagliga verksamheten var indelad i olika arbetsmoment; 
exempelvis lämna, hämta, skriva, kontrollera, städa, rapportera och olika 
matrutiner. Det visade sig också att någon typ av kontroll ständigt var 
närvarande. Kontrollen berörde inte enbart ungdomarna utan också 
personalen. De anställda kontrollerade varandra och avdelningsföreståndaren 
kontrollerade att rutiner följdes. Personalen fick således litet utrymme för att 
ta egna initiativ. Denna typ av informationsmöte väckte min undran över i 
vilken omfattning behandlingspersonalens handlingsutrymme begränsades 
av KBT-modellen i fråga om möjligheter till föräldrakontakter. 48 

Ett praktiskt synsätt  

Arbetet på avdelningen var först och främst praktiskt organiserat, och det 
fanns ett visst praktiskt, ändamålsenligt tänkande också kring föräldrar. Att 
Kathrin arbetade med nästan alla föräldrar, aktualiserade självklart 
föräldrarnas närvaro på avdelningen. Föräldrarna var inte anonyma, 
ungdomarna åkte hem till dem på helgerna, de kom på besök och några av 
dem var involverade i Kathrins ”familjeprojekt”. De var också delaktiga i 
vissa uppgifter som ungdomarna fick i hemläxa när de åkte hem på InVivo 
träning. Det fanns samtidigt en distinktion mellan Kathrins familjearbete och 

                               
48 Inom behandlingsforskningen (Billinger 2000, Hermodsson 1998, Levin 1998 ) 
diskuteras bland annat att olika mått på struktur i arbetsgrupper och kontroll över 
"klienter" påverkar graden av självständighet både hos behandlare och  hos 
"klienter".  "Ordning och reda" blir till exempel ett instrument för 
behandlingspersonalen att upprätthålla den inre kontrollen.  
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behandlingspersonalens kontakter med föräldrar. De hade inget 
familjearbete, de ville heller inte ha det, det var inte inkluderat i KBT. De 
hade dock samtal med föräldrar när det behövdes utan att detta stred mot 
KBT-modellen. Min tolkning var att de förmodligen inte ville ha ansvaret 
för familjekontakter, dessa var ofta problematiska och svåra att kontrollera. 
Det passade helt enkelt dåligt ihop med strukturtänkande, regler och rutiner. 
Föreståndarens önskemål om en modell i familjearbete som kunde passa in i 
KBT-arbetet kan ses som ett sätt att skapa ett delat ansvar för familjearbete 
inom ramen för ett strukturerat arbetssätt. 

Sammanfattande diskussion om Tallbacken 

Tallbacken skiljde sig från de andra avdelningarna genom sitt externt 
förlagda familjearbete. Medan all personal på Lärkbacken och på Lillsjön 
kunde involveras, var familjearbetet kopplad till en speciell person på 
Tallbacken. På Lärkbacken fanns täta kontakter mellan ungdomar och 
personal och verksamheten hade en flexibel karaktär. På Tallbacken var 
arbetet mera strukturerat och styrt. Här arbetade personalen utifrån en 
bestämd arbetsmodell (KBT) där det inte fanns något utrymme för 
familjearbete. Kathrins, familjearbetarens handlingsutrymme var däremot 
stort och hade tydligt stöd från institutionens ledning. För fem av sex pojkar, 
inskrivna på avdelningen under observationsveckorna, bedrevs familjearbete 
på uppdrag från socialtjänsten.  

Nedan vill jag dela in mitt resonemang i olika steg för att åskådliggöra 
skillnaderna och likheterna i avdelningarnas och personalens förutsättningar 
att se möjligheter och kunna genomföra ”familjeprojekten”.  

Skillnader i arbetets organisering 

Den mest iögonfallande skillnaden mellan avdelningarna Lärkbacken, 
Lillsjön och Tallbacken fanns i behandlingsarbetets organisering. Det fanns 
stor flexibilitet på Lärkbacken och hög struktur på Tallbacken. Lillsjön 
befann sig i ett mellanläge med stor flexibilitet på väg mot struktur. Det 
visade sig emellertid att ett flexibelt vardagsarbete inte var tillräckligt för att 
utveckla avdelningens familjearbete. En nödvändig förutsättning var att det 
också fanns möjligheter och att personalen kunde se och ville ta dessa för att 
genomföra ett ”familjeprojekt”.  
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Den hårt strukturerade KBT-modellen bygger på en tydlig medvetenhet hos 
personalen om exakt vad man ska göra i behandlingsarbetet, i motsats till 
den flexibla modellen. Den kan ses som svar på de problem som tycks ha 
präglat det vardagsspontana och oreflekterade arbetet, till exempel på 
Lillsjön. Det kan ha varit denna önskan om tydlig planering och struktur som 
ledningen på Tallbacken tog fasta på när de introducerade KBT. I ett sådant 
perspektiv passar också en särskild familjebehandlarfunktion med 
specialkompetens väl in i bilden.  

Det är inte omöjligt att Tallbacken tidigare hade en liknande arbetsstruktur 
som Lärkbacken eller Lillsjön. Den information jag hade talade i den 
riktningen. Tallbackens utveckling kan även ses som något av ett 
tankeexperiment om vad som kan hända när man försöker åtgärda problem 
av den typ som tycktes finnas på Lillsjön. Här är det intressant att konstatera 
att det även på Lillsjön fanns ett intresse för KBT-behandling. 

Vid en första anblick kan det tyckas som om KBT-modellen utgjorde ett 
stort yttre hinder för Tallbackens familjearbete. Alla var överens om att det 
inte skulle utföras något sådant arbete där och vardagen organiserades också 
på ett sätt som skapade få möjligheter till spontant familjearbete. Här bör vi 
emellertid komma ihåg att det trots allt utfördes en del familjeinriktat arbete 
på avdelningen. Att det inte kallades familjearbete hade sin speciella historia 
och hade sannolikt inte någon betydelse för de placerade ungdomarna och 
deras behandling. I de teoretiska termer som jag introducerat kan vi 
konstatera att avdelningspersonalen arbetade med vad de kanske skulle kalla 
”föräldrakontaktprojekt” och ”relations-” eller ”känsloprojekt” vilka kan 
förstås och analyseras på samma sätt som de ”familjearbetesprojekt” som 
andra genomförde. 

Vilka förutsättningar fanns på Tallbacken för familjearbete?  

Tallbacken fick ovanligt många uppdrag om familjearbete i jämförelse med 
de andra två avdelningar jag studerade. Exakt vad det berodde på kan vara 
svårt att besvara men det kan vara rimligt att anta att den speciella 
familjebehandlarfunktionen gjorde arbetet med familjer tydligt och 
förtroendeingivande. Det ledde förmodligen till att tjänstemännen från 
socialtjänsten blev mera benägna att ge sådana uppdrag. Det har visat sig 
tidigare att uppdragen utgör viktiga yttre ramar för att personalen ska kunna 
genomföra familjearbete på avdelningarna. Det faktum att Kathrin på 
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Tallbacken tycks ha haft flera uppdrag än vad hon hann med, är intressant att 
notera. Jag har ovan påpekat att personalen på Tallbacken inte tycktes se alla 
de möjligheter till familjearbete som det vardagliga arbetet på avdelningen 
gav. Det faktum att det nästan var kö till familjebehandlaren, säger trots allt 
att det fanns goda förutsättningar att initiera ett övergripande 
”familjearbetesprojekt” på Tallbacken. 

Man kan naturligtvis undra om familjebehandlarfunktionen på Tallbacken 
inte mest var ett resultat av ett tidigare behandlingsintresse mot familjearbete 
på institutionen. Det skulle naturligtvis kunna vara så. Men då hade 
ledningen varit motståndare till Kathrins funktion och det faktum att hon 
fanns kvar, hade enbart varit ett uttryck för tidigare satsningar på 
familjearbete. Mina data ger inget entydigt svar. En del av det jag fick veta 
talar för att den här speciella funktionen ska förstås på det sättet. 
Avdelningen hade tidigare en mera uttalad familjeorientering och Kathrins 
utbildning hade inte genomförts på grund av KBT-satsningen. 
Institutionschefens speciella lösning för familjearbete visar emellertid en 
annan intention. Det mynnade ut i att allt familjearbete styrdes till Kathrin. 
Resultatet blev att Kathrin hade stort utrymme och hade stöd i ett 
övergripande institutionsprojekt som pekade ut henne som familjearbetaren. 
Även om den lösningen utgjorde något av ”en främmande fågel” i KBT-
tänkandet, passade det samtidigt väl in i avdelningens strukturerade och 
genomtänkta arbete. Den speciella organiseringen av familjearbete var också 
ett uttryck för ett mera professionellt tänkande i behandlingen av de 
placerade ungdomarna. Kanske återspeglade mina svårigheter att få entydiga 
svar från ledningen om var de stod i förhållande till den speciella 
familjebehandlingsfunktionen att de helt enkelt var osäkra själva. De hade en 
kluven inställning där de verkade se både positivt och negativt på detta. 

Skillnader i handlingsutrymmet 

På ett mer övergripande plan verkade det vara en fråga både om vidgad 
familjearbetshorisont och om struktur i det lokalt förankrade 
behandlingsarbetet. Lärkbackens lösa struktur gav mycket stort yttre 
utrymme för alla att se och ta möjligheter till ett ”familjeprojekt”. Detta 
krävde emellertid ett stort inre handlingsutrymme, vilket endast 
huvudinformanterna hade. Även huvudinformanterna på Lillsjön; Sanna och 
Nils, tycks ha fått ett ökat subjektivt utrymme för familjearbete med hjälp av 
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sin familjeutbildning. Avdelningens vagt formulerade behandlingsinriktning 
gav emellertid ett lika vagt stöd för dem att arbeta med familjer. På 
Lärkbacken fanns andra förutsättningar genom föreståndarens aktiva stöd för 
familjearbete och genom att hon själv arbetade aktivt med familjer. Ingen 
annan föreståndare gjorde det på samma sätt. På Lärkbacken var det 
socialtjänsten som i flera fall begränsade handlingsutrymmet för Lotta och 
Yvonne.  

På Tallbacken hade Kathrin stort handlingsutrymme men utrymmet 
begränsades av att hon var ensam och av att tiden inte räckte för alla 
”familjeprojekt”. Socialtjänsten gav många uppdrag om familjearbete och 
ansvaret för genomförandet fanns hos Kathrin. Enrico kom helt i 
skymundan, han arbetade på en avdelning och hade ingen avsatt tid för 
familjearbete. Jag försöker illustrera avdelningarnas skilda förutsättningar 
för familjearbete med följande figur, en jämförelse mellan Lärkbacken och 
Tallbacken: 

Figur 14. Lärkbackens och Tallbackens förutsättningar för 
familjearbete 
 

         Lärkbackens utrymme för familjearbete                  Tallbackens utrymme för familjearbete             
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                          (flickor)                                                                    (pojkar)                             

 

Figuren ovan visar att båda avdelningarna hade utrymme för 
”familjeprojekt”, men på olika villkor. Strukturen i arbetet skapade de första 
villkoren. Man kan säga att en lös struktur på Lärkbacken krävde mycket 
stort subjektivt handlingsutrymme för ”familjeprojekten”. En hård struktur 

                                     
                     AAvdelning       
                                  
                       Yttre 
                          handlings- 
                           utrymme 
                            
                              Föres 
                            tånd. 
                            stöd 
 
 
 
 
 
 Avdelningens                         
övergripande                           
”familjeprojekt”  

   Alla får 
Se   
och 
ta 

möjligheter 
till 

familje 
      arbete 

 

 
 
 
Inre 
handli
ngs 
utrym
me  
 
Utbild- 
ning 
 
Vilja 

Yttre               Inre                
handlings      handlings 
Utrymme       utrymme 
 
                         Fysisk 
Soc.tjänstens    begränsning 
uppdrag            Ensamhet 
                         Hög  
                         kompetens 
Föräldrar

                               
                                
Institution 
 Yttre 
 handlings- 
 utrymme 
                              
                            
 
Inst.chefens  
stöd 
 
 
                                       
Institutionens                         
övergripande                        
”familjeprojekt” 

Kathrin får     
Se  
och 
ta 

möjligheter 
till 

familje 
      arbete 

 



 241 

på Tallbacken kombinerad med ett litet men speciellt utrymme för 
”familjeprojekten” tycktes däremot ge bättre förutsättningar för en utvald 
familjearbetare. 

Det kunde möjligen också finnas andra alternativ, till exempel lös struktur 
och stort inre handlingsutrymme för familjearbete hos alla eller hård struktur 
med utrymme för alla att arbeta med familjer i en slags strukturerad 
familjearbete.  

De övergripande ”stödprojekt” som fanns i förhållande till familjearbetet på 
avdelningarna var en yttre ram kring avdelningens utrymme för 
familjearbete. Det underlättade främst personalens möjligheter för 
”familjeprojekt”. Det hände ändå att utrymmet begränsades, till exempel av 
andra professioner med högre status som läkare eller psykolog. Då hade 
institutionschefens stöd marginell betydelse.  

Den tredje avdelningen, Lillsjön, är i ett mellanläge från lös till en hårdare 
struktur. Där finns samtidigt en ambition i att höja personalens kompetens i 
familjearbete med utbildning. Kommer Lillsjön eventuellt att hitta den mest 
funktionella modellen med hårdare struktur och stort inre handlingsutrymme 
för alla? 

Subjektivt och objektivt utrymme för familjearbete 

Som framgått fanns det mycket stora skillnader mellan Kathrins och Enricos 
familjearbeteshorisonter och vilka förutsättningar avdelningspersonalen såg 
att arbeta med de placerade ungdomarnas familjer. Utbildningen i 
familjearbete tycks här ha varit viktig på ungefär samma sätt som vi såg på 
Lillsjön. Enricos yttre handlingsutrymme var mycket mindre, nästan 
obefintlig, jämfört med Kathrins. Detta berodde på att han inte hade fått 
någon speciell familjebehandlarfunktion. Trots detta tycks han inte ha haft 
några problem att se när ett familjearbete var möjligt och att samarbeta med 
Kathrin i ett ”familjeprojekt”.  

Är familjearbete förenlig med KBT? 

Avdelningspersonalens förhållande till familjearbetet utgjorde i grund och 
botten en tredje omständighet som särskilt bör kommenteras. Min 
övergripande tolkning är att det har uppstått någon sorts konkurrens mellan 
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familjearbetet och KBT-behandlingen. Hur denna konkurrens såg ut eller hur 
den uppstått är emellertid svårt att enkelt beskriva.  

Det kan ha att göra med att det var svårt att integrera ett spontant 
familjearbete som inte följde en på förhand upplagd struktur i KBT-
modellen. Detta kan förstås som att KBT-modellen begränsade 
förutsättningarna för familjearbete. I jämförelse med avdelningen Lillsjön 
kan man däremot se att flexibilitet inte var någon garanti för att sådant arbete 
kom till stånd. Där såg både personalen och ledningen snarare 
förutsättningar att med KBT-modellens stöd utveckla ett speciellt KBT-
inriktat familjearbete.  

På Tallbacken hade något sådant arbete emellertid inte utvecklats och det 
fanns små förutsättningar för personalen att arbeta med familjearbete, 
exempelvis i samarbete med Kathrin. ”Invivo-träningen” där ungdomarna 
ofta träffade sina familjer, även tillsammans med personal, hade kunnat ge 
goda förutsättningar för att utveckla ett KBT-orienterat familjearbete. Det 
kan vidare bedömas som önskvärt med tanke på att flertalet ungdomar, efter 
sin behandling, skulle bo i sina familjer. 

En intressant observation var att jag trots allt fann några exempel på att 
personalen ganska medvetet arbetade med familjeorienterade projekt men 
var obenägna att kalla dem familjearbete. Det hände exempelvis när VA 
hade samtal med Anders pappa på avdelningen. VA har arbetat länge med 
ungdomar, hade erfarenhet av institutionellt behandlingsarbete och hade 
tidigare varit involverad i familjeprojekt. Trots att han var tveksam till att 
beskriva sitt arbete som familjearbete, hade han ett tydligt pedagogiskt 
stödjande och problemlösande förhållningssätt som utifrån min definition 
kunde klassificeras som familjearbete, och ett gott sådant. Att han inte ville 
använda den beteckningen hade, som jag påpekat, sannolikt att göra med att 
han lärt sig att reservera sådana beteckningar för mera genomarbetade 
arbetssätt som utfördes av personer med speciell utbildning. Han själv hade 
enbart kompetens för KBT-behandling men Kathrin var utbildad i 
familjearbete. 

Förutsättningarna, var således inte gynnsamma för några ”projekt” i 
familjearbete inom den dagliga verksamheten på avdelningen. Av den 
anledningen förekom det nästan inga sådana. Man kan tänka sig att den här 
typen av strukturerad verksamhet inte ger något utrymme för egna initiativ 
som inte är bestämda eller planerade i förväg. En oväntad möjlighet till 
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familjearbete hade förmodligen inte blivit sedd eller kanske sedd men inte 
tagen för att den hade kunnat störa verksamhetens förutbestämda struktur 
och det faktum att familjearbetet också hade en speciell organisering.  
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Kapitel 9 

Sammanfattande diskussion och analys  

Avhandlingens centrala fråga handlar om villkoren för familjearbete på SiS 
institutioner. Syftet var bland annat att undersöka hur de olika villkoren 
påverkade genomförandet av det som i avhandlingen kallas ”familjeprojekt”. 
Det visade sig under fältstudierna att behandlingspersonalen på de 
undersökta avdelningarna hade mycket olika förutsättningar att kunna se och 
ta möjligheter och sedan genomföra ett ”familjeprojekt”. De inre 
(subjektiva) och de yttre (objektiva) villkoren bestämde familjearbetets 
förutsättningar. Villkoren bestämde också personalens handlingsutrymme 
och handlingsmöjligheter. Utgångspunkten i avhandlingen, den centrala 
utbildningsinsatsen, var tänkt som en kompetenshöjande åtgärd som kunde 
öka det subjektiva handlingsutrymmet för familjearbete. Det visade sig 
emellertid att även andra insatser kunde ha en sådan inverkan, till exempel 
olika typer av handledning och stöd från föreståndare. Det som dock blev 
tydligt under analysarbetet var att de yttre villkoren som 
behandlingspersonalen ofta inte kunde råda över, ofta var mer betydelsefulla 
för genomförandet. I den fortsatta analysen ska förhållanden mellan de olika 
villkoren diskuteras med utgångspunkt i det som framkom i analyserna av de 
studerade avdelningarna och i förhållande till den teoretiska referensramen.  

Processen i ”familjeprojektet” hade olika steg 

Avhandlingen har sin teoretiska utgångspunkt i handlingsteori. 
”Projektbegreppet” används på det sättet att projekt ses som att utföra en 
handling utifrån en intention. Nygaard (1995) beskriver projekt med referens 
till Sartre som en överskridande, förändrande insats som förutsätter bland 
annat kunskap, reflektionsförmåga och social förmåga för att individen ska 
kunna hantera omvärldens villkor. Projekt är således en social handling som 
måste ta hänsyn till andra aktörer inom det sociala fältet, det vill säga till de 
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villkor som ställs och som kan stödja eller hindra att handlingen utförs. Att 
genomföra ett ”projekt” sker således under en process, där olika handlingar 
avlöser varandra. Här skulle man kunna säga att ”familjeprojekt” samspelar 
med andra ”projekt”, men jag har reserverat ”projektbegreppet” i första hand 
för projekt som har med familjearbete att göra.  

Ett ”familjeprojekt” bestämdes i hög grad av om behandlingspersonalen 
kunde se en möjlighet till familjearbete. Seendet, tagandet och 
genomförandet var, som vi sett, de tre viktigaste stegen i processen. Det var 
här de olika villkoren visade sin betydelse och det konkreta familjearbetet 
var ”familjeprojektets” sista moment. Figuren nedan illustrerar processens 
olika steg.  

 

Figur 15. De olika stegen i ”familjeprojektet” i förhållande till villkoren  
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”projekten”. I analysen har jag emellertid valt att dra gränsen när någon av 
de anställda såg en möjlighet att inleda ett ”familjeprojekt”.  

Vilka utgångspunkter personalen såg som sådana möjligheter verkade 
påverkas av deras subjektiva handlingsutrymme (inre villkor i figur 15) och 
av vilka yttre ramar de anade kunde finnas för ett sådant ”projekt”.  

Steg 2. Nästa steg i ”familjeprojektet” utgjordes sedan av om personalen 
valde att ta eller inte ta den möjlighet som de såg till familjearbete. Jag såg 
flera exempel på att personalen avstod från en möjlighet på grund av att de 
såg ”projektet” som utsiktslöst eller riskabelt, till exempel när en 
missbrukande förälder kunde försvåra den placerade ungdomens problem 
ytterligare. En annan viktig omständighet som tycktes vägas in, mer eller 
mindre medvetet, var om den egna kompetensen överhuvudtaget skulle 
räcka till och om det fanns tillräckligt med stöd på avdelningen. En av de 
allra viktigaste begränsningarna var dock om socialtjänsten hade givit ett 
uppdrag om att personalen skulle arbeta med familjen eller inte. Personalens 
upplevelse av sin kompetens utgör typiska exempel på hur de inre villkoren 
kunde påverka steg 2 och socialtjänstens uppdrag är ett exempel på de yttre 
villkorens betydelse. 

Steg 3. Detta steg varade tidsmässigt längst och handlar om själva 
genomförandet. Mera konkret betydde det en rad olika handlingar från att 
förbereda kontakter med föräldrar och andra inblandade till att hantera 
relationer och olika känslor som aktualiserades under ”familjeprojektet”. 
Gav de subjektiva och de objektiva villkoren goda förutsättningar kunde 
”familjeprojektet” genomföras, i annat fall avbröts det pågående arbetet. I 
det här steget hade de yttre villkoren särskilt stor betydelse. Var dessa 
hindrande, till exempel om uppdraget ändrades eller om någon blandade sig i 
behandlingen utifrån, genomfördes inte ”projektet”. Man skulle kunna 
avgränsa genomförandefasen till förverkligandet av den intention som fanns 
när man såg en möjlighet till familjearbete. Ibland kan man tala om att ett 
”familjeprojekt” sedan övergick i ett annat med en annan intention. Det bör 
emellertid påpekas att gränsen mellan dessa ”projekt” eller ”delprojekt” bara 
kan dras på en analytisk nivå. I det praktiska vardagsarbetet på 
avdelningarna flöt ”delprojekten” ofta ihop.  
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Det fanns både likartade och olikartade utgångspunkter för 
familjearbete på avdelningarna 

”Familjeprojekten” påverkades naturligtvis också av de utgångspunkter som 
fanns på de undersökta avdelningarna. Dessa initiala utgångspunkter var 
viktiga exempelvis för om personalen överhuvudtaget kunde se möjligheter 
till familjearbete. I min analys fann jag att vissa situationer på avdelningarna 
gav så tydliga utgångspunkter för familjearbete att nästan alla kunde se dem. 
Dessa var exempelvis hela familjer och motiverade föräldrar. Ännu tydligare 
blev det om socialtjänsten också formulerade ett tydligt uppdrag. 
Komplicerade familjesituationer och ointresserade föräldrar sågs däremot 
sällan som en möjlighet till utgångspunkt för familjearbete. Föräldrar med 
missbruksproblem uppfattades exempelvis som problematiska i 
behandlingen av ungdomarna och man undvek ofta närmare kontakter med 
dem. Även invandrarföräldrar med språksvårigheter hörde till en grupp där 
man hade svårt att se förutsättningar för ”familjeprojekt”, mest för att man 
inte förstod varandra. Däremot var sammanboende föräldrar attraktiva för ett 
”familjeprojekt” även om de inte var så intresserade av ett samarbete. Jag 
såg ingen större skillnad mellan avdelningarna när det gällde att se och ta 
möjligheter till familjearbete i situationer med ”dåliga” eller otydliga 
utgångspunkter.  

Ungdomarnas familjebakgrund och kontakt med föräldrar 
Sammanlagt berördes 24 ungdomar av undersökningen. Deras 
familjebakgrund var ofta problematisk med frånvarande föräldrar och med 
föräldrar som hade egna problem. Endast tre ungdomar hade sammanboende 
föräldrar. Nitton ungdomar hade skilda föräldrar, en ungdom saknade helt 
föräldrar och en bröt all kontakt med sina föräldrar på grund av föräldrarnas 
missbruk och svåra konflikter. Ungdomar med skilda föräldrar bodde i regel 
med sina ensamstående mammor före placeringen. Lite mer än hälften 
saknade helt kontakt med sina pappor. Följande tabell är en sammanställning 
över de skilda föräldrarnas situation och förekomsten av kontakt mellan 
ungdomen och föräldern.  
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Tabell 3. De skilda föräldrarnas situation och förekomsten av kontakt 
mellan barn och föräldrar  
 

Ensamstående Hade ny familj Fanns kontakt 
med 

Fanns ingen 
kontakt med 

Hade egna 
problem 

Institution 

mamma      pappa mamma       pappa mamma         pappa mamma          pappa mamma         pappa 

Lärkbacken 6 5 1 2 7 4   3 4 2 

Lillsjön 8 6   1 7 2 1 5 3 2 

Tallbacken 3 3 1 1 4 2   2   2 

Totalt 17 14 2 4 18 8 1 10 7 6 

 

Sammanställningen visar att de flesta skilda mammor och pappor ofta levde 
ensamma och knappt hälften hade egna problem. Medan det förekom mycket 
information om de skilda mammornas situation, saknades ofta uppgifter om 
hur papporna levde. Det kan ha berott på att de inte hade kontakt med sina 
barn i så stor utsträckning som mammorna och därför brydde man sig 
mindre om att ta reda på hur de levde. Den information som ändå fanns om 
papporna talade om att de också hade en del egna problem som ofta 
handlade om missbruk och kriminalitet.  

Även sammanboende eller gifta föräldrar kunde ha egna problem. När 
föräldrarna levde tillsammans, fanns däremot oftast kontakt med båda 
föräldrarna. 

Tabell 4. De sammanboende föräldrarnas situation och  förekomsten av 
kontakt mellan barn och föräldrar  
 

Finns kontakt med  Fanns ingen kontakt 
med  

Hade egna problem  

      Institution 

Samman
boende 
eller 
gifta 
föräldrar 

mamma      pappa mamma      pappa mamma      pappa 

Lärkbacken 2 2 2     1 1 

Lillsjön 1 1 1         
Tallbacken 1     1 1 1 1 

Totalt 4 3 3 1 1 2 2 

 

Pojkarna på Lillsjön verkade ha mindre kontakt med sina pappor än 
ungdomarna på de andra avdelningarna. Kontakten med mammorna var 
däremot ofta tät men relationen var i flera fall konfliktfylld och 
problematisk. Sexton av ungdomarna hade mer eller mindre allvarliga 
konflikter i sina föräldrarelationer, antingen med sin mamma eller pappa, 
eller med båda. Eftersom papporna ofta var frånvarande, berördes mest 
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mammorna av dessa konflikter. En konflikt med pappa kunde ofta handla 
om att han ”inte brydde sig”.  

Tabell 5. Typ av relation mellan ungdomar och någon av föräldrarna 
på de tre avdelningarna 49 
 

Relationen med  
föräldern 

Lärkbacken 
mamma          pappa 

Lillsjön 
mamma         pappa 

Tallbacken 
mamma          pappa 

Totalt 
mamma     pappa 

Konfliktfylld 
relation 7 2 4  3 3 14 5 

God kontakt  2 4 4 3 2  8 7 
Ingen kontakt   3 1 5 1 3 2 11 
Totalt 9 9 9  850 6 6 24 23 

 
Ungdomarna hade emellertid, trots pågående konflikter, generellt mycket 
kontakt med sina föräldrar under placeringstiden. Man kan säga att dessa 
utgångspunkter för familjearbete såg ganska lika ut på avdelningarna och de 
förklarar således inget av variationen i hur mycket familjearbete som 
förekom.  

Trots att ungdomarna inte var så gamla och att många av dem skulle flytta 
hem efter institutionsbehandlingen, var de sammantagna förutsättningarna 
för familjearbete således inte alltid så goda med tanke på deras 
familjebakgrund. Sjutton föräldrar hade egna problem51 och 13 hade ingen 
kontakt med sina barn. Utbildningen i familjearbete som 
huvudinformanterna gick, förmedlade också teorin om ett familjearbete med 
mamma, pappa, barn. 

Variationer i föräldrarnas närvaro 
En utgångspunkt som varierade var föräldrarnas närvaro på avdelningen. På 
Lärkbacken var föräldrarna ofta närvarande och utgjorde en levande 
utgångspunkt för spontana ”familjeprojekt”. På de andra avdelningarna var 
föräldrarnas närvaro mera sällsynt och utgångspunkterna var mera indirekta. 
Som vi sett, förekom emellertid mest familjearbete på Tallbacken. Det 
sammanhängde sannolikt med att de hade avsatt en särskild resurs för sådant 
arbete. Det skapade ett speciellt inre och yttre utrymme för ”familjeprojekt” 
och mycket talar också för att det påverkade socialtjänstens benägenhet att 
ge sådana behandlingsuppdrag.  

                               
49 Alla ungdomar är inkluderade, såväl med skilda som med sammanboende föräldrar  
50 En pappa fanns inte i livet 
51 Även sammanboende föräldrar är inkluderade i antalet föräldrar med egna problem  
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Vilka ”familjeprojekt” fanns på de undersökta avdelningarna?  

De flesta av ”familjeprojekten” på avdelningarna initierades och 
genomfördes av huvudinformanterna. De utförde också ofta ett mera 
strukturerat familjearbete än de andra behandlingsassistenterna. På 
Lärkbacken var det emellertid avdelningsföreståndaren som initierade de 
flesta ”familjeprojekten”. På de andra avdelningarna var inte föreståndarna 
alls involverade på samma sätt i familjearbetet. Tallbacken hade, som jag 
påpekat, en annorlunda organisering för familjearbete med en särskild 
familjearbetare som var en av huvudinformanterna.  

En slags elementär nivå i föräldrakontakterna var att, där det var möjligt, 
informera föräldrarna om ungdomarnas behandling. Sådana kontakter med 
föräldrar eller andra anhöriga kunde ibland utvecklas till goda relationer med 
mycket stöd till föräldrarna i föräldrarollen. Dessa kontakter sågs emellertid 
oftast inte som ”familjeprojekt” och heller inte som möjligheter till 
familjearbete.  

Antalet genomförda ”familjeprojekt” skiljde sig inte så mycket mellan 
avdelningarna men i förhållande till antalet placerade ungdomar var det 
Lillsjön som hade minst andel genomförda ”familjeprojekt” och Tallbacken 
flest. Fördelningen mellan avdelningarna såg ut på följande sätt: 

Tabell 6. Fördelningen av antalet familjearbete och de som ansvarade 
för det, samt antalet uppdrag på avdelningarna 
 

Ansvariga Institution 
  

Antalet 
familjearbeten 

 Huvudinformanter Övrig personal Föreståndare 

Antalet uppdrag 
från socialtjänsten 

   tydliga        otydliga 

Lärkbacken 6 av 9 2 0 4 1 3 

Lillsjön 4 av 9 3 1 0 3 2 

Tallbacken  5 av 6 5 0 0 5  

Totalt 15 10 1 4 9 5 
 
På Lärkbacken fanns det för nio flickor tre pågående observerade 
”familjeprojekt” och tre som återberättades genom intervjuer och samtal. 
Huvudinformanterna genomförde två av dessa och föreståndaren var 
ansvarig för fyra ”familjeprojekt”. Även ungdomarnas kontaktpersoner 
kunde vara mer eller mindre aktivt involverade i föreståndarens ”projekt”. 
Dessutom fanns det vissa möjligheter till familjearbete som inte togs till 
vara, för ytterligare tre flickor (Alicia, Miriam, Elin). Socialtjänstens 
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uppdrag var viktigt och ofta en förutsättning för ett ”familjeprojekt”. Det 
fanns två tydliga och tre otydliga uppdrag. 

Lärkbacken var en dynamisk avdelning med mycket kommunikation och 
gemensamma aktiviteter. Det fanns också en viss öppenhet och flexibilitet 
för familjearbete. Alla som arbetade på avdelningen, inklusive föreståndaren, 
hade goda förutsättningar att uppfatta möjligheter till och utföra ett 
”familjeprojekt”. Det fanns således ett stort handlingsutrymme för 
familjearbete på avdelningen. Föräldrarna fanns ofta där på besök och kunde 
således med sin blotta närvaro ge en god utgångspunkt. Trots detta verkade 
det som om personalen hade svårt att se alla möjligheter. De var ofta 
upptagna på annat håll och det fanns sällan tid för dem att sätta sig ner 
tillsammans med ungdomar eller föräldrar och bara lyssna. De hade också 
svårt att initiera kontakt med problematiska eller missbrukande föräldrar. 
Man ville helst inte släppa in dessa föräldrar på avdelningen. En förklaring 
kan ha varit att personalen saknade kompetens för att hantera sådana 
problem. En annan förklaring kan vara att olika villkor i organisationen som 
tidsbrist och personalbyten, gjorde dem mindre uppmärksamma och fick 
dem att sortera bort möjligheten att arbeta med dessa föräldrar.  

Socialtjänstens uppdrag sågs som viktiga och styrde också behandlingens 
inriktning mot eller från ett familjearbete. Det som i första hand styrde 
tillkomsten av ”familjeprojekt” på Lärkbacken var emellertid den 
intresserade föreståndaren som kunde uppmärksamma personalen på en 
möjlighet och därmed vidga avdelningens handlingsutrymme för arbete med 
familjer. Om inte personalen tog möjligheten till ett sådant ”projekt”, kunde 
föreståndaren göra det. Det var också hon som tog hand om de ”besvärliga” 
föräldrarna. Eftersom det ofta fanns fruktbara utgångspunkter för 
familjearbete på avdelningen, startades också några ”familjeprojekt”, trots 
att det inte fanns något uppdrag. Huvudinformanterna såg generellt fler 
möjligheter till familjearbete än den övriga personalen som inte hade några 
egna ”familjeprojekt”. Lyhördheten för spontana möjligheter till 
familjearbete var således inte speciellt stor hos den övriga personalen. Det 
var likadant på de andra avdelningarna. Det var huvudinformanterna som var 
mest aktiva i de flesta ”familjeprojekten”.  

På Lillsjön fanns det inte möjligheter att observera pågående familjearbeten. 
Huvudinformanterna berättade däremot om tre aktuella ”familjeprojekt” som 
de höll på att genomföra. Sammantaget bedrev man fyra ”familjeprojekt” för 
fyra av de nio placerade ungdomarna. Huvudinformanterna hade ansvar för 
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tre och en annan personal (LA), för ett. Föreståndaren deltog inte aktivt i 
något familjearbete.  

När det gäller behandlingens inriktning, befann sig Lillsjön i ett gränsland 
mellan KBT och en svårbestämbar eklektisk inriktning. Man skulle kanske 
kunna se det som en övergång från en otydlig miljöterapeutiskt inriktad 
behandling till ett sätt att arbeta med fastare struktur i verksamheten. Det 
fanns utgångspunkter till familjearbete, men färre än på Lärkbacken och 
personalen tycktes se bara ett fåtal av dem. Avdelningen var en låst 
avdelning, och tillät därmed ett annan slags social interaktion än på 
Lärkbacken. Det verkade som om Lärkbackens flickor och Lillsjöns pojkar 
vistades i två helt olika miljöer. Den låsta miljön satte sin prägel på hela 
verksamheten och påverkade, enligt min uppfattning, familjearbetets 
möjligheter. Det var bland annat inte tillåtet för föräldrar att komma in på 
avdelningen. Personalen däremot såg inte inlåsningen som ett hinder i 
förhållande till ett familjearbete. De menade att familjesamtalen kunde hållas 
utanför eller på hemmaplan. Även här var det huvudinformanterna som såg 
de flesta möjligheterna och de genomförde också ett mera kvalificerat 
familjearbete än sina kollegor. Det som de tyckte begränsade möjligheterna 
var att ungdomarna ofta hade svåra och komplicerade familjesituationer. Det 
var också svårt att hålla kontakt med invandrarföräldrar på grund av 
språkproblem och föräldrar med missbruksproblem var generellt svåra att 
bemöta.  Det visade sig vidare att både personalsituationen (många vikarier) 
och brist på utbildning hade en begränsande inverkan. Vid närmare analys 
verkade det som om Lillsjöns möjligheter till familjearbete också 
begränsades av att personalen verkade se familjearbete mest i form av 
familjesamtal. Om man inte kunde organisera ett sådant, var det svårt för 
dem att se andra möjligheter. Personalen tycktes inte heller se möjligheter 
till familjearbete under hembesöken om inte dessa i förväg var planerade 
som familjesamtal. Hembesöken och ungdomarnas ofta förekommande 
hemresor användes av den anledningen sällan som en utgångspunkt till 
familjearbete. På Lillsjön hade inte socialtjänstens uppdrag samma betydelse 
som på Lärkbacken. Det verkade som om sådana uppdrag här hanterades 
mera godtyckligt. Personalen kunde också ifrågasätta ett sådant uppdrag.  

Tallbackens familjearbete var speciellt och ”familjeprojekten” genomfördes 
utanför avdelningen av en särskild familjerabetare, Kathrin, en av 
huvudinformanterna. Fem av sex pojkar hade sina föräldrar involverade i ett 
familjearbete vilket motsvarade antalet uppdrag från socialtjänsten. I ett fall 



 253 

involverades en ”fosterfamilj”. Personalen på avdelningen deltog sällan i 
”familjeprojekten”. Inte heller föreståndaren deltog aktivt i något 
familjearbete. Familjearbetaren försökte själv ta alla möjligheter hon såg.  

Personalen arbetade efter en strukturerad KBT modell och de såg sitt arbete 
med utgångspunkt i metodens bestämda struktur. Det fanns helt enkelt inte 
utrymme för några ”familjeprojekt” inne på avdelningen. Organiseringen av 
Tallbackens familjearbete skiljde sig således tydligt från Lärkbackens och 
Lillsjöns. Eftersom behandlingspersonalen inte var involverade och 
familjearbetet låg utanför, uppfattades sällan eller aldrig några möjligheter 
till familjearbete på avdelningen. När jag en kväll på avdelningen uppfattade 
en möjlighet till familjearbete i samband med ett föräldrabesök, gjorde 
personalen exempelvis inte det. Vid ett annat tillfälle, när jag trodde att 
personalen såg och tog möjligheten till familjearbete, visade det sig senare 
att vi hade helt olika uppfattningar om det som inträffade. De ville inte alls 
tala om det de gjorde i termer av familjearbete. Vid närmare analys kunde 
jag också se att det i vissa moment i KBT, till exempel i ungdomarnas 
InVivo-träning som var förlagd på hemmaplan, och i ART-träningen som 
var organiserad på institutionen, fanns förutsättningar för ett familjearbete. I 
InVivo-träningen var föräldrarna med och ART-träningen handlade ofta om 
ungdomens beteende mot föräldern.  

Vinsten med det speciellt organiserade familjearbetet kan ha varit att 
familjearbetet lyftes på en mera professionell nivå, förtydligades utåt och 
hade en klarare struktur än familjearbetet på de andra avdelningarna. 
Familjearbetaren var inte heller involverad i det praktiska arbetet på 
avdelningen vilket ökade hennes handlingsutrymme. De många uppdragen 
från socialtjänsten påverkades förmodligen av dessa faktorer. Det visade sig 
emellertid att handlingsutrymmet också i viss mån begränsades av att 
familjearbetaren ofta var ensam i sitt arbete. Hon hann helt enkelt inte med 
alla ”projekt”. Hennes önskan om att samarbeta med någon med 
motsvarande kompetens hade också kunnat ge ännu bättre förutsättningar för 
Tallbackens professionellt organiserade familjearbete.  

Några likheter och variationer mellan avdelningarna 

I analysen fann jag således vissa intressanta skillnader när det gällde 
förekomsten av ”familjeprojekt” på de tre avdelningarna. Här måste man 
emellertid komma ihåg att det bara handlade om tre avdelningar som 
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studerades under en ganska kort tid. Intressant är att Lillsjön som hade de 
yngsta ungdomarna, hade så få ”familjeprojekt”, mindre än hälften av 
ungdomarna var involverade. Tallbacken som hade specialiserat 
familjearbetet, hade den största andelen ”familjeprojekt” och flest uppdrag. 
Socialtjänstens uppdrag sågs som ett av de viktigaste yttre villkoren, utom på 
Lillsjön. Vissa uppdrag var emellertid svåra att förstå, dessa betraktades som 
otydliga och ledde sällan till ett ”familjeprojekt”. Det fanns sammanlagt fem 
sådana uppdrag. 

Skillnader och likheter mellan Tallbacken och Lärkbacken  
Tallbacken och Lärkbacken var två, ganska lika avdelningar. De var öppna 
behandlingsavdelningar som tog emot ungdomar mellan 14-19 år, den ena 
med flickor och den andra med pojkar. Behandlingsarbetet sågs på båda 
avdelningarna som en förberedelse inför utskrivning; en långsam utslussning 
till samhället. På Lärkbacken kunde flickorna pröva eget boende inom 
institutionens ramar och på Tallbacken användes InVivo-träning på 
hemmaplan för detta ändamål. Det verkade som om man medvetet försökte 
skapa en mjuk övergång, oavsett vilken metod man arbetade efter. I den 
övergången verkade familjearbetet vara viktigt.  

En viktig skillnad var att Tallbackens familjearbete placerades utanför 
avdelningen medan Lärkbackens familjearbete var en del i 
avdelningsarbetet.  

På Lärkbacken tycktes villkoren för familjearbete vara goda. Trots stor 
öppenhet och stöd för familjearbete genomfördes ändå få ”projekt” av 
personalen. De hade också ganska få uppdrag från socialtjänsten. Om inte 
föreståndaren hade varit så aktiv, hade det knappast blivit något 
”familjeprojekt” där. Huvudinformanterna som ville arbeta med familjer 
hade förmodligen haft större möjligheter om de varit befriade från praktiska 
sysslor som tog mycket tid. Jag fick också intrycket att huvudinformanterna 
på Lärkbacken ibland var rätt osäkra över vilken kompetens de hade. Den 
öppna strukturen på avdelningen verkade bidra till detta. Här hade 
föreståndarens ”stödprojekt” en viktig funktion. En fördel på Lärkbacken var 
att de arbetade mycket tillsammans och hade stöd av varandra. Sådana 
möjligheter saknades helt för Tallbackens familjearbetare.  

En rad olika omständigheter tycks ha bidragit till att det förekom så mycket 
familjearbete på Tallbacken. För det första fick de många sådana uppdrag av 
socialtjänsten. Förklaringen verkade här främst vara att de hade en särskild 
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resurs för familjearbete som blev tydlig för uppdragsgivaren. För det andra 
hade Kathrin bättre förutsättningar än de övriga att utveckla speciell 
kompetens i arbete med familjer. Hon hade inget annat ansvar och fick 
snabbt stor erfarenhet. Möjligen gav också avdelningens tydliga 
behandlingsmodell (KBT) intryck av att hela avdelningen gjorde ett 
genomtänkt och kvalificerat arbete. Även detta kan ha bidragit till att de fick 
många uppdrag om familjearbete.  

På ett sätt är den stora andelen ”familjeprojekt” på Tallbacken förvånande 
och litet paradoxal. Introduktionen av KBT-modellen och den externa 
organiseringen av familjearbete markerade i viss mån ett avståndstagande 
från den traditionella typ av familjearbete på SiS institutioner som 
Lärkbacken representerade. Flexibilitet och öppenhet för familjearbete 
skapade emellertid inte speciellt goda förutsättningar där för 
”familjeprojekt”. Organiseringen av en speciell resurs för familjearbete och 
den tydliga arbetsmodellen tycks ha givit bättre förutsättningar på 
Tallbacken, trots att det inte fanns något utrymme på avdelningen för denna 
typ av behandling. Det är intressant att fundera över om ett tydligt arbetssätt 
och med uttalad inriktning mot familjearbete på Lärkbacken hade inneburit 
flera ”familjeprojekt”.  

Lillsjön var på väg att utveckla en integrerad modell 
Som jag nämnt verkade det som om Lillsjön befann sig lite i av en 
ingemansland mellan tydlig och fast behandlingsstruktur med KBT-
behandling och den mera flexibla miljöterapeutiska orientering som 
kännetecknade Lärkbacken. KBT sågs av flera som en möjlighet till bättre 
struktur i avdelningsarbetet, vilket personalen förväntade sig kunde bidra 
med större handlingsutrymme för till exempel föräldrakontakter. Att de på 
det sättet skulle kunna kombinera dessa två arbetssätt verkade inte alls 
omöjligt. Som jag påpekat talade man även på Tallbacken om möjligheten 
att i större utsträckning integrera familjearbete i KBT-behandlingen. För 
Lillsjöns del kunde detta vara speciellt angeläget med tanke på att de 
behandlade så pass unga ungdomar. Dessa ungdomar kommer förmodligen 
också i framtiden att ha ett stort behov av sina föräldrar.  



 256 

Några centrala inre och yttre villkor och deras betydelse för 
”familjeprojekten” 

De inre (subjektiva) och de yttre (objektiva) villkoren framstår generellt som 
förutsättningar för mänskligt handlande och handlingsmöjligheter (Giddens 
1979, Aronson och Berglind 1990, Nygaard 1995, Bourdieu 1999). De 
skapar det handlingsutrymme som behövs för att individen ska kunna 
genomföra sina handlingsintentioner. Det framgår i figuren inledningsvis att 
de inre och de yttre villkoren var centrala för ”familjeprojektens” olika steg. 
I grund och botten kan man säga att ”familjeprojektens” handlingsutrymme 
skapades i en interaktion mellan de yttre och inre villkoren. De inre 
(subjektiva) villkoren verkade vara viktiga för hur personalen bedömde de 
yttre villkoren. Många gånger influerades också personalens subjektiva bild 
av förutsättningarna för att arbeta med familjer av de yttre villkoren, vilka 
kunde vara svåra att överblicka. Det kunde bidra till att personalen blev 
osäker på sin kompetens.  

Först ska jag kommentera några viktiga lärdomar om hur de yttre villkoren 
inverkade på processerna i ”familjeprojektet” och hur detta kunde visa sig i 
de olika stegen.  

De yttre villkoren kunde vara svåra att påverka 
När personalen bestämde sig för att ta eller förkasta en möjlighet eller att 
genomföra eller låta bli att genomföra ett familjearbete, kunde 
handlingsvalet påverkas av omgivningens förutsättningar. Engeström (1999) 
pekar bland annat på att individens kreativa förmåga uttrycks genom hur 
man kan använda omgivningens villkor för sitt syfte. Genom interaktionen 
utvecklas individen och lär sig nya strategier och kan i vissa fall hantera de 
begränsande villkoren. Nygaard (1995) med referens till Bourdieu`s 
habitusbegrepp, för ett liknande resonemang. Han förtydligar att människan 
utvecklar sin mentala eller kognitiva förmåga i interaktionen med den 
sociala verkligheten och samtidigt lär sig att förhålla sig till, hantera och 
förändra den. I vilken omfattning det fanns möjligheter till förändring 
berodde ofta på, menade han,  vad man ville förändra eller påverka. I vissa 
fall finns det inga sådana möjligheter.  
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Socialtjänstens uppdrag 
Ett av de viktigaste yttre villkoren verkade vara socialtjänstens intresse för 
familjearbete. Det uttrycktes genom att avdelningen fick ett uppdrag. Dessa 
uppdrag hanterades emellertid lite olika på avdelningarna. Uppdragen kunde 
uppfattas både som normgivande och som marginella. Det fanns också 
uppdrag som var otydliga och de ledde sällan till ett ”familjeprojekt”. 
Tabellen nedan visar fördelningen mellan avdelningarna beträffande 
förhållandet mellan uppdrag och genomförda ”familjeprojekt” för alla 
placerade ungdomar: 

Tabell 7. Förhållandet mellan uppdrag och genomförda 
”familjeprojekt” på de tre avdelningarna 
 
Förhållandet mellan uppdrag och "familje-
projekt" för de placerade ungdomarna Lärkbacken Lillsjön Tallbacken Totalt 
"Familjeprojekt" med tydligt uppdrag 1 3 5 9 

"Familjeprojekt" med otydligt uppdrag 3 0 0 3 

"Familjeprojekt" utan uppdrag  2 1 0 3 

Inget "familjeprojekt", inget uppdrag 3 3 1 7 

Inget "familjeprojekt", otydligt uppdrag 0 2 0 2 

Totalt 9 9 6 24 
 
Det verkar som om de flesta ”familjeprojekten” genomfördes utifrån att 
socialtjänsten gav ett uppdrag. Det intressanta var att Lärkbacken, där 
personalen oftast såg uppdraget som en viktig förutsättning för familjearbete, 
endast hade ett tydligt uppdrag men trots detta genomförde två 
”familjeprojekt” utan uppdrag. På Lillsjön sågs inte uppdraget som så 
betydelsefullt men de hade ändå tre ”familjeprojekt” med tydliga uppdrag 
och ett utan. De otydliga uppdragen ledde dock där inte till något 
”familjeprojekt”. Tallbackens samtliga ”familjeprojekt” gjordes däremot på 
tydliga uppdrag vilket ytterligare förstärker bilden av att det speciellt 
organiserade familjearbetet verkade intressant för socialtjänsten.  

Varför var uppdragen så viktiga? Man kan se uppdragen som en bekräftelse 
på socialtjänstens intresse för familjearbete och på den uppfattning att de 
förmodligen såg avdelningen som kompetent för familjearbete. De såg 
således en möjlighet som bekräftades i ett uppdrag. Detta uppfattades sedan 
av personalen på avdelningarna som ett slags garanti för vidare stöd och 
samverkan kring ett ofta komplicerat ”familjeprojekt”. Det gav ett tydligt 
yttre stöd som personalen också kunde referera till, exempelvis om familjen 
inte ville medverka eller om de hade behov av en kompletterande insats, som 
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i Kathrins ”familjeprojekt” med Anton. Uppdraget gav förmodligen större 
möjligheter för diskussioner med socialtjänsten om tillvägagångssättet och 
öppnade också möjligheter till samförstånd och samarbete.  

Socialtjänstens intresse för familjearbete varierade. Det var inte säkert att de 
ville eller kunde se en möjlighet till familjearbete även om de anställda på 
avdelningarna gjorde det. Ofta gavs sådana uppdrag utifrån vad 
socialtjänsten bedömde var möjligt. Anledningen kunde också vara att de 
inte ville ha någon längre behandling som kostade pengar. Lyckades däremot 
personalen uppmärksamma socialtjänsten på att det fanns ett behov av 
familjearbete, kunde ett uppdrag formuleras i efterhand. Det inträffade bland 
annat på Lärkbacken. Om en sådan intention misslyckades, kunde ett 
påbörjat familjearbete på avdelningen avslutas i förtid eller personalen bli 
tvungen till att ignorera en möjlighet de såg. Sådana tillfällen kunde 
upplevas frustrerande och svåra att förstå. Emellertid var det endast i de fall 
när socialtjänsten avbröt ungdomens placering, som avdelningspersonalens 
möjligheter att påbörja eller fortsätta ett ”familjeprojekt” helt upphörde.  

Sammanfattningsvis kan man säga att uppdragen var viktiga, oavsett hur 
avdelningarna såg på dem.  

Variationer i avdelningarnas behandlingsinriktning  
Avdelningarnas behandlingsinriktning verkade vara av stor betydelse för om 
ett familjearbete överhuvudtaget fick utrymme. Oftast var 
behandlingsarbetet förankrat i någon eller några teorier vilka kunde ge bättre 
eller sämre förutsättningar för personalens ”familjeprojekt”. Teorierna 
behövde inte vara vetenskapligt förankrade utan hade ofta mera karaktären 
av ideologier. Tydligast uttrycktes dessa behandlingsideologier i hur 
avdelningarna organiserade arbetet med ungdomarna. Jag identifierade vad 
man kan kalla en miljöterapeutiskt inriktad behandlingsideologi som hade en 
mycket öppnare och lösare struktur än exempelvis KBT-modellen. De 
miljöterapeutiskt orienterade arbetssätten på Lärkbacken och Lillsjön var 
ostrukturerade på lite olika sätt. Lillsjön präglades snarast av en frånvaro av 
tydlig behandlingsstruktur. Där styrdes arbetet huvudsakligen av målet att ge 
ungdomarna ett gott omhändertagande. På Lärkbacken var den öppna 
strukturen mera influerad av en ambition att spontant tillvarata möjligheter 
till exempelvis familjearbete mycket otydliga och det var svårt att hitta 
strukturerade arbetsformer inom den. I ett uttalande från SiS om det 
miljöterapeutiska arbetet på avdelningarna, framgår att detta också 
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betraktades som en mer flexibel behandlingsplattform att utgå ifrån än en 
precis behandlingsmetod. 52  

I denna mening kan Lärkbacken sägas ha haft en miljöterapeutisk inriktning. 
En viktig idé i behandlingsarbetet var att använda sig av processerna i 
interaktionen och i kommunikationen mellan ungdomarna själva, mellan 
ungdomarna och personalen och mellan föräldrar-ungdomar-personal. 
Interaktionen och kommunikationen sågs som viktiga verktyg i 
behandlingen. Här fanns en stor öppenhet för familjearbete som ibland till 
och med kunde involvera föräldrarna på ett problematiskt sätt. Om en 
förälder var för påträngande eller om någon förälder hade egna problem, 
hittades olika lösningar för att hantera detta. I något fall kunde man till och 
med förbjuda föräldrar att komma till avdelningen. I analysen kunde jag 
emellertid se att den här mera öppna och flexibla behandlingsinriktningen 
även kunde kännas otrygg för personalen. En verksamhet som var 
anpassningsbar och flexibel, tycktes ställa stora krav på att personalen hade 
en inre trygghet med stor erfarenhet och kompetens. De skulle exempelvis 
själva avgöra hur en ny möjlighet till familjearbete skulle hanteras. I 
händelse av att personal slutade och att en ny föreståndare tillträdde, kunde 
den kvarvarande personalen bli orolig och otrygg. När sådant inträffade, 
slutade också några i den kvarvarande personalen att engagera sig. Det 
påverkade i sin tur möjligheterna till familjearbete på avdelningen och 
bidrog förmodligen till att det förekom ganska få ”familjeprojekt” på 
Lärkbacken.  

Tallbacken var i motsats till Lärkbacken, en hård strukturerad verksamhet. 
Hård struktur kan uppfattas både som begränsande men också som en slags 
trygghet. I min analys såg jag först hur möjligheter till familjerabete 
begränsades av KBT modellen. Efterhand blev det emellertid allt tydligare 
att KBT-ideologin också bidrog med ordning och struktur som kanske 
gynnade utvecklingen av familjearbete, trots att familjearbetet officiellt inte 
ingick i behandlingen. Den trygghet och kompetens som personalen på 
Tallbacken tycks ha känt verkar ha bidragit till att familjearbetet blev tydlig 

                               
52 Miljöterapi beskrivs av SiS FoU direktör på följande sätt: ”Miljöterapi som används inom 
SiS kan snarast beskrivas som en organisationsform inom vilken det kan rymmas 
behandlingsprogram och behandlingsmetoder. Flera studier har visat att institutionens 
organisation, personal och arbetsmiljö kan ha väl så stor betydelse som valet av 
behandlingsmetod. Har man en väldokumenterad modell för hur det miljöterapeutiska arbetet 
ska bedrivas, då når man upp till SiS krav på beprövat erfarenhetsbaserat innehåll i 
verksamheten”(SiStone 1/2004). 
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både för utomstående och för dem själva.  Följden blev att socialtjänsten 
också uppfattade avdelningen som särskilt kompetent i familjearbete och gav 
dem många uppdrag. Min studie ger ingen säker information om kvaliteten i 
deras familjearbete också var högre än på de andra avdelningarna, men  

Tallbackens familjearbete hade gott renommé. Som jag tidigare påpekat 
innebar ordningen och strukturen också en begränsning. Varken Kathrin 
eller personalen på avdelningen visade större intresse för att gå utanför sina 
respektive ansvarsområden och engagera sig i varandras arbete. Om så hade 
skett hade det förmodligen bidragit till en slags osäkerhetskänsla som när 
man är på främmande mark. Bristerna med en sådan organisering kan vara 
att alla resurser inte kan utnyttjas. Jämför med Johansson, R. (1992, 2004) 
och Johansson, S. (2004). Kathrin skulle ha behövt förstärkning från 
avdelningen och hela avdelningsarbetet hade kunnat bli mera familjeinriktat. 
Där fanns personal med erfarenheter av familjearbete och de arbetade, som 
jag påpekat, också en del med ungdomarnas familjer utan att beskriva det 
som familjearbete.  

Lillsjöns behandlingsinriktning tycktes vara under utveckling från en öppen 
till en mer strukturerad verksamhet. Under mina observationer präglades 
verksamheten emellertid främst av traditionell institutionsvård som varken 
var influerade av strukturerade modeller som KBT eller ett mera flexibelt 
relationsarbete av miljöterapeutisk modell. Även om det fanns ett visst 
intresse för ungdomarnas familjebakgrund, var föräldrar inte välkomna in på 
avdelningen. Personalen underströk också att familjearbete inte kunde 
utföras med alla familjer. Lillsjön var en avdelning för ”svåra ungdomar”. 
Att de nu var på väg mot större struktur sågs av de anställda som en 
efterlängtad utveckling. 

Fördelning av resurser  
Här vill jag också lyfta fram några skillnader mellan avdelningarna som har 
att göra med deras ekonomiska förutsättningar. Resursbrist sågs som ett av 
de viktiga yttre villkoren för att ”familjeprojekt” inte kunde genomföras. 
Både arbetstid och personal kostade pengar. Brist på tid och personal var 
hindrande och betydde att de som arbetade inte kunde lämna avdelningen. 
Det ledde till att de hade svårt att organisera möten med föräldrar och det var 
problematiskt att hitta utrymme för samarbete i ett ”familjeprojekt”.  

Resursbristen skapade en ond cirkel. Eftersom institutionerna först och 
främst kunde spara pengar genom att minska antalet personal och antalet 



 261 

arbetade timmar, hade antalet behandlingsassistenter successivt minskat 
under de senaste tio åren, särskilt på öppna behandlingsavdelningar. Det 
ledde så småningom till att kvaliteten i behandlingen också sjönk i och med 
att personalen var tvungen att prioritera praktiska sysslor framför 
behandlande insatser.53 Följden blev att avdelningen blev mindre attraktiv 
för socialtjänstens placeringar och det minskade resurserna ytterligare.  

På Lärkbacken fanns det en liten personalgrupp (6) och på Lillsjön var det 
ont om ordinarie personal (fyra vikarier och tre timvikarier bland 12 
personal). Tallbacken hade också en liten personalgrupp (6) men KBT 
modellen strukturerade arbetet på ett speciellt sätt och familjearbetet som låg 
utanför, behövde inga extra resurser från avdelningen.  

Något om de inre villkoren 
Kompetens i familjearbete verkade vara en viktig förutsättning för 
”familjeprojektens” genomförande. Både teoretiska kunskaper och praktiska 
erfarenheter ansågs viktiga. Huvudinformanterna hade många 
”familjeprojekt” och de försökte genomföra dessa utifrån den kompetens och 
erfarenhet de hade. Lärkbackens huvudinformanter var, ett år efter 
familjeutbildningen, osäkra om sin kompetens och det begränsade deras 
subjektiva handlingsutrymme för familjearbete. På Tallbacken ökades 
emellertid Kathrins kompetens och handlingsutrymme genom hennes 
specialisering. På Lillsjön hade huvudinformanterna olika uppfattningar om 
sin kompetens och sitt subjektiva handlingsutrymme. Medan Sanna tycktes 
se många möjligheter var Nils mera skeptisk över vad han kunde göra för 
föräldrar med så svåra problem, som han uppfattade att ungdomarnas 
föräldrar hade.  

Sammantaget såg och tog huvudinformanterna flera möjligheter till 
familjearbete än sina kollegor. I analysen av ”familjeprojekten” upptäckte 
jag också att de genomförde ett mer teoretiskt förankrat familjearbete som 
hade en tydligare koppling till den utbildning de gått och familjeteoretiskt 
tänkande. Den här typen av strukturerat familjearbete var i stor utsträckning 
karakteristiskt för huvudinformanternas ”familjeprojekt”. De använde 
generellt ett mera strategiskt förhållningssätt till familjearbete än sina 
kolleger och de kunde explicitgöra sina kunskaper på ett tydligare sätt. Det 
uteslöt dock inte att även de hade ett emotionellt/praktiskt inspirerat implicit 

                               
53 Informationen är från institutionschefen på institution 1.  
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förhållningssätt i sina ”familjeprojekt”. Båda dessa förhållningssätt ingick i 
deras ”familjeprojekt”.  

Det fanns några familjesituationer där problemen var så svåra att även 
huvudinformanterna hade behövt både större professionell kompetens och en 
annan sorts erfarenhet. Här menar jag både psykiatrisk, terapeutisk och 
medicinsk kompetens. Kunskapen om missbruk ansågs också otillräcklig. 
Det visade sig i den vidare analysen att det kunde vara problematiskt att 
skapa utrymme för komplicerade ”familjeprojekt” inom avdelningsarbetets 
ramar, eftersom det kunde ske på bekostnad av ungdomarnas behandling. 
Hur man skulle förhålla sig till familjeproblem med både starka och 
destruktiva relationer, visste man inte heller. Det fanns flera sådana exempel 
i avhandlingen och i sådana fall avstod också huvudinformanterna från att 
initiera ett ”familjeprojekt”. Det var förmodligen inte enbart en 
kompetensfråga utan även en fråga om yttre villkor som utrymme och 
problemens svårighetsgrad.  

”Familjeprojekten” kunde också vara kompetensutvecklande 
Det verkade som om de som medverkade i ”familjeprojekten” successivt 
fick större insikt om familjearbetets möjligheter. De verkade också få 
djupare förståelse för familjers ibland svåra problem. Detta kunde leda till 
både osäkerhet och större lust att hjälpa. När en av huvudinformanterna efter 
avslutad familjeutbildning tvivlade på sin förmåga, handlade hennes 
osäkerhet mestadels om det stora ansvar hon upptäckte fanns i ett 
familjearbete. Sådana känslor varierade från individ till individ. 
Familjearbetet kunde ju ses på olika nivåer och hur djupt någon engagerade 
sig i familjers problem berodde mestadels på vad man som behandlare 
bedömde kunde klara av. Kompetensupplevelsen var högst subjektiv och 
kunde i vissa fall skapa ett stort handlingsutrymme som man egentligen inte 
klarade av att hantera. När föreståndaren på Lillsjön var orolig för 
godtyckliga bedömningar, var det förmodligen sådana farhågor han hade i 
tankarna. Det kunde också gå åt andra hållet, det vill säga att man inte riktigt 
vågade utnyttja sin kompetens och valde ett slags passivt förhållningssätt. 
Det saknades då ofta någon typ av yttre stöd, till exempel uppmuntran från 
ledningen eller intresserade arbetskamrater, eller helt enkelt ett uttalat 
intresse för familjearbete på institutionen. 

Kan man säga att det var utbildningen som gjorde föreståndaren och 
huvudinformanterna speciellt lämpade för att se möjligheter till 
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familjearbete?  Eller var det deras speciella lyhördhet, erfarenheter och 
intresse för familjer som gjort att de gått utbildningen och därmed blivit 
lämpliga? Jag förmodar att båda förklaringar kan vara giltiga för den 
personal som jag studerat. En utbildning kan i sig väcka nyfikenhet och 
engagemang för något man inte vet så mycket om men det är kombinationen 
av erfarenhet, intresse, vilja och kunskaper som kan ge de bästa 
förutsättningarna för hur man går till väga i ett familjearbete.  

Ovanstående kan sammanfattas som att utbildning, egna föräldraerfarenheter 
och tidigare erfarenheter av familjearbete generellt sett verkade 
betydelsefulla för hela ”projektprocessen”. Dessa faktorer kan rymmas i 
begreppet kompetens. Kompetens har, som vi sett, både kognitiva, 
emotionella och sociala innebörder och god arbetskompetens kräver 
speciella färdigheter och förmåga relaterad både till uppgiften och till det 
sammanhang arbetstagaren tillhör (Söderström 1990, Obeng 1996, Larsson 
2001, Pfeffer 2001, Åman 2005). Kompetens är också ett interaktionistiskt 
begrepp. Det visade sig att både kunskaper och erfarenheter behövde 
reflekteras och förmågan påverkades av olika yttre omständigheter som stöd, 
bekräftelse, värderingar eller nytta. Eftersom kompetens uttrycks genom 
handling, behövde personalen ett nödvändigt handlingsutrymme för att 
kunna genomföra ”familjeprojekten”. I familjearbetet fanns möjlighet för 
personalen att använda sin kompetens. Det visade sig samtidigt att 
kompetensen också utvecklades under arbetet och kunde öka personalens 
handlingsförmåga. Det i sin tur kunde leda till att handlingsutrymmet 
utvidgades, till exempel när man vågade pröva nya arbetssätt. Sådana 
processer bekräftas också av forskning om lärande och handling (Ellström, 
Gustavsson & Larsson 2005). 

De individuella ”familjeprojektens” sociala sammanhang 

I den vidare analysen av de anställdas ”familjeprojekt” såg jag att dessa 
måste ses och analyseras djupare i förhållande till sina sammanhang. När jag 
diskuterat hur ”familjeprojekten” sågs, togs och genomfördes (eller inte sågs, 
togs eller genomfördes) på avdelningarna, har analysen i hög grad 
koncentrerades på de enskilda ”projekten”. Det var också så 
”projektbegreppet” användes genomgående i den första analysen av data. 
Läsaren har förmodligen redan noterat att de individuella ”projekten” 
samtidigt influerades till exempel av samspel med andra projekt. Sådana 
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samspel kunde i större eller mindre omfattning inverka på de individuella 
”familjeprojekten”. På Lärkbacken såg vi exempelvis hur betydelsefullt 
föreståndarens ”stödprojekt” var, som stöd i några av de ”familjeprojekt” 
som personalen försökte genomföra. Det fanns även ”projekt” som 
försvårade genomförandet av ett individuellt ”familjeprojekt”. För att på ett 
djupare plan kunna förstå villkoren för ”familjeprojekten” på de studerade 
avdelningarna, bör man således se avdelningarna som arenor för ett antal 
”projekt” som på olika sätt skapar positiva eller negativa yttre villkor för 
varandra.  

Avdelningarnas övergripande arbetssätt var här också intressanta. De 
utgjorde ett slags övergripande kontext för prioriteringen mellan olika typer 
av behandlings –”projekt”. De anställdas individuella ”projekt” fick således 
stöd eller motarbetades av ett rådande arbetssätt. Man skulle kunna säga att 
tanken med det övergripande arbetssättet var att de anställda inte skulle ha 
individuella ”projekt” utan gemensamma. Mot denna bakgrund är det 
uppenbart att ”familjeprojekten” var beroende av avdelningarnas 
övergripande arbetssätt. Lärkbackens miljöterapeutiskt orienterade 
arbetssätt, Tallbackens KBT-orienterade behandlingsinriktning och Lillsjöns 
mera traditionellt präglade inriktning fungerade således som ett slags 
övergripande sociala ”projektkontexter”. Inom dessa olika kontexter fick de 
anställda, både föreståndaren och behandlingspersonalen, sina respektive 
positioner och roller. Den sociala ”projektkontexten” skapade i hög grad det 
vardagliga behandlingsarbetet, hur det organiserades och hur resurserna 
fördelades på avdelningarna. ”Projektkontexten” influerar således både de 
inre villkoren och det yttre handlingsutrymmet för ”familjeprojekten”. Utan 
insikt i den sociala ”projektkontexten”, blir de individuella ”projekten” svåra 
att förstå.   

Tre typer av sociala ”familjeprojektkontexter” 

Jag har redan antytt några drag främst i Lärkbackens och Tallbackens sociala 
”projektkontexter”. Vid en mera systematisk, jämförande analys har fyra 
grundläggande drag trätt fram. Dessa är behandlingens fokus och struktur, 
personalens professionalitet och arbetets organisering. Tillsammans vilar de 
på en uppsättning idéer och antaganden om ungdomarnas problem och 
utvecklingsmöjligheter samt målen och medlen för hur en utveckling kan 
uppnås. Ett centralt drag blir här vad man sätter i fokus under behandlingen. 
På Lärkbacken koncentrerades behandlingen i hög grad på ungdomarnas 
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relationer, både i den vardagliga interaktionen och på kommunikationen på 
avdelningen samt i ungdomarnas familjesammanhang. Behandlingen 
handlade mycket om att utveckla dessa relationer i mera funktionell och 
mindre destruktiv riktning. På Tallbacken stod ungdomarnas beteende i 
centrum. Behandlingen hade en tydlig fokus på ungdomarnas ofta 
destruktiva sätt att bete sig mot andra. Ofta handlade det om kriminellt 
beteende och det dagliga poängräknandet som ingick i KBT-metoden, var en 
del i att kunna hantera detta på ett fruktbart sätt. Det var detta man talade om 
och det var detta man följde upp hur det gick. På Lillsjön var det inte lika 
tydligt var behandlingen egentligen hade sitt fokus. Efter en noggrann 
genomgång av data har jag kunnat se att själva omhändertagandet stod i 
centrum på denna avdelning. Jag såg många exempel på det i det vardagliga 
arbetet. Behandlingspersonalen lade bland annat stor vikt på att 
ungdomarnas vardag skulle fungera. Det handlade om dagliga rutiner som att 
gå upp på morgonen, göra sig i ordning, äta frukost, gå till skolan, ha några 
fritidsaktiviteter och på kvällen gå och lägga sig i tid. På Lillsjön var 
personalen också ganska upptagen av rent praktiska göromål som att följa 
ungdomarna, hålla ordning på avdelningen och sköta en viss administration. 
Det var i och för sig även personalen på de andra avdelningarna, men 
eftersom Lillsjön var en låst avdelning, var också personalen mera ”låst” till 
avdelningen.  De kunde inte lämna ungdomarna ensamma vare sig innanför 
eller utanför avdelningen.  

Ett annat drag som varierade mellan avdelningarna och som tycktes påverka 
utrymmet för ett ”familjeprojekt” var, hur strukturerat arbetet på 
avdelningarna var. I en jämförelse har jag funnit att Tallbacken hade den 
hårdaste behandlingsstrukturen. Det betydde att allt väsentligt som gjordes 
och sades relaterades till KBT-modellen. På Lillsjön och Lärkbacken hade 
arbetet en mera lös, respektive öppen struktur. Den gav möjligheter till 
improvisation men ställde också stora krav på de anställda att ta egna 
initiativ och bidra med egna tolkningar av hur ungdomarnas problem och 
utveckling kunde förstås. 

Ett ytterligare drag som tycktes ha stor betydelse för den sociala 
”projektkontexten” och för de individuella ”familjeprojekten” som 
personalen såg, tog och genomförde, var graden av professionalitet i 
behandlingsarbetet. Professionalitet förstår jag här som en kombination av 
speciell utbildning i behandlingsrelevanta frågor och hur explicit personalen 
kunde tala om sitt behandlingsarbete. Lillsjön präglades av att de anställda 
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både hade förhållandevis låg utbildningsnivå och att mycket av den kunskap 
som deras arbete byggde på tycktes vara implicit, med undantag av 
huvudinformanterna. På Tallbacken hade så gott som alla en speciell 
utbildning i KBT och familjebehandlaren Kathrin hade dessutom gått 
utbildningen i familjearbete. Hela verksamheten verkade präglas av att man 
ytterst explicit talade om ungdomarnas beteenden och om familjearbete. På 
Lärkbacken hade personalen en mera blandad professionalitet. Samtliga hade 
utbildning av varierande art och mycket erfarenhet och jag observerade en 
tydlig kombination av explicit och implicit kunskap i deras 
behandlingsarbete.  

Hur de sociala ”projektkontexterna” (fokus, struktur och professionalitet), 
såg ut på de tre avdelningarna, berodde på en rad yttre omständigheter. Jag 
har tidigare nämnt resurser. En annan var hur arbetet var organiserat. 
Organiseringen spelade stor roll för utvecklingen av ”familjeprojekten”. Den 
var en övergripande praktisk förutsättning för hela behandlingsarbetets  
genomförande och en praktiskt inriktad fördelning av arbetsuppgifter och 
organisering av dagliga rutiner. Organiseringen hade delvis att göra med 
vilken behandlingsinriktning avdelningen hade och vilken struktur det fanns 
i detta. Den hörde också ihop med om avdelningen var låst eller öppen. På 
öppna avdelningar som Lärkbacken och Tallbacken, rörde sig både 
ungdomar och personal mera fritt och det fanns större möjligheter för 
föräldrar att besöka sina barn där. Den möjligheten fanns inte på Lillsjön. 
Som jag tidigare nämnt, var även personalen mera ”inlåst” på en låst 
avdelning. Praktiska rutiner fanns emellertid på alla dessa avdelningar och 
de hade mindre eller större betydelse för personalens utrymme för 
familjearbete. Organiseringen av vilka som kunde arbeta med familjer var 
likartad på Lärkbacken och Lillsjön. All personal kunde, om de ville, starta 
ett ”familjeprojekt”. I det avseendet hade inte inlåsningen någon betydelse. 
Skillnaderna bestod i om ett möte med familjen organiserades innanför eller 
utanför avdelningen.  

På Tallbacken var det, som vi redan vet, endast Kathrin som hade uppdraget 
att genomföra familjearbete. Hon fanns organisatoriskt utanför avdelningens 
praktiska verksamhet.  

En annan organisatorisk skillnad fanns i antalet behandlingsassistenter på 
avdelningarna. På Lillsjön fanns det dubbelt så många anställda som på 
Lärkbacken och Tallbacken eftersom den var låst och grundbemanningen på 
avdelningen var högre till antalet.  
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Följande tabell sammanfattar de tre centrala dragen i de tre typerna av 
sociala ”projektkontexter”: 

 
Tabell 8.  De tre viktiga dragen i avdelningarnas ”projektkontext” 
 

 Lärkbacken Lillsjön Tallbacken 
Fokus i behandlingen Relationer Omhändertagande Beteende 
Struktur i 
behandlingen 

Öppen Lös Hård 

Professionalitet Blandad Låg Hög 

 
Det är inte svårt att se att en relationsinriktad behandlingsverksamhet kan 
skapa goda utgångspunkter för personalen att se och ta möjligheter till 
”familjeprojekt”. Familjearbete är i hög grad relationsorienterat. 
Koncentreras det vardagliga arbetet på detta och finns dessutom en öppen 
struktur, blir också utrymmet stort för alla att initiera ett ”familjeprojekt”. 
Det visade sig dock, som vi sett, att denna fokusering och öppenhet främst 
utnyttjades av föreståndaren, och i någon mån av dem som gått utbildningen 
i familjearbete, främst huvudinformanterna. Lottas och Yvonnes sätt att se 
på sin egen kompetens under tiden efter utbildningen, uppvisade tydliga drag 
av självbegränsningar. Den ganska vida horisont för familjearbete som 
utbildningen givit dem, krympte ganska radikalt när de lämnat dess 
stödjande struktur. När de skulle tillämpa sina kunskaper i det öppet 
strukturerade relationsarbete som var karakteristiskt för Lärkbacken, blev de 
plötsligt osäkra. Om de inte hade fått stöd av föreståndaren, hade de 
förmodligen inte kunnat se och ta, eller genomföra något ”familjeprojekt” 
under den tid jag följde dem. En öppen strukturerad, relationsorienterad 
behandlingsinriktning tycks således ställa stora krav på personalens 
professionalitet och tillit till sin förmåga. Tillgången till stödjande ”projekt” 
som både erbjuder handledning och kan vidga det yttre handlingsutrymmet 
visade sig således vara mycket värdefullt på Lärkbacken. 

Först gav Lillsjön ett paradoxalt intryck. Där tycktes finnas hur mycket 
utrymme som helst för ”familjeprojekt”. Ungdomarna hade mycket kontakt 
med sina föräldrar och ungdomarna var dessutom mycket unga, vilket kan 
sägas motivera familjearbete. Ju närmare jag kom data desto tydligare blev 
det emellertid, att friheten till familjearbete i hög grad var illusorisk. Den 
ställde stora krav på personalens egen professionalitet och på avdelningens 
synsätt på behandling. När det visade sig att dessa förutsättningar inte var 
speciellt gynnsamma, blev de faktiska möjligheterna för familjearbete små. 
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För Tallbacken var hög professionalitet ett viktigt karaktäristikum. Det 
gällde både för avdelningspersonalens arbete och för Kathrins externa 
familjearbete. Kategoriseringen av Tallbackens fokus på beteendeförändring 
(Tabell 8), måste således kompletteras med det mera relationsfokuserade 
arbete som Kathrin gjorde. Även om ”familjeprojekten” bedrevs avskild från 
avdelningens arbete, präglades båda behandlingsformerna av 
professionalitet. En intressant fråga, som jag inte riktigt kunnat besvara med 
mitt material, är i vilken utsträckning enbart det externa familjearbete som 
Kathrin bedrev, kan förklara Tallbackens stora andel av familjearbete? Man 
kan dock tänka sig att specialiseringen av KBT (med hög professionalitet 
och hård behandlingsstruktur) också på något sätt bidrog till de många 
uppdragen men också till familjearbetets goda resultat. Frågan är förstås lite 
hypotetisk eftersom Kathrins familjearbete inte hade existerat utan 
avdelningen.  

Man kan säga att de tre avdelningarna representerar tre olika typer av sociala 
”projektkontexter”. Figuren nedan illustrerar de tre sociala kontexterna och 
beskriver föreståndarnas roller på de tre avdelningarna. 
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Figur 16. Tre sociala ”projektkontexter” 

 

 
 

 

I figurerna har jag fört in information om föreståndarnas roller i realiserandet 
av de idéer som de sociala ”projektkontexterna” bars upp av. I den 
relationsfokuserade öppna kontexten på Lärkbacken spelade föreståndaren 
en oerhörd central roll. På Lillsjön och Tallbacken befann sig föreståndaren 
utanför den kontext som formade ”familjeprojekten”.  

Projektkontexterna som hinder eller stöd för de enskilda 
”familjeprojekten” 

Avslutningsvis ska jag kommentera avdelningskontexternas betydelse för de 
enskilda ”familjeprojekt” jag studerade. Först vill jag dock peka på ett 
generellt fynd, nämligen att så gott som allt familjearbete som bedrevs på 
avdelningarna genomfördes som individuella ”projekt”. Någon övergripande 
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familjeinriktning, som engagerade alla i arbete med de placerade 
ungdomarnas familjer eller vidare nätverk, fann jag inte på någon av de 
studerade avdelningarna. På Tallbacken, där de flesta ”familjeprojekten” 
identifierades, tog den KBT-orienterade kontexten närmast avstånd från att 
personalen skulle arbeta med familjer. Det kvalificerade och framgångsrika 
arbete som Kathrin gjorde, hade formen av individuella ”projekt” som hon 
initierade och genomförde på egen hand. Det var likadant på Lillsjön, med 
den skillnaden, att det där inte fanns något utrymme för exempelvis 
huvudinformanterna, att renodla familjearbetet. På Lärkbacken erbjöd 
visserligen föreståndaren ett visst stöd till Lotta och Yvonne, men såväl 
deras som hennes eget arbete med familjer tycktes i hög grad utgöras av 
individuella initiativ och ”projekt”. En intressant fråga är hur familjearbetet 
skulle kunna utvecklas på avdelningar med en renodlad familjeinriktad 
”projektkontext”.  

Lärkbackens relationsfokuserade behandlingsarbete harmonierade, som jag 
redan påpekat, väl med de individuella ”familjeprojekten”. Strukturen i 
behandlingsarbetet var dessutom öppen och flexibel, vilket skapade goda 
förutsättningar för de anställda att se, ta och genomföra ”familjeprojekt”. 
Förklaringen till att så förhållandevis få ”projekt” utvecklades, tycks ha varit 
att den miljöterapeutiska relationsorienteringen på ett sätt var ”alltför 
öppen”. För att klara av att arbeta med de komplicerade familjeproblem som 
aktualiserades kring de placerade ungdomarna hade det förmodligen behövts 
en struktur som gav mycket tydligare vägledning. Det familjearbete som 
Yvonne och Lotta genomförde när jag var på avdelningen visade klart att 
utbildningen hade ökat deras subjektiva utrymme för ”familjeprojekt” men 
återkomsten till avdelningens ostrukturerade kontext tycktes ganska snabbt 
ha berövat dem en del av detta utrymme. Om det vittnar deras utsagor om 
tveksamheten inför att ta sig an mera kvalificerade uppgifter.  

I viss mån kan man kanske säga att föreståndaren skapade en begränsad, 
familjeorienterad ”projektkontext” som omfattade henne själv samt Yvonne 
och Lotta. Hennes ”stödprojekt” kan ses som fortsatt handledning till 
huvudinformanterna efter utbildningen, och detta var nog avgörande för att 
vissa ”familjeprojekt” överhuvudtaget skulle komma till stånd. Samtidigt 
fick hon Lotta och Yvonne att känna sig osäkra på sin kompetens i 
familjearbete. Till en del kan huvudinformanternas osäkerhet nog förstås så 
att de mötte en verklighet som var betydligt mer utmanande än den 
utbildningen förmedlade och att en inledande osäkerhet följaktligen inte var 
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någon oväntad och negativ utveckling. Samtidigt kan man inte riktigt befria 
sig från intrycket att föreståndaren i någon mån använde sin egen starka 
position på avdelningen i de ”familjeprojekt” som hon genomförde. På det 
sättet kan hon emellertid också ha minskat utrymmet för de övrigas 
”familjeprojekt”. Ett annat tecken på att den sociala ”projektkontexten” på 
Lärkbacken också förhindrade vissa ”familjeprojekt” var att den övriga 
personalen tycks ha känt sig utanför det arbete som föreståndaren, Yvonne 
och Lotta var engagerade i. Detta trots att några av dem faktiskt hade en hel 
del erfarenhet av arbete med familjer men trots detta, närmast undvek att 
använda sina erfarenheter. Den blandade professionaliteten på Lärkbacken 
kan också ha bidragit till att så relativt få ”familjeprojekt” genomfördes. 
Utbildningens positiva betydelse för Yvonne och Lotta (och föreståndaren) 
tycks närmast ha hämmat den övriga personalens familjearbete. De antydde 
att det hade utvecklats en konflikt mellan dem som utvecklat en explicit 
kunskap om familjearbetets teori och dem som byggde sitt arbete på lång 
praktisk erfarenhet (jämför Fyhr 1995). Utvecklingen av den explicita 
kunskapen tycks dessutom ha skett i ett slags konkurrenssituation, där några 
valdes ut att vidareutveckla sina erfarenheter. När de som hade den längre 
erfarenheten blev bortvalda, var det kanske inte så konstigt att det uppstod 
missämja och motstånd.  

Det är inte lätt att säga exakt hur detta samspel ska förstås. Vad vi kan se är 
att den öppna och allmänt orienterade relationskontexten på Lärkbacken 
både tycks ha främjat och hindrat de anställdas ”familjeprojekt”. När man 
försöker förstå varför personalen på Lärkbacken initierade så förhållandevis 
få ”familjeprojekt”, är det vidare viktigt att ta hänsyn till de resurser som 
stod avdelningen till buds. Yvonne och Lotta behövdes i vardagens praktiska 
sysslor och det fanns helt enkelt inte tillräckligt utrymme för dem att enbart 
arbeta med familjer. Hade de haft Kathrins möjligheter hade de sannolikt 
också haft större förutsättningar att vidareutveckla den kompetens de tyckte 
att de fått under utbildningen. Kanske hade detta också lett till att 
socialtjänsten uppmärksammat deras arbete mera och givit dem flera 
uppdrag om familjearbete. 

Lillsjöns personalresurser var dubbelt så stora som Lärkbackens. Ändå var 
deras familjearbete mindre. Till en del förklaras detta naturligtvis av att 
Lillsjön var en låst avdelning med andra uppgifter och problem än vad man 
hade på Lärkbacken. Personalen på Lillsjön såg också familjearbetet som 
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komplicerat – ofta alltför komplicerat för att de skulle vilja försöka sig på 
det.  

Behandlingen på Lillsjön var främst fokuserad på att ta hand om 
ungdomarna och personalen gjorde mycket praktiskt arbete. I linje med 
traditionell institutionskultur fungerade avdelningen lite som en familj, där 
personalen fungerade som ställföreträdande föräldrar som uppfostrade sina 
”barn”. Avdelningen var således familjeorienterad men inte i betydelsen att 
personalen genomförde behandlingsinriktade ”projekt” med de placerade 
ungdomarnas familjer. Behandlingen hade en spontan ad-hoc-karaktär och 
fokuserade mest på praktiskt omhändertagande med en lös struktur som i och 
för sig gav stort utrymme för personalens initiativ till egna ”familjeprojekt” 
men som samtidigt gav ytterst lite stöd i hur de svårbemästrade 
familjeproblemen som ungdomarna hade skulle kunna bemästras. 
Följaktligen tycktes inte heller personalen se så många möjligheter till 
”familjeprojekt” och det var också på Lillsjön som jag fann det allra minsta 
antalet ”projekt”.  

Som jag tidigare påpekat tyckte jag att den låsta avdelningen bidrog till en 
projektkontext som snarare hindrade än främjade familjearbete. Här var 
regeln, att föräldrar inte fick komma in på avdelningen central. Det särskilda 
utrymme som skapats för ungdomar och föräldrar att umgås utanför 
avdelningen gav få möjligheter för personalen att spontant se, ta och 
genomföra ”familjeprojekt”. Ungdomarnas bestämda telefontider fungerade 
på samma sätt. Ingen av dessa regler verkade bidra till att man arbetade med 
familjer på avdelningen. Inte heller de frekventa hembesöken erbjöd några 
gynnsamma utgångspunkter för familjearbete. Ungdomar och föräldrar fick 
visserligen många möjligheter att träffas men deras möten hade inte någon 
koppling till behandlingen på avdelningen. För mig var det inte helt klart att 
de begränsande bestämmelserna fyllde en nödvändig funktion på 
avdelningen. Snarast gav de intryck av att vara ”kvarlevor” från en gammal 
institutionskultur. Detta kan kanske också förklara att några i 
personalgruppen inte var särskilt intresserade av att ha kontakt med 
ungdomarnas föräldrar och att det fanns en viss skepsis inför att föräldrar 
kunde vara en resurs. En av huvudinformanterna som uttryckte vissa 
problem med dessa synsätt, pekade på behovet av utbildning för att få in nytt 
tänkande. Föreståndaren uttryckte liknande tankar. Funderingarna på att 
införa KBT på avdelningen uppfattade jag som ett sätt att genomföra dessa 
idéer.  
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Utbildningen tycks även här ha haft en positiv betydelse för 
huvudinformanterna men deras ”familjeprojekt” genomfördes ännu mera 
isolerat än på Lärkbacken. Föreståndaren hade inte heller någon aktiv roll i 
familjearbetet. Det stöd och den handledning som huvudinformanterna 
sannolikt hade behövt i sitt arbete för att kunna utnyttja det ökade subjektiva 
handlingsutrymme som utbildningen erbjudit, saknades helt. Resultatet blev 
att de ”familjeprojekt” som genomfördes totalt sett var få i förhållande till 
antalet ungdomar och personal på avdelningen, med tanke på ungdomarnas 
låga ålder och att de förmodligen hade stort behov av sina föräldrar. Utöver 
de få ”familjeprojekt” som genomfördes av huvudinformanterna var det 
endast ett som genomfördes av annan personal. På samma sätt som på 
Lärkbacken, fanns här också antydningar om en konflikt mellan dem med 
lång behandlingserfarenhet och de som hade gått utbildningen och utvecklat 
en explicit familjekunskap. En skillnad var emellertid att personalen på 
Lillsjön varken hade någon tidigare erfarenhet av familjearbete eller någon 
utbildning att referera till. Den explicita kunskapen verkade här mera 
upplevas som ett hot mot ett invant arbetssätt utan någon större 
professionalitet än som ett något som skapade konkurrens om vilka som 
skulle kunna genomföra ett familjearbete.  

Tallbacken skiljde sig genom sitt hårt strukturerade och beteendefokuserade 
arbetssätt markant både från Lärkbacken och från Lillsjön. Det hårt 
strukturerade KBT-arbetet på avdelningen var emellertid närmast helt avskilt 
från avdelningens speciellt organiserade familjearbete. Varför det var så, 
lyckades jag aldrig få någon rimlig förklaring till. Som jag såg det, hade 
familjearbete mycket väl kunnat involveras i KBT-behandlingen. Särskilt 
goda förutsättningar gav den så kallade ART och InVivo-träningen, där de 
placerade ungdomarnas familjesammanhang aktualiserades på ett naturligt 
sätt i det beteendeinriktade arbetet. Inte heller på Tallbacken var 
föreståndaren delaktig i ”familjeprojekten”. Man kan säga att hon fanns 
utanför familjearbetet och främst utgjorde ett stöd för avdelningens KBT-
arbete. 

Min poäng är således att Tallbackens hårt strukturerat behandlingskontext, 
inte nödvändigtvis hade behövt hindra arbete med familjer om den bara varit 
litet mera orienterad mot sådant arbete. Som vi sett bidrog sannolikt både 
Lärkbackens och Lillsjöns lösa behandlingsstrukturer till att personalen hade 
svårt att hantera de svåra familjeproblem de mötte på avdelningarna. Där 
hade familjearbetet gynnats av en hårdare struktur under förutsättning att den 
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varit familjefokuserad. Däremot hade en mer lös behandlingskontext 
förmodligen kunnat underlätta uppkomsten av flera ”familjeprojekt” på 
Tallbacken.  

Vad jag kan se kunde Kathrins familjearbete beskrivas som 
relationsfokuserat och ganska hårt strukturerat med en tydlig professionell 
förankring. Det kunde hon, och avdelningen, förmedla utåt, till exempel till 
socialtjänsten och det kan ha varit en viktig förklaring till att de gavs så 
många uppdrag. Problemen med Tallbackens familjearbete var att den strikta 
gränsen till det KBT-inriktade avdelningsarbetet hindrade Kathrin från att 
samarbeta med personalen på avdelningen. Resultatet blev att hon inte hann 
med allt familjearbete som efterfrågades.  

Vad hade kunnat fungera? 

Efter min ingående analys och beskrivning av villkoren för familjearbetet på 
de tre avdelningarna kan man ställa följande fråga: Vad hade kunnat fungera 
bättre? Hade andra villkor skapat andra förutsättningar för flera och 
annorlunda ”familjeprojekt”?  

En generell slutsats som kan dras av studien är att inte någon av de studerade 
avdelningarnas ”projektkontexter” gav riktigt goda förutsättningar för 
familjearbete. De ”familjeprojekt” som personalen genomförde har i och för 
sig varit professionella och verkade ha hjälpt både föräldrar och ungdomar, 
men ”projekten” var totalt relativt få till antalet (15). Nio placerade 
ungdomar och deras familjer hade överhuvudtaget inte blivit involverade i 
något familjearbete.  

Ett övergripande fynd i undersökningen var att enstaka åtgärder eller insatser 
har små möjligheter att öka förutsättningarna för att personalen på en 
avdelning ska kunna arbeta med de placerade ungdomarnas familjer. Ett 
genomfört ”familjeprojekt” är den sista länken i en lång process där många 
olika omständigheter avgör ”projektets” öde. Mycket talar för att SiS 
utbildningsinsats ökade personalens förutsättningar att se, ta och genomföra 
ett ”projekt”. Jämförelsen mellan de tre avdelningarna, där två anställda hade 
gått utbildningen och sedan återvände för att utnyttja sin nya kompetens, 
visar att variationerna kan bli ganska stora. Som jag redan antytt i olika 
sammanhang i avhandlingen, talar mycket för att en tydlig, familjefokuserad 
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strukturerad behandling kan ge de anställda goda förutsättningar för att 
realisera de möjligheter de ser till arbete med familjer.  

Det finns också flera omständigheter som har spelat en viktig roll, 
exempelvis hur avdelningen ser ut och vilken plats den erbjuder 
ungdomarnas föräldrar att vara rent fysiskt närvarande. En öppen 
behandlingsstruktur kan skapa många utgångspunkter för de anställda att se 
möjliga ”familjeprojekt” men förutsättningarna för personalen att verkligen 
ta möjligheterna och att sedan också genomföra dem, är beroende av om det 
finns en stödjande struktur i form av egen hög kompetens och stöd från 
andra med stor erfarenhet av arbete med den typ av familjeproblem som är 
vanliga på SiS institutioner.  

Andra myndigheter – särskilt beställare – spelar också en nyckelroll när det 
är fråga om att nyutbildad personal ska få förutsättningar att arbeta med 
familjer. För att beställarnas ramar ska kunna vidgas när personalen 
upptäcker nya behov med stöd av ny kunskap, krävs att de har också stöd av 
sin arbetsledning. Det är också viktigt att arbetsledarna i sin tur har 
tillräcklig kunskap om familjearbete för att kunna vidga ett uppdrag på rätt 
sätt. I vår tids krav på ekonomisk effektivitet även för små resultatenheter, 
kan en kunnig och självständig chef vara en viktig förutsättning för att 
nyupptäckta behov av familjearbete ska kunna realiseras medan det finns 
sådana förutsättningar. 

Man kan förstås vända på frågan och undra i vilka sammanhang och i vilken 
omfattning det är möjligt att erbjuda familjearbete. Det finns inget entydigt 
svar på detta, men den forskning som finns om behandling som berör 
ungdomar har tydligt visat att samarbete med föräldrar och nätverk ger bättre 
behandlingsresultat speciellt för yngre ungdomar, än inget samarbete alls 
(Hansson & Cederblad 1995, Epstein m.fl. 1998, Hanna & Brown 2004, 
Sundelin 1999, Chamberlain 2003). Det är däremot viktigt hur ett sådant 
arbete organiseras och genomförs samt att personalen har tillräcklig 
kompetens, för att arbetet ska bli professionellt utfört (se vidare: Hobbs 
1994, Hansson  2001, Aronsson (red.) m.fl. 2001)  

Alla de tre studerade avdelningarna uppfyllde vissa gynnsamma villkor för 
familjearbete men helhetsbilden var att en gynnsam omständighet 
förvånande ofta togs ut av en annan mindre gynnsam. En viktig förklaring 
till detta var att ingen tycktes ha en riktig insikt i hur komplexa villkoren för 
ett ”familjeprojekt” faktiskt är. Det är min förhoppning att avhandlingen 
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bidragit med viktiga pusselbitar i en sådan helhetsbild och att jag på detta 
sätt kan hjälpa de som arbetar på SiS olika institutioner att, i framtiden, få 
bättre förutsättningar att realisera alla de goda ambitioner som jag i studien 
såg att de ofta hade att hjälpa placerade ungdomar och deras föräldrar till ett 
mera konstruktivt samspel. 
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Summary in English 

Introduction and aim of the study 

This dissertation deals with a special type of institutional treatment called 
family-work which can broadly be described as the different ways to involve 
the families of the children and young persons in their treatment programme. 
The special treatment homes (§12 home) mentioned in the dissertation pro-
vide care and treatment for young persons with serious social and behav-
ioural problems. These young persons are placed in institutions mainly under 
the provisions of LVU and LSU legislation54. The special treatment homes 
are run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionssty-
delse, SiS) which is the authority directly responsible for compulsory care, 
both for young persons and for adults, in Sweden. Young persons receiving 
care and treatment in these special homes often have particularly uncertain 
future prospects and complicated family situations. They usually have varied 
family backgrounds and may come from broken homes55. All the research 
into treatment of young persons emphasises the importance of cooperation 
with relatives and of working through networks, particularly for young per-
sons with behavioural problems. This is evident both in national and interna-
tional studies (Alexander & Parssons 1982, Hansson & Cederblad 1995, 
Chamberlain 2003, Henggeler et.al. 1998, Hansson 2001, Andreassen 2003, 
Andersson & Johansson 2005). The importance of cooperation with the par-
ents of the young persons in SiS institutions was first observed by way of a 
central project that started in 1995 56. A number of institutions were involved 

                               
54  LVU The Care of Young Persons Act   1990:52;  LSU The Compulsory Care of 
Young Persons Act, 1996: 603. 
55 In the SiS documentation system (ADAD, 2004) there is a summary of the young 
persons’ family backgrounds, the parents’ situations and the contact and relations 
between the young persons and the parents. I will refer to this summary in my dis-
sertation. 
56  A Parent Project at special treatment homes for young persons and LVM (The 
Care of Adult Substance Users Act) homes (Kesthely, 1999) 
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in the project and this venture was then followed by other central initiatives, 
e.g. the study programme in family-oriented work that was started a few 
years later (in 2000) and which is discussed in this dissertation. It was this 
programme in family-oriented work that became an important point of de-
parture for this study.  

My interest in the issue of partnering with families at SiS institutions shifted 
during the writing of the dissertation from an interest in the central intentions 
towards an interest in the pre-conditions for the local ”family projects” run 
by the treatment staff. One important reason for this shift of focus in my 
study was that I noticed several local conditions that influenced the pre-
requisites for the staff to be able to carry out a family project. I therefore 
chose to make a closer study of the conditions affecting the ability of the 
staff to identify and develop a ”project” in this area of work.  

In the dissertation I am particularly interested in the conditions necessary for 
individual employees or groups to achieve a family-oriented way of working 
in the day to day work situation.   

In the operations planning documentation at SiS family-oriented work is de-
scribed at three different levels (SiS operations plans for 2003-2004). These 
levels are working through information, pedagogical work with the families 
and therapeutic work with the families.  

In the dissertation I employ a broad definition of family-oriented work which 
may contain informative, pedagogical and therapeutic activities. It could re-
fer to a practically-oriented way of involving the families with no clearly de-
fined structure or a more pedagogically-oriented contact with the parents. In 
some cases it could comprise information only, in other cases support and 
guidance or therapeutic activities that are more structured and that are di-
rected towards change.  

Aim of the study 

The aim of the dissertation is to describe and comprehend the conditions for 
family-oriented treatment at SiS institutions for the care and treatment of 
young persons by closely studying the treatment methods at three specially 
chosen units. Special focus will be placed upon the process of establishing 
local ”family-oriented projects” and upon the conditions that influenced this 
process. Particular emphasis will be placed on investigating and understand-
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ing these establishment processes and on what it is that facilitates or hinders 
the employees’  ”projects” for working together with the families of the 
young persons placed in the special treatment homes. The three units chosen 
were particularly interesting for the study because two employees from each 
unit had participated in the special training programme in family-oriented 
treatment that was organised by SiS. The central intentions and the family-
oriented training programme organised by SiS constituted some of the condi-
tions that influenced the local ”projects”. Against this background it was rea-
sonable to assume that there was interest in, and that there was already a 
family-oriented way of working, in each of these three units. They were ob-
viously, then, especially suitable for studying the conditions necessary for 
the development of ideas about family projects and for the completion of 
such projects. 

Important questions 

The questions most interesting for me in writing the dissertation range from 
how the staff saw opportunities for family-oriented work to what opportuni-
ties they could seize and use in their ”projects”. The two central questions 
were:  

What individual, social, institutional, economic and other operational condi-
tions influenced the possibilities the personnel saw or didn’t see for working 
with the families?  

What individual, social, institutional, economic and other operational condi-
tions influenced the personnel’s intentions for and completion of the ”fam-
ily-oriented projects”? 

The important questions thus deal with those conditions that in some way 
influenced their choice of a ” family-oriented project”. 

The theoretical frames of reference 

I have chosen to study the employees’ work with the families as individual 
or joint ”projects”. I use quotation marks in order to separate these types of 
projects from ordinary projects which are often externally financed and or-
ganised. A ”Project” in the dissertation is to me a process where different ac-
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tions take place and I use the Theory of Action concept to facilitate the un-
derstanding of these types of process.  

Within the Theory of Action the term “space for action” is used to describe 
the conditions that determine how we are able to realise an intention. In the 
same way that we talk about the space and frameworks we need to be able to 
follow through or realise the ”family-oriented projects” I have studied. Space 
for action is discussed for example by Aronson & Berglind (1990), Hag-
ström (1990), Molander (1996) and Bourdieu (1999). Berglind thinks that 
individuals need a certain space for action to be able to perform an activity 
e.g. to solve problems that arise. In a work situation it is the individual’s sub-
jective view of the tasks and the external objective conditions for completion 
that determine the individual’s space for action. This space can be main-
tained and negotiated in interaction between different actors. It can to a large 
extent determine what the individual can do and what the individual may or 
wants to do. In a work context the organisation can be seen as a kind of in-
terpretation matrix with more or less space for action. 

Internal and external space for action 
A space for action is thus created through interaction between the internal 
(subjective) and external  (objective) space for action  An important aspect 
of the internal space for action concerns what opportunities for action the 
individual can, or cannot, see. Philosophers like Husserl (1992) and 
Gadamer (1997) write about the human horizon. In a Theory of Action sense 
we can talk about a horizon for action to symbolize what the individual can 
visualise starting from his / her subjective knowledge and experience. It ap-
peared from my analysis of the family projects in the units studied that the 
possibilities the personnel could see had a great influence on which  ”family 
projects”  were completed. 

The concept external space for action is used firstly to signify what space 
the personnel had to complete a ”family project”. This was determined by a 
number of factors such as laws and ordinances, resources in the form of per-
sonnel, premises and other factors that could influence the day to day work. 
The way in which the work was organised in the units, the institutions and at 
an overall societal level, was also of course important. In addition, interac-
tion with other authorities and cooperation between individual employees 
influenced the frame that existed in which to act. These externally limiting 
frameworks for the employees’ space to carry out their ”family projects” 
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were very important for understanding the development of family-oriented 
work in the units studied.   

Those aspects that were of importance and which could expand or reduce the 
internal and external space for action were thus connected to different condi-
tions which could involve the employees’ competence, their theoretical and 
practical knowledge as well as different kinds of support and organisational 
and external pre-requisites.  

A theoretical model of the employees’ space for action in relation to a 
”project” in working with the families  
A process may thus be developed when an opportunity for working with the 
families presents itself in a unit. Whether or not such an opportunity can be 
recognized by the staff, depends on the conditions that exist for the subjec-
tive and the objective space for action. If the staff can see an opportunity for 
working with the families, the presumption is affected by these conditions. It 
decides space for action of the personnel for their ”project”. If the personnel 
however don’t assume a perceived opportunity, no ”project” in working with 
the families will be initiated. In such cases there is something that prevents 
the ”project” from being completed. A ”family project” is only started if the 
personnel seize an obvious opportunity. The completion of the ”family pro-
ject” is later affected in the same way by the subjective (internal) and the ob-
jective (external) conditions for the space for action. How the ”project” is 
developed in the future depends to a great extent on the space for action that 
the personnel finally manage to create. This does not of course mean a lim-
ited ”project” space. During completion new/other opportunities may present 
themselves that can change the conditions for the ”family project” and thus 
increase or decrease the space for action of the personnel, for example if the 
parents suddenly realise the value of family-oriented projects or if support 
from outside increases the capacity of the personnel. The personnel’s space 
for action can thus increase or decrease during completion. It can also give 
rise to new ideas and new ”projects” with a different content. It is possible 
that a chain of new ”projects” could develop.  

Methods 

The dissertation utilized a qualitative approach, my data analysis is interpre-
tative and I employ a hermeneutic method of interpretation with reference to  
Trankell (1973), Gadamer (1996), Ödman (2005) and Gustavsson & Ödman 



 282 

(2005). The hermeneutic Theory of Interpretation is comprehension-oriented 
and the interpretation is made in different stages. Gadamer (ibid) points par-
ticularly to the importance of the researcher’s own understanding both be-
fore and during the interpretation process. In the interpretation it is necessary 
to be able to see oneself and the other/others, and also to be able to compare 
one’s own experience with that of others and to understand the underlying 
conditions.  

I have also been inspired by ethnography as a complement. Ethnography can 
be combined with the hermeneutic interpretive method in that all collected 
data provide the basis for a systematic, dialectic, comprehension-oriented in-
terpretative analysis (Gertz 1991). I was inspired by ethnography when I 
made my observations in the three chosen units and I used field studies com-
bined with field notes as a method in my collection of data. Field studies im-
ply a closeness to the field and to those who are present in the field which 
means studying interactions from within.  

The first three stages in creating comprehension were: 

1. Collection of all data relevant to the overall theme of the disserta-
tion.  

2. Categorisation of data in relation to the central questions. 

3. An attempt to understand the family-oriented work, its possibilities 
and pre-requisites with the perspective of the personnel as a starting 
point.  

These stages belonged to the first level of analysis. Gustavsson (2000/2) 
calls this a close to experience interpretation field of interest since the under-
standing in the first hand originates in the experience of the informants.  

The “close to experience” interpretation model is built on an analogy conclu-
sion which means that  … one can only understand others by understanding 
oneself. To seek the meaning of the actors is always central. The next stage, 
in order to achieve deeper understanding of the ”family projects”, was an at-
tempt to exceed the actors’ understanding and meaning. This is described by 
Gustavsson (ibid) as an exceeding experience interpretation field of interest. 
Here the researcher is looking for something that the actor him/herself hasn’t 
seen. This means that one seeks all possible content or meaning in ”the pro-
jects” and tries to understand it e.g. in relation to theory. In the dissertation it 
might mean that some of the personnel experienced that their ”project” was 
restricted by the different conditions in the organisation. This phase in creat-
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ing understanding can be described as a constant pendulum between the 
close to experience and the exceeding experience fields of interest. 

Further in the interpretation I made new close to experience analyses which 
in turn were replaced by new exceeding experience analyses. This swing and 
the interpretation field of interest is similar to what Ödman (2005) describes 
as an upward spiral. Finally all the collected background data, comprising 
questionnaires, transcriptions of interviews, field notes, observation notes 
and documented conversations were included in this interpretation phase. 

The empirical basis consisted of several kinds of data or ”signs”. To com-
prehend a sign can imply e.g. to understand why something happened. (Gus-
tavsson ref. to Trankell 1971) The principal informants provided e.g. several 
types of data at different times. They filled in two questionnaires during the 
training programme, participated in two follow-up interviews after the train-
ing period and talked to me during the field studies. Several of them were 
also observed during the field studies, e.g. during a family meeting session.  

My study therefore became oriented mainly towards the local conditions 
which enabled the personnel to observe possibilities for carrying out family-
oriented work, which I call their ”family-oriented projects” or ”family pro-
jects”. These had the character of a kind of process kept together by one or 
several central actors, who saw possibilities of working with the families of 
some of the young persons placed in care.  

The central participants  

In the first case the dissertation concerns three units at three of the SiS insti-
tutions. The six employees from these units who participated in a course of 
training in working with families were assumed to have a special interest in 
initiating a ”family-oriented project” in their units. In the study they are 
called principal informants and they have been particularly important and 
have been given a central role in the dissertation. The training programme is 
discussed in a special chapter with focus on their experiences of the training 
programme’s importance for the continuing work. This training has in total 
affected 21 treatment assistants from several SiS institutions. Only the six 
principal informants have been followed during the period of this disserta-
tion. 
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The units were studied by means of field studies. In these studies of the units 
the other treatment personnel, the heads of the units and to some extent the 
heads of the institutions were also included. Family-oriented work concerns 
the young persons placed in care and their families. Even if in the study I 
have chosen to focus on the employees’ work with the families, the different 
”family-oriented projects” are of course mainly for the benefit of the young 
persons. They are there, they are an important part of what goes on in the 
units and are a pre-requisite for the ”family projects”.  The young persons 
are therefore presented separately in every unit studied (with an assumed 
name and with partly reconstructed background histories).  

Twenty four young persons altogether were included in the investigation, 
nine girls and fifteen boys. The family backgrounds of these young persons 
were often problematic with absent parents and with parents unable to cope 
with their own problems (17 parents). Only three young persons had parents 
who were living together. The parents of nineteen young persons were di-
vorced, one young person had no parents at all and one had broken off all 
contact with the parents due to their substance abuse and to serious conflicts. 
Eleven young persons had no contact with their fathers and two had no con-
tact with their mothers. The three units in the study are called  Lärkbacken, 
Lillsjön and Tallbacken.  

Lärkbacken is an open treatment centre with seven “spaces” for girls aged 
14-19 who have various types of social and behavioural problems. There 
were six care-workers and one head of unit working with the treatment. The 
unit belongs to a large institution with several other units and Lärkbacken is 
the one that has shown interest in and which also worked earlier with the 
young people’s parents. They were also interested in further training. Nine 
young persons, who were at the department during the observation weeks, 
were included in the study. Two of the principal  informants,Yvonne and 
Lotta, worked at Lärkbacken.   

Lillsjön is a closed unit with six “spaces” for boys aged 12-16 who have se-
rious social and behavioural problems. There were 12 treatment personnel 
and one head of unit working at the centre. Lillsjön also belongs to a larger 
institution with several units but the staff here did not have a great deal of 
experience of family-oriented work. However, there was an interest in fur-
ther training. There were nine young persons placed in this unit during the 
observation weeks and they were included in the study. The principal infor-
mants Sanna and Nils worked at  Lillsjön.  
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Tallbacken is an open treatment unit for boys aged 14 -19 who have various 
types of social and behavioural problems. There were six treatment person-
nel and one head of unit working at this centre. They employed a special 
method, KBT (cognitive behavioural therapy), and they had a special way of 
organising the work with the families - this was run separately from the daily 
work at the unit. There had earlier been some experience of family-oriented 
work at the unit, before the cognitive behavioural method was introduced. 
Six young persons were included in the study, the ones that were placed in 
the unit during the observation weeks. The principal informant Kathrin was 
responsible for and worked with the specially organised work with the fami-
lies that was carried out beside the unit. The other principal informant Enrico 
was working temporarily at another closed treatment unit.   

Collection of data 

The background data of the dissertation was collected during two separate 
periods. The first occasion was during the training project that was run 2000 
–2001 and the second was during the field study period with accompanying 
interviews that was started in 2002 and completed in 2004. 

The training project 
I started collecting data by following the training project in family-oriented 
work starting from the perspective of the treatment staff. There were 21 par-
ticipants (including the six principal informants) and three teachers in the 
project. Sixteen participants completed the training. Two questionnaires 
were handed out during the period of training and everyone who completed 
the course was interviewed (16 people). The three teachers responsible for 
the training programme were interviewed on the same occasion. The princi-
pal informants were then followed through the period of field studies.  

The field studies 
The field studies at the three units comprised two separate weeks of observa-
tion. A natural way to identify the family project to be studied was to inter-
view the personnel about their earlier experience of such work at the unit. In 
addition I made my own observations at the units. I also carried out inter-
views with the heads of the units and with the heads of the institutions. 
Moreover I met with and in some cases talked to the young persons placed in 
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the units. It was sometimes possible to observe the meetings with the parents 
and to participate in one or two planned family meeting sessions. The inter-
views were open and theme-oriented.  

Altogether I met 21 treatment personnel, including the six principal infor-
mants, three heads of units, two heads of institutions and 24 young persons 
during the period of field studies. I also met several of the parents. 

Results of the empirical study 

Training in family-oriented work 

The training programme in family-oriented work was a central investment 
for some of the SiS institutions for young persons with the aim of raising the 
competence of the personnel. It was introduced after a request from the field 
and became a starting point and a first data collection occasion in the study.  
In the analyses of questionnaires and interviews with course participants I 
saw that the direct connection of theory to practice caused some problems. It 
was difficult for them to recognise the examples of family constellations 
which were presented during the training context. Some people felt they 
were in two realities which didn’t connect during the training course. Even 
though the training course was planned together with the institutions, some 
of the participants felt that the course presented a different reality than the 
one in which they were actually working. However, their expectations that 
the course would provide them with new knowledge were fulfilled. The 
course participants valued this new knowledge, which they said led to deeper 
understanding and the experience of meaning in their work in a new light, 
which they had not felt before. They were not afraid to initiate changes and 
were able to develop the family-oriented work at their institutions. However, 
such work were not the general rule. Most people who participated in the 
training course felt that their space for action, and for seizing the new oppor-
tunities which the course had enabled them to see, was limited by external 
conditions. Some of the course participants even left their jobs when they re-
alised that nothing was going to change as a result of the training and that 
they had the same work tasks as they had had before the course. The princi-
pal informants were among those treatment assistants that completed the 
training course and then returned to their workplaces.  
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Furthermore it became apparent that there were no explicit plans at the insti-
tutions to make use of the knowledge which the participants were now able 
to impart. With one or two exceptions the training became a “private affair” 
for the course participants. One explanation for the inability of the training to 
give more to the development of family-oriented work could have been the 
lack of support for the central idea at the institutions. Even though there was 
a definite desire for training in family-oriented work from the personnel, the 
institutions were not responsible for the training. Therefore the units and the 
institutions were involved in a development process that had central inten-
tions and the whole idea of working with the families was obviously not so 
important for the operations. 

”The family project”  at the three units 

The central question of the dissertation is the conditions for family-oriented 
work at the units in the study. What were the opportunities for working with 
the families at the units and what space for action for  ”family projects” did 
the personnel have – these were central issues in the analysis. 

It became obvious that a ”family project” was decided upon chiefly if the 
treatment staff that there was a possibility of working with the families. See-
ing a possibility, seizing the opportunity and completing the project were the 
three most important stages in the process. This was where the importance of 
the different conditions became apparent and the concrete family-oriented 
work was the final step in the project. During the field study periods I saw 
that the treatment staff had very different pre-requisites to be able to see and 
seize opportunities and then complete a ”family project” at the units sur-
veyed. 

The internal and external conditions were of great importance for the kind of 
”family project” being completed at the units.  

The external conditions 

Commissions given by the social services 
One of the most important external conditions seemed to be the interest 
shown by the social services in family-oriented work. This was expressed 
through the unit receiving a commission. These commissions were however 
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handled a little differently in the units. The commissions could be viewed as 
being both normative and marginal. There could also be unclear commis-
sions which seldom led to the setting up of a ”family project”. 

However, most ”family projects” were the result of a commission from the 
social services. One interesting thing was that at Lärkbacken, where the staff 
most often saw the commission as an important pre-condition for family-
oriented work, there was only one clear commission but in spite of this they 
carried out two ”family projects” without being given a commission. At 
Lillsjön the commission was not seen as being so important but in any case 
they had three ”family projects” with clear commissions and one without 
commission. The unclear commissions at that unit did not however lead to 
any ”family projects”. At Tallbacken all the ”family projects” were carried 
out after clear commissions were given, which further demonstrates that spe-
cially organised family-oriented work was of interest to the social services.    

Variations in the treatment focus in the units  
The treatment focus at the units seemed to be of great importance for 
whether family-oriented work was given space for action. Most often the 
treatment work was based on a theory or theories and the basis of these theo-
ries could offer better or worse conditions for the personnel’s ”family pro-
ject”. It was not necessary for the theories to be scientifically based – they 
were often of a more ideological nature. These treatment ideologies were 
most clearly expressed in the way the units organised their work with the 
young persons. I was able to identify what one might call an environmental-
therapeutic-oriented treatment ideology which had a much more open and 
loose structure than e.g. the cognitive behavioural model. The environ-
mental-therapeutic-oriented way of working at Lärkbacken and Lillsjön were 
unstructured in somewhat different ways. Lillsjön was characterised mainly 
by the absence of any kind of clear treatment structure. The work there 
aimed to take care of the young persons in the best way possible. At Lärk-
backen the open structure was more influenced by an attempt to spontane-
ously seize opportunities for e.g. family-oriented work. It was very unclear 
and it was almost impossible to find structured ways of working in this 
model.  

 Tallbacken was, quite unlike Lärkbacken, a highly structured organisation. 
Firm structure can be seen as limiting but it also offers a kind of security. Al-
though opportunities for family-oriented work were limited by the cognitive 
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behavioural model inside the unit, it also contributed order and structure 
which seemed to favour the development of family-oriented work even 
though this was not officially included in the treatment programme. The 
work with the families was thought to be obvious both to outsiders and to 
themselves. The result was that the social services also experienced the unit 
as particularly competent in family-oriented work and gave them plenty of 
commissions. 

Allocation of resources 
Lack of resources was seen to be one of the most important external condi-
tions for the completion of ”family projects”. Working hours and personnel 
cost money. Lack of time and personnel was a hindrance and meant that 
those people who were working with the young persons had difficulties leav-
ing the unit. This in turn led to difficulty in organising meetings with parents 
and the problem of finding space for cooperation in a ”family project”.  

The internal conditions 

Competence 
Competence has cognitive, emotional and social implications and compe-
tence at work demands special skills and abilities related both to the task and 
to the context in wich the employee finds him/herself (Söderström 1990, 
Larsson 2001, Åman 2005). Competence is also an interactive concept. It 
became apparent that both knowledge and experience need to be reflected in 
the units and that the capacity of the personnel is influenced by different ex-
ternal conditions such as support, confirmation, values or utility. Support 
from the head of the unit e.g. at Lärkbacken was of great importance for the 
completion of the principal informants’ ”family project”. Since competence 
is expressed through action, the personnel also need the necessary space for 
action.  This was one way of being able to express competence. How this 
space could seen and utilised was influenced however by the capacity of the 
personnel. It was at the same time obvious that competence could be devel-
oped during the work and that the space for action of the personnel could be 
increased. This in turn could lead to the extension of space for action, e.g. 
when the personnel tried a new way of working. Such processes are also 
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confirmed through research, among other ideas, Ellström’s theories of learn-
ing and action (1996).  

What ”family projects” were there at the units studied?  

The initial starting point for ”family projects” was for example whether the 
staff could in fact see any opportunities for family-oriented work. In my 
analysis I found that certain situations at the units provided such clear pre-
requisites for working with families that almost everyone could identify 
them, these were e.g. complete families and motivated parents. It was even 
clearer if the social services also formulated a clear commission. Compli-
cated family situations and uninterested parents were on the other hand sel-
dom seen as situations that provided the opportunity for family-oriented 
work. Parents who were substance abusers were seen as problems in the 
treatment programme and closer contact with them was often avoided. Also 
parents who were immigrants and thus restricted in their command of Swed-
ish were another group where it was difficult to see the conditions necessary 
for a ”family project”. This was mostly because of the difficulties in com-
munication. On the other hand, parents living together were attractive for a  
”family project” even if they themselves were not particularly interested in 
such cooperation. I saw no real differences between the units from the point 
of view of identifying and seizing opportunities for working with the fami-
lies in situations with ”poor ” or unclear starting points.  

Most of the ”family projects” at the units were initiated and carried out by 
the principal informants. They often carried out a more structured family 
project than the other treatment personnel. At Lärkbacken it was however 
the head of unit who initiated most of the ”family projects”. At the other 
units the heads of units were not involved in the same way in the family-
oriented work. Tallbacken had as I mentioned a different organisation for 
working with the families with a special person who was one of the principal 
informants.  

A kind of elementary level in contact with the parents was to inform them 
where possible about the young persons’ treatment. Such contact with the 
parents or other relatives could sometimes develop into good relations with 
much support being given to the parents in their parental roles. These con-
tacts were however not always seen as being ”family projects” or as an op-
portunity for family-oriented work. The number of ”family projects” carried 
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out was not much different between the units but in relation to the number of 
young persons placed in the institutions it was Lillsjön that had the lowest 
number of completed ”family projects” and Tallbacken that had the most. 

Some similarities and differences between the units 

In the analysis, therefore, I found some interesting differences concerning 
the introduction of ”family projects” at the three units. We must, however, 
remember that only three units were studied and for a short time only. It is 
interesting that Lillsjön, which had the youngest people placed in care, had 
so few ”family projects”, fewer than half of the young persons were in-
volved. Tallbacken which had specialised in family-oriented work, had the 
largest number of ”family projects” and the most commissions. The commis-
sions given by the social services were seen as one of the most important ex-
ternal factors, except at Lillsjön. Some commissions however were difficult 
to understand, they were thought to be unclear and seldom led to ”family 
projects”.  Altogether there were five such commissions. 

A general finding I would like to point to was that almost all the family-
oriented work in the units was carried out in the form of individual ”pro-
jects”. An overall family-oriented policy, that involved everyone working 
with the young persons at the institutions or with a wider network, was not 
evident at any of the units studied. At Tallbacken, where the most ”family 
projects” were identified, the cognitive behavioural-oriented context meant 
that the personnel actually avoided working with the families. The qualified 
and successful work carried out by Kathrin, was in the form of individual 
”projects” that she initiated and carried out single-handedly. It was the same 
at Lillsjön, with one difference, there was no space there for e.g. the princi-
pal informants, to cultivate ways of working with families. At Lärkbacken 
the head of unit in fact offered some support to Lotta and Yvonne, but both 
their work and her own work with families seemed to be in the form of indi-
vidual initiatives and ”projects”.  

Three types of social ”family project contexts” 

I found that the overall way of working in the units gave a kind of overall 
context for giving priority to different treatment –”projects”. The employees’ 
individual ”projects” were given support, or otherwise, in the way of work-
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ing that prevailed at the time. Lärkbacken’s environmental therapy-oriented 
working method, Tallbacken’s cognitive behavioural oriented treatment bias 
and Lillsjön’s more traditionally characterised direction functioned as kinds 
of overall social ”project contexts”. Within these different contexts the em-
ployees, and both the head of unit and the treatment personnel, all had their 
respective roles and positions. The  social ”project context” created to a large 
extent the day to day treatment programme, how it was organised and how 
the resources were allocated to the units. ”The Project context” influenced 
then both the internal conditions and the external space for action for the 
”family projects”. Without insight into the social ”project  context”, the indi-
vidual ”projects” are difficult to understand. After a more systematic, com-
parative analysis, four basic characteristics have come to light. These are the 
treatment focus and structure, the professionalism of the personnel and the 
organisation of the work. 

What happened, and what would have worked better? 

After my introductory analysis and description of the pre-requisites for fam-
ily-oriented work at the three units one can ask the following questions: 
What would have worked better? Would different conditions have created 
other pre-requisites for more and different kinds of ”family projects”?  

 

A general conclusion which can be drawn from the study is that none of the 
”project contexts” at the units studied provided good pre-requisites for fam-
ily-oriented work. Those ”family projects” that the personnel carried out 
were in fact professional and seem to have helped both the parents and the 
young persons, but ”the projects” were, in total, relatively few in number 
(15). Nine young persons placed in the institutions and their families had not 
been involved in any way in any kind of family-oriented project.  

One overall finding in the investigation has been that single measures or in-
vestments have little opportunity to increase the pre-conditions for the per-
sonnel at a unit to be able to work with the families of the young persons 
placed in institutions. We have seen that a successfully completed ”family 
project” is the last step in a long process in which many different conditions 
contribute to the destiny of the ”project”. There is much to suggest that the 
training course at SiS increased the readiness of the staff to identify, to seize 
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and realize a ”project”. A comparison of the three centres, where two em-
ployees had done the training course and then returned to make use of their 
new competence, shows that the variations can be considerable. Much seems 
to show that clear, family focused structured treatment at a unit can provide 
the employees with good conditions for realising the opportunities they see 
for working with the families.   

There are several other conditions that have also played an important role as 
for example, how the centre looks and what space there is to accommodate 
the parents of the young persons. The opportunity, for example for them to 
be physically present – was also very important. An open structure to the 
treatment can create many opportunities for the employees to identify poten-
tial ”family projects” but whether personnel will really seize these  opportu-
nities and then implement “projects” depends on whether there is a support 
structure in place. This could take the form of their own high competence 
and support from others with more experience in working with the type of 
family problem common at SiS institutions, e.g. in the form of mentorship 
guidance. Such conditions are also discussed in other research that concerns 
treatment of young persons in residential care by e.g. Fyhr (1995), Levin 
(1998) and Andersson & Johansson (2004) with a focus on the experience, 
the theoretical competence and encounters in care of the treatment staff.    

Other authorities – especially commissioners (ex. social authorities) – also 
play a key role in questions of newly qualified personnel being given the 
pre-requisites to work with the families. In order to widen the frameworks of 
the commissioners when the personnel discover new needs with the support 
of new knowledge, they need the support of their management. It is also im-
portant that they in their turn have sufficient knowledge of working with 
families to be able to develop a commission in the right way. In these times 
of demand for economic efficiency even for small profit centres, a knowl-
edgeable and independent manager can be an important pre-requisite in or-
der for newly discovered needs of working with the families to be realised 
while such pre-requisites exist. 

All the three units studied met certain requirements favourable for family-
oriented work but the overall impression was that a favourable circumstance 
was surprisingly often cancelled out by a less favourable one. An important 
reason for this was that no one seems to have real insight into the complexity 
of the conditions for a ”family project”. I really hope that the dissertation 
will help to provide some important pieces for the overall picture puzzle and 
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that in this way I can help those working at the different SiS institutions to 
have better pre-conditions in future to realise all the good ambitions that I 
saw during the field-studies. These ambitions they often had to help the 
young persons placed in the treatment centres and their parents to achieve 
more constructive communication and cooperation were very clear. 

We can of course pose a counter question, i.e, in what context and in what 
scope is it possible to offer family-oriented work? There is no clear and sim-
ple answer to this but the available research on the treatment of young per-
sons has shown clearly that cooperation with the parents and working 
through networks gets better results especially with the younger children, 
than when there is no cooperation at all (Garbarino 1992, Henggeler 
et.al.1998, Andreassen 2003, Ferrer-Wreder et.al. 2004, Hanna & Brown 
2004). However the way in which such work is organised and carried out is 
important, as is the competence of the personnel for a professional project 
and achieving a good result. (Lundström 1993, Levin 1999, Hansson 2001). 
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