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Studien kartlägger behandlingsassistenters konstruktion av sin 

yrkesroll i den slutna ungdomsvården. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt har data samlats in genom enkäter 

och intervjuer som sedan analyserats genom en innehållsanalys. 

Den konstruktion som framkommer av behandlings-

assistentrollen analyseras utifrån gräsrotsbyråkratteorin samt 

organisatorisk rollteori. Behandlingsassistenterna beskriver en 

roll som innebär ett begränsat handlingsutrymme med avseende 

på ansvarstagande i arbetet, inflytande i verksamheten samt 

deltagande i behandlingsinsatserna. Behandlingsassistenterna 

beskriver dock en stark vilja och ett stort engagemang och en 

önskan att få ett större ansvar i sitt arbete. Det beskrivs dock 

finnas ett allt för stort tolkningsutrymme i regler och rutiner och 

personalen förhåller sig på mycket skilda sätt i arbetet. Det 

framkommer att individuella faktorer och organisatoriska 

faktorer påverkar behandlingsassistenternas handlingsutrymme. 

Främst är det dock själva rollen som behandlingsassistent som 

medför vissa begränsningar. Behandlingsassistenterna är 

gräsrotsbyråkrater vilka påverkas av rollen i hierarkin i 

organisationen och genom organisatorisk socialisation återskapas 

rollen. En förändring i förväntningarna kopplade till 

behandlingsassistentrollen behövs för att arbetet ska ske på ett 

mer framgångsrikt sätt. 

 

Nyckelord: Behandlingsassistentroll, gräsrotsbyråkrat, 

organisatorisk socialisation, handlingsutrymme 
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1. Inledning 

Samhället möter idag en växande problematik där behovet av vårdinsatser för barn och unga 

ökar. (Socialstyrelsen 2014) Många är i behov av större insatser i form av heldygnsinsatser. 

Under år 2013 fick totalt 32 600 barn och unga heldygnsinsatser någon gång under året. Under 

samma år påbörjades heldygnsinsatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga för ungefär 12 900 barn och unga, vilket visar en 

ökning av nytillkomna inom denna vårdinsats. (Socialstyrelsen 2014:23) Inom denna grupp 

ökar barn och unga heldygnsplacerade utanför det egna hemmet. (Statens institutionsstyrelse, 

(SiS) 2014a:4; Socialstyrelsen 2014:25-27) Statens institutionsstyrelse, SiS, är en av de 

institutioner som bereder heldygnsvård utanför det egna hemmet. SiS möter en ökad efterfrågan 

på platser vid deras särskilda ungdomshem vilket resulterat i nyöppnade avdelningar. Trots 

detta föreligger svårigheter att bereda plats i den takt förfrågan kommer från socialtjänsten. (SiS 

2014a:4, 8) 

 SiS är en statlig myndighet som bland annat har uppdraget att bedriva individuellt 

anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. De 

ungdomar som placeras på SiS särskilda ungdomshem har ofta mycket svår problematik där 

utagerande beteende, självskadebeteende, våld, missbruk och kriminalitet är vanligt 

förekommande. Många av dessa ungdomar kommer från dysfunktionella familjeförhållanden 

och majoriteten har sedan tidigt haft problem även i skolan. Vården som bereds på SiS särskilda 

ungdomshem är endast en del av den vård som anses vara behövlig för dessa ungdomar. SiS 

särskilda ungdomshem har hög personaltäthet dygnet runt. (SiS 2015) 

 Behandlingsassistentgruppen är den överlägset största inom SiS särskilda ungdomshem 

då de utgör 77,5% av samtliga anställda inom SiS. (SiS 2014a:49) För att få arbeta som 

behandlingsassistent på en institution inom SiS krävs minst en tvåårig eftergymnasial 

utbildning vid antingen folkhögskola eller yrkeshögskola med inriktning mot socialt eller 

pedagogiskt behandlingsarbete. Behandlingsassistenterna förväntas utföra ett omvårdande och 

motiverande behandlingsarbete med målgruppen genom att skapa trygghet och ramar genom 

förutsägbarhet och en tydlig struktur i verksamheten. I arbetet ingår ett ansvar för god omsorg, 

arbete med ungdomarnas sociala färdighetsträning samt att upprätthålla rutiner och säkerhet. 

Upprättande av behandlingsplaner och samordning av behandlingsarbetet är uppgifter som 

ligger utanför behandlingsassistenternas ansvarsområde då det krävs högre utbildning för att 

utföra dessa arbetsuppgifter. (SiS, 2015a)  
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 Kompetensnivån hos personalgruppen inom den slutna ungdomsvården har dock 

kritiserats. Det råder en avsaknad av relevant utbildning och utbildningskraven uppnås inte fullt 

ut. (Socialstyrelsen 2013:7, 95) Idag präglas många av SiS särskilda ungdomshem av en 

personalgrupp med bristande utbildning. Många saknar eftergymnasial utbildning eller 

utbildning med anknytning till vårdyrket. (Kristiansen, 2005:91; Jeanneau, 2002:12f; Holm, 

2001:37f) Det råder svårigheter i att rekrytera kvalificerad personal samt få den högre utbildade 

personalen att stanna kvar inom verksamheten. Anledningen beskrivs vara det låga inflytandet 

i arbetet och den bristande möjligheten till mer kompetenskrävande uppgifter. (Jeanneau, 

2002:51f; Kristiansen, 2005:74f) Forskning visar att högre utbildning leder till att personalen 

kan bemöta ungdomarna i deras problematik på ett mer relevant sätt. (Jeanneau, 2002:39; Holm, 

2001:44f) Den lägre utbildningsnivån betraktas därför som ett problem. (Socialstyrelsen 

2013:7, 95) Det är dock forskare och Socialstyrelsen som belyser detta problem och denna 

uppfattning går inte helt i linje med behandlingsassistenternas egna uppfattning. Tidigare 

forskning visar på motsägelser vad gäller anledningen till att behandlingsassistenter är 

missnöjda med sin arbetssituation då en del anser att yrkesrollen är för krävande medan andra 

menar att den inte ger tillräckliga möjligheter till mer kompetenskrävande uppgifter. 

(Kristiansen, 2005:74f) Utifrån detta är behandlingsassistentrollen viktig att studera då det inte 

finns en tydlig bild av vad yrkesrollen faktiskt innebär. Det är viktigt att yrkesrollen formas och 

ges det handlingsutrymme som behövs för att behandlingsassistenterna ska kunna utföra ett gott 

arbete så att verksamheten på ett så fördelaktigt sätt som möjligt kan uppnå det uppdrag de har 

i samhället, att hjälpa ungdomar. Det är behandlingsassistenterna som utgör den stora gruppen 

som har kontakt med ungdomarna och det är därför viktigt att fokusera på denna grupp. Den 

motstridiga bilden av behandlingsassistenternas egna uppfattningar om yrkesrollen belyser att 

det finns en motstridig bild som behöver vidare forskning.  

 I den slutna ungdomsvården är personalkostnaden den överlägset största av 

verksamhetens kostnader. De senaste fem åren har personalkostnaden utgjort mellan 70-75 % 

av verksamhetens totala utgifter. Personalkostnaden har även ökat de senaste fem åren med en 

ökning på 11 %. Detta är anmärkningsvärt då majoriteten av verksamhetens övriga 

kostnadsposter står oförändrade eller minskat. (SiS, 2014a:53) Den höga personaltätheten är en 

anledning till att den slutna ungdomsvården är så pass dyr som den är. Vårdavgiften för 

kommunerna per dygn inom SiS ungdomsvård har de senaste tre åren ökat. Idag kostar det 

mellan 4 600-5 500 sek/dygn för kommunerna att ha en ungdom placerad inom SiS. (SiS, 

2014b; SiS, 2013; SiS, 2012) Den höga kostnaden kan utgöra problem för kommunerna att ha 

råd att ansöka om dessa platser till de ungdomar de försöker hjälpa. Detta utgör ytterligare en 
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anledning till att behandlingsassistentgruppen är viktig att fokusera på. Det är viktigt att försöka 

utforma god vård inom de ekonomiska ramar som föreligger så att priset för vården inte blir så 

högt att kommunerna inte har råd. Därför är det viktigt att belysa behandlingsassistenternas 

egna uppfattning om yrkesrollen för att utifrån detta försöka utveckla yrkesrollen och förbättra 

behandlingen. 

 Det finns mycket åsikter om vad behandlingsassistenten ska göra i sin yrkesroll samt 

vilken utbildning de ska ha. Tidigare forskning belyser vikten av teoretisk kunskap och ett 

intresse för vårdyrket. Alla dessa åsikter är dock uttryck från Socialstyrelsen, SiS 

generaldirektör, ledningspersonal och chefer inom verksamheten samt forskare och professorer 

från olika lärosäten. Vad vill behandlingsassistenterna själva? Det finns mycket forskning om 

SiS särskilda ungdomshem och den slutna ungdomsvården. Mycket forskning fokuserar dock 

på ungdomarna där information om personalen är mer perifer. Det tycks finnas begränsad 

forskning där personalens förutsättningar, egna tolkningar och åsikter ligger i fokus. Därför är 

det av stor vikt att kartlägga behandlingsassistenternas egna åsikter och ge dem en röst i denna 

fråga. 

 

1.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Utifrån ovanstående problembild är syftet med denna studien att undersöka behandlings-

assistenternas konstruktion av sin yrkesroll. Detta undersöks utifrån följande frågeställningar:   

 Vilket ansvar beskriver behandlingsassistenterna att de har i sin yrkesroll? 

 Hur beskriver behandlingsassistenterna sitt förhållningssätt i arbetet? 

 Vilka dilemman och svårigheter i arbetet beskriver behandlingsassistenterna föreligger i 

deras yrkesroll? 

 Vilket handlingsutrymme beskriver behandlingsassistenterna att de har i sin yrkesroll? 

 

1.2 Disposition 

Först redovisas tidigare forskning (kapitel 2) där behandlingsassistentgruppens sammansättning 

och egenskaper studerats. Tidigare forskning om behandlingsassistenternas förhållningssätt i 

arbetet kartläggs även. Därefter redovisas studiens teoretiska utgångspunkt (kapitel 3) vilken 

utgörs av en grundläggande socialkonstruktivistisk ansats. Gräsrotsbyråkratteorin och 

organisatorisk rollteori presenteras därefter samt hur dessa teorier avser komplettera varandra i 

studiens analys. I metodavsnittet (kapitel 4) redovisas först studiens metodologiska ansats 

vilken är kvalitativ och socialkonstruktivistisk. Därefter redovisas studiens genomförande och 
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metodologiska överväganden för att slutligen diskutera studiens kvalitet. Resultatet (kapitel 5) 

presenteras utifrån studiens förutbestämda teman: ansvarstagande i behandlingsassistentrollen, 

förhållningssätt i arbetet och dilemman och svårigheter i arbetet. Därefter analyseras 

behandlingsassistenternas handlingsutrymme med utgångspunkt i dessa teman. Resultatet från 

intervjuer och enkäter redovisas separat. Resultatavsnittet avslutas sedan men en 

sammanställning av resultatet från dessa två metoder. I diskussionsdelen (kapitel 6) kopplas 

slutligen resultatet till teori och tidigare forskning. En diskussion sker även i relation till 

metodval. I slutdiskussionen ges även förslag till hur behandlingsassistenternas yrkesroll kan 

förbättras.  

 

  2. Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning om institutionsvården i Sverige. Nedan ges en 

kartläggning av den forskning som ger insyn i rollen och arbetet som behandlingsassistent. Först 

ges en bild av personalgruppen och därefter ges inblick i den komplexa bilden av 

behandlingsassistenternas förhållningssätt som tidigare forskning ger. De studier som ligger till 

grund för detta avsnitt är främst svenska studier genomförda på olika ungdomshem i form av 

fallstudier och etnografiska studier. Holms (2001) studie berör dock behandlingsassistenter 

inom vuxenvård, men fokus i studien är just behandlingsassistenterna. Arieli (1997) samt Price 

(2005) är studier från Irland respektive USA om förhållningssätt i vårdyrket. Tillsammans ger 

dessa studier en representativ bild av forskningsfältet.    

 

2.1 Personalgruppen 

Tidigare forskning visar att personalgruppen inom SiS kan se mycket olika ut. I ena änden 

finner man en personalgrupp som präglas av utbrändhet, ohjälpsamhet, destruktiv självbild och 

negativa känslor inför arbetet och klienterna. I den andra änden finner man en personalgrupp 

där ordning, stöd och engagemang präglar arbetet och man understryker hjälpsamhet och det 

finns en god sammanhållning i arbetsgruppen. (Jeanneau, 2002) 

 Ett flertal studier visar att det finns svårigheter att rekrytera kvalificerad personal till SiS 

särskilda ungdomshem. En stor del av behandlingsassistentgruppen på SiS särskilda 

ungdomshem saknar högskoleutbildning. (Kristiansen, 2005:91; Jeanneau, 2002:12f; Holm, 

2001:37f). Holm (2001:37f) visar även att det är vanligt att ha en utbildning utan anknytning 

till vårdyrket samt bristande erfarenheter av vårdarbete. Det har även visat sig vara svårt att få 
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den högre utbildade personalen att stanna kvar inom verksamheten då de sällan får ta del av 

mer kompetenskrävande uppgifter. (Kristiansen, 2005:74f) Lågt inflytande i arbetet är vanligt 

förekommande inom SiS verksamhet. (Kristiansen, 2005:62, 74; Jeanneau, 2002:51f) Det råder 

en tydlig arbetsdelning mellan behandlingsassistenterna och personal med lednings- eller 

terapeutiska arbetsuppgifter. Det framkommer tydligt att behandlingsassistenterna inte har 

något inflytande över dessa frågor. Det finns ett uttalat missnöje över det låga inflytandet över 

behandlingsinsatserna. Denna uppdelning och hierarki i personalgruppen är även tydlig för 

ungdomarna, vilket påverkar behandlingsassistenternas legitimitet hos ungdomarna. 

(Kristiansen, 2005:62, 74) Behandlingsassistenternas arbetsuppgifter består alltså oftast av 

omhändertagande av ungdomarna när de inte befinner sig i behandling. Kristiansen (2005:76) 

och Hill (2005:5) visade även att detta resulterar i ett ointresse för behandlingen samt begränsad 

kunskap om de metoder som tillämpades. Jeanneau (2002:25f, 51f) visar också på ett begränsat 

ansvarstagande i personalgruppen samt ett flyktbeteende från sitt arbete. Personalgruppen visar 

istället ett större beroende av en stark ledning som ska ordna upp saker och ting. (Jeanneau, 

2002:25f, 51f) Det finns dock i kontrast till ovanstående även studier som beskriver en 

personalgrupp som är nöjd med sin arbetssituation. (Laanemets & Kristiansen, 2008:136ff; Hill, 

2005) En del personal uttrycker att de sökt sig till detta arbete för att det innebär fritidsaktiviteter 

med ungdomar och att de trivs med ett mindre ansvarstagande. (Hill, 2005:143, 135) Laanemets 

och Kristiansen (2008:138) visar även att personalen i stort sett är nöjda med sin arbetssituation 

med avseende på arbetsgruppen och arbetsledningen. De flesta menar att de får utnyttja sin 

kompetens i arbetet i den grad de önskar. Här råder det alltså motstridiga åsikter om 

arbetssituationen som behandlingsassistent. 

 Den låga utbildningsnivån beskrivs dock vara ett problem i vården då klientgruppen är en 

mycket utsatt grupp med en mycket komplex problematik. En högre utbildningsnivå visar ett 

positivt samband med förmågan att bemöta ungdomarna på ett relevant sätt i behandlingen. 

(Jeanneau, 2002:39; Holm, 2001:44f) Hög utbildning tenderar att resultera i en mer positiv 

inställning och större tillfredställelse med arbetssituationen, en mer klientfokuserad inställning 

och en bättre affektiv avläsning samt ett mer anpassat bemötande mot ungdomarna. Personalen 

med låg utbildning tenderar att ha en mer negativ inställning, negativa känslor och negativ 

självbild samt en större distans till ungdomarna. (Jeanneau, 2002:39; Holm, 2001:44f) Det finns 

ibland skilda åsikter om hur arbetet ska skötas i arbetsgruppen. En skiljelinje kan dras mellan 

gammalt och nytt. De som har högre utbildning tenderar att visa ett större engagemang till att 

prova nya metoder då de hänvisar till teori och forskning. De som har en lägre utbildning 

tenderar att istället hänvisa till praktisk erfarenhet och sunt förnuft. (Laanemets & Kristiansen, 
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2008:33) Få studier belyser vikten av erfarenhetsmässig kunskap. Price (2005:32, 46) betonar 

dock vikten av detta då det är viktigt att vara ständigt medvetande och aktivt engagerad för att 

skapa ett gott behandlingsklimat samt eliminera störningar i den institutionella vardagen. 

 Då det råder en bristfällig utbildningsnivå i personalgruppen av behandlingsassistenter 

anses stöd i arbetet vara viktigt. Personalen uttrycker att det är viktigt att ha en nära relation till 

verksamhetsföreståndaren för att få handledning. Handledning är oftast tillgänglig i samband 

med specifika händelser på avdelningen, där fokus är att diskutera hur man ska hantera svåra 

situationer. (Holm, 2001:32) Få behandlingsassistenter får dock ta del av handledningen. Det 

finns dock en delad uppfattning i personalgruppen angående om de själva anser sig vara i behov 

av handledning. En del anser att det inte finns ett behov medan andra har klara uppfattningar 

om vad de vill ha hjälp med. (Hill, 2005:83, 179-181) Utöver handledning finns det önskemål 

och entusiasm inför kompetenshöjande verksamhet. En stor del av personalgruppen uttrycker 

en önskan om att utveckla sin kompetens inom specifika områden som är kopplade till 

målgruppen. (Hilte & Claezon, 2005:4, 75; Kristiansen, 2005:60; Holm, 2001:32) Det är dock 

inte alla i personalgruppen som ställer sig positiva till kompetenshöjande verksamhet då det 

finns attityder och uppfattningar om att arbetet är bra som det är. (Hill, 2005:180; Holm, 

2001:32) 

 Vid rekrytering är flera faktorer av vikt: kön, utbildning, erfarenhet, ålder, personlig 

lämplighet och livserfarenhet. (Laanemets & Kristiansen, 2008:27) Könssammansättningen i 

personalgruppen är medvetet sammansatt. Inom SiS särskilda ungdomsvård är det vanligt att 

ha en fast könssammansättning inom personalgruppen vilken hålls konstant även vid 

nyrekrytering. Detta trots att det visat sig vara lättare att anställa högutbildade kvinnor än män. 

Kompetensnivån har då visat sig åsidosättas i förmån för könssammansättningen i 

personalgruppen. Könssammansättningen i personalgruppen beaktas inte bara vid anställning 

utan även vid planeringen av arbetspassen. Kvinnlig och manlig personal beskrivs kunna 

komplettera varandra i arbetet. Kvinnor anses ha en lugnande effekt på ungdomsgruppen medan 

männen anses kunna bidra med en tryggande effekt då det vanligtvis arbetar mot att upprätthålla 

säkerhet på avdelningen. Det är även viktigt att ha en blandad personalgrupp för att ungdomarna 

ska kunna finna en förebild som passar dem. (Laanemets & Kristiansen, 2008:27-33; Hilte & 

Claezon, 2005:25-33; Andersson 1998:67-71) 

 Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att kompetensnivån i behandlings-

assistentgruppen är lägre än önskat då det är svårt att rekrytera personal med lämplig utbildning. 

Det står klart att högre utbildad personal är fördelaktigt för behandlingen och kontakten med 

ungdomarna. Trots detta visar forskning att utbildning inte alltid prioriteras vid nyrekrytering 
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då personlig lämplighet och könstillhörighet kan gå före. I personalgruppen råder det en 

splittrad syn av behovet av kompetenshöjande verksamhet och handledning där de som är i 

störst behov av detta, de med lägst utbildning, ofta är mest negativa och vise versa. Vad gäller 

könssammansättningen i personalgruppen visar tidigare forskning att könssammansättningen 

är väl genomtänkt.  

 

2.2 Personalens förhållningssätt i arbetet 

Tidigare forskning visar att personalens förhållningssätt kan se mycket olika ut. SiS särskilda 

ungdomshem har en svår målgrupp då ungdomarna som behandlas på SiS har en komplex 

problematik och ungdomarna är placerade på SiS genom tvång vilket ger upphov till att de ofta 

möter personalen med ett stort motstånd. Detta gör att det ställs höga krav på personalens 

förhållningssätt för att vårdinsatsen ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. 

(Wästerfors 2009; Hilte & Claezon, 2005:57-61; Arieli, 1997) Ett flertal studier visar på vikten 

av en god relation mellan personal och ungdomar. (Hill, 2005:2, 11-12; Kristiansen, 2005:70f; 

Andersson, 1998:34) Relationsskapande kan dock vara en svår uppgift då personalen samtidigt 

ska kontrollera ungdomarna. Maktrelationen som föreligger kan ligga till grund för 

ungdomarnas motstånd mot personalen. Den maktrelation som föreligger gör att det är viktigt 

att anpassa sig till etiska riktlinjer och förhålla sig professionellt. (Wästerfors, 2009:26-30; 

Kristiansen, 2005:94f; Holm, 2001:14f; Andersson, 1998:13f, 17) En övergripande uppfattning 

är även att det är viktigt att engagera, motivera, aktivera och intressera ungdomarna för att 

upprätthålla en god stämning på avdelningen. (Wästerfors, 2009:70, 72; Price 2005:141; Arieli, 

1997:77, 85) 

 I arbetet på SiS särskilda ungdomshem råder det olika uppfattning i personalgruppen om 

vilken roll behandlingsassistenterna ska ha. Personalen beskriver ofta sin roll som en typ av 

lärare i förhållande till de intagna, hur och vad de ska lära sig skiljer sig dock åt.  En uppfattning 

är att ungdomarna ska lära sig att föra sig på ett socialt accepterat sätt. Personalen blir i detta 

sammanhang modeller för inlärning vilket understryker vikten av att personalen beter sig med 

god moral, visar självbehärskning och ett föredömligt beteende. Regelsystemet är ett viktigt 

styrmedel för personalen vid denna inlärning. Gränssättning och att upprätthålla strukturen är 

viktigt i arbetet. En annan uppfattning innebär ett fokus på ungdomarnas känslor och hur dessa 

påverkar deras beteende. Personalens främsta uppgift är då att lyssna, ifrågasätta och 

konfrontera. Hög närvaro, förståelse och tolerans är då viktiga egenskaper hos personalen. Det 
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känslomässiga innehållet betonas och ramar och regler är mindre viktiga. Detta innebär ett mer 

individuellt perspektiv. (Hill, 2005:74, 77-81) 

 Dessa två, ovan beskrivna, förhållningssätt beskriver Hill (2005) som att fokus ligger på 

kontroll eller kontakt. Personalen upplever att det uppstår dilemman i förhållningssättet 

gentemot ungdomarna när det gäller just detta. Ett kontrolldilemma beskrivs innebära att 

personalen måste sätta gränser och utöva kontroll utan att maktutövningen går över styr. Ett 

annat dilemma är balansgången mellan att motivera ungdomarna att frivilligt delta eller att vara 

auktoritär. (Hill, 2005:84) Ytterligare ett dilemma är mellan kontinuitet i regler och 

förhållningssätt och ett individanpassat bemötande. Det grundar sig ständigt i en balansgång 

mellan att prioritera kontrollen eller kontakten. (Wästerfors, 2009:26-30; Hill, 2005:84; Price 

2005:47; Arieli, 1997:92) Ett vanligt förhållningssätt hos den manliga personalen är strävan 

efter att lätta upp stämningen på avdelningen genom ett skämtsamt förhållningssätt. Detta kan 

dock bli destruktivt för ungdomarna då fokus från behandlingen tas bort. (Laanemets & 

Kristiansen, 2008:65f; Andersson, 1998:74) Personalens engagemang i kontakten med 

ungdomarna har även en tidsaspekt. Personalen kan ha olika tidsperspektiv i mötet med 

ungdomen. Det är vanligt att personalen bara tar hänsyn till nutiden och inte reflekterar över 

framtiden, men det finns även de som har ett mer holistiskt synsätt som tar ungdomens 

bakgrund, aktuella situation och framtidsvision i beaktning för att försöka implementera detta i 

behandlingen. Det sistnämnda beskrivs vara mer fördelaktigt för behandlingen. (Hill, 2005:153-

155) 

 Tidigare forskning visar att det är viktigt med ett gemensamt förhållningssätt och en god 

sammanhållning i personalgruppen för att bidra till positiva behandlingsresultat. (Andreassen, 

2003; Fridell, 1996) I de sammansatta arbetsgrupperna utvecklas vanligen gemensamma 

förhållningssätt. Förhållningssättet kan dock vara olika mellan olika grupper så att en del 

upplevs som snälla och tillåtande medan andra anses vara elaka och stränga. Detta resulterar i 

en godtycklig användning av verksamhetens regler. (Hill, 2005:85) Det är vanligt att personalen 

känner en uppgivenhet och meningslöshet i sitt arbete. Denna uppgivenhet påvisar ett samband 

med lägre utbildning. (Hill, 2005:100; Jeanneau, 2002:24-25, 51-52) 

 Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det råder en stor spridning i 

förhållningssätt och attityder inom den slutna ungdomsvården. Personalens attityder och 

förhållningssätt tenderar att präglas av antingen kontakt eller kontroll. Ett flertal dilemman som 

personalen upplever spänner sig mellan dessa två ståndpunkter. Det finns dock studier som 

visar att kontroll och kontakt kan förenas, något som kräver större kompetens och engagemang 

från personalen, men som resulterar i ett fördelaktigt professionellt förhållningssätt.  
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2.3 Behandlingsassistentens konstruktion i tidigare forskning 

Det finns som ovan visar en hel del forskning om den slutna ungdomsvården. Mycket forskning 

fokuserar på ungdomarna där information om personalen är mer perifer. Det tycks finnas 

begränsad forskning där personalens förutsättningar ligger i fokus. Konstruktionen av 

behandlingsassistenternas yrkesroll är mycket splittrad i tidigare forskning. Det finns inte en 

enhetlig bild av vad en behandlingsassistent ska representera och utföra i sin yrkesroll. 

Konstruktionen av ungdomarna, arbetssättet och målen ser olika ut. Utifrån detta verkar 

behandlingsassistenterna ha ett handlingsutrymme i den bemärkelsen att det finns ett 

tolkningsutrymme i institutionens ramar, regler och målsättningar. Begränsningen i 

arbetsuppgifter och ansvar antyder ett begränsat handlingsutrymme. Tidigare forskning visar 

att det finns fördelaktiga förhållningssätt, ett professionellt förhållningssätt, präglat av 

kompetens, engagemang och samstämmighet i personalgruppen. Forskningen visar dock även 

att långt ifrån alla behandlingsassistenter förhåller sig i enlighet med detta. Personalen tycks 

konstruera rollen som behandlingsassistent olika. Tidigare forskning uppvisar många 

motsägelser. En mycket intressant sådan är den motsägelsefulla bilden av varför 

behandlingsassistenter kan känna missnöje i sin yrkesroll. En del menar att yrkesrollen är för 

krävande medan andra menar att den inte ger tillräckliga möjligheter till mer 

kompetenskrävande uppgifter. (Kristiansen, 2005:74f) Personalen tycks anpassa sig till rollen 

eller sluta och söka sig till andra yrkesroller. Vad behandlingsassistenterna i sitt arbete önskar 

uppnå är mycket oklart. Det verkar helt enkelt inte finnas en enhetlig bild av vad yrkesrollen 

som behandlingsassistent innebär. 

 

3. Teori 

I föreliggande kapitel behandlas studiens vetenskapsteoretiska antaganden grundade i 

socialkonstruktivismen. Därefter beskrivs Lipskys gräsrotsbyråkratteori (1980) om en komplex 

yrkesroll i socialt arbete där handlingsutrymme är ett centralt begrepp. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) verk om handlingsutrymme används parallellt med denna teori för att belysa 

begreppet i en svensk kontext. Som ett komplement till Lipskys gräsrotsbyråkratteori används 

organisatorisk rollteori vilken belyser fenomenet organisatorisk socialisation. (Jaskyte, 2005).  
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3.1 Socialkonstruktivism 

Studien utgår från socialkonstruktivistiska vetenskapsteoretiska antaganden. Ett framträdande 

ontologiskt synsätt i socialkonstruktivismen är att verkligheten skapas inom ramen för 

människans förståelse och medvetande. Därigenom är verkligheten beroende av den aktuella 

kontexten som människor befinner sig i, vilket i sin tur innebär att sociala och kulturella faktorer 

präglar vår verklighetsuppfattning. Socialkonstruktivismens epistemologiska antagande 

innebär därför att kunskap är kontextberoende och förändringsbar över tid. Människors 

identitet, medvetande och uppfattning är utifrån detta beroende av den sociala kontexten 

samtidig som den sociala kontexten utvecklas och påverkas av individerna som utgör samhället. 

Utifrån detta är det av intresse att undersöka sociala processer i den aktuella kontext de utspelar 

sig då en objektiv, extern verkligen inte går att observera. Forskning grundad i denna ansats 

avser försöka förstå innebörden i människors sociala konstruktioner, normer, värderingar och 

målsättningar. (Howell, 2013:88ff ; Guba, & Lincoln, 1994) Socialkonstruktivistisk teori ställer 

sig ofta kritiska mot redan befintliga och accepterade föreställningar om verkligheten. Syftet 

med forskning baserad på socialkonstruktivistisk teori är inte att hitta orsakssamband utan att 

lyfta fram ett socialt problem som det konstrueras för att utifrån detta kunna skapa en 

demokratisk diskussion. (Howell, 2013:90; Guba, & Lincoln, 1994) Denna 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt är förenlig med föreliggande studie då det är just 

konstruktionen av behandlingsassistenters yrkesroll som ska studeras.  

 

3.2 Gräsrotsbyråkrater 

Gräsrotsbyråkratteorin ligger till grund för studien då den belyser den komplexa rollen där 

behandlingsassistenter ska tillgodose ungdomarnas behov samtidigt som de måste anpassa sig 

till samhällets lagar och verksamhetens regler. Teorin ger möjlighet att analysera 

handlingsutrymmet i behandlingsassistentrollen samt vilken anpassning till rollen som kan 

förekomma. Uppfattningar kring byråkrati ligger till grund för utvecklingen av teorin kring 

gräsrotsbyråkrater. Weber (1947) ,en av de mest kända teoretikerna kring byråkrati, menade att 

byråkratin symboliserar en organisationsform präglad av en hierarkisk ordning, specialisering 

och en stark kontroll. Arbetet med offentliga insatser präglas i stort av en byråkratisk 

organisationsform idag. Inom SiS verksamhet råder en tydlig uppdelning där de anställda 

arbetar inom sina fasta kompetensområden. Mellan dessa kompetensområden råder det en 

hierarkisk struktur där anställda med större befogenheter kontrollerar och ser över de 

underordnade samt kontrollerar för de lagbestämmelser som verksamheten styrs av. (Bakka, 
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Fivelsdal & Lindkvist, 2006) I denna organisationsform hamnar yrkesutövare i olika 

verksamheter i en position där de möter medborgare som representanter för en myndighet eller 

organisation, en position som Lipsky (1980:3-4) benämner street-level bureaucrats, på svenska 

gräsrotsbyråkrater (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:16). I mötet med medborgaren 

måste gräsrotsbyråkraten förhålla sig till det uppdrag som organisationen innehar. Det handlar 

om att verkställa politikers och högre myndigheters beslut samtidigt som medborgarens 

obegränsade efterfrågan på tjänster, effektivitet och kvalitet ska bemötas. (Johansson, 1992:41f; 

Lipsky, 1980:9, 16). Gräsrotsbyråkratens position innebär ett ständigt dilemma mellan att 

bemöta medborgaren utifrån dennes villkor och individuella situation och organisationens 

ramar och regler. (Lipsky, 1980: 3-5) Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:167f, 173ff) 

understryker även att gräsrotsbyråkratens roll kan innebära en position där medborgaren ska 

kontrolleras samtidigt som ett omsorgsarbete ska ske vilket i flera sammanhang kan vara svårt 

att förena. Johansson (1992:45) understryker att gräsrotsbyråkrater har en maktposition i 

förhållande till de medborgare de möter. Han anser även att de utgör en gränsöverbyggande roll 

i organisationen då de både har tillgång till information om medborgaren och information om 

verksamhetens sanktioner och möjligheter. Utmaningen för gräsrotsbyråkraten är utifrån detta 

att förena medborgarens behov och organisationens uppdrag på ett sätt som tillfredsställer båda 

parter. För att detta ska kunna ske på ett framgångsrikt sätt krävs både kunskap hos de anställda 

och resurser i organisationen. (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:16; Lipsky, 1980:4) 

Nedan diskuteras två olika aspekter inom gräsrotsbyråkratteorin: handlingsutrymme och 

coping. 

 

3.2.1 Handlingsutrymme 

Den position gräsrotsbyråkrater befinner sig i, mellan medborgaren och organisationen, menar 

Lipsky (1980:16) ger ett visst handlingsutrymme, ett handlingsutrymme som är nödvändigt för 

att bemöta komplexiteten i arbetet. Gräsrotsbyråkraten har således ett betydande 

handlingsutrymme där kvaliteten och kvantiteten avgörs av de sanktioner som organisationen 

tillhandahåller. Gräsrotsbyråkratens roll präglas av frihet, men samtidigt kontrolleras av regler 

och ramar, direktiv från överordnade och chefer samt normer som präglar yrkesrollen. (Lipsky, 

1980:13-14) Lipsky (1980:27-29, 54ff) understryker att gräsrotsbyråkrater ofta arbetar i 

organisationer med begränsade resurser. Det är även vanligt att medborgaren i form av klient 

är ofrivilligt under organisationens makt vilket kan skapa ett motstånd. Detta beskrivs dock 

påverka gräsrotsbyråkratens arbetssätt snarare än dess handlingsutrymme. Handlingsutrymmet 
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beskrivs vara stort och svårt att påverka så länge uppgifterna i gräsbyråkraternas arbete är 

komplexa. (Lipsky, 1980: 15-16) Det råder dock motstridande åsikter om detta. Svensson, 

Johnsson & Laanemets (2008:16f) menar att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är 

skiftande och påverkas av ett flertal faktorer: organisationens uppdrag, rutiner och regler, 

överenskommelser och traditioner, professionella tolkningar och individuella faktorer hos både 

gräsrotsbyråkraten och medborgaren är avgörande för handlingsutrymmet. Gräsrotsbyråkratens 

egna professionella kunskaper, värderingar och personliga erfarenheter är faktorer som påverkar 

handlingsutrymmet samt hur det används. Organisationens ramar och regler påverkar även 

handlingsutrymmet genom att det kan finnas ett stort utrymme för egna tolkningar. Detta ger 

gräsrotsbyråkraten ett stort ansvar. Gräsrotsbyråkraten ansvarar över att hantera och utnyttja det 

handlingsutrymme som föreligger.  (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:16f; Lipsky, 

1980:16)  

 Lipskys gräsrotbyråkratsteori (1980) och hans beskrivning av gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme har kritiserats då samhället anses ha genomgått ett skifte från praktikers 

handlingsutrymme till mer ledningsstyrda verksamheter. (Evans & Harris, 2004). Evans och 

Harris (2004) menar att handlingsutrymme måste betraktas som ett dimensionellt begrepp. De 

menar att begreppet handlingsutrymme är dimensionellt då handlingsutrymmet kan variera i 

olika grader. De understryker att kompetens och profession är viktiga faktorer som påverkar 

handlingsutrymmet. Evans och Harris (2006) föreslår därför att Lipskys gräsrotsteori (1980) 

ska användas som ett analytiskt ramverk snarare än som en fast modell.  

 

3.2.2 Coping 

Lipsky (1980:140ff) beskriver rollen som gräsrotsbyråkrat som en roll präglad av dilemman. 

För att bemöta dessa beskriver han hur så kallad coping kan användas. Coping används för att 

över huvud taget kunna känna en tillfredställelse i sin arbetssituation.. Kortfattat menar Lipsky 

(1980:141ff) att gräsrotsbyråkrater skapar egna föreställningar om arbetet och om klienten för 

att reducera spänningen mellan medel och mål. Coping handlar då om attitydförändringar som 

en anpassning till arbetssituationen. Attityder kan utvecklas vilka skapar och återskapar synen 

av arbetssätt och klient. 

 Ett kluster av copingstrategier handlar om modifiering av arbetet. En strategi är att 

gräsrotsbyråkrater anpassar sina mål och delmål så att de anpassas till förmågan att uppnå dessa. 

En drastisk strategi kan även vara att sluta arbetet helt för att undvika spänningarna på 

arbetsplatsen. (Lipsky, 1980:140f) Lipsky (1980:143) menar att det tenderar att vara de som är 

mest lämpade för jobbet som slutar för att de har en uppfattning om hur arbetet ska skötas och 
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att de inte inom organisationens ramar kan uppnå detta. En annan strategi kan vara att ta ett 

känslomässigt avstånd från arbetet. När privata mål och attityder inte är förenliga med 

organisationens ramar och mål, kan privata attityder tvingas dämpas av organisationen. 

Situationen kan dock även lösas genom att enskilda uppfattningar integreras i policyn. Det är 

vanligt att en gemensam policy utvecklas på olika arbetsplatser. (Lisky, 1980:143-146) För att 

hantera spänningen mellan resurser och mål kan gräsrotsbyråkraten förminska sin makt för att 

minska deras ansvar för resultatet. Gräsrotsbyråkraten kan förneka sitt inflytande och hänvisa 

till anställda med högre befogenheter och därmed undvika ansvarstagande. En liknande strategi 

är att strikt använda regler och hänvisa till dessa när det ställs krav från medborgaren. På ett 

liknande sätt kan gräsrotbyråkrater strikt använda sig av rutiner för att slippa bemöta 

spänningen mellan resurser och mål. För att undvika gräsrotbyråkratrollen kan personen även 

undvika situationer där beslut ska fattas. (Lipsky, 1980:149f) Gräsrotsbyråkraten kan även 

försöka påverka sitt handlingsutrymme och därmed reducera spänningen mellan medel och mål. 

Detta kan ske genom att lyfta olika problem med kolleger och chefer och utforma en lösning 

eller genom att på egen hand finna lösningar vid sidan av rådande regelverk. (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008:16f, 55) 

 Andra copingstrategier fokuserar på att ändra konstruktionen av klienterna. Ett sätt att 

bemöta att klienter inte alltid får vad de öskar är att ständigt vara medveten om att man gjort 

jobbet så bra som det kan göras inom de ramar som organisationen innebär. En annan strategi 

är att gräsrotsbyråkraten kan skylla på klienten och tillskriva denne ansvaret över situationen, 

med andra ord skapa en föreställning om att klienten inte förtjänar de insatser de kräver. Alla 

gräsrotsbyråkrater utvecklar inte denna typ av coping. (Lipsky, 1980:140, 151f) Lipsky 

(1980:154) understryker att det är viktigt att finna en balans mellan klienternas ansvar och 

kringliggande faktorers orsaker och hur man kan interagera i detta. 

 

3.2.3 Behandlingsassistenten som gräsrotsbyråkrat 

Behandlingsassistenter kan betraktas som gräsrotbyråkrater då de arbetar i nära kontakt med 

medborgare, i detta fall ungdomar inom tvångsvård. Samtidigt befinner de sig lägst i hierarkin 

inom en organisation som är strikt styrd av lagar och regler. Tidigare forskning tyder på att 

behandlingsassistenterna i sin yrkesroll möter olika dilemman som Lipsky (1980) i sin teori 

beskriver som en del av att vara gräsrotsbyråkrat. Behandlingsassistenterna måste utöva 

kontroll samtidigt som de ska ge god omsorg till ungdomarna. (Wästerfors, 2009:26-30; Hill, 

2005:84; Price 2005:47; Arieli, 1997:92) Tidigare forskning visar även att 
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behandlingsassistenter tenderar att bete sig på ett sätt som går i linje med Lipskys (1980) 

copingstrategier. Behandlingsassistenterna kunde ta känslomässigt avstånd, förneka sitt 

inflytande och sin makt, strikt hänvisa till regler och rutiner samt modifiera synen av 

ungdomarna. (Jeanneau, 2002:25f, 51f; Hill, 2005:84f) Behandlingsassistenterna kan dock inte 

beskrivas ha makt över resurser på det sätt som Lipsky (1980) talar om, då de har ett begränsat 

inflytande i beslutsprocessen och behandlingsinsatserna. (Kristiansen, 2005:62, 74; Jeanneau, 

2002:51f) Handlingsutrymmet kan därför betraktas vara begränsat. Därför kommer teorin 

användas som ett ramverk i linje med Evans och Harris (2006) uppfattning. 

Behandlingsassistenternas låga inflytande tolkas som ett resultat av deras låga position i den 

byråkratiskt organiserade verksamheten samt deras mindre utbredda kunskapsområde vilket 

leder till mindre befogenheter i arbetet. 

 

3.3 Organisatorisk rollteori  

Som komplement till gräsrotsbyråkratteorin används organisatorisk rollteori vilken 

kompletterar med en bild av yrkesroller som mer begränsade med avseende på 

handlingsutrymmet i rollen. Denna teori tillämpas just för att den ger en mer avgränsad syn av 

handlingsutrymmet i yrkesroller än vad gräsrotsbyråkratteorin ger. Grundantagandet i 

organisatorisk rollteori belyser att människor har olika sociala positioner eller roller med 

karaktäristiska beteendemönster vilka ger upphov till vissa förväntningar. Utifrån detta blir 

människors beteende till viss del förutsägbart utifrån social identitet och situation. (Biddle, 

1986). Organisatorisk rollteori beskriver roller som standardiserade handlingsmönster. 

Handlingsutrymme har i denna teori en betydligt mindre betydelse än i gräsrotsbyråkratteorin. 

Katz och Kahn (1978) menar att organisationen innefattar ett funktionellt samarbete inom vilket 

det inte finns utrymme för personliga önskemål och sociala förpliktelser. Inom en viss roll 

måste personen förhålla sig till förväntningar av prestationer kopplade till rollen, normer för 

regler och ramar inom organisationen samt värderingar kopplade till moral och etik. För att 

integreras i ett socialt system i form av en organisation måste individen förhålla sig till samtliga 

tre ovanstående faktorer. Katz och Kahn (1978) understryker att roller är tydligt framträdande 

inom byråkratiska organisationer då utrymmet för påverkan av rollen är mycket begränsat. 

Dessa roller är förbestämda och standardiserade både med avseende på aktiviteter och beteende 

och det finns mycket lite utrymme att modifiera rollen för att passa personen.   
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3.3.1 Organisatorisk socialisation  

Handlingsutrymmet inom olika yrkesroller beskrivs alltså som begränsat och för att passa in i 

det sociala systemet gäller det att anpassa sig till rollen. Jaskyte (2005) beskriver hur 

nyanställda genomgår en process vilken innebär en anpassning till yrkesrollen, så kallad 

organisatorisk socialisation. Organisatorisk socialisation innebär att de nyanställda får lära sig 

förstå och assimilera de arbetsmetoder som används, ta till sig och skapa en förståelse för 

organisationens syfte, mål och värderingar samt lära sig arbeta för organisationens etablerade 

funktion. Socialisationen innebär även att den nyanställda ges klarhet i vilka förväntningar som 

förknippas med dennes roll samt hur den nyanställda i sin roll förväntas förhålla sig till övriga 

arbetspositioner i verksamheten. (Jaskyte, 2005) Socialisationsprocessen kan ske relativt 

obemärkt men det kan även innebära en stor förändring för den nyanställda om denne i sin nya 

roll måste överge egna åsikter och värderingar. Det kan även upplevas vara svårt att inta en roll 

inom vilken det inte finns utrymme för den egna personligheten, något som kan utvecklas till 

en rollkonflikt. Organisatorisk socialisation anses dock kunna bidra med positiva aspekter 

såsom rolltydlighet, en känsla av kompetens och sammanhållning i yrkesgruppen samt en 

realistisk syn av vad som kan förväntas av arbetet utifrån rolltillhörigheten. (Cable, Gino & 

Staats, 2013).  

 

3.3.2 Behandlingsassistenten som definierad yrkesroll 

Behandlingsassistenterna kan betraktas inneha en definierad yrkesroll vilken medför att det 

finns vissa förutbestämda förväntningar av deras beteende. I yrkesrollen är det viktigt att ta till 

sig SiS etiska riktlinjer och tillämpa dessa i sitt arbete, det vill säga att ta till sig och skapa en 

förståelse för organisationens syfte, mål och värderingar. På SiS särskilda ungdomshem 

används en uppsjö av olika behandlingsmetoder. (SiS, 2015a) Yrkesrollen innebär då även en 

anpassning till de metoder som tillämpas på den aktuella avdelningen. Inom SiS är det även ett 

krav att förhålla sig till samhällets accepterade normer vad gäller narkotika och kriminalitet 

som en anpassning till organisationens etablerade funktion. (SiS, 2015a) 

 

3.4 Integrerad användning av teorier 

Behandlingsassistenternas yrkesroll betraktas i denna studie som en social konstruktion 

beroende av den organisatoriska kontexten. Kulturella faktorer i form av normer och 

värderingar betraktas även påverka konstruktionen av behandlingsassistenternas roll. Detta 

utifrån den socialkonstruktivistiska ansatsen. Den sociala kontexten i vilken behandlings-
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assistentrollen konstrueras påverkar behandlingsassistenterna samtidigt som behandlings-

assistenterna skapar den sociala kontexten och därmed konstruktionen. Genom att studera 

behandlingsassistenternas konstruktioner av sin yrkesroll kan behandlingsassistenternas 

värderingar och målsättningar analyseras.  

 Gräsrotsbyråkratteorin och den organisatoriska rollteorin avser komplettera varandra. 

Gräsrotsbyråkratteorin utgör som sagt en bra grund för att analysera den komplexa roll som 

behandlingsassistenterna befinner sig i mellan ungdomarna och organisationen. Teorin ger 

möjlighet att analysera handlingsutrymmet i behandlingsassistentrollen samt vilken anpassning 

till rollen som kan förekomma. Gräsrotsbyråkratteorin belyser handlingsutrymmet som stort 

och viktigt för att kunna utföra ett bra arbete. Behandlingsassistenternas handlingsutrymme kan 

dock variera vilket framgår av tidigare forskning. Därför anses den organisatoriska rollteorin 

kunna komplettera gräsrotsbyråkratteorin då organisatorisk rollteori belyser ett mer begränsat 

handlingsutrymme samt en process där de anställda måste anpassa sig till den befintliga rollen 

och dess ramar och begränsningar. Den organisatoriska rollteorin ger alltså en ganska snäv bild 

av vad som ryms inom en specifik yrkesroll, medan gräsrotsbyråkratteorin i större utsträckning 

pekar på ett betydande handlingsutrymme inom yrkesroller. Genom att ha en bred teoretisk 

grund, med avseende på vilket handlingsutrymme behandlingsassistentrollen faktiskt innebär, 

kan konstruktionen av rollen som behandlingsassistenterna förmedlar beaktas med avseende på 

det handlingsutrymme som beskrivs. Idéerna om den organisatoriska socialisationen kan ligga 

till grund för en analys om det finns kompetens och positiva attityder som hämmas av att den 

anställda socialiseras in i behandlingsassistentrollen. Dessa idéer kan även ligga till grund för 

en analys om anpassningen till rådande normer och regler sker smärtfritt eller om det finns ett 

motstånd i personalgruppen mot organisationen. Sammantaget utgör dessa teoretiska 

utgångspunkter en bra grund för att analysera om behandlingsassistenternas konstruktion av 

behandlingsassistentrollen konstrueras som problematisk, acceptabel eller rent av önskvärd. 

 

4. Metod 

Detta avsnitt ger en genomgång av studiens genomförande. Först presenteras studiens 

metodologiska ansats. Därefter beskrivs studiens deltagare, material och genomförande för att 

sedan leda in på metodologiska överväganden, forskarens förförståelse och etiska 

överväganden i studien. Slutligen diskuteras studiens kvalitet. 
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4.1 Metodologisk ansats 

Studien baseras på ett kvalitativt perspektiv och utgår från socialkonstruktivismen. Kvalitativa 

studier är oftast av induktiv art, vilket innebär att en omfattande empiri samlas in och ligger till 

grund för nya antaganden eller teorier. (Repstad 2007:15) Då tidigare forskning genererar en 

ganska otydlig bild av konstruktionen av behandlingsassistenternas yrkesroll bedöms detta 

angreppssätt vara fördelaktigt då en mer djupgående information kan samlas in för att sedan ge 

svar på studiens syfte och frågeställningar.  

 Socialkonstruktivismen utgår från fyra nyckelpremisser. För det första har 

socialkonstruktivismen en i grunden kritisk inställning till självklar kunskap då man menar att 

verkligheten bara är tillgänglig för oss genom vår tidigare kunskap. Kunskap anses alltid vara 

situationsbunden. För det andra är i sociala processer och i social interaktion som kunskap 

skapas. De sociala världsbilder som på detta sätt skapas leder för det tredje i sin tur till vilka 

sociala handlingar som är tänkbara. För det fjärde har socialkonstruktivismen en kritisk hållning 

till maktaspekter då olika maktförhållanden beskrivs påverka vår verklighetsuppfattning. En 

utgångspunkt är då att samhället är hierarkiskt ordnat där högre positioner innebär makt att 

skapa de normer som ligger till grund för övrigas uppfattningar och konstruktioner av 

verkligheten. På så sätt påverkas den enskildes konstruktion av samhällets rådande normer 

vilket i sin tur återskapar och legitimerar dessa normer. (Howell, 2013) Denna ansats ligger i 

linje med gräsrotsbyråkratteorin och organisatorisk rollteori och tillsammans utgör de en god 

grund för att analysera studiens data. Den socialkonstruktivistiska ansatsen utgör en bra grund 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar då det är just behandlingsassistenternas 

konstruktioner av deras yrkesroll som ska studeras.   

 

4.2 Studiens genomförande 

Studien består av en kombination, där information samlats in både genom en 

enkätundersökning samt intervjuer. Upplägget för studien liknar en fältstudie där medlemmar 

av samma grupp bidrar med information genom olika insamlingsmetoder. Det fält som 

undersöks är behandlingsassistenternas arbetssituation inom den slutna ungdomsvården. 

Avsikten med enkäten var att få en översikt av sammansättningen av personalgruppen, samt få 

inblick i behandlingsassistenternas uppfattning av deras handlingsutrymme i sin yrkesroll. 

Informationen från intervjuerna avsåg sedan komplettera med en djupare förståelse för 

behandlingsassistenternas konstruktion av sin yrkesroll med avseende på handlingsutrymme, 

ansvarstagande och förhållningssätt.  
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4.2.1 Urval av deltagare 

Först har ett urval gjorts vad gäller vilket av SiS särskilda ungdomshem i Sverige som ska 

kontaktas. Detta skedde genom ett bekvämlighetsurval där den institution och avdelning som 

kontaktats, kontaktades då det sedan tidigare föreligger en etablerad kontakt med verksamheten. 

Endast en institution har kontaktats och ligger ensam till grund för studiens genomförande 

vilket motiveras av att institutionen är ett svåråtkomligt fält, de är geografiskt mycket utspridda 

samt att den tidsram som råder inte tillåter ett mer utbrett arbete. Fokus ligger istället på att få 

djupare information om den institution som ligger till grund för studien. Sedan har 

avdelningsföreståndare kontaktats vilket resulterat i tillstånd att genomföra studien på en av 

institutionens avdelningar.  

 Deltagarna i enkätstudien utgörs av 20 behandlingsassistenter. Både fast anställda och 

vikarieanställda har deltagit och det har inte förelegat något krav på hur mycket en 

vikarieanställd måste arbeta inom verksamheten för att kunna delta i denna del av studien. 

Deltagarna har ett åldersspann från 25-55 år. Majoriteten har arbetat på den aktuella 

avdelningen i 1-5 år. 8 respondenter saknar eftergymnasial utbildning. 

 Deltagarna i intervjustudien utgörs av åtta behandlingsassistenter. Valet av informanterna 

har varit strategiskt. Dels valdes deltagarna utifrån deras tjänsts omfattning. De 

behandlingsassistenter som deltagit har samtliga arbetat heltid på institutionen en längre tid. 

Detta kan dock vara både som fast anställd eller som vikarieanställd. Deltagarna har även valts 

ur en könsaspekt då både män och kvinnor tillfrågats. Deltagarna har ett åldersspann från 28-

45 år. Deltagarna har arbetat på avdelningen från 1-7 år. Deltagargruppens utbildningsnivå 

varierade från gymnasieutbildning till högskole-/universitetsutbildning. 

 Totalt sätt representerar deltagarna i stort hela yrkesgruppen behandlingsassistenter på 

avdelningen. Det bortfall som föreligger i enkäterna är främst nattpersonal. Dessa har en 

marginell kontakt med ungdomarna varför detta inte bedöms påverka studiens resultat 

nämnvärt. I intervjustudien har samtliga som tillfrågats deltagit i studien. 

 

4.2.2 Genomförande av datainsamling 

Samtlig data samlades in under våren 2015. Enkätstudien ägde rum inne på institutionen. 

Enkäten delades ut i pappersform tillsammans med ett kuvert. Deltagarna lämnade sedan in 

svaren i kuvertet vilket resulterar i att samtliga deltagare är anonyma i sina svar även gentemot 

forskaren. Deltagarna fick själva bestämma när de skulle besvara enkäten och lämna in den. De 

blev dock ombedda att inte diskutera svaren med varandra utan svara på enkäten individuellt.  
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 Enkäten var tre sidor lång med totalt 28 frågor och påståenden (se bilaga 1). 

Uppskattningsvis tog den 5-10 minuter att besvara. Enkäten var utformad på ett lättöverskådligt 

sätt med luftig och lättläst text samt färdiga svarsalternativ för att den skulle vara lätt att fylla i. 

Enkäten var även relativt kort för att undvika att trötta ut respondenterna då längre enkäter 

medför risken att deltagarna svarar på måfå på grund av att de tröttnar. (Trost 2001:69, 72) 

Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om att deltagandet var frivilligt, att deras 

deltagande är anonymt samt att svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten var indelad i fyra olika 

delar: Den första delen bestod av sex frågor om bakgrundsinformation såsom kön, ålder, 

utbildningsnivå, hur länge personen arbetat på avdelningen samt inom SiS, samt 

anställningsform. Dessa frågor besvarades genom att bocka i det svarsalternativ som stämmer. 

Den andra delen bestod av fem påståenden och en fråga om ungdomsvård i allmänhet. Dessa 

påståenden berörde synen på vad som är viktigt för att uppnå god vård inom den slutna 

ungdomsvården med avseende på arbetssätt. Den tredje delen bestod av fyra påståenden och en 

fråga om hur det är att vara personal inom den slutna ungdomsvården. Dessa påståenden var 

mer allmänt om yrkesrollen som behandlingsassistent. Den fjärde delen bestod av elva 

påståenden som var närmre knutna till det egna arbetet och den egna avdelningen. Dessa 

påståenden berörde i stort behandlingsassistenternas egna uppfattning om det egna 

handlingsutrymmet i sin yrkesroll. Del två till fyra ger även en indikation av 

behandlingsassistentens inställning till förhållningssätt och ansvarstagande i arbetet. Samtliga 

påståenden i del två till fyra besvarades på en skattningsskala. Skalan var fyrskalig där ett 

neutralt alternativ inte fanns att välja för att uppmuntra deltagarna till att ta ställning i frågorna. 

De två frågorna, del två och tre, besvarades genom att bocka i tre av en mängd alternativ som 

de ansåg var viktiga i frågan. (se bilaga 1) 

 Intervjuerna genomfördes på institutionen men avskilt från avdelningen. Detta för att 

skapa en lugn miljö där informanten fick möjlighet att yttra sig ostört. Det är viktigt att 

informanterna känner sig bekväma under intervjutillfället. (Repstad 2007:95; Trost 2005:43) 

Innan intervjun inleddes fick informanterna information om att deras deltagande är anonymt, 

frivilligt samt att de kan avbryta sitt deltagande när helst de önskar. Kvalitativa intervjuer 

genomfördes då det medför möjligheten att genomföra intervjuer kring teman snarare än 

standardiserade frågor samt metoden tillåter att informanterna styr samtalet till stor del vilket 

är fördelaktigt då det är deras konstruktion av behandlingsassistentrollen som är av intresse. I 

enlighet med Repstad (2007:87) utformades en intervjuguide som användes vid intervjuerna för 

att intervjun trots det öppna förhållningssättet ska vara ändamålsenlig. Intervjuguiden 

utformades utifrån studiens förutbestämda teman vilka är direkt kopplade till studiens 
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frågeställningar: ansvarstagande i behandlingsassistentrollen, förhållningssätt i arbetet samt 

dilemman och svårigheter i arbetet. (se bilaga 2). Följdfrågor ställdes kring det informanterna 

berättade om. Frågorna ställdes även på ett öppet sätt för att öppna upp för informanternas egna 

berättelser. I intervjuerna lades vikt vid att frågorna ställdes på ett neutralt sätt, utan fördomar 

om yrkesrollen samt att de var enkelt utformade i enlighet med Trost (2005:73f). Detta ansågs 

vara viktigt för att frågorna inte skulle vara ledande eller innehålla en negativ attityd mot 

verksamheten och yrkesrollen vilket skulle kunna resultera i förskönade svar. Det är 

informantens svar som leder intervjun vidare. Det går inte att uppnå objektivitet i intervjuerna, 

men avsikten är att intervjuarens egna åsikter inte ska ha någon betydelse då det är 

informanternas föreställningar som avses studeras. (Trost 2005:103) Med det konstruktivistiska 

paradigmet som grund är det endast möjligt att ställa frågor som är tids- och kontextbundna. 

Detta beror på att det grundläggande synsättet att kunskap är situationsbunden resulterar i att 

kunskap i en kontext inte utan vidare kan generaliseras till en annan kontext. (Howell, 2013) 

Behandlingsassistenternas konstruktioner är bundna till verksamhetens kontext eftersom de är 

bundna till de sociala konstruktioner som framställs inom dess ramar. Intervjuerna spelades in 

med en diktafon med god ljudupptagning vilket gav goda förutsättningar för en korrekt 

transkribering. Intervjuerna tog mellan 25-35 minuter att genomföra. 

 

4.2.3 Analys av datamaterialet 

Informationen från enkätinsamlingen analyserades genom att sammanställa samtliga frågor och 

påståenden i tabeller och diagram för att på ett tydligt sätt se hur fördelningen bland 

respondenterna såg ut. De sammanställda svaren kopplades sedan till de teman som studien 

utgår ifrån: ansvarstagande i behandlingsassistentrollen, förhållningssätt i arbetet och dilemman 

och svårigheter i arbetet vilket sedan ligger till grund för en analys om handlingsutrymme. 

 Materialet från intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Tematisk 

analys är en kodningsvariant som erbjuder en flexibilitet där materialet kan bearbetas i mindre 

enheter och större teman och variera mellan dessa. (Braun & Clarke, 2006; Graneheim & 

Lundman, 2004). Studiens teman, ansvarstagande i behandlingsassistentrollen, förhållningssätt 

i arbetet samt dilemman och svårigheter i arbetet, fastställdes innan datainsamlingen vilken har 

styrts för att genom dessa teman få insyn i behandlingsassistenternas egna konstruktion av deras 

arbetsroll och handlingsutrymme. Det är även kring dessa teman resultatet presenteras. Dessa 

områden är stora och omfattande varför de utgör bra teman i denna analys. Under analysen har 

fokus pendlat mellan dessa större teman och mindre koder och meningsenheter.  Under analysen 
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plockades en mängd meningsenheter ut vilka ger information om behandlingsassistenternas 

egna uppfattning och konstruktion inom vardera tema. Inom samtliga teman organiserades 

sedan dessa meningsenheter i olika kategorier för att data skulle bli överskådlig. 

Meningsenheter och kategorier är alltså induktivt uppkomna medan studiens teman är 

förutbestämda. Temat ansvarstagande i behandlingsassistentrollen kom att delas in i 

kategorierna: vardagskontakt och vardagssysslor samt ansvar och delaktighet i 

behandlingsinsatser. Förhållningssätt i arbetet delades in i hårdare eller mjukare 

förhållningssätt, relationsskapande, individanpassa förhållningssätt samt gemensamt 

förhållningssätt. Slutligen delades dilemman och svårigheter i arbetet in i distansen mellan 

behandlarna och behandlingsassistenterna, delade åsikter samt olika förhållningssätt. 

 Med en konstruktivistisk bakgrund finns det en risk att forskarens föreställningar 

påverkar vad som framkommer i studien. Det är därför viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt 

till sin egen förförståelse och fördomar för att få en rättvisande bild av etablerade normer och 

föreställningar om behandlingsassistenternas yrkesroll. (Howell, 2013) Det finns även en risk 

att innebörden i datamaterialet blir missvisande när mindre delar plockas ur sitt sammanhang. 

Det är därför viktigt att analysen speglar de meningsenheter, koder och teman som finns i 

datamaterialet, för att behandlingsassistenternas konstruktioner i så stor utsträckning som 

möjligt avspeglas. Det är viktigt att utforma teman som är tillräckligt breda så att informationen 

kan sorteras in under dessa teman på ett tydligt och strukturerat sätt.  

 

4.3 Metodologiska överväganden 

Ämnet för studien kan upplevas som känsligt. Det finns då en ökad risk för socialt önskvärda 

och förskönade svar. Genom att kombinera olika metoder kan informationen från dessa 

sammanställas och förskönade svar kan åskådliggöras. Observationer hade varit en fördelaktig 

metod som komplement till den genomförda studien för att belysa eventuella skillnader i 

personalens utsagor och deras praktiskt observerade beteende. Metoden hade även kunna bidra 

till en utomståendes syn av hur handlingsutrymmet faktiskt ser ut samt hur det används. 

Observationer har dock prioriterats bort i denna studie, dels på grund av den begränsade 

tidsramen som föreligger, dels på grund av att tidigare forskning ger en djupgående bild av 

personalgruppen baserat på observationer och en observation i denna studie bedöms inte kunna 

ge ytterligare information utöver vad tidigare forskning redan ger. Nackdelen med uteblivna 

observationer är att det inte är möjligt att göra direkta jämförelser mellan observerat beteende 

och beskrivet beteende. Informationen från tidigare forskning kan ge en indikation, men ej 
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information då kunskapen är kontextberoende. Då studiens syfte är att kartlägga 

behandlingsassistenternas konstruktion av sin yrkesroll bedöms dock enkäter och intervjuer 

vara de mest lämpliga datainsamlingsmetoderna. 

 Enkätinsamlingen var viktig för att kunna kartlägga den större personalgruppens 

konstruktioner av yrkesrollen, medan intervjuinsamlingen gav en mer djupgående information 

om konstruktionen av yrkesrollen, men endast från ett fåtal i personalgruppen. Informationen 

från de olika delarna kompletterar varandra och ge en både bred och djupgående bild av 

behandlingsassistenternas konstruktion av sin yrkesroll. Institutionsmiljön kan vara 

oförutsägbar och därmed utgöra ett svårt fält att genomföra längre intervjuer i. Därför anses 

dessa två metoder komplettera varandra då enkäten är enklare och mindre tidskrävande att fylla 

i. Enkäten utformades på ett enkelt sätt och var relativt kort just för att fler i personalgruppen 

skulle kunna ha tid att delta. Enkäten kunde dessutom fyllas i när helst det passade. 

Enkätinsamlingen och intervjuinsamlingen skedde separat från varandra. Valet av vilka 

behandlingsassistenter som deltog i intervjuerna skedde slumpartat i förhållande till enkäten. 

Det hade varit intressant med möjligheten att intervjua de som ger högst och lägst skattningar 

på enkäten, men vikten av att enkäten är anonym bedömdes vara större. Detta på grund av att 

anonymiteten i deltagandet kan vara viktig för deltagarna.  

 

4.3.1 Förförståelse 

Det finns en förförståelse för studieplatsen samt till viss del även en relation till studieobjekten. 

Detta medför både fördelar och nackdelar i studien. En fördel är att fältet över huvud taget varit 

möjligt att undersöka inom den tidsram som föreligger. Den relation som föreligger medför att 

det är av extra stor vikt att ha ett etiskt förhållningssätt. Hur ett etiskt gott förhållningssätt ska 

uppnås beskrivs nedan under etik. En annan nackdel kan vara att jag som intervjuare har stor 

insyn i hur strukturer och rutiner ser ut på institutionen samt stor förkunskap om hur arbetsrollen 

som behandlingsassistent kan se ut. Denna förkunskap kan leda till fördomar om verksamheten 

och klara förväntningar om vad studien kommer att påvisa. Genom att vara medveten om denna 

risk och ha detta i åtanke under hela datainsamlingen samt vid analysen hoppas min 

förförståelse och mina fördomar få en marginell inverkan på studiens resultat. Utifrån en 

socialkonstruktivistisk ansats kan dock datainsamlingen inte ske helt värdefritt. Trots 

justeringar för att minimera inverkan av min förförståelse i studiens resultat görs det ständigt 

en bedömning om vad som är relevant både vid datainsamling samt vid dataanalysen, vilket 
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påverkar framställningen av studieresultatet. Studiens resultat kan aldrig bli objektivt 

oberoende av forskaren. (Howell, 2013)  

 En nackdel av att det föreligger en relation mellan forskaren och forskningsobjekt är att 

det finns en risk att informanten kan uppleva en oro att informationen från intervjun används 

på annat sätt än att den framställs på ett anonymt sätt i studiens resultatsammanställning. Detta 

kan leda till att informanterna inte vågar dela med sig av sina erfarenheter. Det råder dock en 

medvetenhet om att en sådan oro kan föreligga varför informationen kring hanteringen av 

informationen kommer att vara extra tydlig, vilket även beskrivs under etik. 

 

4.3.2 Etiska överväganden 

Behandlingsassistenternas anonymitet har varit viktig under studiens gång samt i 

presentationen av resultatet. Även institutionen och avdelningen fingeras så att de inte går att 

identifiera. Informationen om institutionen är begränsad för att förstärka dess anonymitet. I 

resultatredovisningen har information i vissa sammanhang tagits bort för att skydda 

informantens anonymitet. Informationen har heller inte redovisats i förhållande till 

informantens kön av samma anledning. Studiens upplägg och genomförande har i samtliga 

processer anpassats för att anonymitet ska kunna uppnås. Svaren på enkäten var som sagt 

anonyma till och med för forskaren. 

 Baserat på etiska överväganden har ungdomarna som informanter uteslutits i denna 

studie. Samtligt material baseras på behandlingsassistenternas utlåtanden. Detta beror främst på 

att ungdomarna bedöms kunna bidra med marginell information som bidrar till den 

sammanställda informationsbilden av konstruktionen av behandlingsassistenternas yrkesroll. 

Då hela kontexten påverkar konstruktionen av behandlingsassistentrollen utgör även 

ungdomarna en bidragande faktor i denna kontext. Studien avser dock endast att undersöka 

behandlingsassistenternas egna konstruktioner av deras yrkesroll, varför ungdomarnas 

konstruktioner har en marginell betydelse. Trots att ungdomarna inte utgör studieobjekt i 

studien kommer datainsamlingen innebära besök på institutionen. I detta sammanhang var det 

viktigt att visa respekt för att institutionen är ungdomarnas ”hem”. Det var därför viktigt att 

ungdomarna accepterar min närvaro under studiens genomförande. Ungdomarna informerades 

om att studien inte handlar om dem utan enbart om personalen. Kontakten med ungdomarna 

innebar inget problem tack vare den förförståelse för institutionen som föreligger.  

 Med den förförståelse som föreligger om organisationen samt den relation som är 

etablerad mellan forskare och forskningsobjekt var det extra viktigt att verkligen klargöra 
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frivilligheten av deltagande i studien. Det är viktigt att deltagare inte ställer upp för att vara 

snälla eller för att de känner ett tvång att vara tillmötesgående. Hanteringen av datamaterialet 

från enkäten är även anpassat för att uppnå anonymitet. Det är viktigt att klargöra att 

informationen endast används till studien. Det är även viktigt att det står klart för deltagarna att 

ett deltagande i enkäten inte innebär något tvång att även delta i en intervju. 

  

4.4 Studiens kvalitet 

Studien bedöms vara av god kvalitet inom de begränsningar som en kvalitativ studie innebär. 

Resultatet är i högsta grad relevant och användbart inom den kontext som föreligger. Studien 

är tillförlitlig i den mening att metod och analys kan ge svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Trovärdigheten i studien bedöms vara hög. Det bedöms dock vara svårt att 

replikera studien. Det är svårt att replikera intervjudelen av studien då de kvalitativa 

intervjuerna genomfördes med följdfrågor. I ett annat sammanhang är samma följdfrågor inte 

nödvändigtvis relevanta att ställa. I ett annat sammanhang och framförallt med en annan person 

som intervjuar, som inte har samma relation till informanterna, är sannolikheten stor att 

intervjun utvecklas på ett annat sätt. Forskaren är en del av processen vilket påverkar resultatet 

till viss del. Med den förförståelse som föreligger kan man heller inte bortse ifrån risken att jag 

undermedvetet uppmärksammat och belyst det som bekräftar min förförståelse, trots att en 

medvetenhet kring detta har funnits under hela proceduren. Utifrån den socialkonstruktivistiska 

ansatsen är det även svårt att uppnå samma resultat i en ny kontext då kunskap är 

kontextberoende.   

 Både enkäter och intervjuer bedöms utgöra ett material som ger svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Enkätens frågor och påståenden är direkt kopplade till studiens 

frågeställningar. Intervjuerna bedöms även kunna avspegla en sanningsenlig bild där socialt 

önskvärda svar påverkar resultatet marginellt. De teman, kategorier och meningsenheter som 

resultatet sammanställts kring bedöms även vara representativa för materialets innehåll. De 

större teman som använts är direkt kopplade till studiens frågeställningar. 

 Deltagarna i studien kan inte anses representera den hela populationen av behandlings-

assistenter. Deltagarna i studien kommer från endast en avdelning och det är endast denna som 

kan anses vara representerad. Generaliserbarheten är därmed begränsad. I studien rör det sig 

om ett mindre material som analyseras på djupet samt ett mindre antal deltagare, vilket även 

det begränsar generaliserbarheten. Utifrån det socialkonstruktivistiska synsättet kan studien inte 

generaliseras till andra kontexter. I kvalitativa studier är det vanligare att tala om resultatets 
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överförbarhet. Resultatet kan inte generaliseras hur som helst, men det kan överföras till 

kontexter som liknar den som studerats.   

 

  5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från enkäterna och intervjuerna utifrån de förutbestämda 

teman som studien baseras på. Resultatet avser ge svar på vilket ansvar behandlings-

assistenterna beskriver att de har i sin arbetsroll, vilket förhållningssätt som råder samt vilka 

dilemman och svårigheter de beskriver förekomma i deras arbete. Resultatet i dessa teman 

sammanställs sedan för att ge en bild av vilket handlingsutrymme som beskrivs föreligga 

kopplat till behandlingsassistentrollen. Slutligen görs en jämförelse mellan resultatet från 

enkäterna och intervjuerna för att belysa vilka likheter och skillnader som framkommit. 

 

5.1 Resultat av enkätinsamling 

Nedan redovisas påståenden och frågor från enkäten kopplat direkt till studiens frågeställningar. 

Endast de påståenden som är relevanta för studiens teman redovisas. 

 

5.1.1 Ansvar och kompetens i behandlingsassistentrollen 

Nedan presenteras de påståenden som berör behandlingsassistenternas möjlighet till 

ansvarstagande i sitt arbete. Utöver ansvar redovisas även påståenden rörande kompetens då 

dessa anses komplettera bilden av vilket ansvar och vilket handlingsutrymme respondenterna 

beskriver föreligger. Hur spridningen ser ut bland respondenterna i dessa påståenden visas i 

tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

Det är utvecklande att arbeta med 

ungdomar inom tvångsvård 
7 12 1 - 

Att arbeta med ungdomar inom tvångsvård 

kräver ett stort ansvarstagande 
13 7 - - 

I mitt arbete får jag medverka i 

ungdomarnas behandlingsinsatser 
2 10 7 1 

Det ställer höga krav på kompetens att 

arbeta med ungdomar inom tvångsvård 
5 10 4 1 

I relation till ungdomarna kan jag utnyttja 

min kompetens fullt ut 
7 11 - 2 

Mina arbetskamrater tar till vara på min 

kompetens på ett sätt som jag är nöjd med 
9 7 1 3 

Min arbetsledare tar till vara på min 

kompetens på ett sätt som jag är nöjd med 
5 10 2 3 

 

Tabell 1. Tabellen visar respondenternas svarsfördelning i de påståenden som berör ansvar och kompetens. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att det är utvecklande att arbeta med ungdomar inom 

tvångsvård. Samtliga anser att arbetet mer eller mindre kräver ett stort ansvarstagande. Dessa 

två påståenden är kopplade till själva tvångsvården och arbetet med tvångsomhändertagna 

ungdomar. Påståendet om deltagande i ungdomarnas behandlingsinsatser visar mer på 

möjligheten till ansvarstagande i själva arbetet. Här framgår det att det råder mer splittrade 

åsikter.  

 Majoriteten av respondenterna anser att det ställer höga krav på kompetens att arbeta med 

ungdomar inom tvångsvård. I resultatet kan man se att de som har högre utbildning är de som 

ställer sig emot att det ställer höga krav på kompetens att arbeta med ungdomar inom 

tvångsvård. Med högre utbildning avses studier på högskola eller universitet. Majoriteten av 

respondenterna anser även att de får utnyttja sin kompetens fullt ut i relation till ungdomarna. 

De två som anser att de inte kan utnyttja sin kompetens fullt ut i arbetet är precis som i tidigare 

påstående högre utbildade. Majoriteten av respondenterna är nöjda med hur deras kompetens 

tas till vara på av både arbetskamrater och arbetsledare. Det tycks dock föreligga en större 

tillfredställelse i hur arbetskamrater tar till vara på kompetensen än vad arbetsledaren gör. 

Återigen är det de med högre utbildning som till stor del känner att deras kompetens inte tas till 

vara på i verksamheten varken av arbetskamrater eller av arbetsledningen på ett sätt som de 

känner sig nöjda med. 

 

5.1.2 Förhållningssätt i arbetet 

En del påståenden och frågor i enkäten är kopplade till personalens förhållningssätt i arbetet. 

Hur spridningen ser ut bland respondenterna i dessa påståenden visas i tabell 2 nedan.  
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Tabell 2. Tabellen visar respondenternas svarsfördelning i de påståenden som berör deras förhållningssätt i arbetet.  

 

Det framgår tydligt att personalgruppen anser att det är viktigt att ha ett gemensamt 

förhållningssätt samt att anpassa sig till det gemensamma arbetssättet. Majoriteten uttrycker 

även att regler och rutiner är viktiga. De flesta tar dock avstånd från att kontrollen i arbetet är 

viktigt trots att regler och rutiner innebär en viss kontroll inom institutionen. Majoriteten av 

respondenterna anser att en nära relation är viktigare än kontrollen i arbetet med ungdomarna. 

Trots att majoriteten tycks värdesätta en god relation i detta avseende så finns det en spridning 

i denna fråga. 

 Samtliga respondenter svarade på frågan vad som behövs för att ungdomarna ska kunna 

förändra sina liv på ett positivt sätt. Diagram 1 visar svarsfördelningen. 

 

  
Diagram 1. Diagrammet visar respondenternas svar på frågan ”vad behöver ungdomarna för att kunna förändra 

sina liv på ett positivt sätt?”. Samtliga fick välja tre av ovanstående faktorer. 

 

Struktur, omtanke och gränser beskrivs av ett flertal vara mycket viktigt för att ungdomarna ska 

kunna förändra sina liv. Ansvar, konsekvenser och trygghet ansågs även vara viktigt, men 

Tabell 2 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

Kontrollen i arbetet med ungdomar är 

viktigare än en nära relation 
2 4 6 8 

Regler och rutiner är viktiga inom 

institutionsvård 
16 2 2 - 

Det är viktigt att ha ett gemensamt 

förhållningssätt i personalgruppen 
20 - - - 

I mitt arbete är det viktigt att anpassa sig till 

arbetsgruppens gemensamma arbetssätt 
13 7 - - 
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Diagram 1 - Vad behöver ungdomarna?
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endast av en handfull. Utbildning och ansvar var det ytterst få som ansåg vara viktigt för 

ungdomarnas utveckling och möjligheter. Endast en respondent vardera svarade att närhet och 

empati är viktigt. Vänner och kontroll var det ingen som belyste vikten av.  

 Samtliga respondenter svarade även på frågan hur man behöver vara som personal för att 

på bästa sätt arbeta med ungdomar. Diagram 2 visar svarsfördelningen. 

 

 

Diagram 2. Diagrammet visar respondenternas svar på frågan ”hur behöver man vara som personal för att bäst 

arbeta med ungdomar?”. Samtliga fick välja tre av ovanstående faktorer. 

 

Majoriteten anser att det är viktigt att vara klar och tydlig samt att kunna sätta gränser. Många 

ansåg att det är viktigt att ha ett förhållningssätt där man är intresserad av ungdomarna genom 

att vara inkännande, lyssnande, professionell, nyfiken eller engagerad. Endast tre respondenter 

ansåg att det är viktigt att ha kunskap när man arbetar med ungdomar inom tvångsvård. Två 

respondenter ansåg att det är viktigt att vara rättvis, en respondent menar att man måste ha 

tålamod och två respondenter belyser att det är viktigt att vara trygg i sig själv.  Ingen 

respondent svarade att det är viktigt att ha fysisk styrka, pondus, vara tolerant, eller att vara 

positiv och ha empati. Kunna sätta gränser och att vara klar och tydlig kan tolkas som att det är 

viktigt med kontroll i arbetet. Denna fråga visar, på ett indirekt sätt, att kontroll värdesätts i 

arbetet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att respondenterna i de två ovanstående frågorna 

endast har fått välja tre av alternativen. Det går därför inte att säga att respondenterna inte tycker 

att exempelvis utbildning och kunskap är viktigt. Det går dock att avläsa att dessa faktorer inte 

prioriteras så högt i relation till flera andra faktorer som nämns ovan. 
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Diagram 2 - Hur bör man vara som personal?
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5.1.3 Dilemman och svårigheter i arbetet 

Enkäten innehöll fyra påståenden som kan kopplas till dilemman och svårigheter i arbetet. 

Dessa påstående redovisas nedan i tabell 3. 

 
Tabell 3 

 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

Mina arbetskamrater har tillit till att jag gör 

ett bra arbete 
16 4 - - 

Min arbetsledare har tillit till att jag gör ett 

bra arbete 
18 2 - - 

I mitt arbete finns det en motsättning mellan 

mina mål och verksamhetens mål 
- 4 9 7 

I mitt arbete finns det utrymme för mina 

idéer och förslag till verksamhetsförbättring 
4 9 6 1 

 

Tabell 3. Tabellen visar respondenternas svarsfördelning i de påståenden som berör dilemman och svårigheter i 

arbetet.  
 

Tilliten mellan medarbetare och ledningen på avdelningen framställs av behandlings-

assistenterna som stor. Samtliga respondenter känner att deras arbetskamrater har tillit till att 

de gör ett bra arbete samt att deras arbetsledare har tillit till att de gör ett bra arbete. Det tycks 

dock vara mer splittrade känslor och åsikter om hur väl respondenternas idéer och förslag tas 

emot i verksamheten. Slutligen visar enkäten att majoriteten av respondenterna anser att 

verksamhetens mål är förenliga med deras egna i arbetet.  

 

5.1.4 Handlingsutrymme i behandlingsassistentrollen 

Ur de påståenden som ställs ovan om ansvar och kompetens kan man urskilja ett visst 

handlingsutrymme. Majoriteten anser att det ställer höga krav på kompetens i arbetet med 

ungdomar inom tvångsvård, majoriteten anser att de till stor del får utnyttja sin kompetens fullt 

ut samt att arbetskamrater och arbetsledare tar till vara på deras kompetens på ett sätt som de är 

nöjda med. Sammantaget visar detta att majoriteten är nöjda med det handlingsutrymme som 

föreligger med avseende på att arbetssituationen ger utlopp för att använda sin kompetens. De 

som har högre utbildning visar dock inte samma tillfredställelse. Detta kan tolkas som att det 

handlingsutrymme som föreligger i behandlingsassistentrollen är anpassat till en viss 

kompetensnivå. Vad gäller handlingsutrymmet kopplat till deltagande i behandlingsinsatserna 

tycks uppfattningen skilja sig. En del tycks anse att det föreligger ett handlingsutrymme medan 

andra verkar tycka att det är begränsat.  

 Samtliga respondenter uttrycker att det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt 

och majoriteten uttrycker att det är viktigt att anpassa sig till ett gemensamt arbetssätt. Detta 

kan tolkas som att det anses vara önskvärt att ha ett begränsat handlingsutrymme vad gäller hur 
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man ska förhålla sig i arbetet. Detta stärks även av den uttryckta vikten av att ha regler och 

rutiner att förhålla sig till i verksamheten.  

 I verksamheten tycks majoriteten känna att det finns en tillit både mellan 

arbetskamraterna och från arbetsledaren. Denna tillit kan betraktas vara en grund för att 

handlingsutrymmet i behandlingsassistentrollen över huvud taget ska kunna upprätthållas. 

Framförallt arbetsledarens tillit till behandlingsassistenterna kan ligga till grund för ett ökat 

handlingsutrymme. Vad gäller om det finns utrymme för idéer och förslag i verksamheten kan 

den splittrade uppfattningen visa att det råder olika uppfattningar om vilket handlingsutrymme 

som föreligger. En del tycks uppfatta det som större och andra som mer begränsat. 

 Sammanfattningsvis ger enkäten en relativt positiv bild av behandlingsassistenternas 

arbetssituation. Majoriteten ger en positiv bild av arbetssituationen med avseende på 

ansvarstagande och kompetens. De som ger en motstridig bild till detta har i större utsträckning 

högre utbildning. Vikten av ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt framgår tydligt och i 

arbetet värdesätts främst struktur, tydlighet och omtanke. Möjligheten att framföra egna åsikter 

och förslag i verksamheten är det enda som till viss del framställs som ett problem. Majoriteten 

tolkas utifrån detta vara nöjda med det handlingsutrymme som föreligger, samtidigt finns det 

dock delade åsikter i personalgruppen kring detta. 

 

5.2 Resultat av intervjuer 

Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes kring tre förutbestämda teman som är direkt kopplade 

till studiens frågeställningar: ansvarstagande i behandlingsassistentrollen, förhållningssätt i 

arbetet samt dilemman och svårigheter i arbetet. Det är utifrån dessa teman resultatet redovisas 

nedan. Ur samtliga teman tolkas sedan vilket handlingsutrymme behandlingsassistenterna har 

baserat på behandlingsassistenternas direkta beskrivningar samt vad som kan urskiljas ur 

diskussionerna i ett större perspektiv. 

 

5.2.1 Ansvarstagande i behandlingsassistentrollen 

Det empiriska materialet visar ett tydligt resultat att behandlingsassistenterna har ett begränsat 

ansvar samt begränsad delaktighet i behandlingsinsatser. Behandlingsassistenternas 

beskrivningar av vilket ansvar de har i sin yrkesroll har kategoriserats in i två olika kategorier: 

vardagskontakt och vardagssysslor samt ansvar och delaktighet i behandlingsinsatser.  

 
Asså jag är behandlingsassistent här, och det innebär ju att ha den dagliga kontakten med eleverna. 
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Främst tror jag att mitt ansvar rör vardagssysslor på institutionen, det skulle jag nog säga.  Typ hjälpa 

ungdomarna och vara med dem vid måltider, städning, fys och om de ska ut på något ärende och liknande. 

 

Det som jag ansvarar över nu, jag är ju behandlingsassistent, det handlar om att se efter ungdomar och 

hjälpa dem inom drogmissbruk och kriminalitet. Men ansvar…här på SiS är det nog mer att öppna dörrar 

och stänga dörrar.  

 

Till stor del beskriver behandlingsassistenterna, likt ovanstående citat, att de ansvarar över 

ungdomarnas vardagssysslor på institutionen. De vardagssysslor som nämns är att vara med vid 

aktiviteter och måltider, träna tillsammans, hjälpa till när ungdomarna behöver uträtta ärenden, 

fixa fika till ungdomarna samt hjälpa dem att tvätta och städa. Det framgår också att 

behandlingsassistenterna innehar den roll i verksamheten som innebär att umgås med 

ungdomarna och ha en nära kontakt med dem i deras vardag. Kontakten med ungdomarna 

beskrivs även som central i ett annat avseende nämligen ansvaret över att utöva kontroll, något 

som nedanstående citat tyder på: 

 
Ansvarsområden, oj. Det är väl att se till att grabbarna håller sig i styr. Inte bråkar med varandra och 

sådant. Hjälper dem med deras behandling. Se till att de bara fungerar i vardagliga rutiner. 

 

Sen är det vi behandlingsassistenter som försöker hålla ungdomsgruppen i schack. 

 

Sammantaget tolkas ovanstående som att behandlingsassistenternas egna konstruktion av deras 

ansvarstagande främst berör mer okvalificerade arbetsuppgifter. Endast tre behandlings-

assistenter uttryckte att de även har ett ansvar att förhålla sig på ett bra sätt i arbetet samt 

införskaffa sig relevant kunskap. Detta uttrycktes dock mycket kort. Behandlingsassistenterna 

beskriver även i mycket begränsad utsträckning behandlingen som en del av deras ansvar. Det 

faktum att få över huvud taget nämnde behandlingen kan tolkas som att ansvaret över 

behandlingen upplevs mycket begränsat från behandlingsassistenternas sida. Då behandlingen 

inte var ett område som nämndes i någon större utsträckning ställdes direkta följdfrågor om 

vilka behandlingsinsatser behandlingsassistenterna ansvarar över och vilka de är delaktiga i, 

vilket mynnat ut i en kategori som nämns som: ansvar och delaktighet i behandlingsinsatser. 

 
Asså jag skulle personligen vilja vara mer insatt i deras behandling. Så att man vet i vilket steg de är och 

vilka arbetsuppgifter som har gjorts. 

 

Nej planeringen sker av behandlarna. Men vi kan förmedla det vi ser och utifrån det lägger behandlarna 

upp strategier för eleverna. Vi kan vara delaktiga i att diskutera om strategierna är bra eller dålig. 

 

Nej som sagt är det nog just behandlingen som jag är minst med i. Men samtidigt så är ju behandling 

24/7 nästan lite av ett slagord i verksamheten. 
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Hur man kan delta själv är väl att försöka vara med på det som händer inne i grupprummet. Ta del av 

vad behandlarna har lagt upp för strategier. På den biten är man ju involverad i deras behandling. Det 

är ju sagt att det är behandling 24/7 så det är en process som ska pågå dygnet runt egentligen. 

 

När det gäller behandlingsassistenternas deltagande och ansvar över behandlingsinsatser 

framkommer två bilder i behandlingsassistenternas konstruktioner, vilket ovanstående citat 

indikerar. Dels framkommer det en bild präglad av frånvaro av både ansvar och deltagande i 

behandlingsinsatserna dels framkommer en bild att behandlingen är en ständigt pågående 

process och att samtliga därför är delaktiga i den. Det framgår tydligt att 

behandlingsassistenterna i stort inte ansvarar över några planerade behandlingsinsatser då det 

beskrivs tillhöra ansvaret som innehas av en annan befattning inom verksamheten. Det framgår 

även att behandlingsassistenterna i mycket liten utsträckning är delaktiga i de planerade 

behandlingsinsatser som förekommer.  Det tycks främst vara att aktivt engagera sig i de 

behandlingsstrategier som finns för vardera ungdom som utgör behandlingsassistenternas 

deltagande i behandlingen. Oavsett om behandlingsassistenterna uttryckt att behandlingen är 

en ständigt pågående process eller inte tycks deltagandet i de planerade insatserna vara relativt 

lågt. Några behandlingsassistenter uttrycker att det ligger ett eget ansvar över att delta i 

behandlingen, både i grupprummet och genom att diskutera de behandlingsstrategier som 

används i verksamheten. Det framkommer dock även att flera behandlingsassistenter anser att 

organisatoriska faktorer gör att det är svårt att delta i de planerade behandlingsinsatserna: 

 

Det är så verksamheten är uppbyggd. Det tillhör liksom inte riktigt mina arbetsuppgifter. Om jag går in på 

en grupp någon gång för att lyssna så känns det ibland som att jag inte borde vara där. Jag vet inte riktigt 

varför…men ibland känner man sig inte helt välkommen.  

 

Jag tror att det beror på att vi är ganska få här som jobbar så det blir oftast bara någon som kan följa med 

in på grupp och föreläsningar. 

 

Dessa citat kan tolkas som att få betraktar det bristande deltagandet i de planerade 

behandlingsinsatserna som beroende av ett eget ansvar. Majoriteten förklarar denna brist med 

mer externa förklaringsfaktorer. Det bristande deltagandet i behandlingsinsatserna väckte 

frågor om vad behandlingsassistenterna faktiskt kan göra i sin yrkesroll för att påverka 

ungdomarna på ett positivt sätt. Det framgår en relativt enstämmig bild av 

behandlingsassistenternas möjlighet att påverka ungdomarna, vilken tycks vara begränsad: 

 
Det är väl att försöka vara en så bra förebild som möjligt. Och försöka få dem att se att det finns en annan 

väg i livet. Försöka väcka någonting i dem liksom. Det är inte så lätt eftersom de är här så kort tid. Väcker 

man någonting i någon så får man vara nöjd med det. 

 

Det är svårt. Jag tänker såhär att vill de fortsätta knarka så gör de det. De har skitigt i sina egna föräldrar, 

så vilka är vi egentligen. 
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Man kan aldrig gå runt och tro att man kan förändra dem. Jag resonerar alltid såhär att jag kan så ett frö 

i dem, men det är upp till dem, de måste vattna det själva. Annars kommer man att bli knäpp och tro att 

man ska rädda hela världen. 

 

Dessa citat visar på ett tydligt sätt den bild som samtliga behandlingsassistenter i studien 

uttryckt om möjligheten att påverka ungdomarna i deras yrkesroll.  

 Ur behandlingsassistenternas framställning av arbetet och vilket ansvar de har framgår 

det tydligt en önskan om att få ta ett större ansvar i arbetet samt ha större delaktighet och ansvar 

i behandlingen. Samtliga behandlingsassistenter fick svara på om det är nöjda med det ansvar 

och det deltagande i behandlingsinsatserna de har i sin yrkesroll idag och fem av de totalt åtta 

informanterna uttrycker ett missnöje. Några behandlingsassistenter uttrycker att de skulle vilja 

ha en annan tjänst just för att behandlingsassistentrollen inte medför ansvarsfyllda och 

kompetenskrävande uppgifter i den mån de önskar.  

 Sammanfattningsvis beskriver behandlingsassistenterna ett begränsat ansvarstagande i 

deras yrkesroll. Behandlingsinsatserna beskrivs ligga utanför deras ansvarsområde. Det råder 

dock delade åsikter om möjligheterna att delta mer då en del understryker ett eget ansvar medan 

andra poängterar organisatoriska faktorer som förhindrar detta. Majoriteten av 

behandlingsassistenterna uttrycker ett missnöje över det låga ansvarstagandet samt låga 

deltagandet i behandlingsinsatserna.  

   

5.2.2 Förhållningssätt i arbetet 

När behandlingsassistenterna beskriver sitt förhållningssätt gentemot ungdomarna framgår det 

tydligt att det förekommer en uppsjö av olika sätt att bete sig på i sin yrkesroll. Inom temat kan 

flera olika kategorier urskiljas: hårdare eller mjukare förhållningssätt, relationsskapande, 

individanpassa förhållningssätt samt gemensamt förhållningssätt. Behandlingsassistenterna 

beskriver både ett hårdare förhållningssätt och ett mjukare förhållningssätt: 

 

Jag tycker att regler och rutiner verkligen är a och o i deras liv. Jag är stenhård med regler och rutiner, 

just för att de ska lära sig. Jag tror ändå att i slutändan gynnar ju det dem. 

 

Här måste du vara en auktoritär ledare. Mitt förhållningssätt är att jag är rakt på sak. Jag brukar ha en 

väldigt ödmjuk approach, och det brukar alltid fungera egentligen. Märker man att det inte fungerar måste 

man vara lite mer rakt på sak, lite mer taggig, eller inte taggig liksom, men auktoritär röst. 

 

Jag vill inte skrika och peka med hela handen om det inte är nödvändigt. Jag önskar verkligen att det ska 

gå att möta varandra på ett respektfullt och trevligt sätt. 
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Ovanstående citat visar både ett hårdare och ett mjukare förhållningssätt. Det hårdare 

förhållningssättet präglas av att mycket vikt läggs vid regler och rutiner. Det beskrivs vara 

viktigt att inte visa sig som svag och låta ungdomarna köra över en samt det är viktigt att kunna 

sätta gränser och markera oönskat beteende. Det framgår ett synsätt där man menar att ett 

hårdare förhållningssätt är gynnsamt för ungdomarna då de är på institutionen för att lära sig. 

Det hårdare förhållningssättet tycks dock vara begränsat då majoriteten anser att ett mjukare 

förhållningssätt är att föredra. Det mjukare förhållningssättet präglas av vikten av att ha empati 

och förståelse och visa omtanke samt vara intresserad av ungdomarna, försöka skapa kontakt, 

utforska och skapa relation med ungdomarna. Det framgår dock lite olika åsikter om hur 

relationen med ungdomarna ska se ut, vilket nedanstående citat visar. Ur detta skapades en 

separat kategori: relationsskapande. 

 

Jag försöker vara tydlig och allvarlig och försöker prata om saker jag anser vara givande för ungdomarna. 

Jag skämtar liksom inte runt. 

 

Jag tycker att man säger till ungdomen att jag och du är inte kompisar och jag är här för att på något sätt 

försöka hjälpa dig i din situation. Jag är här som personal. Det ska vara professionellt och absolut inget 

annat. 

 

Jag försöker alltid att bemöta killarna med respekt, det är klart att man skojar till det lite ibland, men det 

är aldrig några kränkningar eller sådär. 

 

Jag är en person som tycker om att skojbråka och driva med grabbana mycket. 

 

Att skapa relation beskrivs av många vara viktigt och det tycks utgöra en stor del av arbetet. 

Relationen till ungdomarna beskrivs vara viktig för att de ska lyssna på personalen samt vid 

konfliktlösning. Ovan kan man se att personalen förhåller sig mer eller mindre allvarligt i 

kontakten med ungdomarna. En del lägger vikt vid att markera att det inte rör sig om en 

kompisrelation och andra anser att det är ett bra sätt att nå ungdomarna genom att vara 

skämtsam. Samtliga understryker dock vikten av att kunna känna av när en skämtsam hållning 

inte är önskvärd samt att inte vara allt för privat i relationen med ungdomarna. Av de som 

understryker vikten av relationen med ungdomarna är det ingen som menar att regler och rutiner 

inte är av stor vikt det också. Synen av hur man ska förhålla sig gentemot ungdomarna tycks 

skilja sig mycket, men något som tycks vara en relativt gemensam uppfattning är vikten av att 

vara rak och tydlig, lugn och förhålla sig professionellt. 

 I kategorin om vikten av att anpassa sitt förhållningssätt till individen framställs en 

mycket samstämmig bild. Samtliga behandlingsassistenter uttrycker att det är viktigt att anpassa 

sig till individen till viss del, men att det också är viktigt att inte särbehandla någon: 
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Jag tror att det är viktigt att ha en balans. Det är inte bra att vara exakt lika mot alla men heller inte att 

anpassa sig för mycket så att man särbehandlar någon. 

 

Jag tycker att det finns en grund i förhållningssättet som man ska utgå ifrån, sen behöver man anpassa det 

efter person. Alla är olika, alla kan inte bete sig på samma sätt. 

 

Behandlingsassistenterna ger inte en lika samstämmig bild inom kategorin gemensamt 

förhållningssätt. Samtliga behandlingsassistenter belyser att det är viktigt att ha ett gemensamt 

förhållningssätt, men i vilken grad råder det delade åsikter om:  

 
Det är jätteviktigt att alla jobbar lika. I alla avseenden. Gör man inte det så blir det haligali på avdelningen. 

Liksom att ena säger ja till en sak och någon annan säger nej, alla kör olika typer av regler, det fungerar 

aldrig. 

 

Ja det är viktigt att följa regler och rutiner. Det är speciellt viktigt att man följer saker som vi har kommit 

överens om. Det tycker jag är väldigt viktigt. Så slipper de dubbla budskap. 

 

Det framkommer parallellt med detta en bild av att allt inte kan vara gemensamt utan att det 

anses vara viktigt att ha en gemensam grund, men att det sedan är bra att vara olika och 

komplettera varandra: 

 
Vissa saker tycker jag att vi ska ha gemensamt, typ som den värdegrunden vi har. Att alla ser ungdomarna 

med värdegrunden är jätteviktigt, men det är bra att vi skiljer oss åt också. 

 

Jag tycker att man ska ha ett grundläggande gemensamt förhållningssätt och sen måste man vara lite olika, 

om man ska få det att fungera, för vi alla sitter med olika egenskaper och kunskaper. 

 

Det är tydligt att en gemensam värdegrund anses vara viktig. Sedan understryker 

ovanstående att personalens enskilda egenskaper är viktiga att ta till vara på och använda i 

arbetet för att komplettera varandra.  

 Sammantaget förhåller sig personalen på olika sätt i sitt arbete. Behandlingsassistenternas 

konstruktioner visar både ett hårdare förhållningssätt präglat av kontroll, regler och rutiner samt 

ett mjukare förhållningssätt präglat av relationsskapande, omtanke och engagemang.  

Behandlingsassistenterna beskriver vikten av att anpassa sitt förhållningssätt till individen, men 

bara till viss del samt vikten av ett gemensamt förhållningssätt. Det framgår dock att ett 

gemensamt förhållningssätt till viss del saknas. 

 

5.2.3 Dilemman och svårigheter i arbetet 

Temat dilemman och svårigheter i arbetet består av kategorierna: distansen mellan behandlarna 

och behandlingsassistenterna, delade åsikter och olika förhållningssätt. Distansen mellan 

behandlarna och behandlingsassistenterna beskrivs som en svårighet: 
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Jag skulle vilja vara med mer. Ja på allt egentligen. Nu är det så uppdelat mellan behandlarna, de som 

sitter där inne och vi på golvet. Man känner sig inte delaktig alls. 

 

Jag tror att själva behandlingsklimatet är förknippat med behandlarna eftersom att det är så uppdelat. 

 

Det uttrycks ett missnöje över det låga deltagandet i behandlingen vilket även framkommer i 

temat om ansvar. En annan kategori är delade åsikter. Det framkommer att det finns delade 

åsikter mellan vissa behandlingsassistenter och ledningen och ibland med behandlarna. Detta 

uttrycks dock inte i någon större utsträckning och få behandlingsassistenter lägger vikt vid detta. 

Flera av dem uttrycker att när det uppstår delade åsikter finns det utrymme för diskussion och 

flera menar att ledningen och behandlarna lyssnar och när man inte är överens med 

verksamhetens regler så får man bra förklaringar till varför det är på ett visst sätt. När 

behandlingsassistenterna uttrycker sig om delade åsikter som kan uppstå i verksamheten 

uttrycker de flesta att det gäller att anpassa sig: 

 

Man kan ju alltid komma med motargument och bolla lite, men det är alltid ledningen och typ behandlarna 

som har det sista ordet. 

 

Det finns ju vissa saker som man liksom varför är det såhär. Men du kan ju aldrig göra någonting personligt 

här. Du jobbar ju på en statlig myndighet. Dina personliga värderingar kan du nästintill lämna hemma. 

Det är liksom ett jobb att utföra. 

 

Jag är ganska dålig på att förmedla det jag tycker, jag tänker att det inte är önskvärt att jag lägger mig i. 

Jag brukar tänka att jag kanske kan få utlopp för mina idéer och tankar i framtiden. 

 

Majoriteten av behandlingsassistenterna beskriver att de anpassar sig.  Behandlings-

assistenterna verkar framföra idéer och förslag i ganska begränsad utsträckning. Det finns dock 

även de som uttrycker att de alltid framför sina åsikter, men dessa är få. Bland dessa upplever 

flera att de inte känner något större gehör från ledningen när det gäller egna idéer och förslag 

till verksamheten. De uttrycker även att de upplever en svårighet i att de är så få som tar upp 

problem med ledningen och behandlarna. 

 
Det jag tycker är mest irriterande och jobbigt, det är att alla tycker så himla mycket men det är ingen som 

vågar öppna munnen och säga det. Det är alltid samma personer som uttrycker sig. 

 

Ytterligare ett problem beskrivs som kategorin: olika förhållningssätt. Flera behandlings-

assistenter klargör att det råder en avsaknad av ett gemensamt förhållningssätt: 

 
Vi har inte ett gemensamt förhållningssätt, det vi har gemensamt är väl att vi låser dörren, sen jobbar vi 

väldigt olika. Vissa säger nej och andra säger ja. 
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Jag tror att det skulle behövas rakare direktiv uppifrån. Det finns nog för stort utrymme för olika sätt när 

vi egentligen behöver arbeta mer lika. 

 

Alla är ju olika som sagt och alla tycker olika. Alltså det jag saknar på arbetsplatsen här är mer 

gemensamma personaldagar.  

 

Jag tycker att när man kommer överens om någonting eller om regler och rutiner, då ska det skrivas upp 

och visas så att alla kan luta sig tillbaka på ett papper. 

 

En del behandlingsassistenter stämmer inte in i ovanstående bild, alternativt reflekterar de inte 

över detta. Flera beskriver att de anpassar sig som ovan beskrivs och problem som detta tycks 

inte tas upp i allt för stor utsträckning. 

 Uppfattningen av dilemman och svårigheter i arbetet skiljer sig mellan behandlings-

assistenterna. En del beskriver inte problem i så stor utsträckning medan andra belyser detta på 

ett tydligare sätt. Sammantaget beskrivs distansen mellan behandlingsassistenterna och 

behandlingen, delade åsikter mellan behandlingsassistenterna, behandlarna och ledningen samt 

avsaknaden av ett gemensamt förhållningssätt som problem och svårigheter som kan uppstå i 

arbetet.  

 

5.2.4 Handlingsutrymme i behandlingsassistentrollen 

Samtliga teman innehåller konstruktioner som kan tolkas som en konstruktion av vilket 

handlingsutrymme behandlingsassistenterna har i sin yrkesroll. När det gäller ansvarstagande i 

arbetet tycks detta vara begränsat vilket även innebär att handlingsutrymmet är begränsat när 

det gäller arbetsuppgifter som är mer ansvarskrävande. Samtliga beskriver att det är svårt att 

påverka ungdomarna. Detta kan ha flera olika anledningar vilket diskuteras i nästa kapitel. En 

anledning till detta kan dock vara ett begränsat handlingsutrymme i arbetet. När det gäller 

behandlingsinsatserna beskriver de flesta att de inte har något ansvar alls, de beskriver även att 

de inte är delaktiga. Det handlingsutrymme behandlingsassistenterna beskriver begränsas alltså 

till de uppgifter som ligger utanför behandlingen. När det gäller behandlingen uttrycker dock 

några behandlingsassistenter att det finns ett eget ansvar att aktivt delta och engagera sig. Detta 

tyder på att det finns ett visst handlingsutrymme, men det krävs engagemang från 

behandlingsassistenterna för att det ska utnyttjas. Flera behandlingsassistenter beskriver ett 

handlingsutrymme genom att behandlingen ska vara en ständigt pågående process vilken de är 

en viktig del i. Samtidigt beskrivs dock att det finns organisatoriska faktorer som förhindrar 

deltagande i de planerade behandlingsinsatserna samt att det kan råda ett klimat där 

behandlingsassistenterna inte alltid känner sig välkomna, vilket minskar handlingsutrymmet. 

Det faktum att samtliga behandlingsassistenter i första hand beskrev mer vardagliga sysslor 
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som deras ansvarsområde kan tolkas som att de själva inte upplever sitt handlingsutrymme som 

stort. Den kritik som framförs om yrkesrollen tyder på att det råder ett missnöje över det 

begränsade handlingsutrymmet som tycks föreligga.  

 Behandlingsassistenterna konstruerar en bild av hur man bör förhålla sig i arbetet som är 

ganska splittrad, vilket dels framgår av de olika bilder informanterna konstruerar, dels av direkt 

uttryckt missnöje över det bristande gemensamma förhållningssättet i arbetet. Detta kan tolkas 

som att det finns ett relativt stort handlingsutrymme vad gäller hur man beter sig och förhåller 

sig i arbetet. Det framgår att det finns en gemensam värdegrund, men denna tycks innebära ett 

tolkningsutrymme där tolkningen från behandlingsassistent till behandlingsassistent kan se 

olika ut. Då bristen på ett mer gemensamt förhållningssätt framställs som ett problem kan detta 

handlingsutrymme som råder i detta avseende tolkas som mindre önskvärt. Önskan om ett mer 

gemensamt förhållningssätt skulle innebära ett mer begränsat handlingsutrymme och mindre 

tolkningsutrymme i organisationens värdegrund och riktlinjer. Flera behandlingsassistenter 

uttrycker dock även att det är bra att det finns ett handlingsutrymme som ger utrymme för 

personalens olika egenskaper som kan vara fördelaktiga i arbetet. Dessa behandlingsassistenter 

förespråkar dock att en gemensam värdegrund måste finnas. Sammantaget tycks dock denna 

värdegrund ge upphov till ett handlingsutrymme som resulterar i att personalen arbetar och 

förhåller sig på mycket skilda sätt. 

 Behandlingsassistenterna beskriver att de inte har så stort inflytande när det kommer till 

beslut i verksamheten. Behandlingsassistenterna är beroende av ledningens och behandlarnas 

beslut vilket de måste anpassa sig till. Detta tyder på ett begränsat handlingsutrymme. 

Handlingsutrymmet tycks inte variera allt för mycket med utbildningsnivå utan det är främst 

vilken roll i verksamheten man har som avgör vilket handlingsutrymme som föreligger. 

 Sammanfattningsvis beskrivs handlingsutrymmet som begränsat med avseende på vilka 

arbetsuppgifter behandlingsassistenterna har, vilket ansvarstagande de har samt vilket 

inflytande de har i verksamheten. Handlingsutrymmet beskrivs vara större med avseende på hur 

behandlingsassistenterna förhåller sig i arbetet. 

 

5.3 Sammanställning av resultatet 

Resultaten från enkäterna och intervjuerna stämmer väl överens. Enkäterna ger en översiktlig 

bild av behandlingsassistenternas åsikter och intervjuerna kompletterar med en djupare 

förståelse. Vissa skillnader framkommer dock vilket presenteras nedan. Enkäten visar att 

respondenterna anser att yrkesrollen innebär ett stort ansvarstagande. Intervjuerna tyder på 
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motsatsen. Påståendet är dock som nämns ovan mer fokuserat på att arbeta med ungdomar inom 

tvångsvård medan intervjuerna berör arbetet mer konkret. Detta tolkas som att det är själva 

målgruppen det är ansvarskrävande att arbeta med, och det behöver därför inte vara en 

motsättning. En annan skillnad mellan respondenternas svar i enkäterna och informanternas 

berättelser i intervjuerna är synen av och tillfredställelsen av hur kompetens används i 

yrkesrollen. Enkäterna visar en större tillfredställelse där man menar att det krävs hög 

kompetens, medan informanterna visar lägre tillfredställelse och ger en bild av att arbetet inte 

är så kompetenskrävande. Även här behöver det inte handla om en motsättning. De påståenden 

som ställts i enkäten fokuserar på vården med tvångsomhändertagna ungdomar. Detta kan 

tolkas som att det är kompetenskrävande att arbeta med målgruppen medan intervjuerna i större 

utsträckning berör tillfredställelsen och den kompetens personalen får använda i mer konkreta 

arbetsuppgifter. Ytterligare en skillnad framstår i frågan om vilka svårigheter som finns i 

arbetet. Enkäterna visar sammantaget att det inte föreligger några större svårigheter i arbetet, 

men i intervjuerna kan man läsa av flera svårigheter som behandlingsassistenterna beskriver. 

Enkäterna visar att respondenterna i stort inte upplever några skillnader mellan verksamhetens 

mål och deras egna mål. I intervjuerna framgår det dock att sådan problematik kan uppstå. Det 

bör noteras att de påståenden som ställts i enkäterna inte täcker av ett lika stort område som 

frågorna i intervjuerna gjort. Detta kan ligga till grund för att olika bilder framställs. En annan 

förklaring kan vara att det är lättare att svara önskvärt när olika alternativ föreligger och frågan 

ställs rakt ut vilket är fallet i enkäterna. I intervjuerna har svårigheter i arbetet kunnat läsas av 

utifrån behandlingsassistenternas berättelser som inte primärt är kopplade till problem och 

svårigheter. Den information som framkommer om svårigheter i arbetet i intervjuerna 

framkommer främst från dessa berättelser och inte från svar på direkta frågor om just problem 

och svårigheter. Vad gäller handlingsutrymmet i behandlingsassistentrollen visar enkäterna en 

större tillfredställelse än vad intervjuerna förmedlar. Det missnöje som kan avläsas i enkäterna 

kan i stort kopplas till högre utbildad personal. I intervjuerna framgår det dock att oavsett 

utbildningsnivå finns en önskan att få ta större ansvar och vara mer delaktig i behandlingen. 

Handlingsutrymmet framställs alltså på ett mer negativt sätt i intervjuerna. Förutom 

ovanstående visar enkäter och intervjuer på samstämmiga resultat. I flera sammanhang ger 

enkäterna en bild av fördelningen av åsikter i personalgruppen där intervjuerna sedan ger mer 

information som kan ligga till grund för hur enkätsvaren tolkas. 

 Sammanfattningsvis visar studiens resultat att behandlingsassistenterna har ett begränsat 

ansvarstagande i deras yrkesroll. Behandlingsassistenterna ansvarar främst över mer 

okvalificerade uppgifter såsom vardagssysslor och vardagskontakten med ungdomarna. 
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Behandlingsinsatserna beskrivs ligga utanför deras ansvarsområde. Det råder dock delade 

åsikter om möjligheterna att delta mer då en del understryker ett eget ansvar medan andra 

poängterar organisatoriska faktorer som förhindrar detta. Majoriteten av behandlings-

assistenterna uttrycker ett missnöje över det låga ansvarstagandet samt låga deltagandet i 

behandlingsinsatserna. Detta visar ett missnöje över det handlingsutrymme som föreligger i 

yrkesrollen med avseende på detta. Enkäterna ger dock en mer positiv bild än vad intervjuerna 

gör. De som ha högre utbildning uttrycker ett större missnöje. Personalen förhåller sig på 

mycket skilda sätt i sitt arbete. Behandlingsassistenternas konstruktioner ger en bild av både ett 

hårdare förhållningssätt präglat av kontroll, regler och rutiner samt ett mjukare förhållningssätt 

präglat av relationsskapande, omtanke och engagemang.  Relationen kan präglas av ett mer 

skämtsamt förhållningssätt eller ett mer allvarligt förhållningssätt. Behandlingsassistenterna 

beskriver vikten av att anpassa sitt förhållningssätt till individen, men bara till viss del samt 

vikten av gemensamt förhållningssätt. Det framgår dock att ett gemensamt förhållningssätt till 

viss del saknas. Handlingsutrymmet beskrivs i detta avseende som stort vilket också framställs 

som ett problem. Uppfattningen av dilemman och svårigheter i arbetet skiljer sig mellan 

behandlingsassistenterna. En del beskriver inte problem i så stor utsträckning medan andra 

belyser detta på ett tydligare sätt. Distansen mellan behandlingen och behandlingsassistenterna 

beskrivs som något som försvårar arbetet. Det uppstår även vissa svårigheter då det råder delade 

åsikter mellan behandlingsassistenterna, behandlarna och ledningen. Avsaknaden av ett 

gemensamt förhållningssätt beskrivs även det som ett problem. Behandlingsassistentrollen 

beskrivs alltså på olika sätt och det finns inte en gemensam uppfattning om hur man bör arbeta 

och förhålla sig i sin yrkesroll. Det finns både positiva och negativa uppfattningar om det 

handlingsutrymme som förekommer i behandlingsassistentrollen. 

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat, metod samt studiens slutsatser. I resultatdiskussionen 

diskuteras först behandlingsassistenternas upplevelse av ett begränsat handlingsutrymme med 

avseende på ansvarstagande och delaktighet i behandlingsinsatserna och ungdomarnas positiva 

utveckling, samt deras upplevelse av ett större handlingsutrymme vad gäller förhållningssätt i 

arbetet. Därefter diskuteras behandlingsassistenternas anpassning till yrkesrollen och 

arbetssituationen med avseende på det låga inflytandet i verksamheten samt deras upplevelse 

att möjligheten att påverka ungdomarna är begränsad. Diskussionen sker i relation till tidigare 
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forskning samt gräsrotsbyråkratteorin och organisatorisk rollteori. I metoddiskussionen 

diskuteras de svårigheter som uppstod under genomförandet av intervjuerna. I slutdiskussionen 

kopplas studiens resultat till studiens syfte och frågeställningar för att sedan mynna ut i förslag 

om hur behandlingsassistentrollen kan förbättras.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet från både enkäter och intervjuer. Resultatet kopplas till både tidigare 

forskning samt till gräsrotsbyråkratteorin och organisatorisk rollteori. Först berörs 

behandlingsassistenternas handlingsutrymme i deras yrkesroll för att sedan gå in på hur de 

anpassar sig till detta, så kallad coping. 

 

6.1.1 Handlingsutrymme i behandlingsassistentrollen 

Arbetsfördelningen på avdelningen som studerats beskrivs vara en mer byråkratisk 

organisationsform präglad av en hierarkisk ordning, specialisering och en viss kontroll. I denna 

hierarkiska ordning är det behandlingsassistenterna som står lägst och har den nära kontakten 

med ungdomarna samtidigt som de styrs av både lagar och regler. De befinner sig i en 

gräsrotsbyråkratroll. Lipsky (1980:16) belyste att denna roll medför ett stort handlingsutrymme 

och resurser, men resultatet visar att handlingsutrymmet och resurserna kan se olika ut vilket 

beskrivs nedan. Handlingsutrymmet betraktas därför i denna studie snarare som ett 

dimensionellt begrepp, det vill säga att handlingsutrymmet kan variera och flera olika faktorer 

påverkar handlingsutrymmet, detta i linje med Evans och Harris (2004) och Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008:16f) uppfattning. I detta avsnitt diskuteras behandlingsassistenternas 

begränsade handlingsutrymme kopplat till ansvarstagande och delaktighet i behandlings-

insatser och möjliga orsaker till detta. Därefter diskuteras behandlingsassistenternas 

uppfattning att deras inflytande över ungdomarna är lågt samt vad som kan ge upphov till denna 

uppfattning. Slutligen diskuteras behandlingsassistenternas förhållningssätt samt vad som kan 

vara orsaken till att varför ett gemensamt förhållningssätt inte lyckas upprätthållas. 

 

6.1.1.1 ”Vi har inte så stort ansvar” 

Handlingsutrymmet kopplat till ansvarstagande och delaktighet i behandlingsinsatser beskriver 

deltagarna som begränsat. Möjliga orsaker till detta diskuteras nedan. Det bör först noteras att 

behandlingsassistenterna utbildningsmässigt inte får ansvara över planeringen av behandlingen, 

de kan dock ansvara och delta i behandlingsinsatserna. (SiS 2015) Det tycks föreligga en distans 
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mellan behandlingsassistenterna och de planerade behandlingsinsatserna. Behandlingen 

beskrivs i stort som att det inte tillhör deras ansvar. Detta stämmer väl överens med Bakka, 

Fivelsdal och Lindkvist (2006) uppfattning att det finns en rollfördelning inom verksamheten 

med tydlig fördelning mellan fasta kompetensområden. Detta går i linje med Kristiansens 

(2005:74) studie vilken visar att det råder en tydlig arbetsdelning mellan olika positioner inom 

SiS verksamhet. Det råder en hierarki i vilken behandlingsassistenterna har lågt inflytande, 

vilket det finns ett uttalat missnöje över från behandlingsassistenternas sida. Detta framkommer 

även i denna studie. De flesta behandlingsassistenterna på den undersökta avdelningen visade 

missnöje över den låga graden av ansvarstagande och delaktighet i behandlingen. Det framstår 

dock en intressant motsättning mellan svaren i enkäterna och intervjuerna med avseende på just 

ansvarstagande. I enkäterna uttrycks att arbetet med ungdomar inom tvångsvård innebär ett stort 

ansvarstagande, medan intervjuerna indikerar att arbetet inte innebär ett större ansvarstagande. 

Detta kan tolkas som att behandlingsassistenterna upplever att det föreligga höga krav på 

ansvarstagande då de arbetar med en komplex målgrupp medan de anser att ansvarstagandet i 

de mer konkreta arbetsuppgifterna är mindre. 

 På ett liknande sätt framgår en motsättning då majoriteten av respondenterna i enkäten 

anser att arbetet med ungdomar inom sluten ungdomsvård ställer höga krav på kompetens. I 

intervjuerna ger informanterna snarare en bild av att arbetet inte är så kompetenskrävande. En 

tolkning skulle kunna vara, precis som ovan, att det är kontakten med en svår målgrupp som 

behandlingsassistenterna upplever ställer krav på kompetens, och inte de specifika 

arbetsuppgifterna. I linje med tidigare forskning (Laanemets & Kristiansen, 2008:138; Hill, 

2005:180; Kristiansen, 2005:60; Jeanneau, 2002:25f, 51f) visar resultatet på en delad bild av 

hur nöjd personalen är med sin arbetssituation med avseende på ansvarstagande och hur man 

får använda sin kompetens i arbetet. Resultatet i enkäterna visar att majoriteten är nöjda med 

hur de får utnyttja sin kompetens i arbetet, medan intervjuerna tyder på ett större missnöje. De 

behandlingsassistenter som har högre utbildning tenderar att känna större missnöje över 

arbetssituationen och tenderar att söka sig till andra tjänster. Detta går i linje med Kristiansens 

(2005:74f) studie vilken visar att det är svårt att få den högre utbildade personalen att stanna 

kvar inom verksamheten då de sällan får ta del av mer kompetenskrävande uppgifter. 

 Den hierarkiska ordning som Kristiansen (2005:74) beskriver föreligger inom SiS 

verksamhet beskrivs resultera i ett ointresse för behandlingen samt begränsad kunskap om de 

metoder som tillämpas. Jeanneau (2002: 25f, 51f) beskriver vidare hur behandlingsassistenter 

kan ha ett flyktbeteende i sitt arbete samt ett begränsat ansvarstagande. Denna studie visar 

resultat som strider mot detta. Det tycks finnas en hierarkisk ordning, men det finns trots det ett 
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tydligt intresse för behandlingen och en vilja att få delta mer. Vad gäller kunskap om de metoder 

som tillämpas tycks det dock finnas en begränsning. Endast en informant underströk vikten av 

att ha kunskap inom de metoder som tillämpas på avdelningen och endast tre respondenter 

menade att kunskap är viktigt hos personalen för att de ska kunna utföra ett bra arbete. Evan 

och Harris (2004) framför kompetens som en viktig faktor som påverkar vilket 

handlingsutrymme som föreligger. Vidare beskrivs kunskap hos de anställda vara en viktig 

faktor för att de ska kunna bemöta det komplexa arbetet som gräsrotbyråkratrollen innebär, dvs. 

att förena ungdomarnas krav med organisationens uppdrag på ett sätt som tillfredsställer båda 

parter. (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:16; Lipsky, 1980:4) Den bristande 

kompetensen kan därför ligga till grund för det låga inflytandet i arbetet.  

 När det gäller det begränsade deltagandet i behandlingsinsatserna belyser denna studie 

två olika ståndpunkter. Den ena belyser ett eget ansvar att delta i behandlingen medan den andra 

belyser organisatoriska faktorer som hindrar möjligheten till deltagande. Det faktum att en del 

uttrycker att det föreligger ett eget ansvar att delta i behandlingsinsatserna visar att det finns ett 

visst handlingsutrymme som behandlingsassistenterna kan utnyttja mer eller mindre. Detta 

väcker en misstanke om att det finns behandlingsassistenter som inte deltar i 

behandlingsinsatserna trots att möjligheten finns. Gräsrotsbyråkratteorin belyser att 

gräsrotsbyråkraten ansvarar över att hantera och utnyttja det handlingsutrymme som föreligger.  

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:16f; Lipsky, 1980:16) Då studien endas baseras på 

behandlingsassistenternas egna berättelser kan studien inte ge svar på om det råder ett ointresse, 

bristande engagemang eller ett flyktbeteende hos behandlingsassistenterna, vilket skulle kunna 

ligga till grund för det låga deltagandet i behandlingsinsatserna. Detta skulle förutsätta att 

studiens deltagare har svarat på ett socialt önskvärt sätt och framställt sig som mer engagerade 

än vad de är. Oavsett vilket engagemang individerna har i sitt arbete är det dock tydligt att flera 

behandlingsassistenter anser att det finns organisatoriska faktorer som påverkar möjligheten att 

engagera sig i arbetet. Den hierarkiska ordningen kan, precis som Kristiansen (2005:74f) 

beskriver, ligga till grund för att personalen kan engagera sig i mindre utsträckning än vad de 

önskar, just för att de kan känna att det utrymmet inte finns. Själva behandlingsassistentrollen 

och de förväntningar och begränsningar som rollen innebär, kan i detta sammanhang vara en 

hämmande faktor. Detta avstånd mellan behandlingsassistenterna och behandlingsinsatserna 

framgår tydligt i denna studie och tycks alltså vara kopplat till själva yrkesrollen, något som 

även framgår i tidigare forskning. (Kristiansen, 2005:74f; Jeanneau, 2002:25f, 51f)  

 Sammantaget kan behandlingsassistenternas begränsade möjligheter till ansvarstagande 

och delaktighet i behandlingsinsatserna bero på den position de har i den hierarkiska ordningen 
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i personalgruppen, men det kan också bero på att de har bristande utbildning och inte kan se 

sina möjligheter och inte tar eget ansvar och tar för sig mer. Det är högst troligt att dessa orsaker 

samvarierar. Rollen påverkar hur behandlingsassistenterna upplever sina möjligheter samtidigt 

som deras beteende skapar rollen. 

 

6.1.1.2 ”Väcker man någonting i någon så får man vara nöjd med det” 

Behandlingsassistenterna i denna studie beskriver sitt inflytande över ungdomarna som 

begränsat. Detta kan tolkas på flera olika sätt vilket beskrivs nedan. En tolkning är att 

behandlingsassistenterna inte har så många arbetsuppgifter där de får möjlighet att påverka 

ungdomarna. Lipsky (1980:13-14) beskriver hur handlingsutrymmet är nödvändigt för att 

kunna möta komplexiteten i gräsrotsbyråkratensyrkesroll. Det begränsade handlingsutrymmet 

kan därför försvåra arbetet för behandlingsassistenterna. Behandlingen tycks vara förknippad 

med andra anställda i verksamheten och det finns en risk att ungdomarna inte förknippar 

behandlingsassistenterna med behandlingen. Risken finns då att ungdomarna inte anstränger 

sig i samma utsträckning om de inte känner att det kravet föreligger. Denna tolkning stödjs av 

Kristiansen (2005:74f) som menar att den hierarki som föreligger i SiS verksamhet är tydlig för 

ungdomarna vilket kan påverka behandlingsassistenternas legitimitet hos ungdomarna.  

 En annan tolkning är att det råder bristande kompetens i behandlingsassistentgruppen 

vilket kan leda till att det råder bristande kunskap för att kunna nå fram till ungdomarna på ett 

mer fördelaktigt sätt. Detta kan leda till känslan av att det är svårt att påverka ungdomarna och 

ge upphov till en uppgivenhet. Enkäten visar att utbildningsnivån på avdelningen är 

förhållandevis låg. Kraven på en tvåårig folkhögskoleutbildning som framkommer i SiS 

riktlinjer tycks inte uppfyllas i samtliga fall. En bristande utbildningsnivå är något som påvisats 

även i tidigare forskning. (Kristiansen, 2005:91; Jeanneau, 2002:12f; Holm, 2001:37f) Tidigare 

forskning visar att högre utbildningsnivå visar ett positivt samband med förmågan att bemöta 

ungdomarna på ett relevant sätt i behandlingen. Högre utbildning tenderar att resultera i en mer 

positiv och klientfokuserad inställning. (Jeanneau, 2002:39; Holm, 2001:44f) Hill (2005:153-

155) visade även att personal med högre utbildning tenderar att anamma ett mer holistiskt 

synsätt i kontakten med ungdomarna där man beaktar ungdomens bakgrund, aktuella situation 

samt framtidsutsikter. Detta har visat sig vara ett mer framgångsrikt förhållningssätt men 

forskningen visar tyvärr att ett mer kortsiktigt tänkande är vanligare i personalgruppen på SiS 

särskilda ungdomshem. Den lägre utbildningsnivån kan därför påverka synen av vilka 

möjligheter man har att påverka ungdomarna i sitt arbete, då man helt enkelt inte har kompetens 

nog att faktiskt påverka ungdomarna. Detta ligger i linje med den teoretiska uppfattningen att 
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kompetens är en viktig faktor för handlingsutrymmet i arbetet. (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:16; Evan & Harris 2004; Lipsky 1980:4)  

 En tredje tolkning kan även vara att den målgrupp som behandlingsassistenterna arbetar 

med har en hög återfallsprevention och därför kan för höga förhoppningar om att det ska gå bra 

för ungdomarna försvåra arbetet och att man då i längden inte orkar arbeta med denna målgrupp. 

Både Hill (2005:100) och Jeanneau (2002:24f, 51f) har påvisat att det är vanligt att känna 

uppgivenhet i arbetet med en mycket utsatt och komplex målgrupp. De poängterar också att det 

är vanligare att känna uppgivenhet om man har en lägre utbildning. Detta kan kopplas tillbaka 

till att lägre utbildning kan ligga till grund för känslan av att det inte går att påverka ungdomarna 

i allt för stor utsträckning. 

 Sammanfattningsvis kan behandlingsassistenternas uppfattning att de i begränsad 

utsträckning kan påverka ungdomarna förklaras av deras begränsade handlingsutrymme i 

yrkesrollen, bristande kompetens eller det faktum att det är en svår målgrupp med hög 

återfallsprevention. Utifrån tidigare forskning är samtliga tre tolkningsförslag högst aktuella. 

 

6.1.1.3 ”Det vi har gemensamt är väl att vi låser dörren” 

Studien visar att behandlingsassistenterna förhåller sig på mycket olika sätt i arbetet, trots att 

samtliga anser att det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt. Nedan diskuteras varför 

ett gemensamt förhållningssätt inte lyckas upprätthållas. Det finns en mer enhetlig bild av att 

de ska försöka motivera ungdomarna och att de är på institutionen för att lära sig någonting 

precis som Hill (2005:74, 77-81) påvisade. Synen av hur detta ska gå till skiljer sig dock åt. 

Den spretiga bilden av personalens förhållningssätt går i linje med tidigare forskning 

(Laanemets & Kristiansen, 2008; Hill, 2005; Kristiansen, 2005; Holm, 2001; Andersson, 1998) 

Forskningen visar även att det är ett mer allmänt problem inom SiS verksamhet att personalen 

inte arbetar på ett enhetligt sätt. Lipsky (1980:27-29, 54ff) beskriver att det kan föreligga 

svårigheter i hur gräsrotsbyråkraterna måste förhålla sig i arbetet då de ofta utövar kontroll i sin 

yrkesroll samtidigt som de ska ge god omsorg. Det kan även föreligga ett motstånd från klienten 

som kan vara ofrivilligt under organisationens makt.  Allt detta stämmer väl överens med 

förutsättningarna på den studerade avdelningen. Lipsky (1980: 3-5) belyser även en svårighet 

då gräsrotsbyråkraten ständigt befinner sig i ett dilemma mellan att anpassa sitt bemötande till 

ungdomen eller förhålla sig mer strikt till organisationens ramar och regler. Det finns en 

spänning mellan dessa två i den studerade personalgruppen. Dessa svårigheter kan vara en 

anledning till att det utvecklas så många olika förhållningssätt.  
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 Handlingsutrymmet för hur personalen förhåller sig och arbetar beskriver behandlings-

assistenterna som stort, vilket också framställs som ett problem. Flera behandlingsassistenter 

beskriver att det inte finns ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt på avdelningen, trots 

att samtliga belyser vikten av detta. För det första kan detta bero på att det råder olika åsikter 

över hur mycket man måste anpassa sig till ett gemensamt förhållningssätt. En del uttrycker att 

en gemensam grund räcker och att olikheter kan vara fördelaktiga då personalen kan 

komplettera varandra, en ståndpunkt som även Laanemets och Kristiansen (2008:27-33) visade 

i sin studie. En del uttrycker dock i motsats till detta att den gemensamma grunden lämnar stort 

tolkningsutrymme vilket resulterar i godtycklig tillämpning av regler och rutiner. Även detta är 

en ståndpunkt som påvisats i tidigare forskning (Hill, 2005:85). Bristen på tydlighet krig regler 

och rutiner och krav från ledningen att detta efterföljs kan därför vara en anledning till att ett 

gemensamt förhållningssätt inte finns i någon större utsträckning. Det handlar alltså om att 

behandlingsassistenterna eventuellt har ett för stort handlingsutrymme där det finns stort 

utrymme för egna tolkningar och synsätt i hur man ska arbeta. Detta är något som 

gräsrotsbyråkratteorin belyser. Organisationens ramar och regler påverkar handlingsutrymmet 

genom att det kan finnas ett stort utrymme för egna tolkningar. (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008:16f; Lipsky, 1980:16) På avdelningen som studerats tycks detta vara fallet vilket ger 

personalen ett ansvar att utnyttja detta handlingsutrymme på rätt sätt.  

 En annan anledning till avsaknaden av ett gemensamt förhållningssätt kan vara att olika 

utbildningsnivå gör att man prioriterar olika saker som man anammar i sitt förhållningssätt. 

Laanemets och Kristiansen (2008:33) visade i sin studie att man kan dra en skiljelinje mellan 

gammalt och nytt. De som har högre utbildning tenderar att visa ett större engagemang till att 

prova nya metoder då de hänvisar till teori och forskning. De som har en lägre utbildning 

tenderar att istället hänvisa till praktisk erfarenhet och sunt förnuft. Detta kan leda till att 

personalen håller fast vid sina egna förhållningssätt och arbetssätt istället för att anpassa sig till 

något gemensamt för alla.  

 Ytterligare en anledning till att ett gemensamt förhållningssätt avsaknas i flera avseenden 

beskrivs av några behandlingsassistenter vara bristen på forum för diskussion och 

personaldagar där samtliga är med samt uppföljning. Det faktum att det råder bristande tillfällen 

att diskutera och reflektera över sitt och andras förhållningssätt och hur detta påverkar 

ungdomarna är även något som framgår i intervjuerna. Vid flera tillfälle uttrycker 

informanterna att det är svåra frågor samt att de inte riktigt kan svara på frågan. De beskriver 

vid flera tillfällen att: ”jag brukar inte tänka så mycket”, ”jag är bara mig själv” och ”allt faller 

sig naturligt”. Många tenderade även att svara mycket kort. Detta ger en bild av att många 
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kanske inte reflekterar så mycket över sitt förhållningssätt och arbetssätt. Det finns en risk att 

bristen på diskussion och reflektion över förhållningssätt och arbetssätt i verksamheten kan leda 

till att flera förhåller sig på ett sätt som inte är gynnsamt för målgruppen.  

 Sammantaget finns det flera olika tänkbara anledningar till att personalen förhåller sig på 

olika sätt. Behandlingsassistenterna måste utöva kontroll samtidigt som de ska ge god omsorg 

till ungdomar som i många fall vårdas mot deras vilja. Behandlingsassistenterna försätts i ett 

dilemma där de måste anpassa sig till regler men samtidigt bemöta ungdomen utifrån dennes 

önskemål. Samtidigt råder det en ojämn utbildningsnivå och det råder brist på tydliga regler 

och diskussionsforum. Troligtvis kan samtliga av dessa anledningar ligga till grund för 

avsaknaden av ett gemensamt förhållningssätt på avdelningen.   

 

6.1.2 Anpassning till behandlingsassistentrollen 

Majoriteten av behandlingsassistenterna beskriver att de i sitt arbete måste anpassa sig till sin 

yrkesroll. De representerar SiS vilket framgår tydligt när en behandlingsassistent uttrycker att 

”det är ett jobb att utföra”. Representation av organisationen är central i gräsrotsbyråkratteorin. 

(Lipsky, 1980:3-4) Lipsky (1980:141ff) benämner denna anpassning som coping, något han 

beskriver som nödvändigt för att över huvud tagen kunna känna en tillfredställelse i sin 

arbetssituation. Coping handlar då om attitydförändringar som en anpassning till 

arbetssituationen. I detta avsnitt diskuteras behandlingsassistenternas anpassning till det låga 

inflytandet i arbetet, till svårigheterna med att arbeta med en svår målgrupp samt vilken 

anpassning som sker till en förutbestämd yrkesroll.  

 

6.1.2.1 ”Men det är alltid ledningen och behandlarna som har det sista ordet” 

Studien visar att behandlingsassistenterna uttrycker att de har ett övergripande lågt inflytande i 

arbetet vilket även tidigare forskning visar är vanligt inom SiS verksamhet. (Kristiansen, 

2005:74f; Jeanneau, 2002:12f) Hur behandlingsassistenterna förhåller sig till detta beskrivs 

nedan. Behandlingsassistenterna har dock delade åsikter om hur deras idéer och förslag till 

verksamheten tas emot. En del menar att det alltid finns utrymme för dem och andra menar att 

det inte finns det. Det tycks dock finnas en motsägelse då de som beskriver att de alltid kan 

uttrycka sina idéer och förslag även poängterar att det är ledningen och behandlarna som 

bestämmer. Detta kan tolkas som att det finns en positiv bild av ledningen och behandlarna trots 

att det faktiska handlingsutrymmet är mer begränsat. Denna motsättning som framkommer kan 

bero på att det är ett känsligt ämne att prata om ledningen och sina chefer. Samtliga informanter 
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berättade inte om ledningen och chefer på eget initiativ utan det var endast vid förfrågan detta 

berördas och i dessa fall var svaren relativt korta. Detta kan indikera att det är ett samtalsämne 

man inte gärna pratar om. En annan anledning till behandlingsassistenternas positiva 

framställning av ledningen trots det missnöje som framkommer i studien kan vara att de 

värdesätter en god relation med ledningen. Holm (2001:32) visade i sin studie att personalen 

ofta anser att det är viktigt att ha en nära relation till verksamhetsföreståndaren för att kunna få 

hjälp i olika situationer. Jeanneau (2002:25f, 51f) visade i likhet med detta att 

behandlingsassistentgruppen inom SiS verksamhet kan känna ett större beroende av en stark 

ledning som ska ordna upp saker och ting. Känslan av att man är beroende av ledningen och 

cheferna skulle kunna ligga till grund för att personalen är mån om att upprätthålla en god 

kontakt och syn av dessa. Detta kan betraktas vara viktigt oavsett om det innebär att man måste 

anpassa sig och åsidosätta sina egna åsikter. Sättet att förhålla sig till ledningen kan även tolkas 

som en copingstrategi där behandlingsassistenterna förminskar sin makt för att minska deras 

ansvar för resultatet. Denna strategi menar Lipsky (1980:149f) innebär att gräsrotsbyråkraten 

kan förneka sitt inflytande och hänvisa till anställda med högre befogenheter och därmed 

undvika ansvarstagande.  

 Det finns dock även de som inte är tillfredsställda i situationen, som inte beskriver 

ledningen på ett lika positivt sätt, utan menar att möjligheten att framföra egna idéer och förslag 

är begränsad. Avsaknaden av diskussionsforum och fler personalmöten beskrivs som en 

struktur, eller snarare avsaknad av struktur, som kan ligga till grund för att flera väljer att inte 

föra fram sina åsikter. Verksamhetens struktur kan därför ligga till grund för 

behandlingsassistenternas låga inflytande. Oavsett om personalen uttrycker att de är nöjda med 

ledningen eller inte beskriver de en bild där det är ledningen och behandlarna som har sista 

ordet. Detta tyder på att verksamheten är uppdelad i olika kompetensområden och att personal 

med högre befogenheter ser över övrig personal vilket Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) 

belyser i sin teori. Ett fåtal beskriver ett stort missnöje över denna arbetssituation, främst de 

med högre kompetens, och de beskriver att de försöker framföra idéer och förslag för att 

förändra detta. Genom att lyfta problem med ledningen kan de försöka påverka sitt 

handlingsutrymme, något som Svensson, Johnsson och Laanemets, (2008:16f) beskriver. Det 

framkommer dock i resultatet att de som känner missnöje, inte känner något gehör från 

ledningen. En drastisk strategi som Lipsky (1980:140f) beskriver kan förekomma i dessa 

sammanhang är att sluta arbetet helt för att undvika spänningarna på arbetsplatsen. Vidare 

menar han att det tenderar att vara de som är mest lämpade för jobbet som slutar. Denna tendens 

att söka sig till andra yrkesroller förekommer i den studerade personalgruppen. 
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 Sammanfattningsvis förekommer olika copingstrategier för att hantera situationen där 

behandlingsassistenterna känner att de har ett relativt lågt inflytande i verksamheten. 

Majoriteten av deltagarna anpassar sig till situationen och denna anpassning skulle även kunna 

vara en strategi för att undvika ansvarstagande i arbetet då behandlingsassistenterna kan luta 

sig tillbaka på ledningen. Ett fåtal försöker dock påverka sitt handlingsutrymme genom att 

diskutera med ledningen samt söka sig till andra tjänster.  

 

6.1.2.2 ”De har skitit i sina egna föräldrar, så vilka är vi egentligen” 

I det empiriska materialet kan flera copingstrategier urskiljas förutom de som ovan beskrivits. 

Det framgår tydligt att behandlingsassistenterna i flera avseenden förminskar sin roll. Dels kan 

de förminska sin roll genom att hänvisa till regler och rutiner när det ställs krav från 

ungdomarna. (Lipsky 1980:149f) Detta beskrivs av flera behandlingsassistenter som en 

användbar strategi i personalgruppen då regler och rutiner beskrivs som mycket viktiga och mer 

tydliga regler önskas för att det uttryckligen är lättare att hänvisa till vid konflikter med 

ungdomarna. Flera behandlingsassistenter uttrycker hur de anpassar sitt förhållningssätt till den 

rådande situationen och rollen de har i verksamheten. För att bemöta svårigheten att möta 

ungdomarna inom organisationens ramar, där behandlingsassistenterna måste anpassa sig till 

det rådande handlingsutrymmet, är en strategi att anpassa sina mål och delmål (Lipsky, 

1980:140f) Detta är ett förekommande beteende hos ett flertal i personalgruppen då de visar en 

enstämmig bild av att det är bra om de lyckas väcka något nytt i ungdomarna. Att så ett frö 

beskrivs vara målet. En närliggande strategi som även den beskrivs av flera 

behandlingsassistenter att gräsrotsbyråkraten kan skylla på klienten och tillskriva denne 

ansvaret över situationen. (Lipsky, 1980:140, 151f) Målgruppen som SiS särskilda 

ungdomshem arbetar med beskrivs vara en mycket svår och komplex målgrupp som är svår att 

påverka. Detta kan användas som en bortförklaring av personalen till varför det inte går att göra 

mer i arbetet. Ytterligare en strategi är att ta ett känslomässigt avstånd till ungdomarna. 

Behandlingsassistenterna beskriver hur privata attityder och åsikter är något som man får hålla 

utanför sitt arbete, vilket visar att denna strategi förekommer. Lipsky (1980:143-146) beskriver 

hur privata attityder tvingas dämpas av organisationen. En strategi som personalen kan använda 

i detta sammanhang är att ständigt vara medveten om att man gjort jobbet så bra som det kan 

göras inom de ramar som organisationen innebär. Även detta är ett tankesätt som förekommer 

i personalgruppen. Sammantaget kan behandlingsassistenternas sätt att förhålla sig på tolkas 

som olika strategier för att hantera de svårigheter de möter i rollen som gräsrotsbyråkrater, i 

linje med Lipskys (1980) copingstrategier.  
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6.1.2.3 ”Dina personliga värderingar kan du lämna hemma. Det är liksom ett jobb att utföra” 

Biddle, (1986) beskriver hur olika arbetspositioner innebär olika förväntningar och krav från 

organisationen. Katz och Kahn (1978) menar vidare att byråkratiskt organiserade 

organisationen lämnar begränsat utrymme för att påverka roller och dess förväntningar. 

Rollerna är förbestämda och standardiserade både med avseende på aktiviteter och beteende 

och det finns mycket lite utrymme att modifiera rollen för att passa personen. Det framgår 

tydligt att utrymmet för personliga önskemål är begränsat i den studerade organisationen trots 

att en del uttrycker att det finns utrymme att uttrycka sina åsikter. Katz och Kahn (1978) 

understryker att en individ måste förhålla sig till förväntningar på prestation kopplade till rollen, 

regler och ramar för organisationen samt organisationens värderingar. Behandlingsassistenterna 

tycks till stor del förhålla sig till detta. Den tillfredställelse som majoriteten av 

behandlingsassistenterna beskriver i sin yrkesroll, trots missnöjet över bristande deltagande i 

behandlingsinsatserna och en begränsad möjlighet till ansvarstagande, kan tolkas som en 

anpassning till rollen de innehar i organisationen. Det tycks inte föreligga några större 

förväntningar på behandlingsassistenternas deltagande och ansvarstagande i sin yrkesroll, 

vilket också kan ligga till grund för att de inte tar egna initiativ till att delta mer trots att en del 

beskriver att ett visst handlingsutrymme faktiskt föreligger. Regler och ramar beskriver 

majoriteten av deltagarna är mycket viktiga vilket pekar på att det finns en uppfattning att det 

är viktigt att förhålla sig till organisationen på detta sätt. På ett liknande sätt beskrivs även en 

gemensam värdegrund som viktig vilket belyser att samtliga anser att organisationens 

värderingar är viktiga att anamma i sitt arbete.  Sammantaget tycks personalgruppen anpassa 

sig till den yrkesroll de innehar samt de förväntningar som är kopplade till den. 

 Så som verksamheten beskrivs i stort av behandlingsassistenterna tycks det ske en 

organisatorisk socialisation när personalen börjar arbeta på avdelningen. Jaskyte (2005) 

beskriver hur nyanställda ges klarhet i vilka förväntningar som förknippas med dennes roll samt 

hur den nyanställda i sin roll förväntas förhålla sig till övriga arbetspositioner i verksamheten. 

Detta är något som lärs in genom att studera hur organisationen ser ut samt ta del av 

arbetskollegors utsagor. Den bild som behandlingsassistenterna förmedlar återskapas därför 

genom att ny personal anammar samma synsätt. Detta kan resultera i att det är svårt att förändra 

förväntningarna kopplade till behandlingsassistentrollen. Anpassningen till arbetssituationen 

och yrkesrollen visar att personalen accepterar sin roll i hierarkin vilket gör att den ständigt 

återskapas. Lipsky (1980:141ff) belyser även att attityder kan utvecklas vilka skapar och 

återskapar synen av arbetssätt och klient. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt påverkar 

den sociala kontexten i vilken behandlingsassistentrollen konstrueras behandlingsassistenterna 
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samtidigt som behandlingsassistenterna skapar den sociala kontexten och därmed 

konstruktionen.  

 Den organisatoriska socialisationen tycks ske relativt smärtfritt. Samtidigt finns det dock 

de som känner ett missnöje i större utsträckning. Den organisatoriska socialisationen resulterar 

i att de som har högre utbildning inte får möjlighet att utnyttja sin kompetens då de måste 

anpassa sig till de förväntningar som relateras till rollen. Detta resulterar i att det är svårt att få 

den högre utbildade personalen att stanna kvar inom verksamheten, något som även Kristiansen 

(2005:74f) påvisade i sin studie. Den organisatoriska socialisationen riskerar att hämma de 

anställdas styrkor och kompetens när samtliga anpassar sig till den gemensamma rollen. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen berör hur valet av metod påverkat resultatet. Det faktum att resultatet 

baseras på två insamlingsmetoder är positivt då detta ökar tillförlitligheten till resultatet. 

Enkäterna har kunnat ge en överblick över hur personalgruppens åsikter fördelar sig medan 

intervjuerna ger en mer djupgående förståelse. I stort överensstämmer resultatet från dessa 

insamlingsmetoder vilket stärker tillförlitligheten. I de fåtal fall då resultatet visar motsättningar 

finns det en rimlig förklaring till detta vilket diskuteras ovan. Institutionsmiljön visade sig vara 

en svår miljö att genomföra intervjuerna i. Det var svårt att finna tid i verksamheten då 

personalen kunde avlägsna sig från avdelningen för att genomföra intervjuerna. I verksamheten 

är det viktigt att vara närvarande då konflikter kan uppstå utan förvarning. Det finns därför en 

risk att informanterna kan ha känt sig stressade under intervjutillfället. Samtliga intervjuer 

genomfördes dock de tider som verksamheten är som lugnast och då det finns gott om personal 

tillgängligt vilket bedöms bidra med att risken att detta påverkar resultatet minimeras.  

 Deltagarna i intervjuerna svarade relativt kort trots öppna frågor. Detta kan bero på att 

behandlingsassistenterna i begränsad utsträckning reflekterar över sitt handlingsutrymme i 

arbetet. Detta resulterade i att flera följdfrågor ställdes i intervjuerna och en fördel skulle ha 

varit att ha fler planerade frågor för att få fram mer information. Allt för många frågor riskerar 

dock att minimera utrymmet för behandlingsassistenternas egna konstruktion. Trots relativt 

korta svar, bedöms studien uppnå syftet att belysa just deras egna konstruktioner. Relationen 

till deltagarna kan också ha påverkat deras svar. Det finns en risk att deltagarna inte känner tillit 

till att informationen inte används på ett sätt som missgynnar dem. Detta kan ligga bakom 

kortare svar där deltagarna medvetet väljer vad de berättar. Framförallt vid frågor om 

svårigheter i arbetet samt ledningen kan detta ha påverkat resultatet. Ett flertal berättar dock om 
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det missnöjde de upplever i sin yrkesroll varför relationen bedöms ha haft en marginell inverkan 

på studiens resultat. Denna uppfattning stärks även av att enkätsvaren och informationen från 

intervjuerna stämmer överens, där deltagandet i enkäterna varit helt anonymt.  

 Deltagarna framställer handlingsutrymmet olika då en del belyser det egna ansvaret att 

delta och andra beskriver en begränsning. Genom att komplettera studien med observationer 

skulle det ha kunnat göras en extern bedömning av hur handlingsutrymmet ser ut. På grund av 

de tidsbegränsningar detta arbete inneburit gjordes inte detta vilket resulterar i att studien inte 

kan påvisa vilket handlingsutrymme som föreligger eller hur coping används för att anpassa sig 

till detta. Studiens syfte är dock att belysa behandlingsassistenternas egna konstruktioner och 

en extern bedömning är då inte relevant.  

 Den socialkonstruktivistiska ansatsen bedöms inte innebära några begränsningar i studien 

då ansatsen ger goda förutsättningar att studera behandlingsassistenternas konstruktion av 

yrkesrollen. Socialkonstruktivismens kritiska hållning till maktaspekter ger möjlighet att 

verkligen lyfta fram behandlingsassistenternas konstruktion trots deras låga ställning i 

hierarkin. Socialkonstruktivismens kritiska hållning till självklar kunskap lämnar även 

utrymme att lyfta fram behandlingsassistenternas konstruktioner trots att dessa vanligtvis inte 

innehar maktpositionen att definiera kunskap. 

 

6.3 Slutdiskussion  

Studiens syfte var att belysa behandlingsassistenternas konstruktion av deras yrkesroll med 

avseende på deras ansvarstagande i arbetet, förhållningssätt i arbetet och deras upplevelser av 

svårigheter och dilemman i arbetet. Utifrån detta avsågs behandlingsassistenternas 

handlingsutrymme i yrkesrollen belysas. Precis som tidigare forskning (se bl.a. Kristiansen, 

2005; Jeanneau, 2002) visar denna studie på en komplex och varierande bild av 

behandlingsassistentrollen. Ett intressant fynd är dock att behandlingsassistenterna i vissa fall 

beskriver handlingsutrymmet som stort och i andra fall som mycket begränsat. Detta blir ännu 

mer intressant när det framgår att handlingsutrymmet beskrivs på ett negativt sätt i både fallen. 

 Studien visar tydligt att behandlingsassistenterna förhåller sig och arbetar på mycket olika 

sätt i sin yrkesroll. Det framgår dock även att ett gemensamt förhållningssätt är önskvärt. I detta 

sammanhang framställs handlingsutrymmet vara stort då det finns ett stort tolkningsutrymme i 

hur man ska förhålla sig till regler och rutiner. Detta handlingsutrymme och avsakanden av ett 

gemensamt förhållningssätt framställs som ett problem. Behandlingsassistentrollen medför 

svårigheter då de ska utöva kontroll och samtidigt ge god omsorg, målgruppen är ofrivilligt 
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inom organisationens makt och samtidigt ska behandlingsassistenterna försöka möta 

ungdomarna och förhålla sig till verksamheten så att båda parter blir tillfredsställda. Studien 

indikerar därför att det kan vara av vikt att utforma tydligare regler i verksamheten vilket 

begränsar tolkningsutrymmet. Fler forum för diskussion och personaldagar bör organiseras och 

högre krav från ledningen att personalen faktiskt förhåller sig på ett sätt som gynnar 

ungdomarna kan också vara på sin plats. Detta skulle förbättra möjligheten att lyckas 

upprätthålla ett gemensamt förhållningssätt som gynnar ungdomarna.   

 Förutom i ovanstående sammanhang beskriver behandlingsassistenterna handlings-

utrymmet som mycket begränsat. Möjligheten till ansvarstagande i arbetet och inflytande i 

verksamheten beskrivs av behandlingsassistenterna som lågt. Deltagandet i mer krävande 

arbetsuppgifter och behandlingsinsatserna framställs som mycket begränsat. Trots att några 

behandlingsassistenter beskriver att det finns ett eget ansvar att delta framgår det tydligt att det 

finns organisatoriska faktorer som ligger till grund för det begränsade handlingsutrymmet. Den 

organisatoriska kontexten påverkar utifrån den socialkonstruktivistiska ansatsen 

behandlingsassistenternas förutsättningar. (Howell, 2013:88ff ; Guba, & Lincoln, 1994) Ett 

tydligt framgående resultat är att behandlingsassistenterna vill vara mer delaktiga i 

behandlingsinsatserna. Detta belyser att verksamheten har ett utrymme där de kan ställa högre 

krav och höja de förväntningar som finns kopplade till behandlingsassistentrollen. Detta skulle 

i sin tur leda till bättre vård och organisationens uppdrag skulle kunna uppnås på ett bättre sätt. 

Detta förutsätter dock att de förväntningar som finns kopplade till behandlingsassistentrollen 

förändras vilket måste ske från ledningsnivån. Detta är viktigt då studien visar att 

behandlingsassistenterna anpassar sig till den rådande rollen, nyanställda genomgår 

organisatorisk socialisation och rollens innehåll återskapas. Trots det tydliga missnöje som 

förmedlas av majoriteten av behandlingsassistenterna beskriver också majoriteten 

anpassningen till verksamheten som en inte allt för påfrestande process. Den anpassnings som 

sker och den förminskning av yrkesrollen som eventuellt görs av behandlingsassistenterna 

bedöms utifrån Lipskys (1980) uppfattning vara en nödvändig anpassning för att klara av den 

svåra positionen som gräsrotsbyråkrat. Studien visar tydligt att det inte är viljan till engagemang 

som orsakar detta beteende. Därför är det viktigt att från ledningsnivå arbeta mot att förändra 

yrkesrollen som behandlingsassistent. Det är viktigt att skapa en arbetsmiljö där samtliga 

känner att det finns utrymme för diskussion samt ett välkomnande klimat där samtliga känner 

att det finns möjlighet att engagera sig och delta i behandlingen.  

 Det bör alltså ställas högre krav på att behandlingsassistenterna förhåller sig 

professionellt och i enlighet med verksamhetens riktlinjer samt att de deltar mer aktivt i 
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behandlingen. Detta innebär inte att handlingsutrymmet måste vara begränsat utan större 

deltagande kan leda till större ansvarstagande. Möjligheten till deltagande kan även förbättra 

behandlingsassistenternas uppfattning vad gäller deras möjlighet att påverka ungdomarna och 

detta leder i sig till ett ökat handlingsutrymme. Parallellt med detta bör fler diskussionsforum 

och personalmöten anordnas och det bör ställas krav på samtliga anställda i en högre position 

än behandlingsassistenterna att dessa har en positiv inställning till behandlingsassistenternas 

deltagande. Högre krav på behandlingsassistenterna behöver inte vara betungande då viljan till 

större ansvarstagande och delaktighet i stort redan finns i personalgruppen. 

 Studiens resultat belyser även kompetens som en viktig faktor i hur behandlings-

assistenterna upplever sitt handlingsutrymme. Behandlingsassistenternas handlingsutrymme är 

kopplat till själva yrkesrollen och inte till individernas kompetens. Detta leder till att 

behandlingsassistenter med högre kompetens kan känna sig understimulerade i arbetet. Studien 

visar att verksamheten inte är flexibel i den grad att behandlingsassistenter med högre 

utbildning känner sig helt tillfredsställda med arbetssituationen. Tyvärr leder detta till att de 

söker sig vidare i sina yrkesliv och lämnar verksamheten och det stora problemet blir en allmänt 

låg kompetens i personalgruppen. Denna studie visar att viljan och engagemanget finns, men 

kompetensnivån är inte på önskvärd nivå. Detta lyfts fram i tidigare forskning samt kritiseras 

av Socialstyrelsen. Tidigare forskning visar att det är svårt att rekrytera kvalificerad personal 

till SiS särskilda ungdomshem. (Kristiansen, 2005:91; Jeanneau, 2002:12f; Holm, 2001:37f). 

Här tycks det finnas ett problem i ungdomsvården. Det är mer fördelaktigt med högre 

utbildning, men det är dyrt att anställa högre utbildad personal samt att sedan stimulera dem i 

yrkesrollen för att få dem att stanna inom verksamheten. Det är lättare att anställa lägre utbildad 

personal, men problemet blir då den bristande utbildningsnivån vilket påverkar vården och 

organisationens uppdrag och syfte kan inte uppnås på ett lika fördelaktigt sätt. Kompetensen är 

viktig för att behandlingsassistenterna ska kunna använda sitt handlingsutrymme på ett 

framgångsrikt sätt. (Evans & Harris 2006) En viktig del för att kunna förbättra utbildningsnivån 

i personalgruppen och därmed även kunna utveckla ett större handlingsutrymme för 

behandlingsassistenterna är därför kompetenshöjande verksamhet. Tidigare forskning visar 

dock att det råder en mycket splittrad syn av behovet av kompetenshöjande verksamhet och 

handledning där de som är i störst behov av detta, de med lägst utbildning, ofta är mest negativa 

och vice versa. (Hill, 2005; Kristiansen, 2005:60; Holm, 2001:32) Det står dock klart att 

utbildningsnivån i personalgruppen är någonting som kan förbättras. 

 Behandlingsassistenterna är en viktig yrkesgrupp som behöver utvecklas. De utgör den 

stora gruppen som har möjlighet att påverka ungdomar som hamnat snett i livet. Studien visar 
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att det finns en stark vilja och ett stort engagemang i behandlingsassistentgruppen, men de är 

fast i en roll präglad av begränsningar som ständigt återskapas. Kompetensen måste höjas och 

engagemanget måste förvaltas. Behandlingsassistentrollen är en viktig roll som måste lyftas 

fram och ges det utrymme som behövs för att göra ett bra arbete. 
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Bilaga 1 – Enkät  

Att arbete som behandlingsassistent inom tvångsvård av ungdomar 

Ditt deltagande i studien är anonymt och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

A. Bakgrundsdata 

 

A1. Mitt kön 

� Kvinna  � Man 

 

A2. Min ålder 

� 25-30  � 31-40  � 41-50  � 51-60  � 61-65 

 

A3. Hur länge har jag arbetat vid den nuvarande avdelningen? 

� mindre än 1 år   

� 1 till 2 år    

� 3 till 5 år  

� 6 till tio år  

� mer än tio år 

 

A4. Hur länge har jag varit anställd inom SiS? 

� mindre än 1 år  

� 1 till 2 år  

� 3 till 5 år  

� 6 till tio år  

� mer än tio år 

 

A5. Min anställningsform 

� Tillsvidare anställd  � Vikarie (visstidsanställd)            � Vikarie (timanställd) 

 

A6. Min utbildning 

� Grundskola el motsvarande  

� Gymnasium el motsvarande 

� Folkhögskola (1-2år)  

� Högskola/universitet (mer än 2 år) 

 

 

B. Om ungdomsvård i allmänhet 

 

B1. Vad behöver ungdomarna för att kunna förändra sina liv på ett positivt sätt? 

Välj bland nedanstående ord. Rangordna de tre viktigaste orden! 

� gränser   � arbete   � ansvar   � omtanke 

� vänner   � kontroll  � struktur   � utbildning 

� närhet  � empati   � konsekvenser  � trygghet 
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B2. Könsblandade personalgrupper ger bättre vård. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

  

B3. Fysisk styrka är viktigare än utbildning inom tvångsvård för ungdomar. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

B4. Kontrollen i arbetet med ungdomar är viktigare än en nära relation. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

B5. Regler och rutiner är viktiga inom institutionsvården. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

B6. Det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt i personalgruppen. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

 

C. Om att vara personal inom tvångsvård för ungdomar 

 

C1. Det är utvecklande att arbeta med ungdomar inom tvångsvård. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

C2. Könsblandade personalgrupper är mer utvecklande att arbeta i. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

C3. Det ställer höga krav på kompetens att arbeta med ungdomar inom tvångsvård. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

C4. Att arbeta med ungdomar inom tvångsvård kräver ett stort ansvarstagande. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

C5. Hur behöver man vara som personal för att bäst arbeta med ungdomar? 

Rangordna från ett till tre vad du anser viktigast av följande exempel: 

� kunna sätta gränser  � ha empati   � inneha fysisk styrka   

� ha kunskap  � vara klar och tydlig  � vara inkännande   

� vara lyssnande  � ha pondus   � trygg i sig själv 

� vara positiv  � vara rättvis  � vara engagerad 

� vara tolerant  � ha tålamod � vara nyfiken   

� vara professionell  
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D. Om det egna arbetet och avdelningen 

 

D1. I mitt arbete får jag medverka i ungdomarnas behandlingsinsatser. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D2. I relation till ungdomarna kan jag utnyttja min kompetens fullt ut. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D3. Mina arbetskamrater tar till vara på min kompetens på ett sätt som jag är nöjd 

med. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D4. Min arbetsledare tar till vara på min kompetens på ett sätt som jag är nöjd med. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D5. Min könstillhörighet innebär inget problem i mitt arbete. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D6. I mitt arbete får jag ta del av kompetenshöjande verksamhet som hjälper mig i min 

yrkesroll. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D7. I mitt arbete finns det en motsättning mellan mina mål och verksamhetens mål. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D8. Mina arbetskamrater har tillit till att jag gör ett bra arbete. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D9. Min arbetsledare har tillit till att jag gör ett bra arbete. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D10. I mitt arbete finns det utrymme för mina idéer och förslag till 

verksamhetsförbättring. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

D11. I mitt arbete är det viktigt att anpassa sig till arbetsgruppens gemensamma 

arbetssätt. 

� instämmer helt � instämmer delvis � tar delvis avstånd � tar helt avstånd 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat inom SiS? 

Hur länge har du arbetat på nuvarande avdelning? 

Vilken utbildning har du? 

 

Ansvarstagande inom yrkesrollen 

 

 Vilka uppgifter inom verksamheten ansvarar du över?  

 

Är du nöjd med det ansvarstagande din yrkesposition ger dig, eller önskar du mer/mindre? 

 

Hur hanterar du denna situation? 

 

 

 Vilka behandlingsinsatser i ungdomarnas behandling är du delaktig i? 

 

Är du nöjd med ditt deltagande i ungdomarnas behandlingsinsatser eller önskar du vara 

mer/mindre delaktig?  

 

Har du möjlighet att påverka ungdomarnas behandlingsinsatser och komma med egna 

förslag och idéer? 

 

Hur hanterar du denna situation? 

 

 

 Hur anser du att du kan hjälpa ungdomarna med den problematik som föreligger i din 

yrkesroll?  

 

Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter där du har möjlighet att påverka ungdomarna? 

 

Anser du att du i din yrkesposition har möjlighet att påverka ungdomarna i positiv riktning? 

 

 

Förhållningssätt i arbetet 

 

 Hur ser ditt förhållningssätt ut när du interagerar med ungdomarna? (ex. hur förhåller du 

dig relationsmässigt till ungdomarna eller vid konfliktlösning) 

 

Hur skapar man ett bra klimat på avdelningen under det tvång som föreligger för 

ungdomarna? 

 

Hur tror du att ditt förhållningssätt påverkar ungdomarnas utveckling och 

behandlingsklimat på avdelningen? 
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 Är det viktigt att anpassa sitt förhållningssätt till individen? 

 

Hur arbetar du, ge exempel på hur du anpassar ditt förhållningssätt till individen. 

 

 

 Är det viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt i personalgruppen? 

 

Hur arbetar du och dina kollegor för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt? 

 

Anser du att det föreligger svårigheter att uppnå ett gemensamt förhållningssätt, om ja, 

berätta om dessa svårigheter. 

 

 

Dilemman och svårigheter i arbetet 

 

 Upplever du några dilemman eller svårigheter i ditt arbete? 

 

Hur hanterar du detta? 

 

 Finns det utrymme för dina förslag och idéer i verksamheten? 

 

Berätta hur du agerar om du/när du har förslag och idéer till verksamhetsförbättring.  

 


