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Abstract 

Makt inom socialt arbete, speciellt inom myndighetsutövning, har varit ett 

återkommande tema under vår tid på socionomprogrammet vid Linköpings 

universitet. Däremot har det talats mindre kring makt inom verksamheter som 

arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Att socialarbetare på exempelvis SiS-

institutioner har ett maktövertag gentemot de placerade ungdomarna, i form av 

exempelvis indragna permissioner och inlåsning, är något som forskarna inom ämnet 

är överens om. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upptäckte vi att 

socialarbetare som arbetar på uppdrag av socialtjänsten har stort handlingsutrymme 

i sitt arbete då vi båda genomförde vår VFU inom sådana verksamheter. Det 

bekräftas även av litteraturen som menar att det medför dilemman för personalen. 

 

Studien syftar till att undersöka och analysera hur personal på en SiS-institution för 

ungdomar beskriver och resonerar kring sin maktbefogenhet och sitt 

handlingsutrymme. För att undersöka detta har vi genomfört åtta semistrukturerade 

intervjuer på en SiS-institution belägen i Sverige. Genom intervjuerna fann vi tre 

empiriskt grundade teman: Vi och Dom, “Det jag säger är ju deras lag” samt 

Maktens och handlingsutrymmets tvetydighet. Studiens analys vilar på Erving 

Goffmans Totala institutioner och Michel Foucaults teori om makt, med teoriernas 

tillhörande begrepp.     

 

Utifrån intervjuerna framkommer det att personalen resonerar olika kring sitt 

handlingsutrymme. Vissa anser att de har stort handlingsutrymme, medan andra 

anser att det är litet. Främst fann vi att personalens arbete styrs av begreppen lugn 

och säkerhet. Det framkom att personalens makt uttryckte sig genom att dagarna 

präglades av struktur och fasta tider, samt genom särskilda befogenheter och 

arbetsmetoden teckenekonomi. Sammanfattningsvis kan det, utifrån det empiriska 

materialet, konstateras att socialarbetares makt och handlingsutrymme kan ses som 

tvetydigt då det både stärker och hämmar dem i det dagliga arbetet. 

 

 

 

Nyckelord: socialarbetare, Total institution, makt, handlingsutrymme, 

teckenekonomi, särskilda befogenheter, intervjuer 
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Förord 

Att få komma till Institutionen har inte bara varit en lärorik och fantastisk upplevelse 

- det har även gett oss nya perspektiv och en större förståelse för den här formen av 

institutionsmiljöer, samt hur dess arbete bedrivs. Vi vill även rikta ett stort tack till 

vår kontaktperson på Institutionen och våra informanter - utan er hade den här 

studien inte varit möjlig att genomföra! Det har varit så intressant att få ta del av och 

höra era berättelser. 

 

Vi vill även tacka varandra för att vi fått dela den här upplevelsen tillsammans. Att 

vi stått ut med varandra under 10 intensiva veckor fyllda med ångest och glädje samt 

att vi kompletterat våra styrkor och svagheter på ett alldeles exemplariskt sätt. 

 

Sist men verkligen inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår eminenta handledare 

Haris som kommit med mycket idéer, feedback och litteraturtips. Tack för att du har 

stöttat och trott på oss under resans gång! 

 

TACK! 

 

Norrköping 2016-06-17 

 

Hanna & Emelie 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Under vår utbildning på socionomprogrammet vid Linköpings universitet har 

makt varit ett återkommande tema som vi berört grundligt inom olika delar på det 

sociala fältet. Ett exempel är vilken befogenhet socialarbetare inom 

myndighetsutövningen har att fatta beslut kring medborgare i det svenska 

samhället. Däremot har det talats mindre kring hur makt yttrar sig i verksamheter 

som arbetar på uppdrag av socialtjänsten, exempelvis en institution. Likväl, under 

vår verksamhetsförlagda utbildning kom vi underfund med hur stort 

handlingsutrymme socialarbetare faktiskt har, då vi båda gjorde vår praktik inom 

verksamheter som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Det kunde även 

konstateras att handlingsutrymmet hos socialarbetare är stort och att alla 

socialarbetare handlar olika beroende på kontext, inte minst vid nära kontakt med 

klienter, vilket ofta är fallet i sådana verksamheter (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008:24). 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning reflekterade vi över hur socialarbetaren 

ska förhålla sig till klienter och vilken relation man bör ha till dem. Vi började 

fundera kring hur detta kan vara problematiskt för en socialarbetare som arbetar 

på en institution och befinner sig i en organisationskontext där klienter är 

placerade för tvångsvård. Därför finner vi det viktigt att undersöka och belysa hur 

socialarbetare som arbetar inom en institution som drivs av Statens 

institutionsstyrelse, en så kallad SiS-institution1, i Sverige resonerar om sin 

relation till klienterna.  

 

Forskarna verkar eniga om att socialarbetare på SiS-institutioner besitter en 

maktposition gentemot de placerade ungdomarna (Bundy-Fazioli, Briar-Lawson 

& Hardiman, 2009; Colnerud, 1999; Hasenfeld, 1987; Levin, 1998; Silow 

Kallenberg, 2016; Sallnäs, Vinnerljung & Kyhle Westermark, 2004). Det lyfts 

specifikt fram att indragna permissioner och inlåsning av ungdomar är de två 

tydligaste maktmedel socialarbetare har befogenhet att nyttja. Colnerud (1999:20-

22) nämner även att personalen på dessa särskilda ungdomshem ibland kan ses 

som övervakare, nästintill vakter, snarare än som behandlare.  Meeuwisse och 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1 SiS-institutioner kommer användas synonymt med särskilda ungdomshem. 
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Swärd (2016:73) uppmärksammar att det kan uppstå dilemman hos 

socialarbetaren i det dagliga arbetet. Ett exempel kan vara förmågan att hitta 

balansen mellan nödvändig makt och att inte missbruka sin makt. Vad vi funderar 

på är hur dessa socialarbetare resonerar kring sin maktbefogenhet och vilka 

föreställningar de har om sitt handlingsutrymme i det dagliga arbetet. Därför 

finner vi det relevant och intressant att studera vidare kring dessa begrepp då vi 

snart lämnar socionomprogrammet för att fatta egna beslut.    
 

1.2 Relevans och koppling till socialt arbete 

Socialt arbete är ett brett fält och bedrivs inom många olika verksamheter och 

institutioner. En av dessa verksamheter är en så kallad SiS-institution. Likväl som 

socialt arbete har ett brett verksamhetsfält, är även definitionen av socialt arbete 

och vad ett socialt problem är, svårdefinierat. Något som Meeuwisse och Swärd 

(2013:56) problematiserar. Meeuwisse och Swärd (2006:62) påtalar även att ett 

socialt problem varierar över tid samt i vilken kontext det diskuteras. Enligt 

Statens institutionsstyrelses (SiS) årsredovisning (2016a:10) visar de på att 

efterfrågan om antalet placeringar på särskilda ungdomshem ökat. Det kan 

därmed tolkas som att sociala problem ökar. Därför finner vi det viktigt att studera 

ämnet ytterligare, även om studien kommer att ta sin utgångspunkt utifrån 

socialarbetares resonemang om den makt- och handlingsutrymme de har på 

institutionen.      

 

Ämnet är även av relevans för att SiS-institutioner rör sig inom fältet socialt arbete 

med tanke på att de bedriver tvångsvård samt behandling av ungdomar med 

missbruks- och psykosociala problem. Särskilda ungdomshem arbetar för att ge 

ungdomar bättre förutsättningar, samt hjälpa dem att ta sig ur kriminalitet och 

missbruk. Det är på socialtjänstens uppdrag som ungdomar placeras på så kallade 

särskilda ungdomshem om en sådan åtgärd anses nödvändig, men SiS-

institutioner tar även emot ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård (IBL 

1).        
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka och analysera hur socialarbetare beskriver och 

resonerar kring sin maktbefogenhet på en SiS-institution för ungdomar. Vi ämnar 

även undersöka vilka föreställningar socialarbetarna har gällande sitt 

handlingsutrymme, eftersom vi vill uppmärksamma den komplexitet de står inför 

i arbetet.    

 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat två frågeställningar: 

 Hur beskriver och resonerar socialarbetare på en SiS-institution att deras 

handlingsutrymme kommer till uttryck i det dagliga arbetet? 



 3 

 Hur beskriver och resonerar socialarbetare på en SiS-institution att 

begreppet makt yttrar sig i arbetet med de placerade ungdomarna? 
 

1.4 Avgränsningar 

Materialinsamlingen har skett på en institution som bedriver behandling och vård 

enligt tvångslagen Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

[LVU]. Därmed blir avgränsningen i studien till den utvalda institutionen.  

 

Vi kommer genomgående i studien benämna den studerade institutionen som 

Institutionen. I fortsättningen när det står Institutionen syftar vi på den 

institutionen vi samlade in vårt empiriska material som vi baserat vår analys på. 

För ytterligare avgränsningar, se metodavsnittet.   
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2.  Bakgrund 

I det här avsnittet börjar vi med att definiera begreppen handlingsutrymme och 

institution för läsaren då begreppen kan tolkas på olika sätt beroende på kontext 

och individ. Sedan presenteras Statens institutionsstyrelse i stora drag för att ge 

läsaren en bild av SiS. Vidare beskriver vi dess verksamheter, grunder för 

tvångsvård och Statens institutionsstyrelses etiska värdegrund. 

 

Vi har valt att utgå ifrån Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:24) 

beskrivning av vad handlingsutrymme är. De förklarar handlingsutrymme som en 

möjlighet hos individen att själv välja hur den ska handla utifrån det utrymme 

organisationens uppdrag sätter. Författarna betonar även att handlingsutrymme är 

att individen ska besitta förmågan att ha en professionell hållning och kunskap 

som i sig påverkar vilka handlingar som är meningsfulla och rimliga. Vidare 

poängterar Svensson, Johnsson och Laanemets (2008:24) att handlingsutrymme 

inte enbart innebär möjligheten att välja, utan även kompetensen att besitta, 

nämligen att individen gör en bedömning av rimligheten av de val hen gör. I 

kompetensen ligger även möjligheten att påverka organisationens givna utrymme. 

Sålunda skapas handlingsutrymmet i interaktionen mellan professionen och 

organisationen. Professionen kan både sätta gränser och påverka organisationen. 

Å andra sidan sätter organisationens givna ramar gränser. 

 

Begreppet institution definierar Egidius (2005:318) som en inrättning som kan ses 

som en avdelning. Det här väljer vi att koppla till den avdelning på den utvalda 

SiS-institutionen där vi genomfört vår materialinsamling. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008:39) beskriver begreppet institution som en inrättning eller 

organisation som har en viss uppgift. Det här kan kopplas till den SiS-institution 

vi besökt som har till uppgift att vårda och behandla ungdomar enligt Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU].  

2.1 Statens institutionsstyrelse 

Statens institutionsstyrelse, SiS, är den statliga myndighet som har i uppdrag att 

ge ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med 

missbruksproblem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan 

missbruk och kriminalitet. SiS bedriver särskilda ungdomshem enligt Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU], missbruksvård 

för vuxna enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] och 

sluten ungdomsvård enligt Lag (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård [LSU]. SiS bedriver på uppdrag av socialtjänsten och efter beslut i 

förvaltningsrätten den individuellt anpassade tvångsvården (IBL 1). Med 

anledning av studiens syfte kommer vi nedan inte att beskriva hur Statens 

institutionsstyrelse bedriver missbruksvård för vuxna enligt LVM, utan hänvisar 

istället till Statens institutionsstyrelses hemsida för utförlig beskrivning. 
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2.2 Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 

I Sverige finns det 23 särskilda ungdomshem som bedriver vård och behandling 

av ungdomar med psykosociala problem som exempelvis missbruk och 

kriminalitet enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

[LVU] (IBL 1). Enligt Statens institutionsstyrelse (2016b:8) har det för 2016 

planerats för 649 platser avsedda för akutplacering, utredningsplacering eller 

behandlingsplacering på de särskilda ungdomshemmen. Den största delen av 

ungdomarna som vistas på de särskilda ungdomshemmen är omhändertagna enligt 

3 § LVU, på grund av sitt eget beteende såsom utåtagerande beteende, missbruk 

och våld (IBL 2). 

 

De ungdomar som är mellan 15-17 år och begår allvarliga brott kan istället för 

fängelse bli dömda till sluten ungdomsvård enligt Lag (1998:603) om 

verkställighet av sluten ungdomsvård [LSU]. Det är ett tidsbestämt straff som 

avtjänas på vissa av de särskilda ungdomshemmen (IBL 1). Enligt Statens 

institutionsstyrelse (2016b:8) är det för året 2016 planerat för 56 platser för sluten 

ungdomsvård.  

 

Placeringen, både plats och planering av tiden, gör Statens institutionsstyrelse i 

samråd med socialtjänsten (IBL 1). För att ungdomen ska känna sig delaktig och 

för att behandlingen ska ge resultat inkluderas även ungdomen och dennes familj 

i planeringen av den individuella behandlingsplanen. Målsättningen med vården 

och behandlingen på de särskilda ungdomshemmen är att ungdomen ska kunna 

återvända till sitt eget hem. Därför görs en uppföljning och omprövning av 

socialtjänsten var sjätte månad (IBL 2). Hur länge ungdomarna befinner sig på de 

särskilda ungdomshemmen kan variera. Det kan röra sig om att vara akutplacerad 

under några veckor medan socialtjänsten gör en utredning om fortsatt vård och 

behandling, till en längre period (IBL 2).  

 

På de särskilda ungdomshemmen bor ungdomarna på små, i första hand låsbara, 

avdelningar om max åtta platser (Statens institutionsstyrelse, 2016b:10; IBL 2). 

De särskilda ungdomshemmen har skyldighet att erbjuda skolverksamhet för de 

placerade ungdomarna (IBL 2; IBL 3). SiS erbjuder även hälso- och sjukvård i 

form av exempelvis tillgång till läkare, sjuksköterska och psykolog, hälsosamtal, 

bedömningssamtal eller läkemedelsbehandling. Hälso- och sjukvården finns 

också för att hjälpa ungdomarna att få bättre vanor samt förebygga hälsoproblem 

(IBL 4). Arbetet på de särskilda ungdomshemmen leds av en institutionschef som 

har hjälp av en biträdande institutionschef. De olika avdelningarna styrs av 

avdelningsföreståndaren och den biträdande avdelningsföreståndaren. På de olika 

avdelningarna arbetar vanligtvis, utöver sjukvårdspersonal och skolpersonal, 

behandlingsassistenter, kökspersonal samt administrativ personal (IBL 5). 
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2.3 Grunder för tvångsvård av ungdomar 

De flesta ungdomar som placeras på något av de särskilda ungdomshemmen har 

blivit omhändertagna enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga [LVU]. Det finns även en liten andel placerade som ansökt om frivillig 

vård enligt Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] (IBL 2). För att kunna bli 

omhändertagen enligt LVU och behandlas på tvång krävs att det saknas samtycke 

från vårdnadshavare/ungdom och att ungdomen uppfyller kriterierna som framgår 

i 2 § eller 3 § LVU. I 2 § LVU krävs att ungdomen är under 18 år och fokus ligger 

på de så kallade miljöfallen. Det innebär att ungdomen har föräldrar som brister i 

omsorgen, att det förekommer fysisk/psykisk misshandel, eller att det finns andra 

förhållanden i hemmet som medför en påtaglig risk för att ungdomens hälsa eller 

utveckling skadas. I 3 § LVU krävs att ungdomen är under 20 år och fokus är 

istället på de så kallade beteendefallen. Det innebär att ungdomen utsätter sin egen 

hälsa eller utveckling för stor risk genom exempelvis kriminalitet eller missbruk 

av beroendeframkallande medel. Ytterligare ett kriterium för tvångsvård enligt 3 

§ LVU kan vara att om en ungdom som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 

kapitlet 5 § Brottsbalken (1962:700) [BrB] efter verkställighetens slut fortfarande 

bedöms vara i behov av vård. 

2.4 Etik på SiS-institutioner 

Det är inte enbart internationella konventioner som exempelvis mänskliga 

rättigheter och lagar som styr arbetet på SiS-institutioner. Sedan år 2000 har 

Statens institutionsstyrelse etiska riktlinjer. Tyngdpunkten i riktlinjerna ligger 

främst på relationen mellan medarbete och klient samt behandling och vård av de 

placerade ungdomarna. Tanken med riktlinjerna är att de ska fungera som en 

vägledning i svåra situationer som kan uppstå hos medarbetaren i arbetet. I de 

etiska riktlinjerna betonar SiS att ansvaret ligger hos personalen att arbeta utifrån 

riktlinjerna mot medarbetare, de placerade ungdomarna samt dess anhöriga 

(Statens institutionsstyrelse, 2014:3,9).   

 

Statens institutionsstyrelse har formulerat ett antal etiska värden som personalen 

ska utgå ifrån i arbetet med klienterna. De etiska värdena är humanitet, alla 

människors lika värde, självbestämmande, integritet, jämlikhet, kunskapsbaserad 

behandling och rättvisa. Humanitet förklaras att medarbetaren ska 

uppmärksamma andra människor, se deras svårigheter och behov, samt ta ett 

ansvar för dem. Humanitet innebär även att andra individer ska ses som 

medmänniskor och att socialarbetaren ska känna empati för personer i svåra och 

utsatta situationer. Alla människors lika värde innebär enligt de etiska riktlinjerna 

att alla individer har ett lika värde och samma mänskliga rättigheter (Statens 

institutionsstyrelse, 2014:6).  

 



 7 

Självbestämmande är en etisk princip utformad med utgångspunkt i att tvångsvård 

bedrivs på SiS-institutioner. Med tvångsvård följer en minskad rätt till 

självbestämmande hos klienten. Inom tvångets ramar ska medarbetaren på SiS-

institutioner i så stor utsträckning som möjligt se till individens självbestämmande 

genom att visa att hen har möjlighet att fatta egna beslut. Det här i form av att den 

placerade ungdomen ska ha möjlighet att kunna påverka sin vardag på 

institutionen och få vara delaktig i planeringen av sin behandling (Statens 

institutionsstyrelse, 2014:7).  

 

Integritet betyder att socialarbetarna ska respektera individens privatliv. Integritet 

innefattar även att personalen ska vara medvetna om att det hos klienten kan 

upplevas som intrång vid genomförande av kroppsvisitationer. I begreppet 

jämlikhet lyfts det fram att relationen mellan klient och medarbetare är 

asymmetrisk i och med att medarbetaren har en överordnad roll i förhållande till 

klienten. Den asymmetriska relationen uttrycker sig på så vis att den placerade 

ungdomen alltid befinner sig i en beroendeställning. Det nämns även att 

medarbetaren har lagstadgade maktbefogenheter, som exempelvis avskiljning. I 

riktlinjerna uttrycks det att det är socialarbetarens ansvar att bemöta klienten som 

en likvärdig person (Statens institutionsstyrelse, 2014:6-7). 
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för tidigare forskning som vi finner är 

relevant för vår studie. Forskningen kommer att ligga till grund för och knytas an 

till i analysen av vårt empiriska material. För att underlätta för läsaren har vi valt 

att dela upp avsnittet och presentera forskningen utifrån tematiserade rubriker. 

Avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning av den tidigare forskningen.  

 

I den första delen lyfter vi fram den komplexitet som arbetsrollen inom socialt 

arbete utgör. Andra temat fokuserar på studier om hur socialarbetare upplever sitt 

handlingsutrymme. Tredje delen berör studier som handlar om relationen mellan 

socialarbetare och klient. Den fjärde delen lyfter forskning om delaktighet och 

klienters tankar om institutionstiden. Slutligen lyfter den femte och sista delen 

studier om makt. 

 

Flera studier vi har funnit inom socialt arbete, exempelvis Enell (2014), Degner 

och Henriksen (2008), Torbenfeldt Bengtsson (2012) och Levin (1998), visar på 

upplevelser inom institutioner utifrån ungdomarnas perspektiv. Därför har vi valt 

att komplettera med forskning som belyser socialarbetarens handlingsutrymme 

inom både myndighetsutövning och andra yrken som vi funnit relevanta för vår 

studie, såsom psykiatri och äldrevård. Vi har även valt att komplettera den tidigare 

forskningen med studier om klientens delaktighet i socialt arbete. Anledningen till 

det är att forskningen visar på att det ofta blir bättre resultat i vården om en klient 

får vara delaktig i sin behandling. Samtidigt kan klientens delaktighet begränsa 

socialarbetarens handlingsutrymme eftersom klienten då får vara med och 

påverka (Levin, 2015; Cowger, 1994; Enell, 2014). 

 

Eftersom SiS-institutioner är så pass specifikt för Sverige har vi till största del 

funnit och använt oss av nordisk forskning inom ämnet. En annan anledning till 

att vi till största del valt att basera vår studie på nordisk forskning är att det finns 

mycket likheter med det svenska samhället och dess lagar. Det underlättar 

appliceringen och kopplingen till vår studie. För att ändå försöka vidga våra vyer 

inom forskningsfältet har vi även valt att ta del av forskning om makt inom socialt 

arbete, både utifrån myndighetsutövning och de som arbetar på uppdrag av 

socialtjänsten. 

 

Vi har funnit ny forskning, såsom Silow Kallenbergs avhandling från 2016. Vi 

har även funnit lite äldre studier, såsom Hasenfelds artikel från 1987 och Levins 

studie från 1998. Vid valet att ta med de äldre studierna var vi extra kritiska då 

forskningsfältet kan ha ändrats en del sedan studierna publicerats. Vi ansåg dock 

att de äldre studierna som presenteras nedan har stor relevans för analysen av vårt 

empiriska material. 
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3.1 Studier om arbetsrollen och dilemman i det dagliga arbetet 

Liljegren (2012:309) belyser och problematiserar att socialarbetare som arbetar 

på uppdrag av socialtjänsten står inför dilemman i större utsträckning än 

socialarbetare som arbetar med myndighetsutövning gör. Inom 

myndighetsutövning styrs arbetet till största del av lagar och regler. För 

socialarbetare som arbetar på uppdrag av socialtjänsten utgår arbetet däremot i 

större utsträckning från yrkesprofessionalism. Det genererar i ett större 

handlingsutrymme hos socialarbetaren, men också fler dilemman i det dagliga 

arbetet (Liljegren, 2012:309). 

 

Hill (2005:84) har uppmärksammat dilemman som medarbetare på en SiS-

institution i Sverige upplever att de har. De dilemman som framträder i studien är 

att medarbetarna upplevde svårigheter i att sätta gränser utan att bli för straffande 

eller auktoritära gentemot klienterna. På så vis talade många informanter i studien 

om att det fanns risk för att personal utnyttjade sin överordnade position i 

förhållande till de placerade ungdomarna. Å andra sidan upplevde informanterna 

i studien att den överordnade positionen skapade en känsla av trygghet hos 

personalen. Hill (2005:84) nämner ett exempel på det här dilemmat 

socialarbetaren står inför: att en socialarbetare kan isolera en placerad ungdom i 

antingen ett säkerhets- eller straffande syfte. 

 

Bundy-Fazioli, Briar-Lawson och Hardiman (2009:1461-1463) påtalar i sin studie 

att socialarbetare som arbetar med barnutredningar upplever en osäkerhet i hur de 

ska hantera sin professionella makt gentemot klienter. Studien belyser även hur 

socialarbetarna saknar klarhet i hur de ska nyttja den professionella makten, 

exempelvis hur de ska förhålla sig till kommunala riktlinjer. Det här visar på hur 

komplex socialarbetarrollen är. Barnes (2015:145-146) drar slutsatsen i sin studie 

att komplexiteten utgörs av att socialarbetare ska utreda individers behov 

samtidigt som de ska följa lagar och riktlinjer. På samma gång ska socialarbetaren 

kunna förklara och beskriva för klienten hur beslut och strukturella system 

påverkar individen. 

 

Crawley (2004:411) har genomfört en studie bland kriminalvårdare. Crawley 

(2004:411) undersöker hur känslor hanteras och uttrycks i det krävande arbetet 

och vilka dilemman det kan ställa kriminalvårdaren inför. Det uppmärksammas 

att kvaliteten på fängelset och relationerna till kollegorna påverkas av hur 

kriminalvårdarna känner för arbetet de gör och vad de tycker om klienter och 

annan personal. Crawley (2014:424-425) drar slutsatsen att känslor är en del av 

vardagen på verksamheter så som fängelser, och hur känslorna hanteras är 

avgörande för hur en organisatorisk ordning kan bibehållas. Trots att studien 

handlar om kriminalvårdare finner vi den relevant då vi ser likheter mellan 

fängelser och institutioner, både i struktur och miljö. 
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3.2 Studier om socialarbetares handlingsutrymme 

Det framkommer i flera studier att personal på institutioner har relativt stort 

handlingsutrymme (Levin, 1998:303-304; Åkerström & Wästerfors, 2012:87-88). 

Åkerström och Wästerfors (2012:87-88) påvisar att vardagliga situationer på 

institutioner snarare handlar om och styrs av mänskligt samspel än av strikta regler 

och social kontroll. Åkerström och Wästerfors (2012:87-88) menar att personal 

har en överordnad position gentemot klienterna. Personalen har dock större 

handlingsutrymme än det kan verka vid en första anblick. Även Levin (1998:303-

304) uppmärksammar att socialarbetare på institutioner har relativt stort 

handlingsutrymme. Levin (1998:304-304) tydliggör att personalen på 

institutionen han studerat har frihet att anpassa sitt arbete efter yttre och inre 

önskemål. Förutsättningen är att de tvingande och kontrollerande delarna består, 

samt att den överordnade rollen gentemot klienterna kvarstår. 

 

Evans (2011:373) undersöker socialarbetarens känsla av handlingsutrymme och 

möjlighet att vara professionell i psykiatri- och äldrevården. Deltagarna i studien 

upplevde att de hade möjlighet att genomföra och fatta beslut kring exempelvis 

om någon mådde dåligt. Det här visar på ett stort handlingsutrymme inom socialt 

arbete (Evans, 2011:378-379). Trots att Evans studie riktar in sig på dessa 

områden är den relevant för oss då den undersöker professionellas möjlighet till 

handlingsutrymme.  

3.3 Studier om relationen mellan socialarbetare och klient 

Levin (1998:304-305) belyser även hur de placerade ungdomarna har svårigheter 

att se syftet med sin placering. De upplevde även placeringen mer som förvaring. 

Ungdomarna ansåg att placeringen till stor del präglades av tristess, tomhet och 

rutin, och att de önskade mer hjälp och stöttning med personlig utveckling. Det 

klarläggs att ungdomarna uppskattade när en relation skapades mellan personal 

och ungdom, att personalen agerade mer som medmänniskor och klev ur den 

organisatoriska rollen (Levin, 1998:304-305). Levin uppmärksammar på så vis 

fördelen med att varje klient har en kontaktperson. 

 

Även Degner och Henriksen (2008:154-157) visar i sin studie att ungdomarna 

uppskattade när en närmare relation skapades till personalen, samt när personalen 

agerade som medmänniskor. Forskarna menar att en närmare relation mellan 

socialarbetare och klient, exempelvis genom kontaktmannaskap ger möjlighet till 

bättre behandling och behandlingsresultat. Det belyses också att regler och rutiner, 

kollektiva bestraffningar och kontaktpersoner som saknar personlig involvering 

motverkar en positiv behandlingsallians (Degner & Henriksen, 2008:154-157). 

 

I flera studier vi tittat på framkom det att personal ibland valde att ignorera vissa 

beteenden hos klienten som ansågs vara förbjudna (Kivett & Warren, 2002:28-31; 
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Wästerfors, 2009:113-114). Kivett och Warren (2002:28-31) menar att den 

sociala kontroll som finns på institutioner är dubbelsidig i den mån att den styrs 

både av personal och ungdom. Det framkom i studien att personalen valde vilka 

situationer de ingrep i utifrån ungdomens personliga historia, och hur relationen 

mellan personal och ungdom såg ut. Personalen påtalade att om de ingrep i alla 

svåra situationer skulle det försätta dem i fler och värre svårigheter. Wästerfors 

(2009:113) har belyst att medarbetare på institutioner inte agerade lika gentemot 

ungdomarna. Agerande och åtgärd definierades istället utifrån vilken individ det 

gällde. Ett exempel kan vara att personal valde att inte ingripa när det gällde en 

ungdom som var skötsam. Vidare framkom det i studien att det inte bara var 

personal som agerade olika utifrån vilken ungdom det rörde sig om. Det förekom 

även åt andra hållet. Ungdomarna förklarade personalens personligheter och 

arbetssätt på motsvarande sätt. Wästerfors (2009:113-114) betonade även att 

ungdomarnas ageranden var olika beroende på om det var manlig eller kvinnlig 

personal. 

 

Ytterligare en anledning till att vissa situationer på institutioner ignoreras beror på 

att personalen känner en viss rädsla för att ungdomarna ska skada dem fysiskt. 

Mycket av personalens energi går åt till att hålla ordning på avdelningen och 

minska risken för bråk. Det medför att överordnade mål som att verkställa 

påföljder och rehabilitera ungdomar hamnar i skymundan. När personalen inte 

alltid är konsekvent i sitt agerande mot ungdomarna och tydlig med att regler ska 

följas bidrar det till att de placerade ungdomarna lär sig hur mycket de kan göra 

utan att det blir konsekvenser (Egelund & Frydensbjerg, 2011:221, 231). 

 

Andreassen (2003:351-352) påpekar vikten av enighet inom personalgruppen för 

att personalen ska agera lika mot ungdomarna på institutionen. Andreassen 

(2003:351-352) menar att det är viktigt för att reducera risken att konflikter 

uppstår. Det betonas att det dock inte går att undvika att personalen har olika 

relationer till de placerade ungdomarna, samt besitter olika styrkor och svagheter 

i arbetet.  

3.4 Studier om delaktighet och klienters tankar om institutionstiden 

Sallnäs, Vinnerljung och Kyhle Westermark (2004:149-150) belyser i sin studie 

att mer än en tredjedel av alla placeringar av ungdomar mellan 13 och 16 år 

avbryts i förtid. Studien visar dock att det finns skillnader mellan olika typer av 

placeringar. Placeringar på slutna institutioner är mer sällan avbrutna. Författarna 

menar att det främst kan bero på att placeringar på slutna institutioner sker på 

tvång. De påpekar även att ytterligare en bidragande orsak kan vara att 

institutionspersonal har makt att ingripa och hindra ungdomarna från att avbryta 

placeringen. 
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Även Christiansen, Havik och Andersson (2010:913) har studerat avbrutna 

placeringar och hur avbrotten kan förklaras. I studien förklaras avbrutna 

institutionsplaceringar utifrån interaktionsproblem, bristande intressen hos 

ungdomen eller för milda/strikta system. Christiansen, Havik och Andersson 

(2010:920) betonar fördelen med att förklara orsaken till avbrott på personalen, 

då ungdomen inte behöver belastas med ytterligare bekymmer. Samtidigt medför 

det en risk för att ungdomen inte blir ordentligt sedd, vilket kan generera i att 

socialarbetaren inte håller sig uppdaterad kring ungdomens behov i exempelvis 

behandlingen. 

 

Att det finns motsatta åsikter kring barn och ungdomars delaktighet i tvångsvård 

poängterar LeFrancois (2007:95). Det framkommer i studien att 

institutionspersonal uppgav att barnen hade möjlighet att komma till tals, göra sin 

röst hörd och uttrycka sina åsikter. Dock visade det sig vara något som barnen inte 

höll med om, vilka istället upplevde att de enbart fick komma till tals när 

personalen ansåg att det var ett “passande svar”. Levin (2015:208) har intervjuat 

socialarbetare i Israel och har kommit fram till att socialarbetare såg både för- och 

nackdelar med ökad delaktighet för klienten. Socialarbetarna betraktade 

delaktigheten som ett sätt att öka jämlikheten och respekten mellan klient och 

socialarbetare. Samtidigt uttrycktes en rädsla hos socialarbetarna att den 

professionella identiteten skulle minska (Levin, 2015:211,214). På samma vis 

lyfts det fram av Cowger (1994:265) att ökad delaktighet utifrån klientens 

perspektiv skulle generera i minskad makt hos socialarbetaren. 

 

Enell (2014:49) uppmärksammar ungdomar som utretts vid SiS-institutioner och 

deras syn på utredningarna. I studien framkom att ungdomarna hade skilda 

uppfattningar om dessa utredningar. Vissa menade att utredningen genererade i 

att de kände sig mer delaktiga vilket även bidrog till en större insikt i kommande 

placering. Andra ungdomar kunde inte se att utredningarna tillförde något och 

hade därför svårigheter att acceptera den fortsatta planeringen, vilket medförde 

instabilitet i placeringen (Enell, 2014:64-66). 

 

Torbenfeldt Bengtsson (2012:546-548) undersöker vardagen för ungdomar som 

befinner sig på slutna institutioner i Danmark, och uppmärksammar att tiden på 

institutionen genomsyras av långtråkighet hos ungdomarna. Den vardagliga 

interaktionen på institutionen kännetecknas snarare av fysisk, aggressiv och icke-

verbal kommunikation. Trots att det fanns regler och rutiner på institutionen hade 

ungdomarna svårt att följa dem eftersom de inte såg reglerna som meningsfulla. 

Torbenfeldt Bengtsson (2012:546-548) menar på så vis att det blir en för stor 

kontrast mellan de fasta reglerna på institutionen och det kriminella och 

spännande livet utanför, vilket skapar en varaktig känsla av långtråkighet hos 

ungdomarna.  
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3.5 Studier om makt 

Hasenfeld (1987:470) klarlägger att makt är ett viktigt redskap inom socialt arbete 

som används på olika sätt, exempelvis genom att socialarbetaren vill ändra en 

klients beteende. Hasenfeld (1987:470-471) menar att socialarbetarens makt 

tydliggörs i den mån att de har kunskap och expertis om det område de arbetar 

inom vilket inte klienterna har. Vidare menar Hasenfeld att socialarbetarna är en 

del av en verksamhet som kontrollerar resurser som klienterna är i behov av. Det 

uppmärksammas också att det förekommer en osynlig, hierarkisk makt över 

socialarbetarna, i den bemärkelse att de har skyldigheter att följa regler och rutiner 

som finns uppsatta inom verksamheten. 

 

Hasenfeld (1987:472-473) menar att makten mellan en socialarbetare och en 

klient inte är enkelriktad, utan att maktförhållandet utgörs av att klienten har ett 

behov av resurser som socialarbetaren kan tillgodose. Maktförhållandet utgörs 

även av hur stort behov klienten har och vilken möjlighet socialarbetaren har att 

kunna tillgodose behovet. Det poängteras dock att maktrelationen mellan 

socialarbetare och klient skiljer sig beroende på om det sker frivilligt eller genom 

tvång. Är det tvångsvård, som är fallet i vår studie, menar Hasenfeld (1987:474-

475) att socialarbetare direkt får ett maktövertag. Det går således att påstå att 

socialarbetaren använder makt för att få klienten att ändra sig i enlighet med 

verksamhetens mål. Slutligen menar Hasenfeld (1987:481) att socialt arbete ska 

ses genom ett perspektiv av makt/beroende. Båda parter har på så vis ett 

maktutbyte, vilket skapar en balans i makten mellan socialarbetare och klient. 

Trots att den här studien är äldre finner vi den relevant för vår studie.  

 

I sin avhandling om hur personal arbetar med tonåringar på särskilda 

ungdomshem beskriver Silow Kallenberg (2016:17,220-222) hur tvångsvården 

består av spänningsfält mellan vård och straff. Silow Kallenberg (2016,17,220-

222) menar att spänningsfältet uttrycker sig i att ungdomarna ser behandlingen 

som straff. Det genererar i att personalen mer eller mindre får tvinga ungdomarna 

till delaktighet genom att använda sig av mer disciplinerade och repressiva 

åtgärder. Personalen finner mening i sitt arbete genom att tänka att de sår ett frö 

hos ungdomarna. På så sätt framhävs den mer behandlande aspekten och den 

straffande aspekten osynliggörs (Silow Kallenberg 2016:169). 

 

Silow Kallenberg (2016:232-233) beskriver även att den maktposition personalen 

har gentemot ungdomarna är tydlig eftersom personalen har rätt att ingripa och 

kontrollera ungdomarnas möjlighet till sysselsättning. Den här formen av 

maktposition uttrycker sig även i att relationer mellan personal och ungdomar 

skapas genom att personalen har materiella saker som ungdomarna saknar, 

exempelvis nycklar.  
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Social kontroll i form av inlåsning, avskiljning och indragna permissioner är något 

som också uppmärksammas i Colneruds (1999:19) studie. Colnerud (1999:19) 

menar att det är tydligt att personalen anser att användande av nämnda maktmedel 

medför etiska problem i arbetet med klienterna. 

 

Staples och Decker (2010:17) tar hjälp av Goffmans Totala institutioner och 

Foucaults begrepp disciplinär makt för att förstå upplevelser av elektronisk 

övervakning. Staples och Decker (2010:17) menar, utifrån Goffmans teori, att 

elektronisk övervakning skapar en spänning mellan frihet i vardagen och 

institutionell fångenskap, då individernas personliga skillnader ignoreras. Staples 

och Decker (2010:17) nämner även att elektronisk övervakning visar många av de 

bättre egenskaperna som går att koppla till Foucaults begrepp disciplinär makt. 

Forskarna menar att denna form av makt snarare handlar om att vara produktiv än 

att utsätta klienten för straff, för att på så sätt bryta ner motstånd och skapa en 

följsamhet hos individen. Trots att den här studien handlar om elektronisk 

övervakning finner vi den relevant för vår studie då vi ser kopplingar mellan 

elektronisk övervakning och avskiljning. Staples och Deckers studie utgår även 

ifrån samma teoretiska utgångspunkter som vår studie gör. 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar forskningen vi funnit att socialarbetarrollen är 

komplex, att det över lag finns ett stort handlingsutrymme inom institutioner, men 

även inom psykiatri- och äldrevården. Det framgår i forskningen att arbetet styrs 

mer av det mänskliga samspelet än av social kontroll.  

 

Forskningen tyder också på att en nära relation mellan en klient och exempelvis 

en kontaktperson skapar en bättre behandling för individen. Det leder i sin tur till 

ett mer positivt behandlingsresultat. Att de placerade ungdomarna görs mer 

delaktiga i behandling, planering och beslut beskrivs mestadels som positivt av 

den forskning vi studerat. Det är möjligt att se att vissa beteenden ignoreras av 

olika anledningar, vilket kan bero på exempelvis hur relationen mellan personal 

och ungdom ser ut. Det kan även bero på en rädsla hos personalen att ungdomarna 

ska skada dem fysiskt. Studierna visar också på att ungdomarnas agerande skiljer 

sig beroende på om det är manlig eller kvinnlig personal. 

 

Slutligen verkar forskarna överens om att makt är något som förekommer på olika 

sätt inom socialt arbete, exempelvis inom institutioner där personal har rätt att 

ingripa och avskilja den placerade ungdomen vid behov. Vi har funnit flera studier 

om institutioner, några av dem med utgångspunkt i den placerade ungdomens 

perspektiv. Därför såg vi det relevant att genomföra en studie som tar 

utgångspunkt i personalens perspektiv. För att få en så bred bild som möjligt att 

basera vår studies analys på kompletterade vi med forskning inom andra fält av 

socialt arbete. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

För att få en vidare förståelse av socialarbetares föreställningar om sin 

maktbefogenhet och sitt handlingsutrymme har vi valt att utgå från två teorier vid 

analysen av vårt empiriska material. Då det inte finns någon teori som kan förklara 

alla delar av olika fenomen kommer de valda teorierna att lyfta fram och 

synliggöra vissa aspekter. Samtidigt medför teorivalen att andra aspekter mer eller 

mindre osynliggörs (Svensson, 2015:209). De två teoretiska utgångspunkterna vi 

har valt är Michel Foucaults teori om makt och Erving Goffmans begrepp om 

Totala institutioner. 

 

En del av studiens syfte är att undersöka och analysera hur socialarbetare på en 

SiS-institution beskriver och resonerar kring sin maktbefogenhet. Med den 

utgångspunkten valde vi Michel Foucaults maktteori då han anser att makt är 

någonting relationellt och skapas i interaktionen mellan människor. Utifrån 

Foucaults maktteori har vi valt att använda relevanta begrepp i analysen av vårt 

empiriska material. Dessa är relationell makt, power/knowledge och disciplinär 

makt. Detta går att koppla till Institutionen där vi samlat in vårt empiriska material 

eftersom socialarbetarna dagligen har kontakt och interagerar med de placerade 

ungdomarna samt skapar en relation till dem. Av den anledningen är Michel 

Foucaults maktteori tillämpbar i vår studie, för vidare beskrivning, se avsnittet 

“Michel Foucaults maktteori”.  

 

Erving Goffmans begrepp om Totala institutioner utgår främst från klientens 

perspektiv. Vår studie däremot tar utgångspunkt i socialarbetarens perspektiv. Vi 

har därmed valt att använda oss av vissa begrepp i Goffmans Totala institutioner. 

Dessa är inneslutande karaktär, bevakning-kontroll, sekundär anpassning, social 

klyfta, social distans och social kontroll. Begrepp finner vi relevanta för att dem 

hjälper oss förstå vårt empiriska material. För vidare redogörelse och beskrivning, 

se avsnittet “Erving Goffmans Totala institutioner”.  

4.1 Michel Foucaults maktteori 

Foucault (2003:32-33) beskriver makt som något som utövas och skapas i 

interaktionen mellan människor i vardagen. Därmed är makt inte något som enbart 

utövas av aktörerna högre upp i hierarkin mot människor i samhället. Foucault 

poängterar således att makt yttrar sig i samspelet mellan minst två individer, och 

definierar detta med begreppet relationell makt. Det viktiga är dock, enligt 

Foucault, att det inte uppstår makt bara för att det finns en relation mellan två 

individer, utan det krävs också att det finns ett hierarkiskt förhållande dessa 

emellan. Kopplat till vår studie uppstår relationell makt eftersom socialarbetaren 

har en överordnad position gentemot den placerade ungdomen. På Institutionen 

uttrycks den relationella makten även genom att socialarbetaren dagligen fattar 

beslut gällande ungdomen och bestämmer kring tider för rast och väckning. 
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Därmed betonar Foucault (2003:33) att makt är något som individen snarare 

utövar än besitter.    

 

Foucault (2003:33) kopplar även makt till kunskap och menar att det finns ett 

samband mellan kunskap och makt. Sambandet, enligt Foucault, är att kunskap är 

en produkt av makt, samtidigt som kunskap genererar i ett maktförhållande. 

Foucault (2003:33) betonar att kunskap och makt inte ska ses som två skilda 

begrepp, utan snarare som tätt sammankopplade. Foucault menar att 

kunskapsuttalande är en del av maktapparaten som gör kunskapen tillåten, och 

därmed ses den som nyttig och berättigad. Å andra sidan poängteras det att 

maktteknikerna till viss del innefattar att åstadkomma en form av kontroll över 

kunskapen. Foucault påtalar därmed att det inte finns ett maktförhållande utan att 

kunskap skapas. Sambandet mellan kunskap och makt kallar Foucault för 

power/knowledge. I vår studie yttrar sig power/knowledge då socialarbetaren 

exempelvis har kunskap om människor - i det här fallet de placerade ungdomarna 

på Institutionen. Power/knowledge uttrycker sig även på Institutionen för att 

socialarbetaren har mer kunskap om verksamheten och vilka regler som råder. Det 

skapar, enligt Foucault ett maktövertag för socialarbetarna. Det här förhållandet 

visar även den hierarkiska positionen socialarbetaren har över de placerade 

ungdomarna.      

 

Ytterligare en dimension av makt som påtalas av Foucault är personen som utövar 

makt. Foucault menar att en form av observatorier kan ses som en form av makt, 

och att det är den här så kallade övervakningsprincipen som är makten. Att det ses 

som makt förklaras till militärläger och Foucault menar att militären ser över och 

skyddar samhället. Det här kan, enligt Foucault, kopplas till bland annat fängelser 

och uppfostringsanstalter vilket han själv studerat och menar att modellen kan 

återfinnas i dessa institutioner. Foucault drar paralleller till Jeremy Benthams 

panoptikon, som fungerar som att övervakaren sitter i ett torn i mitten, och 

klienterna befinner i celler runt omkring tornet. Syftet med den här formen av 

övervakning är att personalen alltid ska kunna övervaka klienterna, vilka inte ska 

veta ifall de blir observerade eller inte. Principen kan återfinnas på 

uppfostringsanstalter och fängelser på så vis att det finns en hierarki med en 

övervakningsprincip (Foucault, 2003:172-173). Institutionen som besöktes vid 

insamling av vårt empiriska material kan ses som en typisk uppfostringsanstalt 

eftersom det finns övervakningskameror och den placerade ungdomen inte själv 

kan se om någon medarbetare övervakar eller ej. Den här formen av makt kallar 

Foucault (2003:172) för disciplinär makt.     

 

Således är Michel Foucaults teori om makt en viktig teori i studien som hjälp i vår 

analys av det insamlade materialet eftersom makt är ett framträdande tema i 

intervjuerna likväl som en del av syftet innefattar begreppet makt. Foucault 

beskriver sammanfattningsvis makt som någonting relationellt om det finns ett 
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hierarkiskt förhållande mellan individerna. Hans maktteori tillämpbar då 

socialarbetare interagerar med de placerade ungdomarna, samt har en överordnad 

och bestämmande roll över dem.  

4.2 Erving Goffmans Totala institutioner 

Goffman (1973:9,13) definierar Totala institutioner som en inrättning där det både 

finns människor som arbetar och intagna som är inskrivna. På institutioner har de 

intagna ett begränsat socialt umgänge med medborgare utanför institutionen. 

Totala institutioner har en inneslutande karaktär i den bemärkelsen att de intagna 

begränsas från att samspela med samhället utanför institutionen genom 

institutionens uppbyggnad, samt att de normer och regler som finns på 

institutionen genomsyrar de intagnas vardag (Goffman, 1973:13). I vårt fall, kan 

exempelvis SiS-institutioner ses som fängelselikt i bemärkelsen att det är slutna 

avdelningar med låsta dörrar och en rastgård som omringas av murar och taggtråd.  

 

Goffman (1973:15) talar även om begreppet bevakning-kontroll. Det innebär att 

de intagna följer de regler som finns på institutionen. Kopplat till vår valda 

institution kan bevakning-kontroll ses i att socialarbetarna bevakar över de 

placerade ungdomarna i form av övervakningskameror och genomför exempelvis 

kroppsvisiteringar på dem. Goffman (1973:15) beskriver även den begränsade 

kontakten med omvärlden som den intagne har. Det kan handla om begränsade 

telefonsamtal och begränsad kontakt med människor utanför den Totala 

institutionen. Det här visar sig tydligt på Institutionen vi besökt då socialarbetarna 

gemensamt med socialtjänsten bestämmer vilka personer den placerade 

ungdomen får ringa, samt hur länge samtalen får vara.  

 

Något annat som Goffman (1973:15) påtalar är att den intagne ska följa de ramar 

och målsättningar som den Totala institutionen har. Goffman (1973:15) menar att 

den intagne kan uppnå dessa genom dagliga aktiviteter. I vårt fall handlar det om 

att ungdomen följer de regler som finns på Institutionen. Socialarbetaren använder 

belöningar och förmåner i form av poäng för att förstärka ett positivt beteende hos 

ungdomen. Det här kan även kopplas till begreppet sekundär anpassning, som 

Goffman (1973:46) beskriver som ett kännetecken för en Total institution. 

Goffman menar att sekundär anpassning innebär att de intagna följer de regler 

som finns, men samtidigt hittar sätt att gå runt reglerna för att kunna ta del av 

förbjudna medel. Kopplat till vår studie skulle det kunna ses som att de placerade 

ungdomarna följer de regler som finns uppsatta, men enbart till den grad att de 

uppnår poäng. Goffman (1973:138) påpekar dock att sekundär anpassning måste 

ses utifrån en situations sociala kontext. Ett agerande som anses legitimt i en 

kontext kanske inte är det i ett annat sammanhang. Utifrån vår studie går det att 

säga att ungdomarnas ageranden som genererar i belöningar och förmåner på 

Institutionen inte kommer göra det när de kommer ut i samhället igen. För vidare 
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beskrivning av belöningar och förmåner, se avsnittet “Teckenekonomi - lika för 

alla”. 

 

Goffman (1973:17) belyser även förhållandet mellan socialarbetare och intagen. 

Socialarbetarna på Institutionen är enbart på den Totala institutionen under sitt 

arbetspass och har därmed kontakt med omvärlden och lämnar den låsta 

avdelningen efter sitt arbetspass. Därmed uppstår en ojämn relation dem emellan 

och en social klyfta skapas. Den sociala klyftan uppkommer eftersom 

socialarbetarna har möjlighet att skapa relationer med människor utanför 

Institutionen. De placerade ungdomarna däremot kan enbart kommunicera och 

interagera med personal eller andra ungdomar som är inskrivna på Institutionen.  

 

Goffman (1973:72) talar även om en social distans som bör finnas mellan 

personal och intagen. Goffman menar att den sociala distansen är viktig för att 

det inte ska skapas otillåtna relationer mellan personal och intagen. Likväl är den 

sociala distansen viktig för att vidmakthålla den skillnad som finns mellan intagen 

och personal. Kopplat till vår studerade institution bör socialarbetaren kunna 

skilja på närhet och distans i mötet med den placerade ungdomen, för att 

vidmakthålla sitt professionella förhållningssätt. Således även för att gränsen 

mellan klient och personal inte ska bli otydlig. Därför är det viktigt att 

socialarbetaren bibehåller den sociala distansen.        

 

Någonting annat som belyses i Goffmans beskrivning av Totala institutioner är att 

institutionen har makt i form av social kontroll och bestämmer över de intagna. 

Det nämns även att den Totala institutionen kan ses som en formell organisation 

med ramar och regler, samt som ett boende (Goffman, 1973:18-19). På 

Institutionen yttrar sig makt genom att personalen har nycklar. Eftersom det är låst 

överallt resulterar det i att personalen har social kontroll över den placerade 

ungdomen genom att exempelvis kunna låsa upp till rastgården.  

 

Goffmans beskrivning av Totala institutioner ser vi som nödvändig teori i studien 

för att den bland annat hjälper till att förklara och förstå den studerade 

Institutionen, men även för att belysa differensen som är mellan medarbetare och 

klient. 

4.3 Om teorival 

Eftersom det är socialarbetares resonemang och beskrivningar av deras 

maktbefogenhet och handlingsutrymme på en SiS-institution vi ville undersöka i 

studien var det mest relevant att använda en teori som hjälper oss förstå en 

institution. Vi ville även komplettera den teorin med en teori om makt, därav 

Foucault eftersom det är en del av studiens syfte att undersöka. Vi hade kunnat 

använda oss av ett perspektiv som har utgångspunkt i handlingsutrymme vid 

analyserandet av empirin, samt en teori som förklarar en organisationskontext. 
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Dock kunde vi konstatera att en organisationsteori inte skulle uppfylla vårt syfte 

för studien.  

 

Vi hade från början tankar på att jämföra hur resonemangen skiljde sig mellan 

manlig och kvinnlig personal. Då hade det varit aktuellt att ta hjälp av ett 

genusperspektiv, men då vi hade för liten könsfördelning på våra informanter var 

det inte längre relevant att komplettera med ett genusperspektiv. För vidare 

diskussion om informanter och urvalsprocess, se avsnittet “Urvalsprocess”. 
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5. Metod 

Syftet med studien var att undersöka hur socialarbetare resonerar om sitt 

handlingsutrymme på en SiS-institution i förhållande till begreppen makt och 

handlingsutrymme och hur makten uttrycker sig på Institutionen. Sålunda blev 

valet att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ 

studie är tillämpbar om forskaren vill nå personers upplevelser och tankar om 

deras sociala verklighet (Dalen, 2015:16). 

5.1 Empiriskt material 

Tidigt i processen valde vi att det var intervjuer vi ville basera vårt empiriska 

material på för att det passade vårt syfte. Delvis ville vi få fram socialarbetarens 

individuella upplevelser om deras makt- och handlingsutrymme på en SiS-

institution. Därför föll valet på att göra individuella intervjuer i den här sociala 

miljön, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:34) lyfter fram som möjligt 

att undersöka genom intervjuer.  

 

Vidare genomfördes semistrukturerade intervjuer vilket innebar att vi 

konstruerade ett antal frågor av öppen form med möjligheten att ställa följdfrågor 

vid behov under intervjutillfället (Dalen, 2015:34-35). Orsaken till att vi valde en 

semistrukturerad intervjuform var för att vi ville komma åt individens subjektiva 

upplevelser och med en allt för strukturerad intervjuguide kan eventuellt viktiga 

tankar och resonemang falla bort. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:38) 

påtalar att en fördel med semistrukturerade intervjuer är att frågeföljden kan 

anpassas efter situationen. 

 

Nästa steg blev att skapa en intervjuguide som skulle fungera som ett stöd under 

intervjuerna. Utifrån vårt syfte och de frågeställningar vi konstruerat skapade vi 

fyra övergripande teman som skulle hjälpa oss att besvara studiens syfte med hjälp 

av underliggande frågor till varje tema (Dalen, 2015:35). De fyra teman som 

konstruerades var inledande bakgrundsfrågor, relationen mellan socialarbetare 

och intagen, makt och handlingsutrymme.  

 

Anledningen till att vi började med ett antal inledande bakgrundsfrågor var för att 

de utvalda informanterna skulle få börja med något lättsamt. Det gav även tillfälle 

både för oss som intervjuare och för informanten att bli bekväma och vänja sig i 

intervjukontexten. Ett annat syfte var att det skulle bli enklare för informanten att 

tala mer öppet om de senare konstruerade teman som individen kunde tänkas ha 

lite mer eftertänksamma och utförliga svar kring. Den sista frågan i det första 

inledande temat var att vi bad alla informanter i studien att beskriva en vanlig dag. 

Anledningen var att vi själva hade svårt att förstå hur en vanlig dag på en SiS-

institution kunde se ut. Vi ville även ge en övergripande bild för läsaren hur en 

vanlig dag kan se ut, (se avsnittet “Det handlar om minuter och sekunder liksom”).  
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Därefter gick vi in på att fråga informanten om relationen mellan hen och 

ungdomarna. Vi frågade även om informanterna upplevde att relationen dem 

emellan kunde skilja sig beroende på vilket kön socialarbetaren har eftersom 

tidigare forskning visat på detta (se avsnittet “Tidigare forskning”). Det tredje 

temat om makt försökte vi konstruera så öppet som möjligt för att skulle skapa 

möjligheter hos informanten att tala fritt kring begreppet. Även i det avslutande 

temat om handlingsutrymme försökte vi konstruera så öppna frågor som möjligt. 

För att läsa vår intervjuguide, se Bilaga 1.  

 

Vår förhoppning var att hinna genomföra en provintervju med någon inom fältet 

socialt arbete. Med hänvisning till tidsbegränsning och anpassning till när våra 

informanter kunde bli intervjuade blev det inte möjligt att göra en provintervju. 

Dock märkte vi snabbt vid intervjutillfällena att frågorna fungerade för att få fram 

informantens sätt att resonera kring makt och handlingsutrymme. Innan 

intervjuerna skulle äga rum ägnade vi mycket tid åt att läsa på om SiS-institutioner 

på deras hemsida för att få en vidare bild av den besökta Institutionen.  

5.2 Urvalsprocess 

Vi har gjort ett så kallat tvåstegsurval, något som Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015:40) betonar är vanligt förekommande i samhällsvetenskapliga 

frågeställningar, vilket vår studie har. Ett tvåstegsurval innebär att forskaren först 

gör ett urval av organisationer. Kopplat till vår studie valde vi först att vi ville 

genomföra studien på en SiS-institution. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015:40) påtalar även att ett godkännande från organisationen ska föreligga innan 

det går att välja vilka individer ska delta. När vi hade fått godkänt från 

Institutionen att det var okej att genomföra vår studie där talade vi om för vår 

kontaktperson på Institutionen vilka kriterier vi hade för informanterna. De 

kriterier vi hade satt upp för studien var en någorlunda varierad professionell 

bakgrund med exempelvis socionomer, beteendevetare och 

behandlingsassistenter. Anledningen var för att vi trodde det kunde ha en viss 

betydelse för hur informanter med olika utbildning kunde resonera olika kring 

våra frågor. Ett annat kriterium vi hade var att informanterna skulle ha en 

tillsvidareanställning och ha jobbat minst ett år på Institutionen. Vi resonerade att 

informanten då kunde tänkas ha erfarenhet inom vårt undersökningsfält.  

 

Åtta intervjuer är någonting som i litteratur nämns som ett bra antal för att uppnå 

en så kallad mättnad, vilket anses generera i ökad trovärdighet i studien. Mättnad 

innebär kortfattat att vi som intervjuare börjar se återkommande mönster i 

informanternas svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:42). Därför var vårt mål 

att genomföra åtta intervjuer vilket vi även lyckades med.  
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Våra åtta informanter har daglig kontakt med de placerade ungdomarna och jobbar 

alla på samma avdelning. Att de har en daglig kontakt med ungdomarna var ett 

medvetet val från vår sida eftersom vi ville komma åt socialarbetares upplevelser 

och resonemang kring fenomenen handlingsutrymme och makt. 

Sammanfattningsvis är alla våra informanter anställda som 

behandlingsassistenter, men har en varierad utbildningsbakgrund, såsom 

beteendevetare, idrottstränare, behandlingspedagog och fritidsledare. Två av våra 

informanter har en utökad anställning i form av dagansvar på avdelningen. 

Slutligen har alla minst ett års erfarenhet på Institutionen med en 

tillsvidareanställning.  

 

Vår förhoppning var få fyra kvinnor och fyra män som informanter då tidigare 

forskning visat just på att de placerade ungdomarna skapar olika relationer till 

socialarbetaren beroende på vilket kön socialarbetaren har. Dock blev detta inte 

möjligt i studien med hänvisning till att en majoritet av män var 

tillsvidareanställda på den besökta Institutionen. Fördelningen blev sex män och 

två kvinnor som vi i analysdelen har valt att tilldela fingerade namn för att 

säkerställa anonymiteten. De fingerande namnen är Viktor, Peter, Mats, Erik, 

Johan, Hasse, Lotta och Emma. Valet att använda fingerade namn på våra 

informanter gjordes också för att underlätta för läsaren och göra texten mer 

levande.  

5.3 Intervjusituation 

Intervjuerna genomfördes under två dagar med fyra intervjuer/dag på den valda 

Institutionen. Vi konstruerade intervjuscheman för att få till tider som passade för 

informanterna i studien. Vi fick även tillgång till ett eget rum på den avdelning vi 

genomförde intervjuerna så vi kunde sitta ostört och intervjua. Detta påtalar även 

Dalen (2015:44) är viktigt.  

 

Vi valde även att göra fyra intervjuer var men båda satt med under samtliga 

intervjuer. När den ena ansvarade för att ställa frågor till informanten tog den 

andra mer ansvar för att anteckna det icke-verbala, exempelvis kroppsspråket. Vi 

intervjuade varannan gång för att hinna smälta innehållet i den föregående 

intervjun. Intervjuerna spelades även in med godkännande från samtliga 

informanter (Dalen, 2015:37-38). Vi hade som riktlinje att intervjuerna skulle 

pågå ungefär i 40-45 minuter. Vissa intervjuer pågick inom intervallet medan 

andra var kortare. Med hänvisning till mättnadsprincipen kunde vi ändå se att vi 

fick fram samma innehåll i de intervjuer som var kortare.   

 

Innan intervjuerna avslutades tackade vi alltid för deltagande och frågade om de 

hade några frågor. Vi frågade även om vi fick höra av oss till informanten om det 

var någon fråga eller dylikt som eventuellt skulle dyka upp vid transkribering eller 

analys. 
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5.4 Transkribering 

Nästföljande steg efter genomförandet av intervjuerna var transkribering. De två 

intervjudagarna genomfördes med fem dagars mellanrum. Vi såg till att ha 

transkriberat intervjuerna från det första intervjutillfället innan det andra ägde rum 

för att påminnas om vad som sagts och för att inte hamna efter i vår tidsplanering. 

Vi valde även att transkribera varandras intervjuer för att vi inte skulle ha någon 

förförståelse för materialet. På så vis minskades även risken för att viktigt innehåll 

i intervjuerna skulle gå förlorade. Det var således en medvetenhet hos oss.  

5.5 Analytiskt tillvägagångssätt 

När vi väl hade transkriberat alla våra intervjuer var nästa steg att tolka och 

analysera det empiriska materialet, för att försöka få fram det egentliga budskapet 

i materialet (Dalen 2015:75). Inom kvalitativ forskning finns det en mängd olika 

metoder för hur man kan analysera empiriskt material. Vid analys och tolkning av 

vårt material använde vi oss av de tre steg som Alvehus (2013:110) menar är 

huvudsakliga för de flesta analysmetoder inom kvalitativ forskning; sortera, 

reducera och argumentera. För att få en ytterligare fördjupad förståelse av det 

empiriska materialet valde vi också att ta hjälp av tre av de fem steg som Ehn och 

Löfgren (2001:153-158,163-164) beskriver; perspektivering, kontrastering samt 

väntan.  

 

Det första steget, sortera, handlar om att skapa ordning, bli förtrogen med 

materialet och sortera det för att få en överblick av vad materialet säger (Alvehus, 

2013:110). Det gjorde vi genom att läsa de transkriberade intervjuerna ett flertal 

gånger och koda materialet, samt organisera det i kategorier där vi hade studiens 

syfte i minnet. Eftersom vi transkriberade våra intervjuer själva påbörjades 

analysprocessen redan vid transkriberingarna (Alvehus, 2013:85). För att kunna 

genomföra sorteringen så bra som möjligt tog vi även hjälp av det första steget 

som Ehn och Löfgren (2001:155) beskriver; perspektivering. Det innebär att vi 

försökte se på vårt material på olika nivåer, både på en utomstående och en 

närstående nivå. Vi försökte även tänka i liknelser och synonymer, genom att 

fundera över hur det som informanterna sagt kan omformuleras. De kategorier vi 

till en början sorterade vårt material efter var makt, handlingsutrymme, relation 

mellan socialarbetare och klient, förhållningssätt/professionalitet, närhet/distans 

samt organisationskultur. Precis som Rennstam och Wästerfors (2015:227) 

beskriver har dessa kategorier ändrats i takt med att vår analysprocess fortskred. 

 

Ehn och Löfgren (2001:163) beskriver steget väntan, där de betonar vikten av att 

släppa taget om det empiriska materialet och låta det få vila en stund. Det här 

steget användes då vi upplevde en osäkerhet kring hur vi skulle gå vidare med 

analysen efter att sortering och kodning av materialet skett. Vi lät därför vårt 
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empiriska material vila närmare en vecka, för att sedan ta oss an nästa steg i 

processen. 

 

När vi hade sorterat och skapat ordning i vårt material utifrån kategorier och vår 

väntan var över, var det dags för andra steget, reducera. Det här steget handlar 

om att välja ut relevanta delar i materialet för att kunna besvara våra 

frågeställningar, vilket gjordes genom att vi urskilde teman (Alvehus, 2013:110). 

För att göra det tog vi hjälp av kontrastering. Ehn och Löfgren (2001:157) menar 

att vi kan få förståelse för ett begrepp och dess innebörd genom att fundera över 

vad det inte betyder. Därmed används kontrastering som en metod för att hitta 

teman och hur dessa gestaltas. De teman vi tog ut blev Vi och Dom, “Det jag säger 

är ju deras lag” samt Maktens och handlingsutrymmets tvetydighet. Det gäller 

även att vara medveten om att en stor del av det empiriska materialet inte kommer 

att nyttjas i den slutliga texten (Rennstam & Wästerfors, 2015:228). 

 

Det tredje och sista steget, argumentera, handlar om att redovisa materialet och 

de slutsatser vi som forskare kommit fram till (Alvehus 2013:111). Det gjordes 

genom att vi tog hjälp och använde oss av Goffmans Totala institutioner och dess 

begrepp och Foucaults maktteori och dess begrepp. Vi använde oss även av 

tidigare forskning som var relevant för vårt ämne för att styrka vår analys och 

slutsats.   

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Svensson och Ahrne (2015:24) förklarar trovärdighet som att läsaren blir 

övertygad om att studiens resultat är trovärdigt. Inom kvalitativ forskning finns 

det tre sätt att öka en studies trovärdighet. Dessa tre är triangulering, transparens 

och återkoppling till fältet. Triangulering innebär att studien använder sig av flera 

olika metoder för att på så sätt få en objektiv bild av fenomenet som ökar 

trovärdigheten (Svensson & Ahrne, 2015:25). Kopplat till vår studie har 

triangulering inte varit möjligt att uppfylla eftersom studien ska genomföras och 

skrivas på 10 veckor. Vi resonerade att om vi skulle använda oss av flera metoder 

kanske innehållet skulle försämras, varför vi valde att enbart genomföra intervjuer 

att basera vårt empiriska material på. Vi tror dock att vi hade kunnat få ett rikare 

empiriskt material om vi kompletterat med en ytterligare metod. Ett alternativ som 

metod hade varit att genomföra fokusgruppsintervjuer för att diskutera fenomenet. 

Dock tror vi att exempelvis individens tankar kanske hade gått förlorade då det 

kan finnas risk för att vissa individer tar mycket plats under en sådan intervjuform 

(Dahlin-Ivanoff, 2015:81,90). 

 

Transparens innebär att forskarna redogör och förklarar hur de tänkt kring 

exempelvis val och tillvägagångssätt (Svensson & Ahrne, 2015:25). I vår studie 

har vi försökt tydliggöra för läsaren om brister vi finner med studien samt 

argumenterat för våra val för att kunna uppfylla transparenskriteriet. Det sista 
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begreppet återkoppla till fältet innebär att forskaren återkopplar till informanterna 

och låter de kommentera och ge synpunkter på studiens resultat (Svensson & 

Ahrne, 2015:26). I vårt fall kommer vi skicka studien till vår kontaktperson på 

Institutionen när den godkänts. Dock kommer det inte finnas möjlighet att skicka 

vårt resultat och analys till dem innan vi lägger fram uppsatsen med hänvisning 

till tidsbegränsningen. Anledningen till att vi väljer att skicka uppsatsen till vår 

kontaktperson är för att det efterfrågades av flertalet informanter vid 

intervjutillfällena att få ta del av den slutgiltiga produkten, och att vi anser att det 

är okej. 

 

Som tidigare nämnt förklarar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:42) att 

mättnad är att forskaren börjar se mönster i svaren. I ett tidigt skede (redan efter 

att den fjärde intervjun var genomförd) kände vi att vi började uppnå en viss 

mättnad och började finna återkommande svar. Dock genomförde vi åtta 

intervjuer eftersom det brukar ses som en riktlinje vid mindre studier, exempelvis 

examensarbeten.      

5.7 Förförståelse 

Dalen (2015:17) förklarar förförståelse som uppfattningar och åsikter forskaren 

har på förhand om det fenomenet som ska studeras. Det påtalas även att en 

förförståelse kan ses som viktig och nyttig för en utveckling av förståelse och 

senare tolkning av empirin. Dalen (2015:17) poängterar således att det är viktigt 

att forskaren bör vara medveten om sin förförståelse för det studerade fenomenet 

för att på så sätt se möjligheter till teoriutveckling vad det gäller det egna 

intervjumaterialet. 

 

Inför genomförandet av våra intervjuer ägnade vi ett par dagar åt att läsa på om 

SiS-institutioner som finns i hela landet samt den besökta Institutionen för att vara 

belästa vid intervjuerna. Det här betonas även av Dalen (2015:32-33) som menar 

att det är viktigt att forskaren är påläst kring det studerade fältet. Främst använde 

vi oss av Statens institutionsstyrelses hemsida när vi skulle fördjupa oss kring 

vilka regler och riktlinjer som finns. Sedan gick vi in mer djupgående och läste på 

om den studerade Institutionen för att på så vis, i ett senare skede, kunna förstå 

vårt empiriska material. 

 

Efter vi läst på om SiS konstruerade vi intervjuguiden för att vi då kände att vi 

hade en djupare inblick i verksamheterna. Vi kunde även på så vis ha mer 

djupgående frågor som skulle skapa tankar hos informanterna eftersom vårt syfte 

var att ta reda på informanternas resonemang.  

 

Våra egna tidigare upplevelser kring olika fenomen som exempelvis makt och 

handlingsutrymme tror vi även kan påverka hur vi väljer att se på det empiriska 
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materialet. Likväl som analysens innehåll kan påverkas av vår förförståelse, men 

det är något vi varit medvetna om ända sedan vi började skriva studien. 

5.8 Etiska överväganden 

Vid alla former av studier finns det etiska aspekter att ta hänsyn till (Svensson & 

Ahrne, 2015:29). Socionomprogrammet vid Linköpings universitet har dessutom 

egna riktlinjer för studenter som genomför sitt examensarbete. En sådan etisk 

riktlinje är att informanterna i studien inte får befinna sig i beroendeställning. Det 

här innebar att det inte fanns möjlighet att undersöka exempelvis hur klienterna 

på den studerade Institutionen upplever socialarbetens maktutövande. Därför 

valde vi att belysa makten och handlingsutrymmet utifrån socialarbetarens 

perspektiv. 

 

Det finns tre forskningsetiska principer för hur forskning får bedrivas, vilka är 

informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet. Informerat samtycke 

förklaras att de personer som ska studeras ska bli informerade om vad studien 

innebär och utifrån den informationen själva få bestämma om de vill delta i 

studien eller ej (Svensson & Ahrne, 2015:29). Kopplat till vår studie hade vi en 

kontaktperson på Institutionen som ordnade åtta informanter till oss, något som vi 

efterfrågat. Det vi inte kan veta är om informanterna slumpvis valdes ut av vår 

kontaktperson, eller om det var ett öppet val från kontaktpersonens sida att fråga 

om folk ville ställa upp. Vi kan heller inte med säkerhet säga att informanterna 

från början var medvetna om innebörden i deltagandet i studien. Dock skickade 

vi på förhand ut en informations- och samtyckesblankett till de åtta informanterna. 

På så vis skulle deltagarna i studien få en bild av varför vi ville genomföra studien, 

i vilket syfte materialet ska användas och övriga praktiska delar som exempelvis 

att intervjuerna skulle spelas in. Innan varje intervjutillfälle var vi noga med att 

sammanfatta vår informations- och samtyckesblankett och säga att informanten 

när som helst fick avbryta sitt deltagande. För vidare information om 

informations- och samtyckesblanketten, se Bilaga 2.  

 

Den andra etiska principen är konfidentialitet. Principen innebär att materialet 

som samlats in om informanterna i forskningssyfte ska redovisas och bevaras på 

ett sådant sätt att ingen informant kan identifieras av utomstående (Svensson & 

Ahrne, 2015:29). Det här är någonting vi fått resonera mycket kring vid 

exempelvis citering av informanterna. Eftersom det enbart är två kvinnliga 

informanter som deltagit i studien kan det finnas en ökad risk för att den här 

principen inte kan säkerställas till 100 procent. Vi har dock tagit hänsyn till 

Larssons (2005:9) påstående om etiskt värde. Begreppet etiskt värde innebär att 

forskaren måste säkerställa att studien genererar i ny kunskap och väga det mot 

individens skydd. I den här studien har vi sett att vissa citat har haft en nödvändig 

betydelse. Därför valde vi att ha kvinnliga och manliga fiktiva namn vid citerande 
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eftersom vi även kunde se att det fanns distinktioner i det empiriska materialet 

utifrån vilket kön informanten hade. 

 

Den sista etiska principen som Svensson och Ahrne (2015:29) talar om är 

nyttjandekravet. Principen innebär att exempelvis personuppgifter inte får 

användas för åtgärder som direkt kan påverka deltagaren i studien. Vi har hanterat 

personuppgifter och de inspelade intervjuerna på ett aktningsfullt sätt. Vi två 

studenter är de enda personer som haft tillgång till intervjuerna och vid behov 

även vår handledare Haris Agic för att kunna ta hjälp av honom.   

5.9 Metoddiskussion 

Platsen vi besökte hade vi begränsad kunskap om då den var ny för oss båda, 

varför vi konstruerade intervjufrågor som var av öppen form. Syftet med öppna 

intervjufrågor var för att det skulle öppna upp till samtal och reflektioner kring de 

begrepp och frågor vi lyfte fram. Att vi valde semistrukturerade intervjuer var 

delvis för att inte stänga ute ett eventuellt samtalsämne som kanske inte hade 

uppkommit vid strukturerade intervjuer då det inte hade funnits möjlighet att ställa 

följdfrågor. En annan anledning till att vi valde semistrukturerade intervjuer var 

för att vi inte är tillräckligt erfarna för att kunna ha öppna intervjuer, något som 

var ursprungsidén när vi skrev vår promemoria inför studien. 

 

Vi finner både för- och nackdelar med att intervjuerna genomfördes under två 

dagar. En nackdel vi kan se är att dagarna blev intensiva och fylldes med många 

och nya intryck att ta in samt möten med många nya människor. Efter 

genomförandet av två intervjuer på en dag kunde vi därför känna att vi var mindre 

fokuserade vid de två sista under vardera dagen och det kan hända att de 

intervjuerna blev mindre bra. Däremot kan vi se en fördel med att genomföra fler 

intervjuer under en dag. Det var delvis att vi blev mer insatta i både Institutionen 

och det arbete som bedrevs där samt mindes innehållet i intervjuerna lättare. Dock 

ställer vi oss en aning kritiska till att vi inte hann genomföra en provintervju innan 

intervjutillfället. Det kan hända att intervjuguiden hade sett något annorlunda ut. 

Såhär i efterhand kan vi ändå konstatera att intervjuguiden har fungerat som ett 

bra stöd för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Vid första intervjudagen hade vi turats om att ansvara för att intervjua informanter 

och den andra personen observerade och förde anteckningar. Den andra 

intervjudagen ändrade vi om i tillvägagångssättet då även den som var 

intervjuansvarig förde observationsanteckningar. Anledningen var för att 

eliminera den obekvämlighet som kan uppstå hos informanten. Det här med 

hänsyn till att det är en asymmetrisk relation mellan forskaren och informanten, 

eftersom vi vill studera ett fenomen och besitter kunskap kring det (Svensson & 

Ahrne, 2015:30). Det ser vi därför som en brist i vårt tillvägagångssätt vid 
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insamlandet av det empiriska materialet. Däremot kan vi se att det här ändrade 

tillvägagångssättet var bra utifrån de förutsättningar vi hade. 

 

En annan brist vi kan se i vår metod vid insamlandet av empiriskt material är att 

vi turades om att intervjua deltagarna i studien. Därför finns det en ökad risk för 

att vi kan ha ställt frågorna på olika sätt och inte lyft fram samma följdfrågor. 

Dock avslutade vi varje intervju med att fråga varandra om det var någonting den 

andre skulle vilja fråga deltagaren i studien. Likväl lämnade vi plats att fråga om 

informanten ville lyfta någonting.  

 

Hade vi haft längre tid på oss att framställa den här studien hade vi kunnat sprida 

ut intervjuerna över fler tillfällen och på så vis haft mer tid att reflektera över 

innehållet. Det blev dock med hänvisning till den tidsbegränsning vi haft inte 

genomförbart. Som tidigare nämnt i avsnittet “Analytiskt tillvägagångssätt” finner 

vi en styrka i att vi lämnade vår analys ett par dagar. Anledningen var eftersom 

det öppnade upp nya perspektiv hos oss i vårt analytiska tänkande.     
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6. Institutionen - “inbyggt i väggarna” 

Det är lätt att läsa och skapa sig en bild utifrån Statens institutionsstyrelses 

hemsida. Det var dock inte förrän vi kom till Institutionen som vi blev medvetna 

om hur fängelselik den studerade Institutionen faktiskt är. Däremot behöver inte 

alla SiS-institutioner ses som fängelseliknande. För att försöka ge en bild för 

läsaren om våra upplevelser av den studerade Institutionen och på så vis göra det 

så verklighetstroget som möjligt tänkte vi nedan beskriva Institutionen utifrån 

våra upplevelser. 

 

6.1 Institutionen 

Den studerade Institutionen är belägen någonstans i södra Sverige. På den besökta 

Institutionen finns det plats för åtta placerade ungdomar. Ungdomarna på den 

avdelning vi besökte är där en kortare period för att sedan förflyttas till en annan 

avdelning. Arbetsgruppen har en dominans av manlig tillsvidareanställd personal, 

men även en del kvinnor arbetar där. Enligt intervjuer har de placerade 

ungdomarna möjlighet att påverka sin behandling under måndagsmöten. 

Personalen som arbetar på Institutionen har möjlighet att påverka sitt arbete under 

personalmöten på tisdagar. Under veckodagarna finns det två dagansvariga som 

har det övergripande ansvaret för verksamheten under dagtid.  

6.2 Att besöka Institutionen 

När vi kom till Institutionen vid vår första intervjudag började vi inse hur pass låst 

och fängelselik den studerade Institutionen faktiskt var. Ett exempel var 

personalingången vi fick komma in och gå ut genom. Det behövdes ett 

personalkort för att komma in, men också för att gå ut genom dörren när vi skulle 

åka hem. Därmed kunde vi konstatera att det inte enbart är låsta dörrar där de 

placerade ungdomarna vistas, utan även där enbart behörig personal får vistas.  

 

Tanken om hur pass fängelseliknande Institutionen faktiskt var uppkom även 

eftersom en av oss besökt ett fängelse tidigare. Att Institutionen var fängelselik 

yttrade sig tydligt genom den nyckelknippa personalen bar i sina byxfickor. Den 

övervakning personalen har på ungdomarna blev även konkret och påtaglig när vi 

fick titta runt på avdelningen. Det yttrade sig i form av att det fanns ett 

personalrum med tv-apparater på övervakningen utav avdelningen. Längre bort 

när vi tittade ut över avdelningen kunde vi skymta rastgården. Rastgården omslöts 

av taggtråd och murar vilket vi kunde se hade tydliga paralleller med ett fängelse. 

På samma vis var avskiljningsrummet i en del som var mer avskild i förhållande 

till de mer öppna ytorna på avdelningen vilket även ofta är fallet på ett fängelse. 

 

Vi fick även se hur ett rum för en ungdom kunde se ut. Rummet var ungefär 8 

kvadratmeter stort med en fastmonterad säng längs ena väggen. En informant 
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berättade även att den placerade ungdomen inte fick ta med sig privata 

tillhörigheter, så som exempelvis tavlor att spika upp på väggen då det kunde 

anses som en fara vid ett utåtagerande beteende hos individen. Istället är alla 

möbler fastmonterade i väggen med hänseende till säkerhet. Det här rummet vi 

fick se förstärkte även vår upplevelse av att Institutionen var som ett fängelse.   

 

Vi kunde även känna att det rådde en stark arbetskultur på den besökta 

Institutionen. Det framkom i flertalet intervjuer att personalen alltid backade upp 

varandra samt att det rådde en särskild kultur på Institutionen. Kulturen 

förklarades oftast på så vis att om man tyckte att någon medarbetare bemötte en 

ungdom på fel sätt var det okej att ta upp det med den personen vid ett enskilt 

tillfälle. Det kan förklaras som att jargongen var “inbyggd i väggarna”.  

6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att den förförståelsen vi skapat genom 

att läsa på om SiS-institutioner inte till stor del överensstämde med den verklighet 

vi möttes av. Vi trodde inte att det skulle vara så fängelselikt som det faktiskt 

visade sig vara på den besökta Institutionen. Att det råder en stark 

sammanhållning inom arbetsgruppen kunde även konstateras då det framgick 

under flertalet intervjuer.   
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7. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenterar vi det resultat och den analys vi funnit av vårt 

empiriska material. Avsnittet är uppdelat i delar efter de teman vi kommit fram 

till. Första temat, Vi och Dom, berör hur socialarbetarna beskriver och resonerar 

kring sitt arbete på Institutionen och sitt handlingsutrymme, men också hur de 

talar om sin relation till de placerade ungdomarna. Den andra delen, “Det jag 

säger är ju deras lag”, handlar om hur socialarbetarna ser på sin makt i det dagliga 

arbetet med de placerade unga, berör arbetsmetoden teckenekonomi, samt de 

särskilda befogenheter personalen har möjlighet att använda sig av i arbetet. I det 

sista temat, Maktens och handlingsutrymmets tvetydighet, knyter vi ihop samtliga 

avsnitt i “Resultat och analys”-delen och belyser den tvetydighet vi finner att 

socialarbetarens makt och handlingsutrymme medför i det dagliga arbetet.  

7.1 Vi och dom 

I första delen av det här avsnittet kommer vi att presentera och analysera hur 

socialarbetarna beskriver och resonerar kring sitt arbete på Institutionen. Andra 

delen presenteras och analyseras hur socialarbetarna beskriver relationen de har 

till de placerade ungdomarna. I det här avsnittet kommer vi även att analysera och 

presentera socialarbetarnas handlingsutrymme. Som avslut summerar vi kortfattat 

det här avsnittet.     

7.1.1 Socialarbetarens perspektiv om arbetet på Institutionen 

Man är allt här inne från sekreterare till telefonist till samtalsterapeut till ja 

ordningsvakt. 

 Johan 
 

Som en inledning till det här avsnittet har vi valt ut ovanstående citat som visar 

hur brett och komplext arbetet som socialarbetare på Institutionen faktiskt är. 

Avsnittet berör även de olika och varierade arbetsuppgifter arbetstagaren har. 

 

Bland flertalet informanter framkommer det att de upplever ett dilemma att vara 

professionell och förmågan att kunna bortse från den relation man skapat till 

ungdomen. Det gäller även att kunna bortse från sina privata åsikter i mötet med 

den placerade ungdomen och istället arbeta utifrån de ramar och det poängsystem 

som finns på avdelningen, samt att se till avdelningens bästa. Nedan följer ett 

dilemma som en av socialarbetarna i studien upplevde att hon stod inför. 
 

Även i hjärtat så kanske ja tycker de här som du nu gjort är bra, så är det ändå att 

du inte klarar av det här blocket. Men jag kan ändå känna att jag har förståelse på 

honom men ändå måste jag sätta den för att alla ska behandlas lika. Annars så sänder 

jag fel signal. /.../ Det ska vara lika för alla. /.../ Jag måste göra mitt arbete. 
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 Emma 
 

Citatet visar även vikten av att kunna skilja på att se individen och att göra sitt 

jobb. Vi reflekterade över att det är viktigt att även om man har en mindre bra dag 

på jobbet ska man kunna bortse från sina personliga problem och ha förmågan att 

vara professionell. Nedan följer ett citat som visar på hur en socialarbetare 

beskriver att han bortsett från ett icke-godkänt beteende hos den placerade 

ungdomen för att se till avdelningens “bästa”.  
 

Att man nån, kanske nån gång tittat åt ett annat håll. Och sen har man pratat med 

dom efteråt istället för att skapa en situation som skulle kunna bli väldigt våldsam 

så kanske man har låtit det gå just då. Och sen har man pratat med killen efteråt och 

sagt att du vet att du inte får göra, den här gången fick du ingen konsekvens men 

jag såg vad du gjorde. Men för din skull och för avdelningens skull lät vi det gå, 

men tänk på det. Så måste man nog jobba här ute. /.../ Man måste se till hela 

avdelningens bästa ibland. Man kan inte bara nu gjorde du fel pang liksom utan man 

måste se till avdelningens bästa. Så är det. 

 Mats      
 

Citatet visar på ett stort handlingsutrymme hos socialarbetaren, och att 

socialarbetaren besitter en maktbefogenhet att själv välja att inte agera i vissa 

situationer. Det belyser även att socialarbetaren både ska tillgodose klientens och 

avdelningens behov. Oftast sammanfaller dessa två, men ibland motsäger de 

varandra på grund av att de placerade ungdomarna har behov som kan gå emot 

Institutionens regler och riktlinjer. Det här genererar i att socialarbetaren måste 

välja vilket av behoven som ska tillgodoses. Valen socialarbetaren måste fatta 

medför dilemman och visar därmed på en tvetydighet i det dagliga arbetet. Citatet 

styrker detta och påvisar hur komplext arbetet som socialarbetare på Institutionen 

är. Vi kan även se likheter med det Hill (2005:84) uppmärksammat i sin studie om 

att socialarbetare på SiS-institutioner kan uppleva svårigheter i att sätta gränser 

för klienten. Hill (2005:84) menar att socialarbetarna var rädda för att vara för 

straffande och auktoritära mot de placerade ungdomarna. Det visar på ett stort 

handlingsutrymme hos socialarbetaren, samtidigt som det kan skapa dilemman.  

 

Att socialarbetaren, av olika anledningar, bortser från ett icke-godkänt beteende 

bekräftas även av tidigare forskning som styrker att det inte är allt för ovanligt. 

Egelund och Frydensbjerg (2011:221) menar i sin studie att det främst beror på 

att personalen känner rädsla för att ungdomarna ska skada dem fysiskt. Som Mats 

citat visar, framkom det i vårt empiriska material att anledningen till att personal 

bortsett från en företeelse snarare var för att se till avdelningens bästa. Därför kan 

vi se att det Egelund och Frydensbjerg anger som anledning till att bortse från en 

händelse inte stämmer överens med resultatet i vår studie. Alla våra informanter 

nämnde att de alltid ser till individen i mötet och därmed stämmer vårt material 
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snarare överens med det Kivett och Warren (2002:28-31) och Wästerfors 

(2009:113-114) kommit fram till. Författarna menar att socialarbetaren handlar 

olika beroende på vilken klient hen bemöter, samt att de alltid ser till individen i 

mötet. 

 

Något som Wästerfors (2009:113-114) betonat i sin studie, är att den placerade 

ungdomen beter sig olika mot manliga och kvinnliga socialarbetare. Den här idén 

hade vi med oss som en baktanke vid genomförandet av intervjuerna. Efter åtta 

intervjuer kunde vi dock konstatera att så gott som alla våra informanter snarare 

menade att klientens bemötande mot socialarbetaren kan förklaras i andra aspekter 

- exempelvis uppväxt och kultur. Förklaringen kan vara att en placerad ungdom 

exempelvis tyr sig till kvinnor för att hen inte haft en mamma i sin barndom. Det 

betonades även av våra informanter att det handlade om personkemin mellan 

socialarbetaren och ungdomen.  

 

Något annat som framkom under flertalet intervjuer av informanterna är bådadera 

viljorna att göra ett så bra jobb som möjligt, men även de skyldigheter 

socialarbetaren har. Det påtalades även av flertalet informanter att de försökte 

göra nedläggningar (särskilda befogenheter) av ungdomarna på ett så snällt sätt 

som möjligt. Nedan följer två citat som kan förklara en snällare nedläggning på 

ett konkret sätt. 
 

Jag har både ansvar och skyldigheter på nått sätt. Kan jag redovisa eller att ja har 

visat att det funkar bra - avdelningen funkar bra så får jag fortsätta liksom och då 

krävs det att jag lever upp till det ansvaret. 

 Johan  
 

Det jag gör påverkar honom i längden. /.../ Så jag vill inte skapa en framtida ångest 

på grund av det jag gör i mitt jobb. Så, och det är nånting vi alla jobbar med här. Att 

vi försöker göra det så snällt som möjligt och så effektivt som möjligt. 

 Erik 
 

Citatet av Johan understryker att socialarbetaren känner att det kan finnas ett 

prestationskrav hos arbetstagaren på Institutionen. Citatet visar även att det är 

viktigt att personalen gör ett bra arbete för att få behålla sitt jobb. Vi reflekterade 

även kring att prestationskraven kan kopplas ihop med arbetstagarens 

medvetenhet att inte utnyttja den maktposition hen besitter. Detta då det i flertalet 

intervjuer nämndes det att det tidigare förekommit socialarbetare som utnyttjat sin 

position och på grund av det inte ansågs passande för jobbet och därför inte fick 

arbeta kvar. En annan tanke som uppkom hos oss var ifall den här medvetenheten 

kan vara ett försök från socialarbetarna att minska den sociala distans till 
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ungdomarna som Goffman (1973:72) beskriver kännetecknar en Total institution. 

Därför kanske det snarare kan ses som påfrestande att ha det här maktövertaget, 

eftersom personalens handlande skapar konsekvenser både för verksamheten och 

ungdomen. Det lyftes fram under intervjuerna att det var en tight arbetsgrupp där 

man inte var rädd för att ge konstruktiv feedback till varandra om någon ansågs 

utnyttja sin position.  

 

Citatet sagt av Erik visar inte bara på en medvetenhet om den faktiska makt som 

uppstår i mötet mellan en socialarbetare och klient. Citatet visar även på en 

medvetenhet hos socialarbetaren om att bemötandet och agerandet mot den 

placerade ungdomen påverkar eller kan påverka ungdomen. Medvetenheten kan 

även ses som en professionell styrka att innesitta med hänsyn till det komplexa 

arbetet på Institutionen, då mycket i det dagliga arbetet kan ses som tvetydigt 

(Barnes, 2015:145-146; Bundy-Fazioli, Briar-Lawson & Hardiman, 2009:1461-

1463). Citatet kan även förklaras utifrån de etiska riktlinjer Statens 

institutionsstyrelse konstruerat. Där betonas att ansvaret att jobba utefter dessa 

ligger hos personalen (Statens institutionsstyrelse, 2014:3,9).  

 

En dimension vi uppmärksammade under intervjuerna var skillnaden i hur män 

och kvinnor resonerar kring att ha en förförståelse om en ny inskriven ungdom på 

Institutionen - genom att välja att i förväg läsa journalen eller ej. Våra kvinnliga 

informanter uttryckte att de ville skapa en egen bild av den placerade ungdomen 

utan att påverkas av det som stod i ungdomens journal, exempelvis vilka brott hen 

begått. De kvinnliga informanterna försöker på så vis kanske minska den 

maktposition de besitter gentemot de placerade ungdomarna. Det här väljer vi att 

se utifrån Foucaults (2003:33) begrepp power/knowledge. I och med att de 

kvinnliga informanterna inte skaffar sig någon förförståelse (kunskap) om 

ungdomarna, minskar maktförhållandet mellan socialarbetare och den placerade 

ungdomen. Det enda maktförhållande som kvarstår är därmed den relationella 

makt. Foucault (2003:32-33) menar att den relationella makten skapas i samspelet 

dem emellan i och med att socialarbetarna har en hierarkiskt överordnad position 

gentemot de placerade unga. Återkopplat till att inte skapa sig en förförståelse om 

en ny inskriven var det däremot ingen av de manliga informanterna som under 

intervjutillfällena uttryckte någonting om detta. Anledningen till att inte alla 

informanterna nämnde något om det kan vara då vi inte frågade om det utan det 

var något som uppkom spontant av de kvinnliga informanterna. Vi kan därför inte 

med säkerhet säga att detta är något som är utmärkande för kvinnor. Dock visar 

Levins (1998:304-305) studie att ungdomarna uppskattar när de blir sedda för den 

de är, samt när personalen i mötet agerar som medmänniskor. 
 

7.1.2 Socialarbetarens relation till de placerade ungdomarna 

Rollen har ju hela spektrat, alltså som guide eller vanlig… /.../ Inte för mycket 
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kompis men… /.../ Ibland kanske nästan en föräldraroll också. Det beror helt på vad 

det är för elev eller intagen. 

 Hasse 
 

Att socialarbetarrollen och dess relation till de placerade ungdomarna kan ses på 

olika sätt är något som framkommer i intervjuerna. Vissa informanter beskriver 

rollen mer som en kompis medan andra snarare ser sig mer som en förälder till 

ungdomen. Flera av informanterna nämner att de även fungerar som guider eller 

rådgivare till de placerade unga. Vissa av informanterna menade att det var bättre 

att vara som en kompis till ungdomen. Kanske kan det ses som ett verktyg hos 

socialarbetaren för att få bort den sociala klyfta som Goffman (1973:17) talar om, 

då personalen i den här kontexten befinner på samma nivå som ungdomarna vid 

en kompisrelation. Andra ansåg däremot att en kompisrelation inte brukade 

fungera för att de upplevde att den professionella rollen gick förlorad. Det 

framkom även i en intervju att socialarbetaren ibland upplevde vissa svårigheter 

kring var gränsen för relationen skulle sättas. Anledningen var att flera 

informanter ansåg sig klicka bättre med vissa placerade ungdomar än med andra. 

Eftersom många informanter beskriver att de har en kompisrelation till de 

placerade ungdomarna kan vi se en medföljande konsekvens av det då det 

professionella förhållningssättet kan försvinna. Att ses som en kompis kan vara 

ett sätt för personalen att minska det maktövertag de har i förhållande till klienten. 

Det kan dock skapa dilemman eftersom det blir svårare för socialarbetaren att veta 

var gränsen i relationen bör gå. Följande citat visar på den tvetydiga bilden av 

vilken relation socialarbetaren egentligen bör ha till den placerade ungdomen. 
 

Vi försöker vara mer professionella kan man säga. Inte vara så här kompis kompis. 

För att det… det brukar inte funka i längden. /.../ alltså min relation till dom är 

ungefär som papparollen kan man säga. Inte arga farsan men… att man säger till 

när det är fel och berömmer när det behövs eller när dom gör nåt rätt… man 

berömmer dom. I smyg eller man kan ta dom på sidan och säga att det här var 

jättebra, jag är stolt över dig. 

 Viktor 
 

Man ska vara ute och jobba med dom och bygga relation. /.../ det är svårt att slå sin 

kompis på käften. Om det brakar loss är det bättre att ha en bra relation. Man kan 

oftast motverka såna situationer om man har en bra relation så kan man prata innan 

det händer konstiga saker. Om man känner dom mycket bättre. 

 Hasse 
 

Tidigare forskning visar på att relationen till de placerade ungdomarna är olika 

beroende på om socialarbetaren är man eller kvinna, men även att ungdomarna 
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agerar olika mot manlig och kvinnlig personal (Wästerfors, 2009:113-114). Det 

här är något som delvis framkommit i våra intervjuer. Flertalet informanter 

nämnde att den placerade ungdomens religion kan medföra att personen i fråga 

har svårare att ta instruktioner från en kvinna, samtidigt som vissa ungdomar 

kanske har lättare att anförtro sig till och prata med kvinnlig personal. Vilken 

relation socialarbetaren och den placerade ungdomen skapar till varandra 

förklarar informanterna till största del beror på personlighet och personkemi. 

Flertalet socialarbetare i studien påtalade även att de kunde uppmana ungdomarna 

att söka sig till den personal de fungerade bra ihop med. Vi ifrågasätter ifall den 

här formen av makt socialarbetaren besitter gällande att skapa relation till de 

placerade ungdomarna verkligen alltid är till en fördel. Socialarbetaren kanske 

omedvetet skjuter ifrån sig vissa ungdomar för att de inte fungerar ihop. Samtidigt 

kan vi också se fördelar med det här. Ett exempel är att socialarbetaren kan 

uppmuntra den placerade ungdomen till en beteendeförändring för att det finns en 

bra relation dem emellan.  

 

Att vara kontaktperson är någonting annat som framträdde i intervjuerna. 

Kontaktmannaskapet innebär att socialarbetaren har en placerad ungdom de har 

samtal med och för veckosammanfattningar om. Kontaktpersonen är även den 

som är ansvarig för dokumentationen för sin ungdom. Vad vi då frågar oss, utifrån 

att ha ett kontaktmannaskap, är vad som sker om relationen mellan socialarbetaren 

och klienten inte är bra? Kan det då hända att socialarbetaren snarare ser det 

mindre bra beteendet hos den placerade ungdomen, istället för att uppmuntra det 

positiva och uppmärksamma och berömma de små framsteg som hen gör. Å andra 

sidan kan ett kontaktmannaskap över lag skapa en nära relation. En nära relation 

kan medföra att socialarbetaren kommer åt ungdomens problematik på ett närmare 

sätt. Det ser vi kan gynna klienten då socialarbetaren kan se vilken metod eller 

behandling som är lämplig för individen. 

 

Flera av informanterna nämner vikten av att inte utelämna information om var de 

bor, om deras familj och annan privat information. Informanterna nämner att det 

är viktigt att bibehålla en professionell hållning, då det rör sig om en 

personal/klientrelation. Citaten nedan visar på att det är viktigt att hitta balansen 

mellan att vara personlig och professionell men inte privat. 
 

Vi har regler som ska följas, som utgör nån sorts ramverk men innanför det så får 

vi ju försöka och möta dom framförallt på ett respektfullt och professionellt sätt. 

Och att man inte är, man får vara personlig men inte privat så. Jag ska ju i mötet 

med dom så är det ju bra att jag visar vem jag är liksom och att jag är mig själv, att 

jag inte är en stel fasad för det märker man. /.../ men privat ska man ju inte vara. /.../ 

Jag får inte berätta saker om mitt privatliv av respekt och omtanke till människor i 

min närhet, men också för grabbarna kan jag inte sitta och berätta resor jag gör oh 

sådär så sitter dom inlåsta, eller kommer från förhållanden där inte alla har 

möjlighet. 
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 Johan  
 

... man är ju ändå på nåt sätt en person, man är ju liksom ingen arbetsrobot. 

 Hasse 
 

Att det uppstår en social klyfta, det vill säga en ojämn relation mellan 

socialarbetare och klient är enligt Goffman (1973:17) utmärkande för en Total 

institution. Eftersom personalen har möjlighet att lämna institutionen när 

arbetspasset är över kan de därmed ha relationer utanför institutionen. Flera 

informanter nämner att trots detta är det viktigt att dela med sig av exempelvis 

vad man har för intressen, och betonar att det är viktigt att visa att man är 

mänsklig. Vi väljer även att koppla ovanstående citat till det som Goffman 

(1973:72) nämner om att Totala institutioner kännetecknas av en social distans. 

På så sätt, påpekar våra informanter, precis som Goffman, att det är viktigt att 

upprätthålla den sociala distans som finns mellan personal och placerad ungdom. 

Således betonas därmed att det är viktigt att skilja på att vara personlig och privat 

i mötet med den placerade ungdomen. Det här är något som både Levin 

(1998:304-305) och Degner och Henriksen (2008:154-157) uppmärksammar i 

sina studier. De belyser att ungdomarna uppskattade när det fanns en närmare 

relation och när personalen agerade som medmänniskor. Båda studierna 

förespråkar kontaktmannaskap och menar att det ger förutsättningar för en bättre 

behandling och ett positivt behandlingsresultat. 

7.1.3 Handlingsutrymmet hos socialarbetaren på institutionen 

Utifrån tidigare forskning vi läst kunde vi konstatera att handlingsutrymmet är 

större för socialarbetare som arbetar på uppdrag av socialtjänsten än vad det är 

inom myndighetsutövning (Liljegren, 2012:309). SiS-institutioner arbetar på 

uppdrag av socialtjänsten och kännetecknas av en tät och nära kontakt med 

klienterna. Dock kunde vi, utifrån våra intervjuer, konstatera att det fanns 

blandade resonemang om handlingsutrymmet på den besökta Institutionen. Flera 

informanter upplevde trots strikta ramar, lagar och regler att de hade frihet i det 

dagliga arbetet medan andra upplevde ett mer begränsat handlingsutrymme. 

Nedan följer tre citat som visar på den distinktionen vi funnit kring hur 

socialarbetare på den besökta Institutionen beskriver sitt handlingsutrymme i 

arbetet. 
 

Som väldigt gott. /.../ Trots att det är en så begränsad verksamhet så, så måste jag 

säga att så är det ju väldigt stort. 

 Peter 
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Jag har väldigt stort handlingsutrymme tycker jag… Jag kan styra det mesta. /.../ Vi 

har väldigt stort handlingsutrymme att göra det vi vill med våra grabbar så. 

 Mats 
 

Litet. Litet. /.../ Eftersom jag har ju regler och rutiner som jag måste följa och så, 

lagar. 

 Emma 
 

Vi väljer att återkoppla till Mats citat vi innan går in på handlingsutrymmet över 

lag. Mats säger: “Vi har väldigt stort handlingsutrymme att göra det vi vill med 

våra grabbar så”. Socialarbetarna är på Institutionen för de placerade 

ungdomarnas skull. Utifrån tidigare citat av Mats frågar vi oss dock ifall alla de 

saker personalen har möjlighet att göra med ungdomarna verkligen gynnar 

ungdomarna i längden? Vi resonerar såhär för att det under flertalet intervjuer 

framkom att personal och klient kunde åka iväg på dagsutflykter med förutsättning 

att ungdomen fått tillräckligt mycket poäng. Med hänsyn till att ungdomarna ska 

förberedas för att bli självständiga i samhället frågar vi oss om belöningar så som 

utflykter verkligen är gynnsamma för ungdomen? Vi tänker att ungdomen 

förmodligen inte kommer ha samma möjligheter efter placeringen utifrån 

exempelvis ekonomiska förutsättningar. Vi återkopplar även till det Goffman 

(1973:46) kallar för sekundär anpassning. Precis som Goffman menar att intagna 

anpassar sitt beteende för att få belöningar, ser vi att ungdomarna kanske anpassar 

sitt beteende för att få åka på utflykter.  Goffman (1973:138) menar även att den 

sekundära anpassningen måste ses utifrån sin kontext. Därmed stärks vår 

fundering kring ifall det är gynnsamt för ungdomen att få belöningar eftersom 

möjligheten till belöningar förmodligen inte kommer finnas utanför Institutionen. 

 

Att handlingsutrymmet på institutioner upplevs som stort är något som Levin 

(1998:303-304) och Åkerström och Wästerfors (2012:87-88) betonar. Studierna 

menar att det vardagliga arbetet snarare styrs av mänskligt samspel. Det påpekas 

i studierna att så länge de kontrollerande delarna så som övervakning består är 

socialarbetarna fria att handla i sitt arbete. Flertalet informanter nämnde att det 

som påverkar och begränsar deras handlingsutrymme är det säkerhetstänk som 

genomsyrar den studerade Institutionen. Ytterligare en sak som nämndes i 

intervjuerna och som tyder på ett större handlingsutrymme var upplevelsen av 

stöd och förtroende från chefer när det rörde sig om att fatta beslut om den 

placerade ungdomen. Flera informanter uttryckte att cheferna litade på personalen 

eftersom de genom den dagliga kontakten med klienterna hade en större kunskap 

om individernas behov.  

 

I intervjuerna nämndes vid upprepade tillfällen det stöd socialarbetarna i 

personalgruppen ger till varandra. Alla informanter pratade om att de tar mycket 
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hjälp av varandra och att de i personalgruppen försöker prata ihop sig när det råder 

oklarheter eller uppstår svårigheter kring en ungdom. Det belyses även i Statens 

institutionsstyrelses etiska riktlinjer (2014:3,9). Där framgår det att personalen har 

ett eget ansvar att kontinuerligt diskutera etiska svårigheter som kan uppstå i det 

dagliga arbetet. Andreassen (2003:351-352) belyser också detta och menar att det 

är viktigt att det finns en enighet inom personalgruppen. Andreassen (2003:351-

352) påstår att en enig personalgrupp förhindrar att det uppstår konflikter och 

därmed minska risken att de placerade ungdomarna behandlas olika av 

personalen.  

7.1.4 Sammanfattning av Vi och dom 

I den här delen visar analysen den komplexitet som socialarbetaren står inför i det 

dagliga arbetet med de placerade ungdomarna. Komplexiteten handlar således om 

att socialarbetaren ska kunna sätta gränsen för personliga åsikter och att följa det 

ramverk som råder på Institutionen. Den här delen av analysen belyser även den 

relation informanterna i studien beskriver att de har till ungdomarna. Analysen 

kommer fram till att relationen som skapas mellan socialarbetare och den 

placerade ungdomen inte alltid gynnar varken ungdomen eller personalen. I 

slutändan kan vi konstatera att informanterna belyser att det viktiga är att bibehålla 

en professionell roll till klienterna. Det kan således inte förnekas att det ibland kan 

vara svårt för socialarbetaren att bortse från sina individuella tankar och åsikter. 

Samtidigt ska hen hålla på de regler som gäller på Institutionen och vara 

professionell. Sista delen i det här avsnittet av analysen lyfter fram att studiens 

deltagare beskriver sitt handlingsutrymme på den studerade Institutionen på olika 

sätt.    

 

7.2 “Det jag säger är ju deras lag” 

I det här avsnittet av analysen kommer vi att presentera och analysera det som 

genomsyrar Institutionen; teckenekonomi och särskilda befogenheter. Vi kommer 

att presentera vad teckenekonomi och särskilda befogenheter innebär, för att 

sedan analysera vilken inverkan dessa har i socialarbetarens arbete. Vi kommer 

även att inkludera en presentation och analys av hur en vanlig dag kan se ut på 

Institutionen. Avsnittet avslutas sedan med en summering av det vi tagit upp. 

Nedan följer en kort inledning och sålunda ett citat till den här delen av analysen. 
 

Vi har ju en jättemakt vi som jobbar här. /…/ Ungdomarna som bor här är ju 

frihetsberövade och dom har ju egentligen inte rätt till någonting förutom det dom 

får göra här som vi säger till att dom får göra. Och det jag säger är ju deras lag.  

 Erik 
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Citatet som sagts av Erik kan både visa på det ramverk som Institutionen har 

uppsatt och att Institutionen kan ses som beskrivningen Goffman (1973:9,13) ger 

som visar att en Total institution har en inneslutande karaktär. Citatet av Erik 

visar på att de placerade ungdomarna på Institutionen är frihetsberövade vilket 

kan tala för den beskrivningen Goffman gör av en Total institution. Det här citatet 

visar även på en medvetenhet hos Erik på så vis att han är medveten om att det 

finns en maktobalans på Institutionen mellan personal och ungdom. Ytterligare en 

dimension på citatet sagt av Erik är Foucaults (2003:33) begrepp 

power/knowledge. Det går att tyda som Erik säger, att han har kunskap om 

verksamhetens ramar och riktlinjer som han använder som en maktapparat i 

maktutövandet. Det visar även på den hierarki socialarbetaren har över den 

placerade ungdomen. I det här citatet frågar vi oss dock om den maktposition 

socialarbetaren besitter på Institutionen verkligen är till fördel för socialarbetaren? 

Varför vi ställer oss frågande är för att Erik påtalar att ansvaret ligger hos 

socialarbetaren att bestämma vad de placerade ungdomarna får göra och på så vis 

tror vi att ungdomens delaktighet minskar. Det här bidrar till en ökad social klyfta 

(Goffman, 1973:17) i form av makt mellan socialarbetare/klient.   
 

7.2.1 Teckenekonomi - lika för alla 

Dom vaknar med 0 poäng…  

 Lotta 
 

Någonting som alla informanter nämnde under intervjuerna och som därmed 

verkar genomsyra verksamheten var teckenekonomi. För att underlätta för läsaren 

presenterar vi en kort beskrivning av vad teckenekonomi innebär. 

 

Teckenekonomi kan ses som ett belöningssystem för den placerade ungdomen och 

används för att förstärka och belöna ett önskvärt beteende eller handling hos 

ungdomen. Genom att uppmärksamma ett bra beteende eller handling anses 

problembeteenden hos den placerade ungdomen minska. Det innebär exempelvis 

att klienten får poäng om hen följer de regler som finns uppsatta på den aktuella 

institutionen. Syftet med teckenekonomi är att uppnå individuellt uppsatta 

behandlingsmål. Därmed verkar det som ett hjälpmedel för att öka ungdomens 

motivation till att följa regler och rutiner på institutionen. Statens 

institutionsstyrelse poängterar att teckenekonomi eliminerar risken för att klienten 

ska känna sig orättvist behandlad av personalen på institutionen (IBL 6). 
 

Dom vaknar med 0 poäng och sen har dom klarat dagen så är det 20 poäng. Dom 

20 poängen generar ju… Alltså poängsystemet gör ju så att när du kommer upp i… 

280 poäng så får du möjlighet till att gå ut på området på dagarna. 340 så får du 

möjlighet att gå ut på området på kvällarna… Och vid 480 så får du möjlighet att 
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gå ut… Utanför området på kvällarna och helgerna. Så att dom här poängen liksom 

genererar ju… Utgång några veckor framåt. Och klarar dom till exempel inte ett 

block så får dom inte gå ut den dan. /.../ Så att dom blir ju låsta i sin frihet om dom 

inte klarar blocken kan man säga. 

 Lotta 
 

Den här informanten, som vi valt att kalla Lotta visar att ansvaret ligger hos den 

placerade ungdomen att själv välja hur mycket frihet hen vill ha, genom att välja 

att sköta sig och därmed erhålla mer poäng. Citatet ger en bild av det som Goffman 

(1973:15) nämner om begreppet bevakning-kontroll. Enligt Goffman uppstår 

bevakning-kontroll om de intagna på institutionen följer de regler och 

målsättningar som finns uppsatta och deltar i de dagliga aktiviteter som är aktuella 

för individen. Att delta i dagliga aktiviteter och följa regler och målsättningar kan 

således kopplas till den studerade Institutionen och dess system. Det yttrar sig i 

form av att individen följer de regler och mål som finns uppsatta för att få poäng. 

Vi reflekterar även kring att det kan ses utifrån det Foucault (2003:172-173) 

menar med disciplinär makt, på så sätt att personalen övervakar de placerade 

ungdomarnas ageranden. På så vis ser socialarbetarna till att ungdomarna följer 

de regler som finns enligt teckenekonomin och sedan avgör om individen ska få 

poäng eller inte. Vi anser att det också är applicerbart på det som Staples och 

Decker (2010:17) nämner i sin studie. De betonar att disciplinär makt snarare 

handlar om att bryta ner motstånd och skapa en följsamhet hos individen, vilket 

vi får uppfattningen om att syftet med teckenekonomi är.     

 

Att teckenekonomisystemet ger de placerade ungdomarna en viss delaktighet 

framkom i våra intervjuer. Som Lotta nämnde i citatet ovan ligger ansvaret hos 

ungdomen själv att klara blocken. Individens delaktighet visar sig även när hen 

kommit upp i 1 000 poäng. Då får ungdomen, i samråd med personalen, välja vad 

hen vill hitta på tillsammans med sin kontaktperson. Den tidigare forskningen 

påvisar blandade åsikter kring klientens delaktighet, både sett från personalens 

och klientens perspektiv. Cowger (1994:265) och Levin (2015:211,214) menar att 

ökad delaktighet för individen kan leda till att socialarbetarens professionella 

identitet kan minska. Samtidigt menar Enell (2014:64-66) att klienterna känner 

sig mer involverade i fortsatt placering. Därmed motsätter sig innehållet i det 

empiriska materialet den tidigare forskning vi baserat studien på. 

 

Citatet av Lotta visar även på en dimension av makt som Foucault talar om. Vi 

väljer att koppla till Foucaults (2003:172-173) disciplinära makt i den här 

kontexten att en individ kan göra observationer samt att det råder en 

övervaknings- och hierarkisk princip på Institutionen. Lottas citat visar på 

socialarbetarens övervakning av den placerade ungdomen. Socialarbetaren gör 

observationer på så vis att hen gör en bedömning om en placerad ungdom anses 

ha klarat ett block eller ej. Likväl, kan citatet även ses som att makten uppstår i 
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mötet mellan socialarbetare och ungdom, något som Foucault (2003:32-33) menar 

är relationell makt. Det yttrar sig främst i det här citatet på så vis att 

socialarbetaren har befogenhet att bestämma om en placerad ungdom klarat ett 

block eller ej. Det går även att se det Lotta säger utifrån Foucaults (2003:33) idé 

om power/knowledge, att makt och kunskap är tätt sammankopplade. Ett exempel 

på power/knowledge är att personalen har kunskap om vad som genererar i poäng, 

och därmed är det möjligt att se det som att personalen har ett maktövertag 

gentemot ungdomarna. 

 

I Lottas citat går det att tyda att socialarbetaren har en skyldighet att följa de ramar 

och regler som finns uppsatta på Institutionen för att följa 

teckenekonomisystemet. Det är någonting som Hasenfeld (1987:470-471) 

studerat i sin studie. Vidare går det att se att socialarbetaren genom 

teckenekonomin får ett direkt maktövertag. Hasenfeld (1987:474-475) menar att 

socialarbetares maktövertag är vanligt förekommande inom tvångsvård. Vi 

kopplar Hasenfelds slutats kring socialarbetares maktövertag till vår studerade 

institution då de placerade ungdomarna befinner sig där på tvång.  

 

I flera studier vi läst framkom att ungdomar hade svårigheter att följa rutiner och 

regler för att de inte fann någon mening i dem, utan menade att dagarna istället 

präglades av långtråkighet och tomhet (Levin, 1998:304-305; Torbenfeldt 

Bengtsson, 2012:546-548). Det här framkom inte i våra intervjuer, snarare 

motsatsen. Nedan följer två citat som visar den här motsatsen.  
 

Många grabbar, när dom kommer hit säger “Jävlar fyfan har ni teckenekonomi, 

jävla skitsystem! Fattar ingenting, det är så konstigt.” Men när dom flyttar härifrån 

brukar många säga “Fyfan vad bra med teckenekonomi! Det är så klart och tydligt 

man vet vad man får göra och man kan slappna av.” Det är lika för alla liksom. /.../ 

Det brukar dom nämna i deras ut-ADAD vi gör att just personalen och 

teckenekonomin var det bästa med placeringen på Institutionen. 

 Mats 
 

Vi har ju teckenekonomisystem som fungerar bra. /.../ Som fungerar förvånansvärt 

bra, alltså funkar på alla oavsett nivå och bakgrund så fattar dom “att gör jag bra 

saker så får jag bra saker”. Och det fungerar väldigt bra. 

 Hasse  
 

Informanterna uttryckte att de placerade ungdomarna ansåg att 

teckenekonomisystemet var bland det bästa med tiden på Institutionen, då det var 

mycket klart och tydligt vad som var okej att göra. Vi väljer att återkoppla till 

citatet sagt av Mats där han berättar att ungdomarna först upplevde 

teckenekonomin som ett “jävla skitsystem”. Mats beskriver sedan att ungdomarna 
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upplevde teckenekonomi som “det bästa med placeringen på Institutionen”. Först 

kanske det kan vara svårt för de placerade ungdomarna att anpassa sig till regler 

och rutiner som råder på Institutionen för att sedan inse fördelarna med systemet. 

Vidare kan det handla om att de placerade ungdomarna gör en så kallad sekundär 

anpassning, som Goffman (1973:46) använder som begrepp. Sekundär 

anpassning sker i form av att ungdomarna på Institutionen efter ett tag lär sig vilka 

beteenden som genererar i poäng och frihet och lär sig att anpassa sig efter 

kontexten (Goffman, 1973:138).  

 

På samma vis, utifrån vad våra informanter berättade framkom det att de placerade 

ungdomarna kunde vara väldigt busiga vilket dock kan indikera på att dagarna 

präglas av långtråkighet och tomhet. Därmed frågar vi oss om det alltid är till en 

fördel att ha så strikta regler på Institutionen eftersom det förekom att ungdomarna 

försökte hitta vägar att komma förbi reglerna. Kanske kan spänningen och 

nyfikenheten locka klienten att se vilken konsekvens som kan uppstå? Vi 

reflekterar över om strikta regler och rutiner snarare kanske stjälper i 

behandlingen för den placerade ungdomen då det ofta lockar att testa gränserna i 

den mån det är möjligt utan att få en konsekvens av handlingen. Det här är även 

något som Lotta säger “Som ligger på gränsen på reglerna”.  

7.2.2 Särskilda befogenheter 

Något annat som framkom i samtliga intervjuer var en möjlighet hos 

socialarbetaren att vid behov nyttja någonting som kallas för särskilda 

befogenheter i arbetet. För att läsaren få en bild av vad särskilda befogenheter 

innebär kommer nedan en beskrivning av innebörden och syftet.   

 

För att vården och behandlingen på de särskilda ungdomshemmen ska kunna 

genomföras på ett säkert sätt har personalen rätt att använda vissa tvångsåtgärder, 

så kallade särskilda befogenheter (IBL 2). Dessa särskilda befogenheter, som 

utgår från 15-20 §§ i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

[LVU] och 13-18 §§ i Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 

[LSU], innefattar att personalen har rätt till exempelvis genomföra 

brevgranskning, drogtester i form av urinprov eller kroppsbesiktning. Om en 

person agerar våldsamt kan personalen på institutionen bedöma att personen ska 

avskiljas från den övriga gruppen under en begränsad tid. Det här är en befogenhet 

som sällan behöver användas. Institutionschefen kan också besluta att en klient, 

av olika säkerhetsskäl eller om ungdomen har speciella vårdbehov, under en tid 

ska placeras i en enskild del av institutionen tillsammans med enbart personal. Det 

benämns som vård i enskildhet (IBL 2). 

 

I flertalet intervjuer påtalades det att det fanns möjlighet att nyttja dessa särskilda 

befogenheter gentemot den placerade ungdomen vid behov. Citaten nedan 

förklarar det här. 
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Vi har ju särskilda befogenheter som vi nyttjar som ett redskap i arbetet. 

 Peter 
 

Sen har vi ju möjlighet att avskilja eleven om den är betydligt stökig på det viset att 

vi inte kan kontrollera dom ute på avdelningen. 

 Johan 
 

Går det alldeles för långt… att dom blir aggressiva och våldsamma, då har vi ju rätt 

att bruka våld som tjänstemän här inne… Och bruka så mycket våld som situationen 

kräver. Det har vi laglig rätt att göra och ibland får man göra det tyvärr. 

 Mats 
 

Även de särskilda befogenheterna var tätt sammankopplade med det 

säkerhetstänk som genomsyrar Institutionen. Flertalet informanter har även 

påtalat att exempelvis en avskiljning förekom för att se till avdelningens bästa, 

både utifrån personalens och den placerade ungdomens perspektiv. 

Socialarbetarens anledning till att nyttja särskilda befogenheter var främst för att 

bibehålla ett så kallat lugn på avdelningen. Möjligheten socialarbetaren har att 

nyttja särskilda befogenheter anser vi tyder på att hen har ett tydligt maktövertag 

och ett stort och fritt handlingsutrymme. Att socialarbetarna har ett maktövertag 

gentemot ungdomarna bekräftas även av både Colnerud (1999:19) och Silow 

Kallenberg (2016:232-233). Vi finner det också möjligt att applicera 

socialarbetarens maktövertag både på det som Goffman (1973:15) nämner om 

bevakning-kontroll och Foucaults (2003:172-173) idé om disciplinär makt. 

Bevakning-kontroll och disciplinär makt uttrycker sig genom att socialarbetarna 

ska kontrollera att de placerade ungdomarna följer Institutionens regler, annars 

har de möjlighet att nyttja särskilda befogenheter. Att handlingsutrymmet är stort 

och fritt för socialarbetaren i den här kontexten ser vi kan förklaras genom att 

socialarbetarens möjlighet att själv avgöra om en situation kräver nyttjande av 

särskilda befogenheter. I en situation där en placerad ungdoms beteende ligger på 

gränsen till vad som inte är okej kan det därför vara svårt för socialarbetaren att 

avgöra om särskilda befogenheter bör tillämpas eller ej.  

 

Möjligheten att ingripa och använda särskilda befogenheter menar Sallnäs, 

Vinnerljung och Kyhle Westermark (2004:149-150) bidrar till att 

tvångsplaceringar inte avbryts i samma utsträckning som exempelvis 

familjehemsplaceringar. Det var dock något som våra informanter inte höll med 

om. De uttryckte istället att det är socialtjänsten som beslutar om en placering är 

aktuell. Flertalet informanter beskrev på så vis att de upplevde en maktlöshet 



 46 

gentemot socialtjänsten. Det här tyder istället på att socialtjänsten har ett 

maktövertag i förhållande till socialarbetarna på Institutionen. Även här kan vi se 

en koppling till Foucaults (2003:33) power/knowledge. Utifrån power/knowledge 

reflekterar vi över att socialarbetarna på Institutionen borde ha mer inflytande i 

beslut gällande ungdomarnas placering. Vår reflektion uppkom med anledning av 

att socialarbetarna på Institutionen har en daglig kontakt med ungdomarna. 

Därmed ser vi att socialarbetarna skapar sig mer kunskap om de placerade 

ungdomarna än vad socialtjänsten gör.  

 

7.2.3 “Det handlar om minuter och sekunder liksom” 

Vi bad alla informanter i studien att beskriva hur en vanlig dag kan se ut och det 

framkom att ingen dag är den andra lik, men att alla dagar utgår ifrån samma 

struktur och fasta tider. Följande citat visar tydligt hur strukturen på en dag kan se 

ut. 
 

En vanlig dag ser så ut att man börjar klockan 8. Man kommer in, har en 

avrapportering om hur gårdagen var och hur natten har varit. Sen väcker man 

grabbarna 8.15. Dom ska komma upp och visa sig innan 8.30 för att få ett godkänt 

block som vi kallar det. Vi delar in dagen i block som dom ska klara av för att få 

pengar och frihet genom utgång och så. Dom käkar frukost och sen går vi till skolan 

8.50. Dom flesta går i skolan. /.../ Skoldagarna, det är ju väldigt individuellt 

beroende på var dom är nånstans. En del ligger ju på grundskolenivå, en del på 

gymnasienivå och sådär. En del har ju knappt gått i skolan överhuvudtaget. /.../ Det 

är lunch och rast varje timma. Dagen är slut vid 14.30, så har dom ju fika och vi har 

avrapportering. Det kommer in det nya gänget till kvällen, klockan 15. Vi går 

igenom hur dagen har varit och skriver anteckningar på varje elev. Sen, ah blir det 

personalskifte så vi lagar käk och vi planerar upp kvällen efter, efter hur mycket 

poäng dom har. Och om dom får gå ut eller om man ska va bara på avdelningen. 

Och sen, dom som nyttjar nikotin, då, då har vi ju rök ungefär varannan timme hela 

dan. Så det är 7 cigaretter om dan som dom får röka. Så det är väldigt tidsstyrt 

allting. Det handlar om minuter och sekunder liksom. /.../ Så dagen är varierad. 

 Lotta    
 

Lottas citat berör många dimensioner som studien undersöker. En koppling av 

citatet kan göras till Goffmans (1973:18-19) tanke om att en Total institution har 

en inneslutande karaktär med ramar och regler, som även fungerar som ett 

boende. Lottas citat visar på att den studerade Institutionen har tidsstyrda ramar 

för när exempelvis väckning sker, när det är rast och så vidare. Således väljer  vi 

att koppla Lottas citat att koppla till Goffmans (1973:18-19) begrepp om social 

kontroll eftersom det är personalen som planerar och bestämmer dagarna. De 

strikta regler och rutiner de placerade ungdomarna ska förhålla sig till medför att 

verksamheten i stort kan ses som väldigt “fyrkantig”. En annan dimension Lottas 

citat lyfter är den maktposition socialarbetaren besitter i förhållande till 
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ungdomarna på Institutionen. Maktförhållandet är applicerbart på Foucaults 

(2003:32-33) tanke om relationell makt på så vis att makt yttrar sig i samspelet 

mellan människor under förutsättning att det finns en hierarkisk ordning. Kopplat 

till ovanstående citat visar sig relationell makt då personalen på Institutionen i det 

dagliga arbetet bestämmer över de placerade ungdomarna i form av tid för rast 

och väckning. Relationell makt yttrar sig även genom att socialarbetaren i samråd 

med övrig personal planerar hur dagen ska se ut, utifrån klienternas poäng. 

 

Socialarbetaren bestämmer i samråd med övrig personalstyrka under arbetsdagen 

om den placerade ungdomen klarat ett block eller inte. Det ligger därmed hos 

socialarbetarna på Institutionen att besluta om en ungdom uppfyllt kriterierna för 

ett godkänt block. Likväl kan det här även indikera på att handlingsutrymmet hos 

socialarbetaren kan anses stort inom en SiS-institution. Det kan appliceras på 

Levins (1998:303-304) slutsats att socialarbetare har frihet i arbetet så länge den 

kontrollerande och tvingande delen består. Levin betonar även vikten av att 

socialarbetaren bör ha en överordnad roll gentemot de placerade ungdomarna. På 

den studerade Institutionen kan det här tydas genom att socialarbetarna följer de 

ramar som finns uppsatta och har en överordnad position i förhållande till 

ungdomarna. Det handlar även om att personalen ska vara närvarande hos de 

placerade ungdomarna genom att göra observationer att kunna basera poängen 

inom teckenekonomin på. Den formen av observation kan även förklaras av 

Goffmans (1973:15) begrepp bevakning-kontroll. 

 

Något som även Hasenfeld (1987:470-471) påpekar i sin studie är att det är 

socialarbetarens ansvar att se till att klienterna följer de regler och rutiner som 

finns inom organisationen. Det kan generera i att det kan upplevas att 

socialarbetaren har makt, men egentligen följer hen bara de rutiner och riktlinjer 

som finns uppsatta inom verksamheten. På samma sätt talar Lotta om sitt arbete 

som socialarbetare. Tidigare citat av Lotta i avsnittet visar att det finns strikta 

ramar och rutiner för vad som gäller för den placerade ungdomen, och hur 

socialarbetaren ska förhålla sig till reglerna. Sammanfattningsvis kan vi säga att 

makten som yttrar sig i mötet mellan socialarbetare och klient är en paradox. 

Paradoxen kan ses som att klienterna upplever att socialarbetarna har mycket makt 

i förhållande till dem. Dock kan vi se, utifrån empirin att socialarbetarna snarare 

är begränsade och styrda av de regler och riktlinjer som måste följas i det dagliga 

arbetet på Institutionen. 

7.2.4 Sammanfattning av “Det jag säger är ju deras lag” 

Sammanfattningsvis beskriver den här delen av analysen de två delar som är 

utmärkande för SiS-institutioner - nämligen möjligheten att nyttja särskilda 

befogenheter och arbeta utifrån teckenekonomi. I det här avsnittet analyserade vi 

även informanternas resonemang kring den makt de upplever sig ha i arbetet med 

klienterna som är inskrivna på Institutionen. Analysen tydliggjorde hur 
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“fyrkantig” och styrd av strikta regler Institutionen vi besökte faktiskt är. Oftast 

nyttjas särskilda befogenheter för att bibehålla ett lugn på avdelningen samt för 

att se till säkerheten hos både personal och placerad ungdom. Avslutningsvis 

analyserades den insamlade empirin kring hur tidsstyrt det faktiskt var på 

Institutionen vilket kopplades till valda teorier och tidigare forskning. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att den makt som socialarbetaren besitter är en 

paradox. 
 

7.3 Maktens och handlingsutrymmets tvetydighet 

I det här avsnittet tänkte vi redovisa och knyta samman analyserna från de två 

tidigare avsnitten för att visa på hur komplex socialarbetares makt och 

handlingsutrymme faktiskt kan vara. Vi kommer även belysa hur det kan påverka 

socialarbetarna i det dagliga arbetet och hur deras förhållande till de placerade 

ungdomarna påverkas av makten.  
 

Jag vill ju inte gå omkring på mitt jobb o folk tycker jävligt illa om mig. 

 Johan 
 

Det här citatet kan inledningsvis ses som den komplexitet makten medför hos 

socialarbetaren. Vi tolkar ovanstående citat som att socialarbetaren vill ha en god 

relation till och vara omtyckt av de placerade ungdomarna, samtidigt som 

socialarbetaren måste tänka på att sköta sitt jobb. Det här ser vi kan innebära att 

hen måste bruka makt som av klienten kan upplevas negativ. Precis som 

Hasenfeld (1987:470) påtalar måste ändå makten ses som ett nödvändigt redskap 

i socialt arbete. På samma vis som klienter är beroende av socialarbetare, är 

socialarbetare beroende av att människor har sociala problem som behöver 

tillgodoses. Därmed kan makten ses som dubbelsidig och därför är socialarbetare 

och klient beroende av varandra. Vi ser att det är viktigt att den här aspekten av 

makt inte glöms bort. Beroendeställningen mellan socialarbetare och klient tror vi 

även skulle kunna minska den sociala klyfta som kan uppstå dem emellan då 

parterna är beroende av varandra. 

 

En annan aspekt som vi tror gör socialarbetarens makt framträdande är den 

besökta Institutionens strikta regler som den placerade ungdomen ska förhålla sig 

till. Den placerade ungdomen kanske upplever att socialarbetaren har en 

överordnad position. Därför tror vi att klienter kan uppleva att personalen vid vissa 

tillfällen utnyttjar sin maktposition, men att det snarare handlar om att följa de 

ramar och riktlinjer som finns. Samtidigt betonar Goffman (1973:72) att en viss 

form av hierarki är nödvändig för att vidmakthålla en social distans mellan 

socialarbetaren och den placerade ungdomen. Goffman (1973:72) menar att den 

sociala distansen krävs för att inte otillåtna relationer skapas mellan 
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klient/socialarbetare. Det här tyder på att makten är problematisk samtidigt som 

den är ett nödvändigt redskap i arbetet för socialarbetaren. 

 

Något som vi reagerade över i intervjuerna var att samtliga informanter pratade 

om “vi och dom” i den bemärkelsen att “vi” var socialarbetarna själva och “dom” 

var de placerade ungdomarna. Då reflekterade vi kring att det redan i språket när 

socialarbetaren talade om klienten yttrade sig ett maktförhållande och en spänning 

mellan socialarbetare/ungdom. Det tyder på att det finns ett stort glapp mellan 

socialarbetare och de placerade unga. Samtidigt kräver arbetet att parterna 

dagligen ska interagera med varandra. Således blir konsekvensen därmed att 

socialarbetaren måste hitta en balans i arbetet. Balansgången väger mellan att den 

makt socialarbetaren besitter skapar dilemman, samtidigt som makten blir 

nödvändig för att kunna skilja på personal/ungdom. På så vis bibehålls den sociala 

distansen Goffman (1973:72) talar om. Den sociala distansen är således 

nödvändig för att det professionella förhållningssättet inte ska gå förlorat.  

 

Någonting annat vi uppmärksammat under studiens gång är handlingsutrymmet 

och makten socialarbetaren har på SiS-institutioner. Det är något som Liljegren 

(2012:309) påtalat och menar att det ökade handlingsutrymmet kan leda till 

dilemman i det dagliga arbetet. Nedan följer ett citat som talar för detta. 

 

Det finns så mycket gråzoner. /.../ Alla besluten jag tvingas ta /.../ Så får ja fatta 

beslut och så får ja leva med konsekvensen sen på nått sätt. Det är jättesvårt. 

 Johan 
 

Även informanten uttrycker att makten och handlingsutrymmet har gråzoner och 

att alla beslut socialarbetaren tar genererar i konsekvenser både hos personalen 

och de placerade ungdomarna. Vi funderar kring ifall den makt och det 

handlingsutrymme socialarbetarna besitter på Institutionen alltid är till en fördel? 

Anledningen är att Johans citat snarare visar på en börda hos personalen eftersom 

det uttrycks att det upplevs som väldigt svårt att fatta beslut. Det kanske upplevs 

som dilemman eftersom socialarbetares handlingar alltid medför konsekvenser, 

vilket även Hill (2005:84) påtalat. Vi reflekterar även över de gråzoner som finns 

i det dagliga arbetet på Institutionen. Socialarbetaren kan finna det problematiskt 

att veta vad ett godkänt beteende faktiskt är. Det uttrycktes under flertalet 

intervjuer att ungdomarna testar gränserna för vad ett godkänt beteende är på 

Institutionen. Informanterna i studien uttryckte att de upplevde svårigheter att veta 

hur de bör förhålla sig i en sådan situation.     
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8. Avslutande diskussion 

I det här kapitlet av studien kommer en avslutande diskussion där vi först besvarar 

våra frågeställningar för att sedan åter lyfta de tolkningar vi kommit fram till i 

analysen. Kapitlet följs sedan av en kritisk reflektion och avslutas med ett avsnitt 

där vi ger förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur socialarbetare på en SiS-

institution beskriver och resonerar kring sitt handlingsutrymme och sin 

maktbefogenhet gentemot de placerade ungdomarna. För att kunna besvara våra 

frågeställningar har vi tagit hjälp av Goffmans olika begrepp i Totala institutioner. 

Dessa är inneslutande karaktär, bevakning-kontroll, sekundär anpassning, social 

klyfta, social distans och social kontroll. Vi har även tagit hjälp av Foucaults 

maktteori utifrån begreppen relationell makt, power/knowledge och disciplinär 

makt som han talar om, likväl som tidigare forskning. 

 

Efter studiens genomförande kan det konstateras att personalen på den studerade 

Institutionen beskriver och resonerar olika kring sitt handlingsutrymme. Delvis 

tror vi att det kan bero på att handlingsutrymme är ett svårdefinierat begrepp och 

att innebörden i vad som definieras som handlingsutrymme skiljer sig från individ 

till individ. Vi har sett att vissa ansåg att deras handlingsutrymme är stort medan 

andra ansåg det som litet och vissa påstod att det var “lagom” stort. Därför kan vi, 

utifrån vad tidigare forskning påtalat om att handlingsutrymmet anses vara stort 

för de som arbetar på uppdrag av socialtjänsten delvis se överensstämmer med 

vårt resultat i den här studien.  

 

Det lyftes fram bland informanterna att handlingsutrymmet yttrade sig i det 

dagliga arbetet på så vis att de hade frihet att hitta på saker med de placerade 

ungdomarna. Socialarbetarna uttryckte även att de ofta upplevde stöttning från 

högre chefer och arbetskollegor till att hitta på aktiviteter under förutsättning att 

det fanns resurser så som personal. Dock påpekade informanterna återigen att det 

var viktigt att personalen, även vid aktiviteter utanför Institutionen, följde det 

säkerhetstänk som genomsyrade verksamheten. 

 

Socialarbetarens beskrivning av hur makt yttrade sig kan vi främst konstatera 

genom de särskilda befogenheter som fanns möjliga att nyttja och den 

teckenekonomi Institutionen hade. Likväl som att dagarna till stor del präglades 

av fasta och strikta tider som skulle följas av ungdomen för att uppnå 

Institutionens krav för att få poäng. Även här kunde vi finna att begreppet makt är 

svårdefinierat på så vis att deltagarna i studien lade olika innebörd i begreppet och 

sålunda resonerade olika kring makt i arbetet. 
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Vår slutsats utifrån det empiriska materialet är att makt och handlingsutrymme 

inte är det som huvudsakligen genomsyrar det dagliga arbetet på Institutionen. 

Med återkoppling till resultat- och analysavsnittet har vi funnit två begrepp som 

snarare till största del styr personalens arbete på Institutionen. De begrepp vi 

funnit är säkerhet och lugn. Säkerhet kan förklaras som att det råder ett starkt 

säkerhetstänk på Institutionen, vilket innebär att säkerheten alltid sätts först. Krävs 

det i en situation att socialarbetaren behöver nyttja makt för att bibehålla en 

säkerhet på avdelningen gör hen det. Lugn kan förklaras att socialarbetarna strävar 

efter att vidmakthålla ett lugn på avdelningen. I en sådan situation uttrycker sig 

personalens handlingsutrymme genom att de har befogenhet att välja att inte agera 

i en situation om det genererar i ett lugn för avdelningen. Därför handlar det 

snarare om att socialarbetaren ska se till avdelningens bästa. 

 

Då våra informanter uttryckte och resonerade olika kring sitt handlingsutrymme, 

ifrågasätter vi ifall den maktbefogenhet och det handlingsutrymme 

socialarbetarna har verkligen alltid är till en fördel? Utifrån vårt empiriska 

material kan vi dra slutsatsen att det finns en tvetydighet i maktbefogenheten och 

handlingsutrymmet hos socialarbetaren. Tvetydigheten utmärks av att 

handlingsutrymmet och maktbefogenheten både kan hämma och stärka 

socialarbetarna i arbetet. Det kan hämma socialarbetaren då hen ställs inför 

situationer där beslut måste fattas. Det genererar i sin tur i att socialarbetaren 

upplever dilemman i sitt arbete eftersom handlandet alltid medför en konsekvens. 

Kanske kan det då hända att socialarbetaren ibland blir tillbakadragen i mötet med 

de placerade ungdomarna för att hen är osäker på hur hen ska handla. Det här 

skapar även konsekvenser för klienten eftersom det mindre bra handlandet hos 

socialarbetaren sällan glöms bort av en klient. Klienten kanske därför använder 

det som ett verktyg mot personalen i mötet. Själva syftet med ungdomens 

placering kanske därför hamnar i skymundan. Mer fokus hamnar på att 

socialarbetaren har en medvetenhet kring sin maktbefogenhet och sitt 

handlingsutrymme. Socialarbetarens maktbefogenhet och handlingsutrymme kan 

samtidigt stärka hen i arbetet på så vis att socialarbetaren har frihet att fatta beslut 

som hen finner lämpliga gällande olika klienter i olika situationer. Likväl kan 

makten och handlingsutrymmet stärka socialarbetaren på så vis att hen har frihet 

och befogenheter att handla och agera så länge Institutionens ramar och riktlinjer 

följs. 

 

Utifrån ovanstående har vi sett likheter med det som Liljegren (2012:309) nämner, 

att ett ökat handlingsutrymme leder till att socialarbetaren i större utsträckning 

upplever dilemman i arbetet. Vi kan konstatera att den här tvetydigheten behöver 

uppmärksammas mer i utbildningen då både vårt empiriska material och tidigare 

forskning visar att det är något som är genomgående inom socialt arbete, inte 

enbart på den studerade Institutionen. 
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En annan aspekt vi reflekterat över som kan göra handlingsutrymmet och 

maktbefogenheten tvetydigt är de särskilda befogenheterna som finns. 

Socialarbetarna har lagstadgat stöd i att använda exempelvis nedläggningar 

gentemot de placerade ungdomarna. Det kan därför vid en första anblick verka 

som att socialarbetarna har makt över de placerade ungdomarna, och ett stort 

handlingsutrymme att välja när de ska nyttja de särskilda befogenheterna. Det som 

i det dagliga arbetet skulle begränsa friheten att använda särskilda befogenheter 

tänker vi går tillbaka till de etiska riktlinjer som Statens institutionsstyrelse (2014) 

utformat. Flera informanter i studien talade om att de ville göra nedläggningar på 

ett snällt sätt, och inte skapa en framtida ångest hos ungdomen. Därmed tänker vi 

att socialarbetarna har med sig de etiska värdena så som människors lika värde, 

humanitet och integritet i bakhuvudet i det dagliga arbetet. En reflektion som 

uppkommit hos oss är ifall dessa etiska riktlinjer snarare begränsar 

socialarbetarnas handlingsutrymme och maktbefogenhet. Samtidigt som de 

särskilda befogenheterna ses som en säkerhetsaspekt kanske de även kan hämma 

socialarbetarna i arbetet eftersom klienten kanske anser att socialarbetaren spelar 

på sin position. Socialarbetarna i vår studie var medvetna om sin överordnade 

position gentemot klienterna. Kanske kan det då hända att socialarbetarna ibland 

inte agerar i situationer för att de snarare vill vara omtyckta av de placerade 

ungdomarna och då minskar den sociala klyftan. Det här baserar vi på citatet sagt 

av Johan: “Jag vill ju inte gå omkring på mitt jobb o folk tycker jävligt illa om 

mig”. Likväl som den sociala klyftan minskas tror vi även att den sociala 

distansen kan gå förlorad.   

8.1 Kritisk reflektion 

De två valda teorierna i studien har kompletterat varandra på ett sådant sätt att 

Goffmans teori om Totala institutioner mer ser utifrån verksamheten. Foucaults 

teori om makt kan å andra sidan ses som relationell. Goffmans teori om Totala 

institutioner och dess begrepp sågs som nödvändig då vi redan i förväg kunde ana 

att den kunde hjälpa oss att förklara informanternas resonemang. Detta eftersom 

vår bild av SiS-institutioner var att de kunde ses som mycket “fyrkantiga” i den 

bemärkelsen att det är strikta regler och rutiner klienterna ska förhålla sig till. Det 

föll sig naturligt att vi tog hjälp av Foucaults teori om makt och dess tillhörande 

begrepp då delar av vårt syfte berör socialarbetares resonemang kring sin makt 

gentemot de placerade ungdomarna. Ett alternativ hade kunnat vara att använda 

en teori som är mer inriktad på handlingsutrymme för hjälp i tolkningen av det 

empiriska materialet. Om vi hade valt att lägga till eller byta ut någon av teorierna 

hade vi kanske kommit fram till en annan analys och slutsats än den vi presenterat 

ovan. 

 

Utifrån den valda metoden har vi lagt fokus på att finna kärnan i det empiriska 

materialet och därmed valt att presentera det som varit återkommande i 

intervjuerna. Det innebär att saker som enskilda personer har nämnt i intervjuerna 
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inte fått lika stort utrymme i analysen vilket medfört att vissa aspekter inte 

synliggjorts. De tolkningar vi har presenterat i analysen är de tolkningar vi 

tillsammans kommit fram till är mest rimliga. Det är därför viktigt för läsaren att 

vara medveten om att ifall någon annan genomför vår studie är det möjligt att hen 

inte kommer fram till samma tolkningar som vi presenterat. 

 

Studien har genomförts på enbart en SiS-institution och därför är det inte möjligt 

för oss att säga något om hur vårt resultat överensstämmer med eller skiljer sig 

mot övriga SiS-institutioner i landet. 

8.2 Förslag till vidare forskning 

När vi började gå igenom tidigare forskning till vår studie kunde vi se skillnader 

i hur olika relationerna såg ut mellan socialarbetare och klient beroende på om det 

var manlig eller kvinnlig personal (Wästerfors 2009:113-114). Därför hade vi en 

idé om att vi ville undersöka om det fanns distinktioner kring det här på den 

studerade institutionen. Dock, med hänvisning till studiens tidsbegränsning kunde 

vi inte fullfölja idén då vi fick ett övertag av manliga informanter. Därför skulle 

det vara intressant att, utifrån ett genusperspektiv, studera vidare kring detta. 

 

På grund av tidsbegränsningen under studiens gång valde vi att genomföra studien 

på enbart en avdelning på en utvald SiS-institution. Hade vi haft mer tid för 

studien hade det varit intressant att jämföra synen kring makt och 

handlingsutrymme på flera olika institutioner. På så vis hade vi kunnat se hur vårt 

resultat står sig i jämförelse med andra SiS-institutioner. Det hade även varit 

intressant att jämföra om det skiljer sig mellan olika typer av avdelningar, där 

ungdomar är placerade under längre tid. Det här ser vi därför som en idé till fortsatt 

forskning. 

 

Eftersom vi hade restriktioner från Socionomprogrammets etiska riktlinjer vid 

genomförandet av studien utgick vi vid insamlande av det empiriska materialet 

enbart från personalens perspektiv. Utifrån den tidigare forskning vi tagit del av 

fann vi att det kan skilja sig mellan personals och klienters upplevelser 

(LeFrancois, 2007:95). Ett förslag till fortsatt forskning skulle därmed kunna vara 

att jämföra personalens och ungdomarnas upplevelser kring makt. Det hade varit 

intressant att genomföra intervjuer med de placerade ungdomarna under tiden vi 

fortfarande är studenter, då vi tror att det inte råder samma maktövertag eftersom 

vi inte är professionella forskare. 

 

En annan sak vi kunde finna utifrån vårt empiriska material var hur informanterna 

talade kring den arbetsgrupp de tillhörde. Det påtalades även att “det sitter i 

väggarna” och att mycket av de regler och riktlinjer hänvisades till organisationen. 

Därför kan även vidare forskning studera socialarbetares resonemang och 
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upplevelser kring makt och handlingsutrymme med utgångspunkt i en 

organisationsteori, eller ha ett organisationsperspektiv i studien. 

 

Utifrån det empiriska materialet kunde vi konstatera att socialarbetarna tampades 

med dilemman i det dagliga arbetet. Därför föreslår vi även förslag till vidare 

forskning att ta utgångspunkt i ett etiskt perspektiv vid analys för att belysa 

exempelvis etiska dilemman. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 

Tema 1: Inledande bakgrundsfrågor 

 Berätta om dig själv och ditt jobb. 

 Vad är din yrkestitel och varför sökte du dig hit? Vad har du för 

utbildning? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Beskriv en vanlig dag här.  

 Vilka arbetsuppgifter har du? 
 

Tema 2: Relationen mellan socialarbetare och intagen 

 Vilken roll/relation upplever du att du har till ungdomarna? 

 Tror du att det påverkar om du är man/kvinna vilken relation man har 

och skapar till ungdomen? 
 

Tema 3: Makt 

 Är det något du tycker kan vara svårt i ditt arbete? Vad? Hur hanterar du 

det? 

 Om jag säger makt, vad tänker du på då? Kan du se det i ditt jobb 

här? 

 (Hur upplever du din egen makt här på institutionen gentemot 

klienter?) 

 Reflekterar du över maktförhållandet som finns här, socialarbetare - 

klient? 
 

Tema 4: Handlingsutrymme 

 Upplever du att du har frihet i ditt arbete? 

 Vad har du möjlighet att bestämma över? 

 Hur upplever du ditt handlingsutrymme? (Är det stort/litet)  

 Hur uttrycker det sig? 

 Vad för typ av svåra situationer kan uppstå i det dagliga arbetet med 

klienterna/ungdomarna? (ex. att ungdomen är stökig eller missköter sig) 

 Hur agerar du då?  

 Agerar du olika beroende på situation och klient? 
 

Avslutning 

 Är det något Du vill förtydliga eller tillägga? 

 Får vi återkomma om vi undrar över något mer? 
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10.2 Bilaga 2 

Informations- och samtyckesblankett 

Hej! Vi är två socionomstudenter som heter Emelie Ohlin och Hanna Börjesson 

som studerar vid Linköpings universitet och går vår sjätte termin och genomför 

just nu vårt examensarbete. 

Vi vill undersöka socialarbetares handlingsutrymme på en SiS-institution. Vi har 

valt att utföra denna studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att vi kommer att utgå från frågor vi formulerat, men det kommer finnas 

utrymme och möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. Vi kommer att intervjua 

åtta socialarbetare. Intervjuerna kommer att spelas in och deras varaktighet 

beräknas till ca 45 med möjlighet till längre samtal om deltagarna skulle önska 

det. 

Alla intervjuinspelningar och transkriberingar kommer att hanteras i enlighet med 

god forskningssed och de gällande sekretessprinciperna: de kommer att förvaras 

säkert och användas endast inom ramen för denna studie. Det är bara vi som 

genomför studien, Emelie Ohlin och Hanna Börjesson, samt eventuellt även vår 

handledare Haris Agic, som kommer ha tillgång till materialet. Deltagandet i 

studien är helt frivilligt, och den tillfrågade har rätten att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien utan att behöva uppge något skäl. Samtliga studiedeltagarna 

kommer att anonymiseras vilket innebär att vi inte kommer skriva ut namn, 

yrkestitel, ålder, kön eller annan information som riskerar att avslöja deltagarnas 

identitet.  

Om ni har några frågor tveka inte att kontakta oss på: 

Emelie Ohlin: 07X- XXX XX XX 

Mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se 

Hanna Börjesson: 07X- XXX XX XX 

Mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se 

Med vänliga hälsningar, 

Emelie Ohlin och Hanna Börjesson 

Härmed samtycker jag till deltagande i studien. 

Namn:___________________________________________________________ 

                

Namnförtydligande:________________________________________________ 

Ort och datum:____________________________________________________ 

 

 


